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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdag 22 mars 2022 kl. 13:00 
Plats: Stora och lilla A-salen/ Digitalt 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
1 Upprop   
 
2 Val av justerare, Jonas Nyberg, kl. 13:00   
 
3 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
4 Utbildning/ information om 

näringslivsfrågor 
KS/2022:67  

 
5 Information om vidtagna åtgärder för en 

budget i balans 2022 
KS/2022:67  

 
6 Lägesuppdatering om krisberedskap KS/2022:33  
 
7 Internkontroll av delegationsbeslut – 

slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 

KS/2022:76  

 
8 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:76  
 
9 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
10 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 2022 KS 
KS/2022:70  

 
11 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av förordnade 
ledamöter 

KS/2022:69  
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12 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 

KS/2022:64  

 
13 Val av ersättare till stämman i Leader 

Nedre Dalälven 3 
KS/2022:114  

 
14 Riktlinje för medicintekniska produkter KS/2022:173  
 
15 Revidering av delegationsordningen -

BoU 
KS/2022:75  

 
16 Patientsäkerhetsberättelse för Tierps 

kommuns grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola år 
2021 

KS/2022:180  

 
17 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt KS/2022:240  
 
18 SEKRETESS - Omprövning av 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:240  

 
19 SEKRETESS - Omprövning om 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:240  

 
20 Plan för närvårdsamverkan mellan 

Tierps kommuns och Region Uppsalas 
ansvarsområden inom området Hälsa 
Stöd Vård och Omsorg 2022 

KS/2022:56, 
KS/2022:204 

 

 
21 Reglering av mark i samband med 

genomförande av Dp 364, Örbyhus 
Centrum 

KS/2022:192  

 
22 Anläggningsarrende för mobilmast, 

Libbarbo 8:1 
KS/2022:190  

 
23 Svar på revisionsrapport - Granskning 

av Långsiktig finansiell planering 
KS/2021:1026  

 
24 Slutrapporter - Investerings- och 

exploateringsprojekt 
KS/2022:197  

 
25 Flytt av funktionen MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) till Vård och 
omsorg, samt ombudgetering av medel 
för tjänsten 

KS/2022:200  
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26 Yttrande på förslag till ny översiktsplan 

för Östhammars kommun 
KS/2022:168  

 
27 Remiss - PTS förslag till nya föreskrifter 

och allmänna råd om byte av 
tillhandahållare av 
internetanslutningstjänst, dnr 21-8336 

KS/2022:243  

 
28 Uppföljning av internkontrollplan KS/2022:263  
 
29 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut AoO kvartal 4 2021 
KS/2021:187  

 
30 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut BoU kvartal 4 2021 
KS/2021:187  

 
31 (KF) Yrkande om utökad borgensram 

för Tierps kommun fastigheter AB 
KS/2022:51  

 
32 (KF) Årsredovisning 2021 KS/2022:264  
 
33 (KF) Svar på motion - Tierps Lugn!, 

Krister Andersson (V) 
KS/2021:1022  

 
34 (KF) Svar på motion - Ändring av avgift 

för Förhandsbesked, Jonas Åker (SD) 
KS/2021:787  

 
35 (KF) Svar på motion - Distansarbete i 

framtiden, Alexander Karlsson (V) 
KS/2020:865  

 
 
 

Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
Sara Sjödal    Maria Ekstrand 
Ordförande    Sekreterare 
 

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

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-03-02 KS/2022:66

Godkännande av föredragningslistan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-03-15 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 
 
Information/ utbildning avseende näringslivsfrågor  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen deltar i en utbildning som informerar om 
näringslivsfrågor och dess betydelse för den offentliga sektorn.  
 
Utbildningen bidrar till ökad förståelse för arbetet med delmål  

- 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 

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

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-03-09 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 
 
Information om vidtagna åtgärder för en budget i balans 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Per Angemo, utbildningschef, Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- 
och Familjeomsorg och Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och 
Omsorg redovisar utifrån utfallet 2021 för åtgärder man tagit för en budget i 
balans 2022.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Presentationer 

 
 
 
 



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Utfall 2021
• Underskottet har några större poster av vilka interkommunala ersättningar för gymnasieskolan är en. Vi har vid senaste 

avstämningen 293 elever hos annan huvudman och 528 elever hos oss på Högbergsskolan. Det motsvarar ca 35 % av 
elevunderlaget och är en högre andel än vad som budgeterats vilket driver kostnaderna ca 3 miljoner högre än budgeterat.

• Även på intäktssidan finns ett underskott om ca 1,5 miljoner gällande interkommunal ersättning när elever på gymnasieskola och 
gymnasiesärskola som aviserat skolgång på Högbergsskolan ändrat sig och istället valt att stanna i hemkommunen. 

• Utöver detta togs ett statsbidrag på ca 2,5 miljoner för Introduktionsprogrammen bort vilket inte var möjligt att förutse vid 
budgetarbetet.

• Elevunderlaget på vuxenutbildning och SFI har ökat kraftigt p g a stor inflytt under 2021 vilket i sig driver upp 
undervisningskostnaderna i den delen av verksamheten. Att sedan pågående pandemi påverkat genomströmningen negativt medför 
också ökade undervisningskostnader och ytterligare underskott.

• Samtliga avvikelser ovan är sådana som inte går att påverka under pågående budgetår.

• I underskottet finns även större post med personalkostnad av engångskaraktär. Denna post är del av vidtagna åtgärder och på sikt 
dock med stor tydlighet både ekonomiskt och kvalitetsmässigt mycket lönsam.



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Genomförda åtgärder inför 2022 

• Ny skolledning har under hösten justerat de delar som inte genomförts enligt 
tidigare beslut och arbetar fortfarande med att sanera vissa delar av beslut fattade 
av tidigare skolledning.

• Gymnasieskolan minskar bemanning med ytterligare 3,7 tjänster fr o m ht 2022. 
Effektiviseringen motsvarar ca 1140 tkr för 2022 och ca 2 500 tkr för 2023.



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Utmaningar 2022

• En grundläggande budgetmässig utmaning för Högbergsskolan är 
att utbudet är mycket stort och inte motsvarar elevunderlaget. Att 
bibehålla ett stort utbud och den höga kvalitet våra utbildningar 
håller, och samtidigt ha en budget i balans kräver större 
ekonomiska ramar än idag. 

• Med genomförda åtgärder är min bedömning att det fortfarande 
finns en underfinansiering på 4-6 miljoner för 2022 beroende på 
faktiskt elevantal under höstterminen. 



Utfall 2021 2022-02-24

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef IFO

Utfall 2021
– Ett underskott om 11 mkr 
– Ökade kostnader för placeringar av barn och unga 

med ca 3 mkr
– Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd med ca 1,7 

mkr(fått förstärkning)
– Minskade statsbidrag med ca 4,5 mkr
– Ökade lokalkostnader pga flytt till egna lokaler 1mkr
– Ökade kostnader för beroendevård med ca 1,2mkr



Utfall 2021 2022-02-24

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef IFO

Statsbidrag och utfall
År Statsbidrag MV Budget Utfall Avvikelse

2013 8 672 114 571 148 060 -33 489
2014 9 055 127 193 142 861 -15 668
2015 36 190 130 500 145 822 -15 322
2016 80 169 144 941 135 373 9 568
2017 58 852 149 177 152 011 -2 834
2018 33 601 147 174 165 669 -18 495
2019 22 789 128 505 136 566 -8 061
2020 14 113 136 628 145 821 -9 193
2021 12 143 148 963 159 995 -11 032

2022 12000? 152 658 ? ?



Utfall 2021 2022-02-24

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef IFO

Genomförda åtgärder inför 2022 

• Fortsatt satsning på öppenvård
• Gott samarbete med vuxenutbildningen
• Prioritering av tidiga och förebyggande insatser
• Vakanshållning av tjänster där det är möjligt
• Förstärkning av tjänst för arbete med våld i nära 

relationer och beroende
• Förstärkning satsning på kuratorer inom skolan  



Utfall 2021 2022-02-24

Mikael Sjöberg
Verksamhetschef IFO

Utmaningar 2022
• Underskott 11 miljoner för 2021 beror på 

placeringar och ökade volymer. Detta är 
ingångsvärde för 2022.

• Långtidsarbetslösheten ökar
• Fortsatt högt tryck på barn och ungdom
• Ev minskar statsbidragen ytterligare
• Flyktingströmmar pga krig?
• Ökat kostnadsläge inflation, it kostnader mm



KSAU 2022-03-09

Ulrica Stjerngren
Verksamhetschef VoO

Utfall 2021
• Funktionshindradeomsorgen redovisar negativt 

resultat om -1980 tkr

– Personlig assistans, personalkostnader -3400
– Gruppbostäder/servicebostäder -3591



KSAU 2022-03-09

Ulrica Stjerngren
Verksamhetschef VoO

Genomförda åtgärder inför 2022 
• Uppräkning i budget +2500 tkr Personlig assistans
• Avlidit/avslutats kunder inför 2022 
• Jobbat aktivt med pilotprojektet Heltidsresan, 

central schemaläggning minska timanställda, 
fyllnadstid, övertid, öka sysselsättningen 

• Resursplanering över gränserna för GB/SB, rätt 
bemanning på rätt plats 

• Daglig verksamhet/Gruppbostäder



KSAU 2022-03-09

Ulrica Stjerngren
Verksamhetschef VoO

Utmaningar 2022
• Utmaningen är kunder vi planerar hem som 

kräver högre bemanning utifrån missbruk, 
samsjuklighet samt hot och våld 

• Omfattande kometenssatsningar kommer 
behövas utifrån målgrupp 

• Personlig assistans privat LSS



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 26 
Dnr KS/2022:33 
 
Lägesuppdatering om krisberedskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra kommundirektören att fortlöpande säkerställa kommunens 
driftstabilitet inom de områden som direkt berörs av aktuellt läge. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, kommundirektör, ger en lägesuppdatering om 
krisberedskap som berör följande områden:  
 

 Samverkansarbete i länet 
 Samverkan internt i kommunkoncernen  
 Status i verksamheten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-03-02 KS/2022:33
  

  
   
  
    

 
 
Lägesuppdatering om krisberedskap 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra kommundirektören att fortlöpande säkerställa kommunens 
driftstabilitet inom de områden som direkt berörs av aktuellt läge. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, kommundirektör, ger en lägesuppdatering om 
krisberedskap som berör följande områden:  
 

 Samverkansarbete i länet 
 Samverkan internt i kommunkoncernen  
 Status i verksamheten  

 
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-15 KS/2022:76
  

  
   
  
    

 
 
Internkontroll av delegationsbeslut – slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det slumpmässiga valet av två delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på  
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två  
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de  
valda delegationsbesluten på nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. Genomgången fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka 
överväganden som har gjorts, vilken typ av handlingar som ligger till grund 
för beslutet, vilken lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och 
annat av vikt för ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen 
ökad förståelse för ärendegången och möjlighet att kontrollera att delegationen 
fungerar.  
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott,  
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 
2022:  

  
  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Berörd delegat  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-02 KS/2022:76
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av delegationsbeslut - Mars 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:730 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:912 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:728 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:884 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:727 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:885 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:729 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022.883 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:731 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:726 Period: Lista 1 
Handlingsid: KS 2022:831 Period: Lista 2 
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Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:980 Period: 2022-01-16 – 2022-03-09 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:826 Period: 2022-02-01 – 2022-03-07 
 
Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:887 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:886 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:888 Period:  2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:889 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Dödsbo 
Handlingsid:KS 2022:890 Period: 2022-02-28 – 2022-03-03 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:1001 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
22 mars 2022, lista 3. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-02 KS/2022:73
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
 

 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent  
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-09 KS/2022:64
  

  
   
  
    

 
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning av organiserade företagsbesök 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-03-14 KS/2022:114
  

  
   
  
    

 
 
Val av ersättare till stämman i Leader Nedre Dalälven 3 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som ersättare för kommunens ombud vid årsstämman i Leader Nedre 
Dalälven 3 den 24 mars 2022 utse Sara Sjödal (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, 
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna 
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna 
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. 
 
Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är: 

 Ett attraktivt område 
 Hållbara jobb 
 Livskraftiga verksamheter 

 
Vid valet till stämman i Leader Nedre Dalälven 2019 (KS § 2014) valdes 
enbart ett ombud. Förslaget till beslut är att välja en ersättare för ombudet 
vid årsstämman den 24 mars 2022.   
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

 Leader Nedre Dalälven 3 
 Berörda ledamöter 

 
I tjänsten 
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-03-08  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 12 
Dnr KS/2022:173 
 
(KS) Riktlinje för medicintekniska produkter 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Riktlinje för medicintekniska produkter enligt det bilagda förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11. I kommunens verksamheter inom Vård 
och omsorg finns även andra typer av medicintekniska produkter än de som 
är förskrivningsbara. Det saknas riktlinje för hur dessa produkter ska 
hanteras i verksamheterna. Sedan 2021 finns större krav på hantering och 
spårbarhet enligt ett EU-direktiv; Medical Device Regulation 2017/745. 
Riktlinje för medicintekniska produkter syftar till att förtydliga ansvaret för 
hantering, uppföljning och användning av dessa produkter. 
 
Beslutsmotivering 
En formaliserad styrning vad gäller spårbarhet och uppföljning av de 
hjälpmedel som ägs av verksamheterna inom Vård och omsorg förbättrar 
patientsäkerheten och säkerställer att enbart säkra produkter används. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Denna riktlinje bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser då den 
enbart formaliserar vad som redan idag sker i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för medicintekniska produkter 

 
Beslutet skickas till 

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
 MAS/MAR Anita Rönnback 
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Riktlinje för medicintekniska produkter 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Riktlinje för medicintekniska produkter enligt det bilagda förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11. I kommunens verksamheter inom Vård 
och omsorg finns även andra typer av medicintekniska produkter än de 
som är förskrivningsbara. Det saknas riktlinje för hur dessa produkter ska 
hanteras i verksamheterna. Sedan 2021 finns större krav på hantering och 
spårbarhet enligt ett EU-direktiv; Medical Device Regulation 2017/745. 
Riktlinje för medicintekniska produkter syftar till att förtydliga ansvaret för 
hantering, uppföljning och användning av dessa produkter.  

Beslutsmotivering  
En formaliserad styrning vad gäller spårbarhet och uppföljning av de 
hjälpmedel som ägs av verksamheterna inom Vård och omsorg förbättrar 
patientsäkerheten och säkerställer att enbart säkra produkter används. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Denna riktlinje bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser då den 
enbart formaliserar vad som redan idag sker i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för medicintekniska produkter 

 
Beslutet skickas till  

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
 MAS/MAR Anita Rönnback 
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Inledning 
Begreppet medicinteknisk produkt innefattar ett brett område med produkter 
avsedda att användas inom alla delar av hälso- och sjukvården. Allt från enkla 
förbrukningsartiklar till hjälpmedel vid funktionshinder och mer tekniskt avancerad 
utrustning. Användningen är reglerad i föreskrift (1).  
De medicintekniska produkter som används i kommunens hälso- och sjukvård delas 
in i nedanstående grupper:  

 Individuellt förskrivna hjälpmedel  
 Basutrustning  
 Övrig medicinteknisk utrustning, medicinsk apparatur för undersökning och 
behandling samt förbrukningsmaterial och sårvårdsprodukter.  

Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift (1) ska det i vårdgivarens ledningssystem finnas 
riktlinjer och rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att säkerställa 
hantering och användning av medicintekniska produkter. I hälso- och 
sjukvårdslagen (2) finns grundläggande bestämmelser om den utrustning som 
behövs i hälso- och sjukvården för att god vård ska kunna ges. Spårbarhet och 
hantering av medicintekniska produkter regleras enligt Medical Device Regulation 
(3) och förordningen om medicintekniska produkter (4). 

Syfte 
Att beskriva och förtydliga ansvaret för hantering, uppföljning, användning och 
förskrivning av medicintekniska produkter i kommunens hälso- och sjukvård. 

Omfattning 
Riktlinjen omfattar medicintekniska produkter som hanteras inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Den inkluderar produkter som är inköpta till särskilda 
boendeformer och dagverksamhet enligt SoL och LSS, produkter som förskrivs av 
legitimerad personal samt produkter som används för undersökning och behandling. 
 

Definitioner 
Begrepp Definition 
Medicinteknisk produkt  En produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 

användas, separat eller i kombination med 
annat för att hos människor:   

 Påvisa, förebygga, övervaka, 
behandla eller lindra sjukdom  
 Påvisa, övervaka, behandla, lindra 
eller kompensera en skada eller 
funktionsnedsättning.  
 Undersöka, ändra eller ersätta 
anatomin eller fysiologisk process.  
 Kontrollera befruktning.  

(5)  
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Basutrustning  Hjälpmedel som kan användas av flera kunder 

och/eller som ett arbetstekniskt hjälpmedel som 
ska underlätta personalens arbetssituation.  

 

Medicintekniska produkter 

Individuellt förskrivna hjälpmedel  
Hjälpmedel som förskrivs av legitimerad personal; arbetsterapeut, fysioterapeut och 
sjuksköterska. Inom kommunens ansvar förskrivs hjälpmedel för rörelsehinder, 
kognition, personlig medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel. Exempel på 
hjälpmedel är rullstolar, rollatorer, antidecubitusmadrasser och inkontinensskydd. 
Inför en förskrivning görs en bedömning utifrån patientens behov.  
  
Förskrivaren ansvarar för att följa förskrivningsprocessens alla delar. Förskrivning 
av hjälpmedel, exklusive inkontinenshjälpmedel beskrivs vidare i Riktlinje för 
individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård.  
  
Alla individuellt förskrivna hjälpmedel ska registreras på kund i 
verksamhetssystemet för att säkerställa spårbarhet. Bruksanvisning ska medfölja vid 
förskrivning. Spårbarheten gäller inte inkontinenshjälpmedel.  

Basutrustning  
Utöver individuellt förskrivna hjälpmedel finns också inköpta hjälpmedel i 
verksamheterna, så kallad basutrustning. Den utrustning som ska finnas vid behov 
på kommunens särskilda boenden enligt SoL och LSS är enligt nedanstående lista:  

 Mobil lyft eller taklyft  
 Lyftselar för akut bruk  
 Allmänna rullstolar  
 Vårdarsängar inklusive tillbehör för uppresning, lägesändring och 
grindskydd  
 Bäddutrustning såsom draglakan och glidlakan  
 Basmadrass med sårförebyggande egenskaper  
 Hygienstolar på hjul  
 Trycksårsförebyggande produkter som till exempel kilkuddar och 
hälavlastare  
 Duschvagn  
 Hjälpmedel för att få i sig dryck och föda som bestick med förstorat grepp 
och pet-emot-kant  

  
All basutrustning ska märkas och registreras i en inventarieförteckning på enheten 
(se exempel bilaga 1). Bruksanvisning ska följas vid användning och 
rekonditionering av produkten. Originalmärkning måste finnas kvar på hjälpmedlet 
med artikel-/produktnummer, serienummer och tillverkningsår.  
  

https://www.tierp.se/download/18.466828e5174768f36af161c7/1600169470745/Riktlinje_f%C3%B6r_individuellt_f%C3%B6rskrivna_hj%C3%A4lpmedel_inom_kommunal_h%C3%A4lso-_och_sjukv%C3%A5rd.pdf
https://www.tierp.se/download/18.466828e5174768f36af161c7/1600169470745/Riktlinje_f%C3%B6r_individuellt_f%C3%B6rskrivna_hj%C3%A4lpmedel_inom_kommunal_h%C3%A4lso-_och_sjukv%C3%A5rd.pdf
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Besiktning ska ske av samtliga lyftar 1 gång/år enligt EU-direktiv. Se lokal 
instruktion för beställning av besiktning. Lyftselar ska inspekteras efter varje tvätt 
samt en gång/halvår. Övrig basutrustning ska kontrolleras årligen av utsedd person.  
  
När basutrustning används ska kontakt tas med arbetsterapeut eller fysioterapeut för 
bedömning av hur t ex en förflyttning ska ske med hjälpmedlet, se även Rutin för 
användande av personlyft och lyftsele.  

Medicinteknisk utrustning och apparatur  
Exempel på medicinteknisk apparatur är:  

 Blodtrycksmätare  
 P-glucosmätare  
 Våg  
 Termometer  
 Saturationsmätare  
 Infusionsapparat  
 Bladderscan  

Exempel på medicinteknisk utrustning är:  
 Droppställning  
 Förbandsmaterial  
 Stetoskop  
 Instrument  
 Inkontinensprodukter  
 Stomiprodukter  
 Sonder och katetrar  
 Provtagningsmaterial  

  
All apparatur som finns på enheten, ska registreras i en inventarieförteckning. Ett 
ViS-dokument (6) finns som klargör vilka produkter kommunens legitimerade 
personal ska ha tillgång till.  
  
Viss apparatur ska kalibreras regelbundet såsom blodtrycksmätare. Det behöver 
säkerställas att detta görs.  

Bruksanvisningar  
Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i närheten av denna. 
Produkten är inte komplett utan bruksanvisningen. All reparation och rekond 
(rengöring) ska göras enligt bruksanvisningen. Bruksanvisningar ska behållas så 
länge produkten är i bruk.  

Ansvar 

Vårdgivare  
Vårdgivaren, Kommunstyrelsen, är ytterst ansvarig för att all hantering och 
användning av hjälpmedel är säker och ändamålsenlig. 
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Verksamhetschef inom vård och omsorg  
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att man i organisationen 
säkerställer att:  

 Endast säkra och medicintekniskt ändamålsenliga produkter används (CE-
märkta produkter)  
 Produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de används till 
en patient  
 Personal som ska hantera produkterna har kompetens för det  
 Rutiner finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal och annan berörd 
personal  
 Bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns tillgängligt  
 De produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienten kan spåras.  

  
I verksamhetschefens ansvar ingår också att säkerställa att hälso- och 
sjukvårdspersonal och annan berörd personal har den kompetens som krävs för att:  

 Vara utbildningsansvarig  
 Förskriva hjälpmedel  
 Ta fram skriftliga anvisningar för hjälpmedel  
 Vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser och tillbud gällande 
medicintekniska produkter.  

Enhetschef  
Enhetschef har ett övergripande ansvar för den allmänna omvårdnaden och 
rehabiliteringen som bedrivs på enheten. Vidare ansvarar enhetschefen för att den 
personal som arbetar där har kompetens inom området och arbetar utifrån 
förskrivningsprocessens alla delar. Enhetschef ansvarar också för den basutrustning 
som är inköpt till verksamheten.  
  
I ansvaret ingår att:  

 Se till att basutrustning finns tillgänglig på enheten   
 Vid inköp av basutrustning följa gällande avtal  
 Säkerställa kontroll och besiktning av enhetens basutrustning samt 
medicinteknisk utrustning och apparatur enligt gällande rutiner  
 Upprätta en inventarielista på enheten över vilka hjälpmedel som finns i 
enhetens basutrustning samt medicinteknisk apparatur samt säkerställa att den 
uppdateras, se bilaga 1  
 Lokala instruktioner upprättas för skötsel och rengöring av produkterna 
utifrån leverantörens anvisningar och Vårdhygien  
 Den personal som arbetar på enheten har kunskap om och hur hjälpmedel 
ska användas, och att kompetensen upprätthålls genom utbildning.  

Legitimerad personal  
Ansvarar för att följa förskrivningsprocessens alla delar; bedöma behov, prova ut, 
instruera/utbilda, dokumentera och följa upp. Ansvarar för att utbilda personal hur 
den medicintekniska produkten ska användas.  
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Ansvaret innebär också att hjälpmedel måste registreras i verksamhetssystem för 
spårbarhet.  

Sjuksköterska  

Förskriver inkontinenshjälpmedel och trycksårsförebyggande/behandlande 
madrasser. Hanterar sårvårdsprodukter, förbandsmaterial och övrig medicinteknisk 
utrustning och apparatur.  

Arbetsterapeut  

Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder samt hjälpmedel för att stödja kognitiva 
förmågor. Kan även förskriva trycksårsförebyggande/behandlande madrasser.  

Fysioterapeut  

Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder.  

Omvårdnadspersonal  
All personal som använder en medicinteknisk produkt har ett yrkesansvar som 
innebär att se till att man fått kunskap om produkten.  
Yrkesansvaret innebär att ha kunskap om:  

 Hur produkten fungerar  
 Hur den ska användas på en patient  
 Vilka risker som kan finnas med att använda produkten i vårdarbetet  
 Vilka kontroller som måste göras innan varje användning enligt tillverkarens 
instruktioner  
 Hur rapportering om felaktigheter och tillbud ska ske.  

Negativa händelser och tillbud med medicinteknisk 
produkt  
Om en avvikelse har inträffat med en medicinteknisk produkt ska en 
avvikelseregistrering göras. Den personal som upptäcker händelsen ska kontakta 
arbetsterapeut, fysioterapeut och/eller sjuksköterska och produkten ska tas ur bruk 
och märkas. MAS eller MAR ska informeras om avvikelsen och påbörja en 
utredning.  
  
Om utredningen visar ett det finns brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet ska 
förbättringsåtgärder vidtas. Utredning, bedömning och de vidtagna åtgärderna ska 
dokumenteras.  

Anmälningsplikt  
MAS och MAR har anmälningsplikten gällande negativa händelser och tillbud  
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 Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid felaktig användning eller 
handhavande när en patient skadats eller riskerat att skadas.  
 Till Läkemedelsverket vid fel på en medicinteknisk produkt eller ett 
tillverkningsfel.  

Referenser  
1. SOSFS 2008:1 med ändringar 2013:6  
2. Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30  
3. EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)  
4. Förordning 2021:631 med kompletterande bestämmelser till MDR  
5. Lagen om medicintekniska produkter 1993:584  
6. Vård i Samverkan (ViS) Medicintekniska produkter i samverkan samt den 
kommunala hemsjukvårdens basförråd  
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Bilaga 1: Exempel på inventarieförteckning medicintekniska produkter 

Leverantör  Benämning  Produkt/artikelnummer  Serienummer  Tillverkningsår  Kontroll/besiktning  
Datum, sign.  

Reparation/åtgärd  
Datum, sign.  

Placering  

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-02-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 30 
Dnr KS/2022:75 
 
(KS) Revidering av delegationsordningen 2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med 12 april 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-09 KS/2022:75
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av delegationsordningen 2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med 12 april 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

 Sekretariatet  
 
I tjänsten  
 
Annika Höök 
/HandläggareTitel/ 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-01-28   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: - 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Lämna upplysningar till 

domstol inför interimistiskt 
beslut i vårdnads-, boende- 
och umgängesärenden 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) (FB) 
6 kap. 20 § 2 st   

Delegat:  Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Innan ett interimistiskt beslut meddelas av tingsrätt i ärende 
om vårdnad, boende eller umgänge kan domstolen enligt 6 kap. 20 § 2 st 
FB inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan, s.k. 
snabbupplysningar. Lagrummet 6 kap. 20 § 2 st FB finns inte med i 
uppräkningen i 10 kap. 5 § SoL över uppdrag som nämnden får delegera. 
Eftersom 10 kap. 5 § SoL dock rör beslut av socialnämnden skulle det 
kunna tolkas som att det är möjligt att en delegation att lämna upplysningar 
kan ges till tjänsteman (alternativt att det är fråga om en 
verkställighetsåtgärd). Ett beslut som enligt 10 kap. 5 § SoL däremot är 
delegeringsbart är att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende 
eller umgänge för utredning enligt 6 kap. 19 § FB (se delegationspunkt 
OmBaF009).  
 
Av förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 1990/91:8 s 44) framgår att 
upplysningar enligt 6 kap. 19 FB bör kunna lämnas till domstol direkt från 
utredande tjänsteman. Detta eftersom det inte rör sig om ett faktiskt 
yttrande till domstolen utan endast en redovisning av insamlade och 
sammanställda fakta och upplysningar om barnet och dess föräldrar och att 
det alltså inte blir fråga om ett sådant ställningstagande där socialnämnden 
(KS) ensamt är behörigt. Det finns inget som i sig talar för att motsvarande 
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därmed inte skulle gälla för upplysningar inför interimistiska beslut enligt 
6 kap. 20 § FB. 
 
Det kan noteras att det i Norstedts kommentar till Föräldrabalken (Walin, 
Vängby, Singer, Jänterä-Jareborg) rörande 6 kap. 19 FB anges att det är 
nämnden som ska lämna upplysningarna till domstolen och inte den 
enskilde tjänstemannen och att uppgiften alltså inte kan delegeras. Detta 
uttalande är svårt att förena med förarbetena som angivits ovan. I 
kommentaren anges vidare att utredningsuppdrag från domstol enligt  
6 kap. 19 § 3 st FB inte involverar socialnämnden i redovisningen av 
utredningen. Det framgår inte av förarbeten att det i sak skulle finnas en 
skillnad mellan behörigheten att lämna upplysningar enligt 6 kap. 19 § 2 st 
FB och att redovisa utredning enligt 6 kap. 19 § 3 st FB.  
 
Det kan i sammanhanget hänvisas till JO 1995/96 s 309 där det anges 
angående 6 kap. 19-20 §§ FB att delegationsförbud (enligt förarbetena till 
den tidigare socialtjänstlagen) skulle gälla i de fall nämnden i 
upplysningarna önskade ta ställning i tvisten. När nämnden endast 
tillhandahöll domstolen upplysningar skulle delegationsförbudet inte gälla. 
JO konstaterar att vare sig dessa förarbetsuttalanden eller i övrigt något  
om socialnämnds förfarande vid avgivande av upplysningar berördes i 
samband med de lagändringar som trädde i kraft den 1 mars 1991 (se prop. 
1990/91:8) men eftersom socialnämnden inte längre skulle yttra sig över 
vårdnads- och umgängesrättsutredningar så torde hänvisningen till 
delegationsförbudet inte längre ha aktualitet. 
 
Relevant rättspraxis på området saknas men det förefaller som att 
uppdraget att lämna den aktuella sortens upplysningar (både enligt 6 kap. 
19 § och 6 kap. 20 § FB) i andra kommuner allmänt brukar delegeras eller 
alternativt kanske betraktas som en verkställighetsåtgärd. Undantag finns 
där en bokstavstolkning av 10 kap. 5 § SoL görs och därmed inte några 
åtgärder enligt 6. kap. 19-20 §§ FB delegeras. 
 
Eftersom socialtjänsten inte avger någon bedömning inom ramen för 
snabbupplysningar enligt 6 kap. 20 § FB borde det inte finnas något hinder 
att införa en delegationspunkt för familjerättssekreterare. Åtgärden 
tangerar att vara en verkställighetsåtgärd men mot bakgrund av de ovan 
nämnda frågeställningarna är det lämpligt att uppgiften att lämna 
upplysningar enligt 6 kap. 20 § FB ändå formellt delegeras. 
 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-01-28   
  
   
  

Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: - 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Lämna upplysningar till 

domstol inför beslut om 
umgängesstöd 

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) (FB)  
6 kap. 15 C § 2 st  

Delegat:  Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori:  Kategori:  
Verksamhet:  Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Bestämmelsen 6 kap. 15 C § 2 st FB syftar till att 
socialnämnd i yttrande till domstol ska ange om det tänkta umgänget är 
praktiskt genomförbart. Nämnden ska inte lämna någon inställning till 
om umgänge med umgängesstöd är lämpligt eller inte (se prop. 
2009/10:192 s 13). I förarbetena till bestämmelsen anges vidare att 
uppgiften att avge yttrande i allmänhet torde kunna utföras av en 
tjänsteman hos socialnämnden och att uppgiften inte är av sådan karaktär 
att det behövs en delegationsbestämmelse för att möjliggöra det.  
  
Det förefaller som om få kommuner har en sådan punkt i sina respektive 
delegationsordningar. Eftersom en delegationsordning bör hållas fri från 
vad som kan betraktas som verkställighetsbeslut/verkställighetsåtgärder 
är det inte helt självklart att punkten bör införas. Eftersom uppdraget att 
lämna upplysningar till domstol rörande ärende om vårdnad, boende eller 
umgänge enligt 6 kap. 20 § FB föreslås delegeras till 
familjerättssekreterare kan det ändå för enhetlighetens skull vara lämpligt 
att ange det som ett delegationsuppdrag. 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist
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 2022-01-28   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänstemän  
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF001 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda utredning 

om fastställande av 
faderskap då modern är 
ogift och inte sammanbor 
med tilltänkt fader, barnet 
avlats genom assisterad 
befruktning eller då 
faderskapet ifrågasätts 
samt beslut att inleda 
utredning om fastställande 
av föräldraskap då barnet 
avlats genom assisterad 
befruktning med samtycke 
från moderns maka eller 
partner 
 

Ärende: Beslut att inleda utredning 
om fastställande av 
föräldraskap då den som 
ska föda barnet är ogift och 
inte sammanbor med den 
tilltänkta föräldern som inte 
ska föda barnet, barnet 
avlats genom assisterad 
befruktning eller då 
föräldraskapet ifrågasätts 
samt beslut att inleda 
utredning om fastställande 
av föräldraskap då barnet 
avlats genom assisterad 
befruktning med samtycke 
från den tilltänkta föräldern 
som inte ska föda barnet. 
 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB) 2 kap. 1 §, 2 kap.  
8-9 §§, 2 kap. 8a § 
 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381)(FB)  
2 kap. 1 §, 2 kap.  
8-9 §§, 2 kap. 8a § 
 

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori: Utredning Kategori: Utredning 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Ingen ändring i sak av delegationspunkten. Begreppet 
faderskap ha bytts ut mot föräldraskap då moder/fader inte längre används  
som begrepp i detta sammanhang. 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF006 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Godkännande av 

faderskapsbekräftelse i 
form av ”S-protokoll” 

Ärende: Godkännande av 
bekräftelse föräldraskap 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB)  
1 kap. 4 § 
 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) FB)  
1 kap. 4 §,  
1 kap. 9 § 
 

Delegat: Familjerättssekreterare, 
Administrativ assistent 
Individ- och familjeomsorg 

Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori: Protokoll Kategori: Protokoll 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Godkännande av bekräftelse föräldraskap görs nu enbart i 
form av U-protokoll (se HSLF-FS 2021:64). Delegationspunkterna 
OmBaF006 och OmBaF007 (avseende godkännande i form av MF-
protokoll, Ä-protokoll och För-protokoll) kan därmed slås ihop till en 
delegationspunkt. Begreppet faderskap byts ut mot föräldraskap då 
moder/fader inte längre används som begrepp i detta sammanhang. 
Delegation föreslås enbart gälla för familjerättssekreterare. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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 2022-01-28   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: OmBaF007 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Godkännande av 

faderskapsbekräftelse i 
form av "MF-protokoll" eller 
"Ä-protokoll" samt 
godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse i 
form av "För- protokoll" 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB)  
1 kap. 4 §. 1 kap. 9 §,  
2 kap. 5 § 

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Familjerättssekreterare  Delegat:  
Ersättare:  Ersättare:  
Kategori: Protokoll Kategori:  
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet:  

 
Motivering: Godkännande av bekräftelse föräldraskap görs nu enbart i 
form av U-protokoll (se HSLF-FS 2021:64). Delegationspunkterna 
OmBaF006 (avseende godkännande i form av S-protokoll) och OmBaF007 
kan därmed slås ihop till en delegationspunkt. OmBaF007 utgår därmed. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF009 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Val av utredare vid 

utredning av vårdnads-, 
boende- eller 
umgängesfrågor  

Ärende: Val av utredare vid 
utredning av vårdnads-, 
boende- eller 
umgängesfrågor 

Lagrum, 
förordning: 

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

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk(1949:381)(FB) 
6 kap. 19 § 3 st 

Delegat: 1.e soc sekr BoU Delegat: 1.e soc sekr BoU 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori: Utredning Kategori: Utredning 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 
 

 
Motivering: Beslutet är aktuellt när domstol uppdragit till socialnämnden 
om att utföra utredning utöver vad som stadgas i 6 kap. 19 § 2 st. FB. 
Hänvisning bör därför göras i delegationspunkten att denna avser 
paragrafens tredje stycke. Möjligheten att delegera ett sådant beslut följer 
av 10 kap. 5 § SoL. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: OmBaF010 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda utredning 

avseende vårdnads-, 
boende- eller 
umgängesfrågor 

Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB)  
6 kap. 17 a §,  
6 kap. 19 § 3 st,  
6 kap. 20 § 2 st, 
Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL)  
11 kap. 1 §  

Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat:  
Ersättare:  Ersättare:  
Kategori: Utredning Kategori:  
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet:  

 
Motivering: Det fattas inte något beslut om att inleda utredning enligt 
delegationspunktens lydelse. 6 kap. 17a § FB avser prövning av avtal om 
vårdnad, boende eller och umgänge (se delegationspunkt OmBaF012) 
medan 6 kap. 19 § 3 st FB och 6 kap. 20 § 2 st FB avser 
utredningar/upplysningar som begärs av domstol (se delegationspunkt 
OmBaF009). Punkten kan därmed tas bort. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF011 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Val av umgängesstöd Ärende: Besluta att utse person att 

medverka vid umgänge, 
efter rättens beslut om 
umgängesstöd 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) 
(FB)  
6 kap. 15c § 3 st 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381)(FB)  
6 kap. 15c § 3 st  

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori:  Kategori:  

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Ingen förändring i sak. Föreslagen lydelse överensstämmer 
bättre med lagtext och förtydligar att beslutet att utse en person att 
medverka vid umgänge följer efter ett domstolsbeslut om umgängesstöd.  
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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 2022-01-28   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik: Tjänsteman  
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF012 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Godkännande av avtal om 

vårdnad, boende eller 
umgänge 

Ärende: Godkännande av avtal om 
vårdnad, boende eller 
umgänge 

Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL)  
5 kap. 3 §,  
Föräldrabalken (1949:381) 
(FB) 
6 kap. 6 §,  
6 kap. 14a § 2 st,  
6 kap. 15a § 3 st  

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalken (1949:381) (FB) 
6 kap. 6 §  
6 kap. 14a § 2 st  
6 kap. 15a § 3 st  
6 kap. 17a §  

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori: Avtal Kategori: Avtal 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Av 5 kap. 3 § 1 st SoL, andra strecksatsen, framgår att 
kommunen ska sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt  
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st eller 15 a § 3 st föräldrabalken. Beslut att godkänna 
avtal fattas dock med stöd av de uppräknade lagrummen i föräldrabalken 
jämte 6 kap. 17 a § FB. 
 
Hänvisningen till socialtjänstlagen bör tas bort för tydlighetens skull. 
Någon delegation för samarbetsavtal enligt 5 kap. 3 § 1 st SoL, första 
strecksatsen, är heller inte nödvändig/lämplig eftersom det inte rör en 
formlig beslutsåtgärd. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF014 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 
Ärende: Samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande. 
Nekat samtycke beslutas av 
utskottet Barn och Ungdom 
(se Ubu014) 

Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL)  
6 kap. 14 § 

Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL)  
6 kap. 14 § 

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori:  Kategori:  

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: När en sökande, efter att medgivande lämnats om adoption 
enligt 6 kap. 12 § SoL, föreslagits som adoptivförälder till ett visst barn ska 
socialnämnden pröva om samtycke ska ges till att adoptionsförfarandet får 
fortsätta (6 kap. 14 § SoL). Samtycket gäller det specifika barnet och 
prövningen är densamma oavsett om barnet som föreslås för adoption har 
sitt ursprung i ett land som är anslutet till Haagkonventionen eller inte (se 
prop. 1996/97:91 s 62).  

Det är möjligt att delegera ett beslut om att ge samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta till tjänsteman medan avslagsbeslut 
måste tas av socialnämnd eller med delegation till ett utskott vilket framgår 
av 10 kap. 4 § 2 st SoL. Aktuell delegationspunkt bör kompletteras med en 
tydligare hänvisning att nekat samtycke beslutas av utskottet Barn och 
Ungdom (se delegationspunkt Ubu014). 

I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☒ Punkt nr: OmBaF016 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att avsluta utredning 

med åtgärd 
Ärende:  

Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

 

Delegat: Familjerättssekreterare, 
Administrativ assistent 
individ- och familjeomsorg 

Delegat:  

Ersättare:  Ersättare:  
Kategori: Utredning Kategori:  
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet:  

 
Motivering: Punktens funktion är oklar och den saknar hänvisningar till 
vilka lagrum som skulle kunna vara aktuella. Om det är meningen att 
delegeringen ska avse beslut att avsluta utredning utan åtgärd behövs det 
klargöras vilka utredningar det skulle gälla. I ex. föräldrabalken är vissa 
beslut om att avsluta utredning inte möjliga att delegera (ex. 2 kap. 9 § 
FB). Delegationspunkten ska därför utgå. 
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
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 2022-01-28   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☒ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☐  Rubrik: Familjerätt 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmBaF013 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☒ Annat datum:  

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende: Beslut att inleda 

adoptionsutredning 
Ärende: Beslut att utse utredare för 

adoptionsutredning 
Lagrum, 
förordning: 

Socialtjänstlag (2001:453) 
(SoL)  
6 kap. 12 §, 11 kap. 1 §  . 

Lagrum, 
förordning: 

Föräldrabalk (1949:381) (FB)  
4 kap. 14 §  

Delegat: Familjerättssekreterare Delegat: Familjerättssekreterare 

Ersättare:  Ersättare:  

Kategori: Utredning Kategori: Utredning 

Verksamhet: Individ- och familjeomsorg Verksamhet: Individ- och familjeomsorg 

 
Motivering: Delegationspunkten bör rätteligen avse 4 kap. 14 FB som 
innebär att tingsrätten vid nationella adoptioner ger uppdraget till 
socialnämnd att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. 
Beslutet att utse utredare kan delegeras.  
 
I tjänsten  
 
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 56 
Dnr KS/2022:180 
 
(KS) Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola år 2021 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, år 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsmotivering 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar 
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Patientsäkerhetsberättelsen säkerställer att hälso- och sjukvården som 
bedrivs i Tierps kommuns skolor är säker och av god kvalitet vilket gynnar 
barn och ungdomar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter. 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef Per Angemo 
 Verksamhetschef Karina Vallström 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-14 2022:180  
  
   
  
    

 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
för Tierps kommuns grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola år 2021 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas för vårdgivaren årligen. Här 
sammanfattas elevhälsans patientsäkerhetsarbete som bedrivits under 2021.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen avslutas med mål för 2022 för all hälso- och sjukvård inom elevhälsan samt det 
som är specifikt för varje yrkesgrupp. Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet och kvaliteten är 
en del av patientsäkerheten. Tillsammans med ett systematiskt förebyggande arbete med riskanalyser, 
avvikelser och egenkontroller kan vårdgivaren och ledningsfunktioner få en bra överblick över 
verksamheten. Ledningssystemet för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i Tierps 
kommun är ett av de styrande dokument som vårdgivaren har för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten.  
 
I Tierps kommun fanns under 2021, 2978 elever i kommunen, 298 i förskoleklass, 2107 i grundskolan, 26 i 
grundsärskolan, 22 i gymnasiesärskolan och 525 elever på gymnasieskolan.  
 
Alla elever erbjuds hälsobesök och vaccinationer vid givna tillfällen utifrån Tierps kommuns program för 
elevhälsans medicinska insatser. Programmet är en fortsättning på den hälsovård som bedrivs inom 
barnhälsovården och syftar till att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra 
hälsoproblem som kan utgöra ett hinder för inlärning. Ett annat syfte är att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande genom att identifiera risk- och friskfaktorer. Ett exempel är hälsobesöken där ett 
hälsosamtal ingår. Hälsosamtalet kan ge möjlighet att upptäcka om elever har svårigheter på andra sätt 
eller oroar sig för något.  
 
Definitioner av de viktigaste begreppen som används i denna patientsäkerhetsberättelse:  
 
Elevhälsa som den beskrivs i skollagen ska innefatta kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och 
personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan leds av rektor.  
 
Hälso- och sjukvård inom elevhälsan: Begreppet används när det gäller att definiera när legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal utför arbetsuppgifter som kan räknas som hälso- och sjukvård, det vill säga 
åtgärder för att främja, förebygga, utreda, behandla sjukdomar och skador. Elevhälsan har inte ett 
behandlande uppdrag. Inom Utbildning Tierp finns skolsköterskor, skolläkare, psykologer. Under 2021 
avvecklades den logopedverksamhet som bedrivits under några år utifrån ställningstagande till 
kommunens ekonomiska ramar och de lagkrav som ställs på elevhälsan. 
 
Elevhälsans medicinska insats, EMI, består av skolsköterskor och skolläkare och är en egen 
verksamhetsgren enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Skolsköterskor och skolläkare är 
legitimerade yrkesutövare utifrån patientsäkerhetslagen (2010:659).  
 
Elevhälsans psykologiska insats, EPI består av psykologer. Psykologer är legitimerade yrkesutövare 
utifrån patientsäkerhetslagen (2010:659).  
 
MLA medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA, planerar och leder tillsammans med 
verksamhetschef verksamhets- och kompetensutveckling inom EMI och har ett samordnat ansvar för 
kvalitetssystem och introduktion av nyanställda skolsköterskor. 

 
PLA psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog, PLA, planerar och leder tillsammans med 
verksamhetschef verksamhets- och kompetensutveckling inom den psykologiska insatsen och har ett 
samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda psykologer.. 
 

PTP-psykolog, Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad 
psykolog. 
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LLA logopediskt ledningsansvarig logoped LLA, planerar och leder tillsammans med 
verksamhetschef verksamhet- och kompetensutveckling inom den logopediska insatsen och har ett 
samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda logopeder.  
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

De mål och strategier som tagits fram för patientsäkerhetsarbetet 2022 bygger på det kvalitetsarbete som 
skett under 2021. Målen har formulerats med utgångspunkt i de händelser och avvikelser som identifierats 
i verksamheten, samt de egenkontroller som utförts. Förutsättningen för patientsäkerhetsarbetet är att all 
hälso- och sjukvårdspersonal är involverad och aktiv i att rapportera risker, händelser/avvikelser och 
klagomål/synpunkter.  

Verksamhetschef, MLA, PLA och LLA utreder, bedömer och tar tillvara förbättringsförslag samt återför 
förslagen till berörda samt till verksamheten i stort för att förebygga händelser.  

I patientsäkerhetsberättelse 2021 fanns det fyra övergripande mål. Till målen har ett antal 
strategier/aktiviteter tagits fram. 

Det första målet var att säkerställa att en god och säker vård bedrivs genom att ta fram nya rutiner och 
uppdatera befintliga rutiner i ledningssystem. En rutin för stickande/skärandehantering har tagits fram 
och ett arbete med att tydliggöra och visualisera alla processer utifrån elev/patientfokus är påbörjat och 
fortsätter under 2022.  

Det andra målet var att skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder har relevant och uppdaterad 
kompetens. Professionsträffar har under året skett digitalt och på grund av pandemin har vissa 
utbildningar uteblivit eller hållits digitalt vilket har påverkat kompetensutvecklingsinsatserna.  

Det tredje målet var att skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder arbetar enligt fastställda 
rutiner i ledningssystem och E-handboken. Under 2021 har E-handbok för psykologer upphandlats.  

Det fjärde målet var att kvalitetssäkra lokaler för mottagning inom EMI och EPI. 
Skolsköterskemottagningen i Kyrkskolans tillfälliga lokaler uppnår inte kvalitetskraven för EMI. I varje 
skolområde finns nu scanner och skrivare och två kylskåp har köpts in under året. Kvalitetssäkring av 
psykologmottagningarna har dock inte genomförts vilket ska göras 2022 genom verksamhetsbesök.  

Året har präglats av pandemi, vakanser och omorganisation. Logopedverksamheten har upphört, det har 
varit vakans av skolsköterska på ett skolområde under större delen av året och verksamhetschef har haft 
dubbla tjänster under hösten innan ny verksamhetschef rekryterats. 

För att stärka patientsäkerhetsarbetet framåt har ett antal mål identifierats, till dessa mål har strategier 
tagits fram. Organisatoriska mål är att tydliggöra och visualisera alla processer i ledningssystemet utifrån 
elev/patientfokus och att uppdatera befintlig elevhälsoplan till en Barn- och elevhälsoplan som även 
omfattar förskolan. Kvalitetsmål som är identifierade är att Tierps kommun har en elevhälsa med hög 
kvalitet på hälso- och sjukvårdsinsatser; att verksamheten har en god och kvalitetssäkrad 
journaldokumentation, att öka antalet uppmärksammade avvikelser och att utarbeta förslag på utvärdering 
av hälsobesök och en kvalitetssäkrad mottagning inom EMI på Kyrkskolan  

Vidare har digitala mål identifierats i form av en god säkerhetskultur, genom upphandling av nytt 
journalsystem med möjlighet till digital hantering av avvikelser samt en funktion för slumpmässig 
logguppföljning. Därutöver implementera användande av säkra digitala möten via Skiffer. Mål kopplade 
till kompetensutveckling för 2022 är utbildning i nytt journalsystem för journalförande professioner 
respektive övriga användare, utbildning i HLR för skolsköterskor samt deltagande i nationella 
kompetensutvecklingsdagar för skolsköterskor och skolpsykologer.   

Under året har arbetssituationen påverkats av pandemin på samtliga skolor, på gymnasieskolan främst på 
grund av distansundervisning. Patientsäkerheten har upprätthållits även under denna ansträngda tid.  

Utmaningar som identifierats för 2022 är utvecklingen av pandemin och hur det kommer att påverka 
verksamheten och elevers psykiska hälsa.  
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 
vårdskador. 
 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella 
målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar 
identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Målet för patientsäkerhetsarbetet syftar till att kvalitetssäkra verksamheten så att rätt 
person gör rätt insatser på rätt tid för att undvika att någon drabbas av en vårdskada. Målet kan nås genom 
personal med adekvat utbildning och erfarenhet, ges förutsättningar att arbeta med hälso- och främjande 
och förebyggande insatser för att erbjuda en likvärdig, god och säker vård till elev.  

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1  

I elevhälsans medicinska insats i Tierp ingår 5,6 skolsköterskor och 0,2 skolläkare. I elevhälsans 
psykologiska insats ingår 3 skolpsykologer, varav en är PTP-psykolog och i den logopediska insatsen, till 
och med augusti 2021,  fanns två logopeder. I och med att de ekonomiska ramarna krympt och det inte 
finns lagkrav på logoped inom elevhälsan har den logopediska insatsen avvecklats under året. Processen 
påbörjades redan i januari och var helt slutförd i september. Logopederna har under denna tid fokuserat 
på att uppdatera stödmaterial och resurssidan i Sharepoint. 

 
Verksamhetschef, som är utsedd av vårdgivaren har det samlade ansvaret för verksamheten och ska 
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
Höstterminen 2021 fick verksamhetschef Linda Gagner tjänst som rektor för gymnasiet med påföljd att 
tiden för verksamhetschefstjänsten krympte. I november rekryterades Karina Vallström och utsågs som 
verksamhetschef med ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

 
Skolläkare, psykologer och logopeder organiseras centralt och har verksamhetschef som anställande chef. 
Skolsköterskorna är anställda på skolan med rektor som chef. Rektor ansvarar för arbetets övergripande 
innehåll, budget för kompetensutveckling, den psykiska och fysiska arbetsmiljön inklusive 
skolsköterskemottagningens utformning, utrustning och hygien medan verksamhetschef för EMI/EPI, 
ansvarar för att kvalitetssäkra innehållet i den medicinska verksamheten för att främja en god 
patientsäkerhet.  
 
Skolsköterskan är den enda på skolan som på ett strukturerat sätt erbjuder  
alla elever individuella samtal, med fokus på hälsa, livsstil och skolsituation. I återkommande  
hälsosamtal och hälsoenkäter lyfts många viktiga frågor som kan, när de fångas på ett  
professionellt sätt, leda till framgång i elevens skolgång och framtid. Skolsköterskan behöver rätt 
förutsättningar för att kunna utforma dessa möten på ett optimalt sätt samt att hitta strategier tillsammans 
med de elever som behöver mer hjälp.  

 
Det är angeläget att regelbundet analysera elevhälsans nyckeltal för att de ska ha möjlighet att kunna 
fokusera på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och för att undvika vårdskador. Ett 
utredningsarbete på uppdrag av regeringen pågår för att säkerställa tillgång av elevhälsa. I Tierps kommun 
var nyckeltalen 2021, 532 elever/skolsköterska och 992 elever/skolpsykolog. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 

Intern samverkan 
Den samlade elevhälsan på skolan är ett viktigt forum för intern samverkan. Skolsköterskor, psykologer 
och logopeder träffas också regelbundet inom respektive profession. Psykologer och logopeder har även 
haft en samverkan mellan professionerna.  
 
EHT har samverkat med Kultur och Fritid kring aktiviteterna, Dans för hälsa, som är en insats som syftar 
till att öka unga flickors psykiska välbefinnande genom att använda dansen som metod samt Kick on, 
trummor för psykisk hälsa, som vänder sig till pojkar.  

 

Extern samverkan 
Det finns en god samverkan med Region Uppsala, under året har det funnits ett samverkansforum varje 
vecka med Smittskyddsenheten kring hanteringen av covid-19. Även BUP, habiliteringen, Cosmos (asyl - 
och integrationshälsan), Vårdcentrum samt barnhälsovården är viktiga samarbetspartners.  

 
MLA har en länssamverkan med övriga kommuners MLA/samordnande skolsköterskor, de träffas två 
gånger per termin. Under året har ett nätverk med PLA/samordnande psykolog initierats i länet, under 
2021 har det varit två träffar. 
 
På samma sätt har verksamhetschefen samverkan med länets elevhälsochefer kring elevhälsans rutiner, 
arbetssätt och utbildningsinsatser. Under året har dessa träffar genomförts digitalt.  
Genom samverkan mellan regionen och länets kommuner via HSVO finns en arbetsgrupp tillsatt kring 

rutiner för remisser kring NPF-problematik och hanteringen efter genomförd utredning.   
 
Ungdomsmottagningen deltar regelbundet på professionsträffar med skolsköterskorna i EMI.  
 
Logopederna har ingått i ett länsnätverk samt deltagit i Barnhälsoteamet, utifrån en lokal VIS- 
överenskommelse med representation från förskola, socialtjänst och verksamheter inom regionen. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Ett säkert digitalt journalsystem med anpassade funktioner är en förutsättning för att upprätthålla  
patientsäkerheten. Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser hanterar känsliga uppgifter med hög 
säkerhetsklassning med krav på säker inloggning. Personuppgiftsansvarig på kommunen har fått 
information om vilka personuppgifter elevhälsan hanterar och att det görs på ett säkert sätt. I kommunen 
används journalsystemet PMO. Ny upphandling av journalsystem har påbörjats i samverkan med 
Östhammar och Knivsta kommun, befintligt avtal löper ut 2022.  

 
Loggkontroller ska göras enlig lokal rutin men har under året bortprioriterats på grund av tidigare 
verksamhetschefs dubbla roller. Avvikelse har skrivits och loggkontroller kommer att utföras enligt rutin 
av ny verksamhetschef.  
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En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 
Inom den medicinska, psykologiska och den logopediska insatsen i Tierps 
kommuns elevhälsa finns ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker 
och skador. Strävan är att det ska råda ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt 
kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet och att det finns ett 
förhållningssätt där man inte skuldbelägger varandra samt att det är en organisation där 
alla lär av negativa händelser som har inträffat. På varje kategoriträff diskuteras och analyseras inkomna 
avvikelser enligt rutin. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med 
personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt 
arbete.  

 
Skolsköterskor ska vara legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom 
barn- och ungdom, distriktsköterska eller skolsköterska. Skolläkare ska vara legitimerad 
läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik eller barn- och ungdomspsykiatri som bas och 
kan ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård. Personalen har ett eget ansvar att upprätthålla aktuell 
kunskap inom området. Skolpsykolog ska vara legitimerad. Skolsköterskorna deltar varje år i 
Riksföreningen för skolsköterskors kongress. Ett mål för nästa år är att psykologerna deltar i PSIFOS 
kompetensdagar för Psykologer i förskola och skola. 

 
I verksamheten finns totalt 5,6 skolsköterskor, varav 40 % MLA och alla har nu adekvat 
specialistutbildning, en färdigställde sin skolsköterskeutbildning våren 2021. Skolläkaren avslutade sin 
tjänst vid årsskiftet varpå rekrytering av ny fullgjorts i januari 2022.  
 
Det finns tre psykologer i kommunen som är centralt anställda, två legitimerade varav 10 % PLA och en 
PTP-psykolog. De två logopeder som ingick i den logopediska insatsen var legitimerade. 

 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de närståendes 
delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin 
vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

All kontakt med elevhälsan är frivillig, men det är sällan någon väljer att  
avstå. I början av höstterminen erbjuder elevhälsan deltagande vid föräldramöten i de nya klasserna för att 
presentera sig och informera om verksamheten.  
 
Till hälsobesöket i förskoleklass kallas eleven tillsammans med vårdnadshavarna för att etablera en 
personlig första kontakt med skolsköterskan. Det underlättar för ett fortsatt samarbete under hela 
skolgången, under pandemin har dock vårdnadshavare inte bjudits in som rutin. Hälsosamtal i övriga 
årskurser erbjuds till eleven själv med information till hemmet före och vid behov tas kontakt med 
hemmet efter besöket. Beroende på elevens ålder, mognad och önskemål tas hänsyn till vilken information 
som ska vidareförmedlas till vårdnadshavarna 
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När en ny elev börjar skickar skolan hem information om EMI och en blankett ”Hälsouppgift” som 
vårdnadshavarna ska fylla i. Där ska de bland annat lämna information till EMI om deras barn har någon  
sjukdom, tar mediciner eller har allergi. Där finns även kontaktuppgifter till skolsköterskan. 
 
Vårdnadshavarna behöver ge sitt medgivande inför journalrekvisition och vid utredning, både inom skolan 
eller om en remiss ska skickas. Inför vaccination ska båda vårdnadshavarna (där det finns) lämna sitt 
skriftliga medgivande.  Om en vårdnadshavare motsätter sig vaccination kommer barnets inte att få sin 
vaccination. Detta kan omvärderas efter elevens önskemål utifrån en mognadsbedömning. Vanligast sker 
det i gymnasiet då de blir erbjudna att kompletteringsvaccinera sig. 
 
Vid en medicinsk avvikelse som rör en specifik elev informeras vårdnadshavarna skyndsamt av  
skolsköterska, skolläkare och/eller verksamhetschef.  

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 
för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.   

 
I Tierps kommun har det under 2021 funnits egenkontroll i form av verksamhetsbesök 
skolsköterskemottagning, systematisk uppföljning av processer och rutiner på professionsträffar samt 
avvikelsehantering. Medicinteknisk utrustning har kontrollerats av utomstående firma (Nortech). Under 
2022 kommer egenkontroll inom Tierps kommuns medicinska och psykologiska elevhälsa att innefatta:  
 

- Verksamhetsbesök på skolsköterske- respektive psykologmottagning ska genomföras varje år av 

verksamhetschef och MLA/PLA utifrån upprättad checklista. 

- Journalgranskning  

- Loggkontroll 

- Medicinteknisk service 
 
Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och utveckling, är en viktig 
grund för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. I arbetsprocessen för det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet används fyra steg:  

 

1. Identifiering 

Följande brister har identifierats:  

- Delar av programmet för elevhälsans medicinska insatser har inte kunnat 

genomföras till följd av vakans av skolsköterska. Fullständigt hälsosamtal har 

inte genomförts på 76 barn i förskoleklass, 54 barn i årskurs 4 samt 32 elever i åk 7. Det har 

istället genomförts hälsokontroll, innefattande kontroll av tillväxt, rygg, syn och hörsel.  

- Uppföljningar av hälsobesöken har blivit försenade. 

- Loggkontroller har inte genomförts under 2021. 

 

2. Analys 
När vakanser uppstått har inte det upprättas en handlingsplan kring hur uppgifter ska prioriteras.  
Verksamhetschef hade dubbla roller under våren 2021, biträdande rektor och verksamhetschef 
elevhälsa. Augusti 2021 fick verksamhetschef ny tjänst som rektor över gymnasiet vilket gjorde att 
tiden för verksamhetschefsuppdraget minimerades ytterligare under höstterminen. 

 

3. Åtgärder 
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När vakanser uppstår behöver verksamheten skyndsamt planera om och göra en prioritering av 
arbetsuppgifter för att upprätthålla patientsäkerheten.  
 
Skolsköterska anställdes och ny verksamhetschef rekryterades i nov 2021. Loggkontroller kommer att 
genomföras enligt lokal rutin av ny verksamhetschef. Vi ser också över möjligheterna att i det nya 
journalsystemet upphandla en funktion för slumpmässig logguppföljning. 
 

4. Uppföljning av åtgärd 
Upphandling av journalsystem beräknas vara klar under första kvartilen 2022 vilket innebär att 
verksamheten följer befintlig rutin för logguppföljning tills eventuell digital funktion finns i bruk.  

 

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 
som avsetts.  

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Elevhälsans medicinska och psykologiska verksamhet kvalitetssäkras systematiskt 
utifrån ett ledningssystem. Det finns ett program för EMI, ett tydligt årshjul samt 
lokala rutiner som alla ska känna till och följa. 

  
Patientsäkerhetsarbetet sammanfattas varje kalenderår i patientsäkerhetsberättelsen 
som beskriver elevhälsans medicinska och psykologiska hälso- och sjukvårdsinsatser 
ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

 
Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för vårdgivaren, Kommunstyrelsens utskott Barn och ungdom. 

 
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen 
kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade 
variationer stärks patientsäkerheten.  

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 
viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

Verksamheten utvärderar fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister. Vid regelbundna yrkesträffar fångas eventuella risker upp. Ofta räcker det att tillsammans 
diskutera och hitta lösningar. Ibland leder det till uppdatering i rutindokument eller framtagande av ny 
rutin.  
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Inför kommande förändringar i verksamheten görs en risk- och händelseanalys för att säkerställa 
patientsäkerheten. Det som framkommit i avvikelserapporterna redovisas under rubriken resultat och 
analys. Vid avvecklingen av logopedverksamheten gjordes en risk – och konsekvensbedömning. 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Under 2021 har 67 avvikelser rapporterats skriftligt till MLA, PLA och verksamhetschef. Samtliga 
avvikelser har registrerats och vid alla incidenter har anmälaren, MLA, PLA och verksamhetschef gjort en 
risk- och händelseanalys samt en bedömning om vad som ska göras för att förhindra upprepning av det 
inträffade.  
 

Inkomna avvikelser- 

kategori (antal)  

Beskrivning  Åtgärd  

Ej utförd loggkontroll (1) 
Verksamhetschef hade dubbla roller 
under våren 2021, biträdande rektor 
och verksamhetschef elevhälsa. 
Augusti 2021 fick verksamhetschef ny 
tjänst som rektor över gymnasiet 
varpå verksamhetschefstjänsten var 
vakant fram till mitten av november. 

Logguppföljningar genomförs 
under våren enlig befintlig rutin.  
 
Se över möjlighet till att upphandla 
en funktion för slumpmässig 

logguppföljning i det nya systemet.   

  
Administrativa avvikelser: 
(63) 

 

Avvikelserna berör ny rutin där BVC- 
journaler skickas av CESÅ istället för 
som tidigare vid möte med BVC- 
sjuksköterska. Övervägande del av 
avvikelserna handlar om att uppgifter 
om vaccinationer saknas i övriga 
saknas information om tillväxt.  

 

Skolsköterska apporterar till CESÅ, 
men ingen ytterligare information 
fås därifrån utan kontakt med BVC-
sköterska måste tas för fullständig 
information. 
Centrala BVC har meddelat att 
fr.o.m. 2022 kommer problemet 
vara löst.  

Vaccination (1)  Fel vaccin administrerades  Samtal med förälder, ingen skada 
för eleven annat än utsättas för ny 
vaccination. Kontakt togs med 
skolläkaren. En bedömning gjordes 
att ingen vårdskada uppkommit. 
 

Sekretess (1) Skolsköterska ringde vårdnadshavare 
till fel elev, det fanns två elever med 
samma namn.   

Ingen sekretesskyddad information 
hann delas. Rutiner inför kontakt 
med vårdnadshavare har setts över. 
 

Felaktig journalföring i 
psykologjournal (1) 

Uppgifter fördes in i ett syskons 
journal.  

Psykologen tog kontakt med 
vårdnadshavare och förklarade 
misstaget. En bedömning gjordes 
att ingen vårdskada uppkommit.   
 

 
De hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom elevhälsan i Tierps kommun har utretts och följts upp 
enligt de rutiner som finns. Ingen inrapporterad avvikelse har lett till vårdskada eller bedömts som 
allvarlig.  
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I samband med yrkesträffar lyfts enligt rutin frågan om inträffade avvikelser. Syftet med det är att dela 
med sig av inträffade avvikelser för att öka patientsäkerhetsfokus och att skapa en lärandekultur. 

  

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Klagomål och synpunkter kan lämnas via www.tierp.se. Ett klagomål har inkommit via rektor på en skola. 
Vårdnadshavare anmälde till Diskrimineringsombudsmannen att hens barn diskriminerats utifrån att 
barnet inte fått ”saft och bulle” av skolsköterskan då vårdnadshavare avböjer vaccination enligt 
barnvaccinationsprogrammet. Efter vaccination erbjuds barn ett glas saft (inte bulle) enligt rutin som 
profylaktisk åtgärd för att motverka svimning. Skolsköterska och rektor informerade vårdnadshavare om 
rutin vid vaccination. Anmälan lämnades utan åtgärd av Diskrimineringsombudsmannen. 
  
Man kan diskutera varför det inte inkommer fler klagomål och/eller synpunkter. En orsak kan vara att 
elever och vårdnadshavare i första hand vänder sig direkt till skolsköterska/ansvarig rektor och att ärendet 
hanteras enligt skolans rutiner. 

 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Under pandemin har förutsättningarna för elevers möjlighet att ta del av 
verksamheten förändrats. Verksamheten behöver planera för en hälso- och 
sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 
förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. 

 

 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 

Organisatoriska mål  
Mål  

 

Strategi  

Införa nytt journalsystem 

  

Kommungemensam Barn- och elevhälsoplan  

Implementering och utbildning för alla användare 

 
Uppdatera befintlig elevhälsoplan till en barn- och 
elevhälsoplan som även omfattar förskolan 

 

 

Kvalitetsmål  
Mål  

 

Strategi  

Elevhälsa med hög kvalitet på hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

  

Verksamhetschef gör verksamhetsbesök på 
samtliga enheter. 
 
Visualisera processer i ledningssystemet utifrån ett 
patientperspektiv. 
 
Bevaka utformande av skolsköterskemottagning 
på Kyrkskolan. 

http://www.tierp.se/
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En god och kvalitetssäkrad journaldokumentation. 
  

Workshop med kollegial granskning av 
journalföring vid hälsosamtal, vaccination och 
utredning. 

Öka antalet uppmärksammade avvikelser.  Enligt rutin, fortsätta att uppmärksamma och 
arbeta med avvikelser som återkommande punkt 
på professionsmötena. 

 

 

Digitala mål  
Mål  

 

Strategi  

Säker överföring av journaler till nytt system Påtala att funktionen för automatisk överföring 
köps in 

En god säkerhetskultur Öka kunskapen och stärka kulturen kring säkerhet 
genom verksamhetbesök och kollegiala 
diskussioner.  

Väl implementerade rutiner för dokumentation av 
avvikelser 

Digital hantering i nytt journalsystem. 

Digitala blanketter  Införa webbaserade hälsoblanketter, samtycken 
och enkäter inför hälsobesök 

 

 

Kompetensutvecklande mål  
Mål  

 

Strategi  

All personal inom den medicinska och 
psykologiska elevhälsan har kunskap om arbete i 
nytt journalsystem 

Planera in kompetensutvecklingsinsatser för EMI, 
EPI och övriga användare i nytt digitalt system.  

EMI och EPI har tillgång till ny kunskap och 
forskning inom sina områden 

Skolsköterskorna deltar varje år i Riksföreningen 
för skolsköterskors kongress. 
 
Psykologerna deltar PSIFOS kompetensdagar för 
Psykologer i förskola och skola. 

Skolsköterskor genomfört HLR-utbildning På sikt arbeta för att all skolpersonal har HLR-
kompetens 

 

 

Utmaningar inför 2022 

Mot bakgrund av pandemin finns det risk att det kommer att ställas nya krav på att EMI ska ta sig an nya 
och andra arbetsuppgifter till exempel att vaccinera mot covid-19, vilket kommer ta resurser från de 
lagstadgade uppdragen.  Det finns också en risk att elever i högre grad kommer få psykisk ohälsa och ökad 
skolfrånvaro i pandemins spår. Rapporter och studier pekar åt samma håll, trenden sedan länge med 
ökande psykisk ohälsa bland unga förstärks av Corona pandemin. Här behöver elevhälsan ha verktyg både 
för främjande och åtgärdande insatser.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 18 
Dnr KS/2022:56, KS/2022:204 
 
(KS) Plan för närvårdsamverkan mellan Tierps kommuns och 
Region Uppsalas ansvarsområden inom området Hälsa Stöd 
Vård och Omsorg 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen om den av Tjänsteledning och Samråd HSVO 
Tierp fastställda Verksamhetsplanen Närvårdssamverkan Tierp 2022, samt 
 
att godkänna informationen om den av Tjänsteledning och Samråd HSVO 
Tierp fastställda Verksamhetsberättelsen Närvårdssamverkan Tierp 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som 
Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så 
åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en 
årlig verksamhetsplan för lokal närvårdssamverkan. 
Närvårdsstrateg har tagit fram verksamhetsplanen som remitterats i lokal 
HSVO organisation och som ska uppdateras med aktiviteter utifrån en 
planerad workshop tillsammans med Älvkarleby kommun under våren 
2022. Därefter finns  möjlighet att revidera verksamhetsplanen som ska 
gälla från andra halvåret 2022 samt 2023. Tjänsteledning HSVO Tierp 
ställde sig bakom verksamhetsplanen 2021-11-25 och den fastställdes av 
Samråd  HSVO Tierp 2021-12-08. 
 
Utifrån ovan nämnda  Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län så 
åligger det lokal HSVO Tierp att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg har tagit fram 
verksamhetsberättelsen för 2021 som remitterats i lokal HSVO organisation. 
Tjänsteledning HSVO Tierp ställde sig bakom bedömningarna 
verksamhetsberättelsen, KS/2022:204, 2021-02-01 och den fastställdes av 
Tjänsteledning HSVO Tierp 2021-02-21. 
 
Beslutsunderlag 

  Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Tierp 2022 
 Verksamhetsberättelse Närvårdssamverkan Tierp 2021 
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Närvårdsstrateg har tagit fram verksamhetsplanen som remitterats i lokal 
HSVO organisation och som ska uppdateras med aktiviteter utifrån en 
planerad workshop tillsammans med Älvkarleby kommun under våren 
2022. Därefter finns  möjlighet att revidera verksamhetsplanen som ska 
gälla från andra halvåret 2022 samt 2023. Tjänsteledning HSVO Tierp 
ställde sig bakom verksamhetsplanen 2021-11-25 och den fastställdes av 
Samråd  HSVO Tierp 2021-12-08. 
 
Utifrån ovan nämnda  Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län så 
åligger det lokal HSVO Tierp att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg har tagit fram 
verksamhetsberättelsen för 2021 som remitterats i lokal HSVO 
organisation. Tjänsteledning HSVO Tierp ställde sig bakom 
bedömningarna verksamhetsberättelsen, KS/2022:204, 2021-02-01 och den 
fastställdes av Tjänsteledning HSVO Tierp 2021-02-21. 
 
Beslutsunderlag 

  Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Tierp 2022 
 Verksamhetsberättelse Närvårdssamverkan Tierp 2021 
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Bakgrund  
Som ett steg i att skapa förutsättningar för det regionala gemensamma arbetet har en strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021-2023 upprättats1. 

Strategin innehåller en gemensam avsiktsförklaring för huvudmännen samt mål och fokusområden och ska utgöra underlag för lokala verksamhetsplaner för 

närvård. Beslut om strategin har fattats av Regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i länets kommuner.  

Arbetet inom närvårdssamverkan baseras på lokalt och regionalt identifierade behov, nationella satsningar och politiska mål i samverkan. Med samverkan 

avses någon form av aktivitet som överskrider organisatoriska gränser för att uppnå ett gemensamt mål. 

Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Definition närvård  
Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och 

välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge 

bättre vård och omsorg än var och en för sig.  

Målgrupper  
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver 

samverka, dvs. invånare med risk för ohälsa samt alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. 

Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens resurser är barn och unga, äldre med komplex 

sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa.  

Organisation och styrning närvårdssamverkan på lokal nivå 
För att patienter och kunder i Tierp ska få den hjälp de behöver och ha inflytande över sin vård, behandling och omsorg krävs en god samverkan mellan 

verksamheterna inom Region Uppsala och Tierps kommun. Närvårdssamverkan Tierp är den organisation (Hälsa Stöd Vård och Omsorg-HSVO) där de båda 

                                                           
1 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021-2023 
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huvudmännen möts och samverkar för att utveckla tjänster, arbetssätt och övriga processer inom området effektiv och nära hälso- och sjukvård, stöd samt 

omsorg i Tierp.  

Närvårdsstrategen är samfinansierad mellan region och kommun och arbetar på uppdrag av dem båda men har sin anställning inom kommunen.  

Samråd HSVO Tierp fastställer en övergripande plan för samverkan. Berörda politiska nämnder/styrelser är Kommunstyrelsen Tierp, sjukhusstyrelsen (SHS) 

samt vårdstyrelsen (VS). 

Som stöd för den politiska styrgruppen Samråd HSVO Tierp finns Tjänsteledning HSVO Tierp vars representanter utses från bägge huvudmännen för 

respektive verksamhetsområden och ansvarar utifrån politiska prioriteringar för planering, genomförande och återrapportering till respektive ansvariga 

nämnder, styrelser och förvaltningar. Ordförande för TL HSVO Tierp ingår i Samråd HSVO Tierp för att säkerställa kopplingen mellan tjänsteutövande och 

politik. 

Tjänsteledning HSVO Tierp har mandat att organisera arbetet samt tillsätta arbetsgrupper inom sitt respektive ansvar. TL HSVO Tierp kan även fungera som 

samlad styrgrupp för samverkansprojekt mellan huvudmännen. TL HSVO Tierp är den gruppering som fastställer lokala ViS (Vård i samverkan) dokument. 

Det finns två fasta nätverksgrupper, Barn och unga sant Vuxna och äldre, de är beredande och verkställande tjänsteledningen. Nätverksgrupperna har bland 

annat som uppgift att samverka på verksamhetsnära nivå, att identifiera utvecklingsområden i verksamheterna, bidra till implementation av rutiner, 

riktlinjer och övriga styrande dokument samt föreslå aktiviteter för utveckling av fokusområdena i VP. Nätverksgrupperna har representation av 

verksamhetsnära medarbetare med ansvar från region Uppsala och Tierps kommun. 
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Brukardialog sker lokalt ute i verksamheterna t.ex. genom pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, fokusgrupper, dialogkaféer och Kung Nu. 
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Övergripande effektmål för närvårdsarbetet 
 
 
Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg  
 
Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är: 
• tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt, 

• effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,  

• samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen, 

• hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan, 

• jämlik och ges på lika villkor för alla invånare. 

 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• I allt arbete som genomförs ska målgruppen för aktiviteten, ofta våra äldre 

samhällsmedborgare, sättas i fokus.  

• Arbeta för möjligheten för alla att ta del av den utveckling som genomförs. 

Fokusområden 2022(-2023) 
 

Stärk förutsättningarna för samverkan 

 
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden: 
• Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, 

stöd, vård och omsorg.  

• Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta 

kunskapsstöd. 

• Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser. 
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• Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård. 

 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Samråd och tjänsteledning HSVO Tierp följer och stödjer den samverkan som sker inom olika 

områden så som Nätverksgrupp vuxna och äldre, Nätverksgrupp barn och unga, RIM, SUF,…. 

•  Nätverksgrupperna, TL och Samråd HSVO Tierp möts minst fyra gånger under året för att 

bibehålla och utveckla samverkan på lokal nivå. 

• Nätverksgruppen Barn och Unga arbetar för en ökad samsyn kring vilka stödinsatser som 

behövs för barn och unga. 

• Aktualisera och skapa förutsättningar för samsyn kring bemötande av individer som drabbats 

av (eller riskerar att drabbas av) hedersrelaterat våld och könsstympning. 

• Att i samverkan med Älvkarleby kommun genomföra en Workshop för att ta fram lokal 

organisationsstruktur och aktiviteter för andra halvan av 2022 samt 2023. 

Utveckla systemstöd och arbetssätt  

 
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden: 

• Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.  

• Införande av digitala hjälpmedel. 

• Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv. 

 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Gemensamma utbildningsaktiviteter sker vid implementationen av, och därefter kontinuerligt 

användandet av Cosmic-link 

• Aktivt delta i planerat arbete med implementation av SIP så att SIP används regelbundet för 

samverkan kring den enskildes vård som ska utgå från dennes behov och önskemål. 

• Ta fram och implementera lokal rutin för Anhörigstöd i samverkan. Det finns lokal rutin för 

hur vi lokalt i samverkan arbetar med anhörigstöd samt att alla medarbetare känner till och 

använder sig av rutinen. 
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• Ta tillvara samhällsmedborgarnas perspektiv och se helheten för vilka behov som finns för 

framtidens vård genom tex tjänstedesign samt att ta tillvara underlag från tidigare 

medborgarundersökningar 

• Arbeta för att stärka individen i personcentrerad vård genom att ge samstämmig information 

om dennes rättigheter. Individen upplever att hen har blivit hörd i planeringen av insatser. 

• Närvårdsamverkan inom den lokala HSVO strukturen beaktar det stöd som finns inom 

kunskapsstyrning vid utvecklingsarbete. 

Genomföra en effektiv och nära vård 
 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 
• Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på    

◦ Vårdcentrum  

◦ Närmottagningar 

◦ Vård och omsorg i hemmet 

◦ Insatser mot psykisk ohälsa  

◦ Förstärkt geografiskt hälsouppdrag 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Nätverksgrupperna samt TL HSVO Tierp är referensgrupper rörande projektarbete som sker 

inom ”Effektiv och nära vård 2030” 

• Samråd HSVO Tierp följer utvecklingen inom ”Effektiv och nära vård 2030” och tar ansvar för 

när frågor behöver lyftas vidare mellan olika politiska forum. 

• Kunskapsspridning sker för att säkerställa att medarbetare inom de olika verksamheterna har 

kännedom om riskfaktorer, förmåga att upptäcka signaler och bemöta personer med psykisk 

ohälsa. 

• Uppstart av närvårdsenhet vid vårdcentrum Tierp/Älvkarleby följs och utvärderas.   

• TL HSVO Tierp följer arbetet med förstärkt geografiskt hälsouppdrag och tar ställning till 

insatser i samverkan.  
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Bakgrund  
Som ett steg i att skapa förutsättningar för det regionala gemensamma arbetet har en strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021–2023 upprättats1. Strategin 

innehåller en gemensam avsiktsförklaring för huvudmännen samt mål och fokusområden och ska utgöra underlag för lokala verksamhetsplaner för närvård. Beslut om 

strategin har fattats av Regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i länets kommuner.  

Arbetet inom närvårdssamverkan baseras på lokalt och regionalt identifierade behov, nationella satsningar och politiska mål i samverkan. Med samverkan avses någon form 

av aktivitet som överskrider organisatoriska gränser för att uppnå ett gemensamt mål. 

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. 

Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg än var 

och en för sig 

 

Samråd och tjänsteledning HSVO Tierp 

Samråd HSVO Tierp 
Åsa Sikberg (M)  Ordförande Utskottet Arbete och Omsorg, Tierps kommun (TK) 

Lotta Carlberg (C)  Ordförande Utskottet Barn och Unga, TK 

Viktoria Söderling (S)  Oppositionsråd, TK (Sjukskriven kvartal 4) 

Barbro Viklund (S)  Oppositionsråd, TK (kvartal 4) 

Miriam Eriksson (C)  Ordförande Region Uppsalas (RU) representanter (kvartal 1-3) 

Annika Krispinsson (C)  Ordförande RU representanter (kvartal 4) 

Håkan Collin (S)  Vice ordförande RU representanter 

Eva Berglund (V)  Politisk styrgrupp för närvård, Lokal representant RU 

Allan Kruukka (M)  Politisk styrgrupp för närvård, Lokal representant RU 

Helena Carlsson  Ordförande TL (termin 1), Verksamhetschef Vård och Omsorg TK 

Monica Ulfsdotter Pettersson Ordförande TL (termin 2), Verksamhetsområdeschef VO Tierp, RU 

Åsa Dahlén   Stabschef Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret RU 

                                                           
1 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2021-2023 
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Tjänsteledning HSVO Tierp 
Helena Carlsson  Verksamhetschef, Vård och Omsorg, TK (Ordförande termin 1) 

Mikael Sjöberg  Verksamhetschef, Individ och familjeomsorgen, TK 

Per Angemo   Utbildningschef, TK  

Lena Fransson   Tf Verksamhetschef, Kultur och fritid, TK  

Sofia Andersson  Verksamhetschef, Folktandvården Tierp  

Daniel Öhman Mägi  Verksamhetschef, WeMind psykiatri Norra uppland  

Maria Westerlund  Tf Verksamhetschef Primärvården Tierp, RU 

Anna-Lena Bergman  Verksamhetschef Primärvården Tierp, RU 

Eva Smith   Samordningschef, Psykiatri Uppsala, RU 

Josefin Wennberg  Enhetschef, Habiliteringen Nära vård och hälsa Tierp, RU 

Carina Jangborg  Verksamhetschef, Geriatrik Uppsala, RU 

Monica Mäki Karlstrand  Sektionschef, Barns Vård och Hälsa, RU 

Monica Ulfsdotter Pettersson Verksamhetsområdeschef VO Tierp, RU (Ordförande termin 2) 

Historik  
Samråd HSVO Tierp fastställer en övergripande plan för samverkan 2021. Berörda politiska nämnder/styrelser är Kommunstyrelsen Tierp, sjukhusstyrelsen (SHS) samt 

vårdstyrelsen (VS). 

Som stöd för den politiska styrgruppen Samråd HSVO Tierp finns Tjänsteledningen vars representanter utses från bägge huvudmännen för respektive verksamhetsområden 

och ansvarar utifrån politiska prioriteringar för planering, genomförande och återrapportering till respektive ansvariga nämnder, styrelser och förvaltningar. 

Tjänsteledningen har mandat att organisera arbetet samt tillsätta arbetsgrupper inom sitt respektive ansvar. Tjänsteledningen kan även fungera som samlad styrgrupp för 

samverkansprojekt mellan huvudmännen.  

Det finns två fasta nätverksgrupper, Barn och unga och Vuxna och äldre, de är beredande och verkställande chefsgruppen. Nätverksgrupperna har bland annat som uppgift 

att samverka på verksamhetsnära nivå, att identifiera utvecklingsområden i verksamheterna, implementera rutiner, riktlinjer och övriga styrande dokument och att ta fram 

aktiviteter för utveckling av fokusområdena i VP. Nätverksgrupperna har representation av verksamhetsnära medarbetare med ansvar från Region Uppsala och Tierps 

kommun. 
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Resultat 

Samråd HSVO Tierp/Politisk styrgrupp närvårdssamverkan Tierp 
Samrådet har under 2021 haft fyra inplanerade möten varav två tillfällen har varit tillsammans med Älvkarleby kommun och förstärkt samråd.  Den stora gemensamma 

frågan under året har varit Vårdcentrum Tierp Älvkarleby och därtill finansieringsfrågan gällande en gemensam närvårdsenhet. I Juni beslutade vårdstyrelsen att starta upp 

enheten i egen regi fortsätta planering av gemensam finansiering under 2022. 

Under året så begärde ordförande för regionens närvårdsamverkan Miriam Eriksson om entledigande och ersattes av Annika Krispinsson. 

Inför samrådets möten så har vi haft beredningsmöten med ordförande för Regionens politiska representanter och den lokala ordföranden i Tierp samt närvårdsstrateg för 

att säkerställa att vi får en agenda som är intressant ut aspekten närvårdssamverkan i Tierp.  

 

TL HSVO Tierp/Chefsgrupp närvårdssamverkan Tierp 
Under årets början så har Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och Omsorg Tierps kommun, varit ordförande för chefsgruppen. Då Helena under året bytt uppdrag i 

Tierps kommun och blivit Kommundirektör i Tierps kommun så ersattes hon av Monica Ulfsdotter Pettersson som lokal ordförande.  

Utifrån ”Verksamhetsplan närvårdsamverkan Tierp 2021” så har vi sett varierande resultat gällande uppfyllnad av satta mål. Berörda verksamheter hos båda huvudmännen 

har starkt påverkats av den pågående pandemin och har behövt prioritera sina resurser till sin kärnverksamhet och till att begränsa pågående smittspridning. Efter 

sommaren fick en hel del arbete ny fart men utrymmet för förändringsarbete som inte var akut begränsades återigen under slutet av året. 

 

Nätverksgrupp Vuxna och Äldre 
Gruppen har haft tre möten under året, det har varit svårt för representanterna i nätverket att prioritera dessa möten då de som representerar där är främst 

verksamhetsnära medarbetare som har prioriterats till arbetet med att minska effekterna av Covid-19. Mötena har kortats och fokus har varit på nätverkande för att inte 

tappa fart inför att vi ska kunna återuppta samverkan i närvårdsnätverken. 

Då man försöker att ta ett gemensamt omtag kring RIM (Riskbruk Missbruk) så har TL HSVO Tierp tagit ett beslut att lyfta in dessa samverkansfrågor i nätverksgruppen 

Vuxna och äldre. 
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Nätverksgrupp Barn och Unga 
Här har man under året haft tre möten som på samma sätt som gruppen Vuxna och äldre har i huvudsak bestått av informationsutbyte. Av samma anledning som gruppen 

vuxna och äldre har representanterna här många gånger tvingats att prioritera annat mer patient-/verksamhetsnära arbete och uppslutningen på mötena har varierat. 

Inom barn och unga gruppen så finns även ett antal samverkansforum som drivs i linjen såsom tex SAMBAT, SUF och Familjecentrerat arbete. 

 

Närvårdsstrateg 
Närvårdsstrategens roll har under 2021 fortsatt nyttjas i samverkansforum och som representant i många olika projekt. Exempel på forum som Tierps närvårdsstrateg ar 

deltagit i är: Biträdande delprojektledare Vårdcentrum Tierp Älvkarleby, Projektdeltagare i utveckling av Patientkontrakt, Projektdeltagare i delprojekt Vård i Hemmet, 

Projektdeltagare i delprojekt Närmottagningar samt deltagare i UFU (Utveckling för utvecklare) arena en gemensam satsning mellan Region Uppsala, Region Stockholm, 

Region Västerbotten, Karolinska institutet, Umeå universitet och Luleå tekniska högskola. 

Närvårdsstrategen har vart helt och delvis sjukskriven under kvartal 4 och arbetet har då stöttats av närvårdsstrateg i Älvkarleby kommun, Annelie Milnehav, och 

utredare/utvecklare på Kvalitet och strategisk utveckling Tierps kommun, Johanna Kastenholm. 

 

Sammanfattande analys 
Inför året var planen att arbetet med Effektiv och nära vård 2030 och däri ingående delprojekt skulle kunna återupptas men även 2021 har Covid-19 pandemin begränsat 

tillgången på resurser i detta arbete. Detta har inneburit att många ingående delprojekt har pausats i omgångar och att framdriften i arbetet inte skett i önskad omfattning. 

Här följer korta sammanfattningar av det arbete som trots allt skett inom omställningsarbetet under 2021 med fokus på det som är av störst intresse för Tierps 

närvårdsamverkan. 

 

Genomförande av vårdcentrum Tierp/Älvkarleby på kort sikt  
Under året så tillsattes en projektledare från APC-utveckling Region Uppsala, Camilla Fröjdman Ahltin vilket medförde ny energi i projektet. Av de fem ingående 

delprojekten, Närvårdsplatser, Barnmedicin, Psykisk hälsa vuxna- Effektiv och nära psykologisk behandling, Psykisk hälsa barn och unga och Geriatrik så särredovisas de tre 

som kommit igång under 2021.  

Vårdcentrum Tierp Älvkarleby kommer inte att starta något eget projekt ”Psykisk hälsa vuxna- Effektiv och nära psykologisk behandling” utan kommer att följa Psykiatrin i 

norra länsdelarna som ska vara en modellverksamhet för Effektiv och nära vård inom området och som tas fram i samband med övergången från WeMind till egen regi 

inom Region Uppsala. 
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Närvårdsplatser 
Utifrån en osäkerhet om huruvida Tierps och Älvkarleby kommuner skulle ta ett politiskt beslut att gå med som samfinansiär i en gemensam närvårdsenhet med 16-18 

vårdplatser så tog, i juni, Vårdstyrelsen i Region Uppsala ett beslut att starta upp verksamheten i egen regi. Ambitionen är man under uppstarten gör uppföljningar som ska 

ge ett underlag för hur ett samfinansieringsavtal ska se ut. Löpande sker också en dialog om hur styrning och ledning av vårdcentrum med en närvårdsenhet ska ske i 

samverkan. 

Tierps kommun fattade beslut om att flytta ut sin korttidsverksamhet från Daielsgårdens lokaler på Vårdcentralen i Tierp till det särskilda boendet Vendelgården i Örbyhus 

och därmed frigöra dessa för närvårdsenheten. Vid en först besiktning av lokalerna så gjordes bedömningen att man med mindre åtgärder skulle kunna flytta in i lokalerna i 

slutet av 2021. Vid en närmare granskning visade sig det vara felaktigt och mer omfattande upprustning av lokalerna krävs vilket att öppnandet av enhet har skjutits till 

2022. 

Utifrån det första scenariot så har en del personal är rekryterats bland annat är Verksamhetschef och koordinator på plats i slutet av året. Dialog har förts kring att 

eventuellt kunna använda några platser på avd. 2 geriatriken, i väntan på att lokalerna på Danielsgården ska gå att använda. 

 

Barnmedicin 
Syfte med detta delprojekt är att via pilotmottagningar i Tierp, Skutskär, Knivsta och Samariterhemmet testa och utvärdera konsultationsformer mellan primärvårdsläkare 

på vårdcentral/hälsocentral och barnläkare på barnspecialistmottagningen.  

Piloter har pågått 1/10-30/11, resultatet är sammanställt och presenterat för styrgrupp 211213. Utifrån resultatet har nu ett förslag på ett fortsatt delprojekt tagits fram 

och ska beslutas av styrgrupp  220208 

Delprojektet ska även kartlägga och arbeta fram och utvärdera förslag på ett effektivt flöde gällande barn med astma och/eller allergi.  Detta ska ske tillsammans med andra 

i regionen så vi inväntar detta samarbete.  

 

Psykisk hälsa barn och unga 
Bakgrund till projektet är omställningen ”effektiv och nära vård 2030” samt utredningen barn och ungas psykiska hälsa RU. Målet är en helhetssyn på psykisk hälsa hos barn 

och unga i Tierp-Älvkarleby. Under slutet av 2021 påbörjades en kartläggning för att utifrån resultatet skapa en gemensam plan med målgruppen i fokus om vem som gör 

vad, hur och när i de båda kommunerna.   

Barnet och den unges behov är utgångspunkt för projektet. 
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”Utifrån barnets perspektiv är det viktigt att det inte finns några trösklar, gränser, samverkansglapp i insatserna runt barnet eller den unge och dess familj”. SOU2021:34 

Börja med barnen  

 

Förstärkt geografiskt hälsouppdrag 
Förstärkt geografiskt hälsouppdrag innebär ett uppsökande hälsofrämjande arbete för grupper i befolkningen med behov av stöd för att förändra sina levnadsvanor. Det 

innebär således inte vård utan är tidiga insatser med enkla råd inom områdena; fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömnvanor och stress.  

Pilotstudien i Tierp avslutades och hälsosamordnaren på Tierps vårdcentral tillsvidareanställdes. En regional samordnare tillsattes och ett breddinförande i länets 

kommuner har påbörjats. Under slutet av året har man tagit tillvara de erfarenheter pilotstudierna i Tierp och Gottsunda dragit och man tar fram gemensamma riktlinjer för 

hur det hälsoförebyggande arbetet ska struktureras. Aktiviteterna som genomförs lokalt ska följas i lokal TL och Samråd HSVO. 

 

Patientkontrakt 
Så här i efterhand fick projektet lite andra vägar än vad som var tänkt, vi hamnade i ett intensivt arbete med handlingsplanen istället för utveckla fler aktiviteter. Det har 

gett oss en bättre förankring i den operativa styrgruppen som varit aktiv och förändrat synen på hur vi ska haka i övriga projekt som pågår.  

Under våren genomfördes en kartläggning för att förstå hur patientkontrakt kommer in i det som redan sker i samverkan med Region Uppsala. Den 2 juni deltog Tierp 

tillsammans med Enköping och Uppsala som pilotkommuner i en workshop ”från mottagare till medskapare”. Workshopen kom fram till vad vi redan gör som ingår i 

konceptet patientkontrakt och vad vi kan behöva förändra. Vi belyste också vilka delar som är viktiga att utveckla och ta hänsyn till i samverkan mellan huvudmännen för 

att patientkontrakt ska kunna bli ett verktyg för att arbeta personcentrerat. Tierp har genom att vara producent till NPÖ en möjlighet att hitta arbetssätt och rutiner att dela 

information mellan huvudmännen där patientkontraktets delar kan testas.  

Under våren och sommaren bidrog pilotkommunerna till den länsgemensamma handlingsplan som HSVO lämnade till SKR och Socialstyrelsen och beskriver hur vi ska 

arbeta för att implementera patientkontrakt.  

Under hösten påbörjades samarbete med övriga projekt inom Effektiv och nära vård, där bland annat äldremottagningar, vård i hemmet och PEM har börjat integrera 

patienkontrakt i sitt arbete. Teamsamverkan inom vårdcentrum och ambulansen är kommande samarbeten där kontakt tagits.  

Syftet är att Tierps invånare ska uppleva vården som sammanhängande och personcentrerad, det ska vara tydligt vem som ska kontaktas, att vården ser helheten, vad som 

är nästa steg och att de olika verksamheterna inom vård, hälsa, stöd och omsorg har en samsyn och arbetar som ett team.  
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Vård i hemmet 
Projektet Vård i hemmet har under 2021 genomfört kartläggning och omvärldsspaning. Kartläggningen gjordes delvis genom patientresor  som sedan genomfördes i digitala 

workshoppar där representanter från Tierps kommun var delaktiga. Resultatet har kokats ner till fem områden där arbetsgrupper jobbar vidare med resultatet för att få 

fram  förlag på  hur vi i Uppsala län ska jobba vidare både på kort och på lång sikt. Områdena är : Läkemedelshantering vid utskrivning, Undvikbar sluten/akut-vård,  

Samverkan kring specialiserad hemsjukvård, Rehabs hela process samt Delat medicinskt ansvar , samtliga verksamheter. 

 

Närmottagningar 
Projektet rörande närmottagningar var pausat under våren med anledning av pandemin, men startades upp igen under hösten. Närmottagningar är tänkta att täcka det 

nära vårdbehovet för dem som bor på landsbygden och har långt till närmaste vårdcentral.  

Projektet har kartlagt vilka typer av behov som en närmottagning kan tillgodose. Förslag på tänkbart innehåll och styrformer kommer lämnas till uppdragsgivaren i slutet av 

februari 2022. Närvårdsstrateg i Tierp har ingått i projektgruppen och har inhämtat information från berörda tjänstepersoner i kommunen.  

 

Principer för var i länet det finns behov av närmottagningar lämnas inom ramen för uppdraget att ta fram en etableringsplan för den nära vården och har inte ingått i det 

här uppdraget.  
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Resultat utifrån mål/delmål, planerade aktiviteter och uppföljningsindikatorer 

 

Övergripande effektmål för närvårdsarbetet 
 
 
Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg  
 
Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är: 
• tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt, 
• effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,  
• samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen, 
• hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan, 
• jämlik och ges på lika villkor för alla invånare. 

 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• I allt arbete som genomförs ska målgruppen för aktiviteten, ofta våra äldre 

samhällsmedborgare, sättas i fokus.  
• Arbeta för möjligheten för alla att ta del av den utveckling som genomförs. 

Resultat: 
• Utifrån att vi under hela året fått förhålla oss till Covid-19 pandemin så har mycket fokus 

legat på att skydda våra svagaste samhällsmedborgare. Det tillsammans med att vi i 
närvårdssamverkan påmint varandra att hålla fokus på kund/patient. Målet kan anses delvis 
uppnått.. 

• Vi har i samverkan jobbat med patientkontrakt och brukarmedverkan. Målet kan anses 
uppnått. 
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Fokusområden 2021(-2023) 
 

Stärk förutsättningarna för samverkan 

 
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden: 
• Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, 

stöd, vård och omsorg.  
• Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta 

kunskapsstöd. 
• Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser. 
• Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård. 
 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Samråd och tjänsteledning HSVO Tierp följer och stödjer den samverkan som sker inom olika 

områden så som Nätverksgrupp vuxna och äldre, Nätverksgrupp barn och unga, RIM, SUF,…. 
•  Nätverksgrupperna, TL och Samråd HSVO Tierp möts minst fyra gånger under året för att 

bibehålla och utveckla samverkan på lokal nivå. 
• Nätverksgruppen Barn och Unga arbetar för en ökad samsyn kring vilka stödinsatser som 

behövs för barn och unga med NPF- och Trauma-diagnos. 
• Aktualisera och skapa förutsättningar för samsyn kring bemötande av individer som drabbats 

av (eller riskerar att drabbas av) hedersrelaterat våld och könsstympning. 

Resultat: 
• Missbruksfrågorna har lyfts in i närvårdsnätverket vuxna och äldre och HÄTÖ kommunerna 

har under 2021 drivit ett arbete för att gemensamt stärka upp RIM arbetet. Närvårdsstrateg 
finns med i lokal SUF-grupp för att få en tydligare koppling till närvårdssamverkan och 
möjlighet att lyfta frågor till TL HSVO. Målet kan anses delvis uppnått. 

•  Nätverksgrupperna har mötts tre gånger och TL och Samråd HSVO Tierp möts fyra gånger 
under året. Både TL och Samråd har haft ett nära samarbete med spegelorganisation i 
Älvkarleby kommun. Målet kan anses uppnått. 
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• Nätverksgruppen Barn och Unga har inte genomfört några aktiviteter direkt kopplade till NPF- 
och Trauma-diagnos. Målet kan inte anses uppnått. 

• Inga aktiviteter för att Aktualisera och skapa förutsättningar för samsyn kring bemötande av 
individer som drabbats av (eller riskerar att drabbas av) hedersrelaterat våld och 
könsstympning har genomförts. Målet kan inte anses uppnått. 

Utveckla systemstöd och arbetssätt  

 
Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden: 

• Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.  
• Införande av digitala hjälpmedel. 
• Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv. 

 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Gemensamma utbildningsaktiviteter sker vid implementation av Cosmic-link 
• Aktivt delta i planerat arbete med implementation av SIP så att SIP används regelbundet för 

samverkan kring den enskildes vård som ska utgå från dennes behov och önskemål. 
• Ta fram och implementera lokal rutin för Anhörigstöd i samverkan. Det finns lokal rutin för 

hur vi lokalt i samverkan arbetar med anhörigstöd samt att alla medarbetare känner till och 
använder sig av rutinen. 

• Ta tillvara samhällsmedborgarnas perspektiv och se helheten för vilka behov som finns för 
framtidens vård genom tex tjänstedesign samt att ta tillvara underlag från tidigare 
medborgarundersökningar 

• Arbeta för att stärka individen i personcentrerad vård genom att ge samstämmig information 
om dennes rättigheter. Individen upplever att hen har blivit hörd i planeringen av insatser. 

Resultat: 
• Implementation av Cosmic-link har försenats och inga Gemensamma utbildningsaktiviteter 

har genomförts. Målet kan inte anses uppnått. 
• Man har valt att invänta det regionala implementationsprojektet SIP. Den enskildes behov och 

önskemål har varit en del i arbetet med patientkontrakt och brukarmedverkan. Målet kan 
anses delvis uppnått. 

• Ingen lokal rutin för Anhörigstöd har implementerats. Målet kan inte anses uppnått. 
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• I Innovationsjakten som genomfördes tillsammans med Region Uppsala i Tierps kommun togs 
samhällsmedborgarnas perspektiv för vilka behov som finns för framtidens vård in genom 
tjänstedesign. Målet kan anses uppnått. 

• I projektet patientkontrakt och brukarmedverkan som skett i samverkan har man arbetat för 
att stärka individens påverkan av sin egen vård samt i planeringen av sina egna insatser. 
Målet kan anses uppnått. 

Genomföra en effektiv och nära vård 
 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 
• Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på    

◦ Vårdcentrum  

◦ Närmottagningar 

◦ Vård och omsorg i hemmet 

◦ Insatser mot psykisk ohälsa 

För närvårdssamverkan Tierp innebär det att: 
• Nätverksgrupperna samt TL HSVO Tierp är referensgrupper rörande projektarbete som sker 

inom ”Effektiv och nära vård 2030” 
• Samråd HSVO Tierp följer utvecklingen inom ”Effektiv och nära vård 2030” och tar ansvar för 

när frågor behöver lyftas vidare mellan olika politiska forum. 
• Kunskapsspridning sker för att säkerställa att medarbetare inom de olika verksamheterna har 

kännedom om riskfaktorer, förmåga att upptäcka signaler och bemöta personer med psykisk 
ohälsa. 

Resultat: 
• Det har inte förekommit behov av att ha referensgrupper då projekten inte har nått till de 

momenten ännu. Målet kan inte anses uppnått. 
• ”Effektiv och nära vård 2030” har följts i samråd HSVO Tierp och frågan kring samfinansiering 

av Närvårdsenhet ha lyfts i den politiska organisationen. Målet kan anses uppnått. 
• Medarbetare inom Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg har gått utbildning till 

Utbildare inom MHFA, första hjälpen psykisk hälsa. Målet kan anses delvis uppnått. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  
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§ 20 
Dnr KS/2022:190 
 
(KS) Anläggningsarrende för mobilmast, Libbarbo 8:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att utarrendera ett område om ca 100 kvm i Örbyhus på fastigheten 
Libbarbo 8:1 för att anlägga en stadigvarande mobilmast med tillhörande 
teknikbod.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Net4Mobility har ansökt och beviljats bygglov för att montera och bibehålla 
en mobilmast i Örbyhus på fastigheten Libbarbo 8:1. Enligt nu gällande taxa 
ska denna typ av arrende gå till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsmotivering 
Mastens tilltänkta placering är på ett område som idag inte bedöms ha några 
naturvärden som kan bli påverkade. Avgiften ligger i enlighet med de 
master som TEMAB har placerade på tex vattentornen. Masten bedöms inte 
ha någon påverkan på omgivningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En ny mobilmast i Örbyhus skapar bättre mobilnät för samtliga medborgare, 
vilket möjliggör för en trygg och aktiv fritid för barn och unga. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 9.1 Att bygga ut en tillförlitlig och 
hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en 
naturlig del för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arrendeavgiften är 15 000 kr/år med årlig indexuppräkning. Intäkten 
tillfaller Ansvar 13103, Chef Förvaltning och genomförande, vht 2101 
Allmän markreserv drift/uh. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arrendeavtal 
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Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-15 EDP 2022-212
  

  
   
  
    

 
 
Anläggningsarrende för mobilmast, Libbarbo 8:1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att utarrendera ett område om ca 100 kvm i Örbyhus på fastigheten 
Libbarbo 8:1 för att anlägga en stadigvarande mobilmast med tillhörande 
teknikbod.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Net4Mobility har ansökt och beviljats bygglov för att montera och 
bibehålla en mobilmast i Örbyhus på fastigheten Libbarbo 8:1. Enligt nu 
gällande taxa ska denna typ av arrende gå till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsmotivering 
Mastens tilltänkta placering är på ett område som idag inte bedöms ha 
några naturvärden som kan bli påverkade. Avgiften ligger i enlighet med 
de master som TEMAB har placerade på tex vattentornen. Masten bedöms 
inte ha någon påverkan på omgivningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En ny mobilmast i Örbyhus skapar bättre mobilnät för samtliga 
medborgare, vilket möjliggör för en trygg och aktiv fritid för barn och 
unga. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 9.1 Att bygga ut en tillförlitlig och 
hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en 
naturlig del för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arrendeavgiften är 15 000 kr/år med årlig indexuppräkning. Intäkten 
tillfaller Ansvar 13103, Chef Förvaltning och genomförande, vht 2101 
Allmän markreserv drift/uh. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arrendeavtal 
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Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 

 
I tjänsten  
 
Andreas Sörlin 
Markförvaltare 
Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 21 
Dnr KS/2021:1026 
 
(KS) Svar på revisionsrapport - Granskning av Långsiktig 
finansiell planering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av långsiktig 
finansiell planering och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat den långsiktig finansiell planeringen i kommunen. 
 
Syftet med granskningen har varit att granska kommunens långsiktiga 
finansiering. 
 
Vid KPMG:s granskning gjordes följande bedömning och rekommendation. 

- Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt 
än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre 
perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser bör sträcka 
sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att 
få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I nuläget är det ett 
treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Plan för ekonomi 
och verksamhet. 

- Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring 
på god ekonomisk hushållning.  

- Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell 
som ska utgöra grund för fördelning av anslag. 

- Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per 
geografiskt område. 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan.  
- Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet 

läggs in i systemet Stratsys.  
- Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt.  
- Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 
- För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, 

utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket 
kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

ramen för detta bör kommunen också beakta hur den ska agera vid 
olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.  

- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a 
påverkar skol-och omsorgsbehov. 

- Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt 
även arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking med 
andra kommuner 

 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Beslutsmotivering 
I bifogat dokument Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig 
finansiell planering finns kommunens svar med redan vidtagna och planerade 
åtgärder avseende de påpekanden som revisorerna hade i sin granskning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte anses påverkas direkt 
av beslutet att anse granskningen besvarad. Indirekt påverkas barn och unga 
av att kommunen har en god och ändamålsenlig plan för långsiktig 
finansiering för att kunna möta kommande behov.  
 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till en god långsiktig finansiell planering. På sikt berör detta 
många delmål men främst;  
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalité och tillgänglighet i hela kommunen  
och delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig finansiell 

planering 
 Revisionens utlåtande - Revisorernas utlåtande - Granskning av 

långsiktig finansiell planering 
 Revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering 

 
Beslutet skickas till 

 Revisionen 
 Ekonomichef 
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Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig finansiell 
planering 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av långsiktig 
finansiell planering och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat den långsiktig finansiell planeringen i kommunen. 
 
Syftet med granskningen har varit att granska kommunens långsiktiga 
finansiering. 
 
Vid KPMG:s granskning gjordes följande bedömning och 
rekommendation. 

- Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt 
än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre 
perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser bör 
sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt 
uppdateras för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I 
nuläget är det ett treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens 
Plan för ekonomi och verksamhet. 

- Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring 
på god ekonomisk hushållning.  

- Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell 
som ska utgöra grund för fördelning av anslag. 

- Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per 
geografiskt område. 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan.  
- Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet 

läggs in i systemet Stratsys.  
- Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt.  
- Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 
- För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, 

utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket 
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kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom 
ramen för detta bör kommunen också beakta hur den ska agera vid 
olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.  

- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a 
påverkar skol-och omsorgsbehov. 

- Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal 
samt även arbetet och analysen vad gäller 
jämförelser/benchmarking med andra kommuner 

 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Beslutsmotivering 
I bifogat dokument Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig 
finansiell planering finns kommunens svar med redan vidtagna och planerade 
åtgärder avseende de påpekanden som revisorerna hade i sin granskning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte anses påverkas direkt 
av beslutet att anse granskningen besvarad. Indirekt påverkas barn och 
unga av att kommunen har en god och ändamålsenlig plan för långsiktig 
finansiering för att kunna möta kommande behov.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till en god långsiktig finansiell planering. På sikt berör detta 
många delmål men främst;  
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalité och tillgänglighet i hela kommunen  
och delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig finansiell 

planering 
 Revisionens utlåtande - Revisorernas utlåtande - Granskning av 

långsiktig finansiell planering 
 Revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering 

 
Beslutet skickas till 

 Revisionen 
 Ekonomichef 
 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
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Svar på revisionsrapport avseende revisionens granskning av 
långsiktig finansiell planering 
 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har översiktligt granskat kommunens långsiktiga finansiella 
planering. Den sammanfattade bedömningen och slutsatsen för att göra 
planeringen ytterligare ändamålsenlig belyser nedanstående 
förbättringsområden. . De planerade och vidtagna åtgärderna redovisas 
nedan. 
 

1. Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys på längre 
sikt än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare 
längre perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser 
bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt 
uppdateras för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I 
nuläget är det ett treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens 
Plan för ekonomi och verksamhet.  
Arbetet med att erhålla längre planeringsdokument är påbörjat och 
då i första hand på fem år. Arbetet med att ta fram 
planeringsdokument på längre sikt påverkas av den turbulenta 
omvärlden vi just nu befinner oss i samt den kortsiktighet som 
staten/regeringen har i sina planer.  Statens/regeringens planer 
påverkar kommunernas ekonomi i hög grad vilket ger en utmaning 
för planering på längre sikt. 

 
2. Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring 

på god ekonomisk hushållning.  
I de nya ”Riktlinjerna för ekonomisk styrning” finns de 
verksamhetsmässiga målen och målvärdena för god ekonomisk 
hushållning. Riktlinje för ekonomisk styrning har fastställts av 
kommunstyrelsen 15 februari 2022 och kommer att hanteras av 
kommunfullmäktige 1 mars 2022.  

 
3. Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell 

som ska utgöra grund för fördelning av anslag. 
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Framtagandet av en resursfördelningsmodell är påbörjat och 
resultatet ska presenteras under våren 2022 för att tillämpas i 
budgetarbetet för 2023. 

 
4. Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per 

geografiskt område. 
Befolkningsprognoser beställs från SCB minst en gång per 
mandatperiod. Den senaste befolkningsprognosen beställdes 2016. 
En ny skulle beställas 2020 men har flyttats fram till mars 2022 då 
pandemin förutsågs påverka en befolkningsprognos och därmed 
riskera att ge ett felaktigt planeringsunderlag.  

 
5. Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan.  

Arbetet med Översiktsplanen kommer att färdigställas under 2022. 
Inhämtande av underlag för bostadsförsörjningsplan har skett 
parallellt med processen för översiktsplanen. 
Bostadsförsörjningsplanen förväntas antas samtidigt med 
Översiktsplanen.  

 
6. Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet 

läggs in i systemet Stratsys. 
Samtliga sammanträdesplaner är nu fastställda och därmed är 
årshjulet i Stratsys komplett  avseende ekonomi och verksamhet. 

 
7. Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt.  

Avseende lokalförsörjningsplaner på kort och lång sikt ingår detta i 
ordinarie processer för investering- och budgetplanering. I och med 
att det nu tas fram en plan för analyser på långsiktig nivå kommer 
detta automatiskt genera en lokalförsörjning på längre sikt som då 
kommer att ingå i de politiska beredningsprocesserna inför beslut. 

 
8. Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen.  

Det finns idag en investeringsgrupp som behandlar lokalförsörjning 
på längre sikt. Investeringsgruppens uppdrag kommer att ses över 
så att behovet av en långsiktig lokalförsörjning tillgodoses.  

 
 

9. För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, 
utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket 
kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom 
ramen för detta bör kommunen också beakta hur den ska agera vid 
olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå. 
I riktlinje för ekonomisk styrning som kommer att antas av 
fullmäktige 1 mars 2022 finns ett uppdrag att skapa en långsiktig 
plan. Uppdraget kommer att påbörjas under 2022, där 2 – 4 
scenarier tas fram för att kunna planera och möta framtida 
utveckling. 
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10. Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a 
påverkar skol- och omsorgsbehov. 
Underlag för att följa verksamhetens behov utifrån olika parametrar 
där de demografiska förändringarna är en del genomförs inom 
respektive verksamhetsområde och redovisas regelbundet inom 
respektive utskott. En förbättring kan ske genom att skapa 
systematik på hur dessa presenteras på politisk nivå. För kommande 
behov av vård- och omsorgsboenden redovisas detta vartannat år 
till kommunstyrelsen. 

 
 

11. Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal 
samt även arbetet och analysen vad gäller 
jämförelser/benchmarking med andra kommuner. 
På övergripande nivå använder kommunen de nationella 
nyckeltalen för Agenda 2030 i Kolada. Alla nyckeltal i Kolada 
möjliggör benchmarking med andra kommuner. I takt med att vi 
utvecklar användandet av Stratsys som planerings- och 
uppföljningssystem kommer verksamheterna ta fram, lägga in och 
jobba med egna nyckeltal som komplement till nyckeltalen för 
Agenda 2030.  
Analys och jämförelse/benchmarking med andra kommuner och 
aktörer på verksamhetsnivå sker redan idag fortlöpande av 
respektive verksamhet inför budgetarbetet. Detta presenteras i 
arbetet med uppstartsmöte och budgetberedning. Genom att nyttja 
Stratsys kommer detta att kunna genomföras mer systematiskt.  

 
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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1 Sammanfattning 

Vi har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Syftet med granskningen har varit att granska kommunens långsiktiga finansiering. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
långsiktiga finansiella planering inte är helt tillräcklig. För att göra planeringen 
ytterligare ändamålsenlig rekommenderar vi kommunstyrelsen, utifrån vår bedömning 
och slutsats, att: 

- Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt än vad som för närvarande 
är fallet, d v s få till ett ytterligare längre perspektiv i den finansiella planeringen. 
Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt 
uppdateras för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I nuläget är det 
ett treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Plan för ekonomi och 
verksamhet. 

- Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring på god 
ekonomisk hushållning. 

- Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell som ska 
utgöra grund för fördelning av anslag. 

- Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per geografiskt 
område. 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan. 

- Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet läggs in i 
systemet Stratsys. 

- Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt. 

- Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 

- För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, utmana sig 
själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket kommunen kan växa och vilka 
begränsningar som finns. Inom ramen för detta bör kommunen också beakta 
hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå. 

- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- 
och omsorgsbehov. 

- Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt även 
arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking med andra 
kommuner. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att översiktligt 
granska kommunens långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Befolkningen i Tierps kommun beräknas öka med något tusental nya kommun-
medborgare fram till år 2040. Likt majoriteten av Sveriges kommuner står Tierp även 
för en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. Även andelen barn och unga 
kommer att öka de kommande åren. Åldersgruppen 20-65 år kommer samtidigt att öka 
relativt långsamt. 
 
Ovanstående ställer krav på att kommunen planerar sina bostadsåtaganden på ett 
ändamålsenligt sätt som att hänsyn tas till olika demografiska grupper. Kostnaden för 
nyproduktion är hög och det finns stora risker bl a vad gäller ekonomiska kalkyler, 
mark- och produktionspriser, förseningar i detaljplaner och även i möjlig mättad 
marknad m m. 
 
De ökade skatteintäkter som kommer genom en ökad befolkning ska finansiera de 
ökade driftskostnaderna för ökade volymer i verksamheterna. Även den demografiska 
utvecklingen påverkar hela kommunsektorn med bland annat högre andel och högre 
antal äldre med ökade behov av omsorg. Den totala ekonomiska kalkylen påverkas av 
marknadspriser för mark och byggentreprenader, marknadsräntor, miljöfrågor och 
omfattningen på utbyggnaden m m. 
 
Vi kan konstatera att verksamhet och ekonomi har påverkats i kommunen p g a Covid-
19-pandemin och hur effekterna av coronaviruset blir på längre sikt är oklart. 
Osäkerheten är stor, trots det måste kommunen göra det den kan för att arbeta med de 
budgetar som snart ska beslutas för 2022 och framåt.  

Revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns risker kopplat till det som 
beskrivits ovan och att en granskning således bör göras av kommunens långsiktiga 
finansiella planering.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med projektet är att granska kommunens långsiktiga finansiella planering. 

Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor besvarats: 

- Tas långtidsprognoser över kommunens ekonomi fram utöver vad som framgår 
av Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet? Fem år? Tio år? 
Det gäller bl a balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys m m.  

- I de långtidsprognoser som finns, beaktas 

• Befolkningstillväxt? 

• Demografiska förändringar? 

• Skatteintäkter? 

• Pensionskostnader? 
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• Ökade behov av omsorg? 

• Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, 
infrastruktur etc? 

• Försäljning av tillgångar? 

• Upplåning och räntekostnader? 
 

- Finns finansiella målsättningar på längre sikt? Hur arbetar KS och utskotten för 
att nå de finansiella målen? 

- Är den resursfördelningsmodell som ligger till grund för Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet aktuell? Beaktar modellen kommunens 
befolkningstillväxt och förändringar i demografi på ett ändamålsenligt sätt? 

- Tas ändamålsenliga finansiella nyckel fram? Sker jämförelse med jämförbara 
kommuner? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen har riktats in mot specifika områden och förhållanden och hur dessa 
beaktas i den finansiella planeringen.  

Granskningen har avsett förhållandena vid granskningstidpunkten 2021.  

2.3 Revisionskriterier 

Granskningen har utgått ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag 
som berör området. Vidare har vi bedömt om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Fastställda styrdokument inom kommunen   

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 
 

o Intervjuer med politiker och tjänstepersoner. 

o Insamling av relevanta dokument. 

o Insamling av ekonomisk information. 

o Analyser. 

o Skriftlig och muntlig avrapportering.  
 

Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Arbete med långsiktig finansiell planering 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
Planen fastställs under hösten och utgör budget för kommande år samt plan för de 
därnäst två kommande åren, d v s detta rör sig om preliminära ramar. 

Nedan framgår kommunens resultatbudget såsom den ser ut i Plan för ekonomi och 
verksamhet 2021-2023: 

 

 

 

Plan för ekonomi och verksamhet innehåller även finansieringsbudget 
(kassaflödesanalys) samt även en balansbudget. 

I början på året träffar förtroendevalda de olika verksamheterna och bolagen. Syftet är 
att få till en samlad bedömning vad gäller kommunkoncernen. Kommunens 
ekonomichef tar samtidigt fram ett material vad gäller omvärldsanalys, kommunens 
senaste bokslut och ekonomiska situation, framtidsutsikter, senaste ekonomirapporten 
från SKR m m.  

Därefter hålls ett uppstartsmöte vad gäller processen för kommunens plan för ekonomi 
och verksamhet. En uppdatering av gällande ram sker utifrån plandokument, ny 
skatteprognos samt andra parametrar. Budgetberedningsmöten sker under våren där 
prioriteringar och olika fokusområden diskuteras. Vid budgetberedningsmötena deltar 
bl a verksamhetschefer, vd:ar och ekonomichefer från bolagen samt representanter 
från koncernledningsgruppen. De som deltar presenterar var och en sitt material. 
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Arbete sker bl a med ett s k prioriteringsdokument kring vad som måste göras, vad 
som bör göras samt vad som inte ska göras (detta plockas bort). Under april månad 
sker en intensifiering av arbetet där förtroendevalda ställer frågor, förtydliganden görs 
m m. I slutet på maj/början på juni sker ytterligare avstämningar och diskussioner 
mellan förtroendevalda, ledande tjänstemän, verksamhetschefer etc om det behövs för 
vissa specifika frågor. 

Förtroendevalda i kommunen har även träffar med de olika bolagen för att få en bild av 
hur bolagen ser på sin respektive verksamhet, framtidsutsikter etc. 

Plan för ekonomi och verksamhet fastställs sedan under hösten av Kommunstyrelsen 
respektive Kommunfullmäktige.  
 

Mål med bäring på god ekonomisk hushållning 
I kommunen finns såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål med bäring på god 
ekonomisk hushållning. 

De finansiella målen med bäring på god ekonomisk hushållning är följande: 

• Resultatet 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. 

De verksamhetsmässiga målen med bäring på god ekonomisk hushållning är 17 st 
utifrån Agenda 2030. För varje mål finns det indikatorer som mäter måluppfyllelsen för 
respektive mål. I beslutad budget för 2021 framgår nyckeltal för de olika indikatorerna 
som utgörs av utfall för åren 2015-2019. Inga beslut om målvärden för 2021 finns. För 
de 17 målen finns det ytterligare 79 delmål.  
 

Resursfördelningsmodell 
I samband med granskningstillfället håller kommunen på och ser över den 
resursfördelningsmodell som tillämpas. Detta gäller främst anslag till äldreomsorgen 
respektive skolan. I nuläget sker endast generella uppräkningar av budgetanslag 
mellan åren. 

Den resursfördelning som hittills skett är att kommunen utifrån en grundram gjort de 
förändringar som är ”uppenbara” förändringar. Sedan har kommunen gett 
tillskott/avdrag då volymförändringar varit aktuella. 
 
I övrigt har det varit en politisk prioritering hur skattemedlen ska fördelas. 
Ett uppdrag har nu getts att ta fram en uppdaterad resursfördelning som ska gälla för 
budget 2023, arbetet är uppstartat. 
 

Skatteunderlagsprognos från SKR 
Skatteunderlagsprognoser från SKR erhålls 5-6 gånger om året och innehåller bl a 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt kommunal fastighetsavgift.  
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Kommunen brukar göra vissa egna justeringar vad gäller befolkning m m kring 
posterna. Nedan framgår den senaste beräkningen av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämning som sträcker sig fram till år 2028. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

Skatteintäkter 901 740 936 482 968 237 998 037 1 033 961 1 071 907 1 111 246 1 152 029

Inkomstutjämning 286 834 313 054 323 649 333 809 346 137 359 088 372 472 386 317

Kostnadsutjämning 28 517 41 904 42 099 42 294 42 490 42 685 42 881 43 076

Regleringspost 63 460 50 076 34 467 29 440 23 420 17 304 11 170 4 304

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 18 404 17 641 17 723 17 806 17 888 17 970 18 052 18 135

Summa intäkter 1 298 955 1 359 157 1 386 175 1 421 386 1 463 896 1 508 954 1 555 821 1 603 861  

 

Befolkningsprognos 
Befolkningsprognoser erhålls från SCB. De större prognoserna brukar beställas en 
gång varje mandatperiod. Den senaste som kommunen har är från 2016, någon ny 
beställdes inte under 2020 p g a coronapandemin. Nästa större prognos kommer att 
beställas 2022. SCB gör löpande uppdateringar av befolkningsprognoser några gånger 
om året och kommunen ”tankar” då ned dessa uppgifter. Prognoserna är uppdelade 
per kön och per åldersgrupp. Några uppdelningar geografiskt finns för närvarande dock 
inte i prognoserna. Kommunen gör själva vissa justeringar vad gäller SCBs 
befolkningssiffror. 

Nedan framgår kommunens prognostiserade befolkningsutveckling fram till och med år 
2040. 
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Födelse- Netto- Folk-

Befolkningen överskott flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året

2021 22 229 35 34 69

2022 22 293 34 31 64

2023 22 357 31 33 64

2024 22 421 28 36 64

2025 22 484 24 39 62

2026 22 542 20 38 58

2027 22 594 15 37 52

2028 22 641 10 36 47

2029 22 680 6 34 40

2030 22 717 1 36 37

2031 22 748 -3 33 31

2032 22 775 -7 34 27

2033 22 797 -10 31 22

2034 22 813 -13 29 16

2035 22 824 -15 26 11

2036 22 831 -17 24 7

2037 22 837 -18 24 6

2038 22 842 -19 23 5

2039 22 845 -19 22 3

2040 22 848 -19 22 3  

 

Vidare statistik finns även i s k ettårsklasser, femårsklasser och även andra årsklasser 
uppdelat på respektive kön. Trenden i Tierps kommun är att såväl antalet äldre som 
antalet yngre ökar medan den s k arbetsföra befolkningen inte ökar i samma 
utsträckning. 

 

Bostadsbyggande 

Nuvarande Bostadsförsörjningsplan gäller för åren 2013-2025 och antogs av 
Kommunfullmäktige § 43 under 2013. Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att 
utgöra en strategi för bostadsförsörjningen i kommunen. Strategin syftar till att visa 
behovet av bostäder i framtiden och därigenom ge kommunen ett underlag för 
planeringen av nya bostäder. Bostadsförsörjningsplanen och kommunens 
översiktsplan ska gemensamt utgöra underlaget för kommunens planering. Alla 
kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Bostadsförsörjningsplanen bidrar till ett antal mål som är hämtade från 
Tierps kommuns översiktsplan. Bland målen märks bl a: 

• Tillhandahålla ett varierat bostadsutbud. 
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• Varje orts karaktärsdrag identifieras i syfte att stärka identiteten. 

• Ny bebyggelse ska bygga vidare på och stärka varje orts karaktär; 
kvartersstruktur, gaturum, proportioner. 

• Det är strategiskt viktigt för kommunens utveckling att verka för attraktiva 
boendeformer för att locka till inflyttning. Kommunen ska möjliggöra ett brett 
utbud av boendeformer. 

• Kommunens strategi att ha byggklara tomter i tätorterna bör fortsätta och 
utvecklas. Speciellt i de orter där en stor utbyggnad kan komma att ske är det 
angeläget att ta fram långsiktiga planer så att man inte nu bygger så att man 
hindrar en framtida utveckling. 

 

Strategin innehåller vidare bl a trender, analys av nuläge, befolkningsprognos fram till 
2020 för respektive åldersgrupp (0-19 år, 20-34 år, 35-49 år, 50-64 år, 65-79 år samt 
+80 år), information om pendling samt bostadsbehov utifrån olika grupper. Vidare 
framgår kommunens bostadsbestånd, antal fritidshus samt nuläge vad gäller olika 
planer. Som en avslutning finns en redogörelse för bl a planberedskap, markinnehav 
samt avtal i samband med exploatering. 

Kommunen bevakar löpande vad som händer på bostadssidan, bl a vad gäller 
byggande av flerbostadshus samt de bygglov som beviljas vad gäller småhus. 

En ny bostadsförsörjningsplan håller för närvarande på att tas fram. Detta arbete sker 
parallellt med arbetet med översiktsplanen. 
 

Investeringsgrupp 
Det finns en s k investeringsgrupp på koncernnivå. Planering av investeringar framåt i 
tiden sker för närvarande med en horisont om 5 år. Investeringsgruppen träffas 5-6 
gånger om året. De kommande åren kommer investeringar främst att göras vad gäller 
förskolor, skolor samt särskilda boenden. 
 

Stratsys 
I samband med granskningstillfället håller kommunen på och lägger in ett komplett 
årshjul vad gäller verksamhet och ekonomi i systemet Stratsys. 
 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 
Tertialuppföljning upprättas per den siste april, delårsbokslut per den siste augusti och 
årsbokslut per den siste december. Därutöver sker månadsuppföljningar med undantag 
för månaderna januari, juni och november. 
 

Exploaterings-/omvandlingsområden 
I Tierps kommun är för närvarande följande större exploaterings-/omvandlingsområden 
aktuella: 

• Siggebo trädgårdsstad, ny stadsdel för ca 500 hushåll 

• Karlholm, privata aktörer 
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• Örbyhus, planer för bostadsbyggande igång genom Tierpsbyggen 

 

I plan för ekonomi och verksamhet finns mer detaljerad information kring 
exploateringsverksamheten i kommunen. Denna innefattar bl a de olika faserna i 
exploateringsprocessen, vad som gäller kring nettoexploateringskalkyl, vad som gäller 
kring tomtförsäljningskalkyl samt kortare information om de specifika 
exploateringsprojekt som är aktuella. 

De kommande åren kommer såväl nya förskolor, skolor som särskilda boenden att 
byggas. 
 

Pensionskostnader 
Kommunen har Skandia som pensionsförvaltare. Tre gånger om året, per den siste 
april, per den siste augusti och per den siste december erhålls prognoser över bl a 
pensionsskuldens utveckling. I kommunen finns även en pensionsstiftelse. Nedan 
framgår i tabellform den beräknade totala pensionsskulden i Tierps kommun fram till år 
2025 (beräkningen är gjord av Skandia per 2021-08-31). 

 

Tierps kommun - total pensionsskuld, mnkr 

 2021-08-
31 2021 2022 2023 2024 2025 

Ansvarsförbindelse 338,5 332,2 318,8 306,8 294,4 282,6 
Avsatt till pensioner 111,7 112,1 118,1 131,8 149,1 170,6 
Upplupna kostnader 22,2 29,0 29,6 30,3 31,0 32,0 
Löneskatt 114,6 114,8 113,2 113,7 115,1 117,7 

Summa skuld 587,0 588,1 579,7 582,6 589,7 602,9 

 

Låneskuld och räntekostnader 
I nuläget görs bedömningen att Tierps kommun har för hög låneskuld. Det bedöms 
som mycket viktigt att framåt arbeta aktivt med låneskuld, investeringssidan samt 
självfinansieringsgraden vad gäller investeringar. 
 

Lokalförsörjning 
I Tierps kommun finns ingen lokalförsörjningsgrupp. Lokalförsörjningsplaner finns, men 
dessa är inte fastställda politiskt utan framtagna på tjänstemannanivå. Det är ett 
utvecklingsområde i kommunen att få till mer sammanhållna lokalförsörjningsplaner. 
 

Underhållsplaner – fastighets- och VA-sidan 
Ansvaret för underhållsplaner vad gäller fastighetssidan ligger inom det kommunala 
bolaget Tierps Kommunfastigheter AB och ansvaret för underhållsplaner inom VA-
sidan ligger inom det kommunala bolaget TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB. 
 

Försäljning av anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgångar förekommer ibland. Bolagen i kommunkoncernen 
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har inskrivet i sina respektive ägardirektiv att anläggningstillgångar ska säljas av för att 
därigenom minska koncernens skuldsättning. 
 

Arbete med statistik och nyckeltal 
Kommunen ingår i ett nätverk där Region Uppsala och övriga kommuner i Uppsala län 
också ingår. Nätverket träffas 4 gånger om året där diskussion av såväl verksamhets- 
som ekonomifrågor sker. I samband med granskningen framgår att det finns potential 
att utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt även arbete 
och analys vad gäller jämförelser/benchmarking med andra kommuner. 
 

Övrigt 

SKR avrapporterade en analys av kommunens ekonomi i februari 2019. Rapporten 
innehåller bl a information om: 

• Vilka av landets övriga kommuner som är mest lika Tierp, såväl övergripande 
som vad gäller specifika verksamheter. 

• Skattesats för Tierps kommun jämfört med jämförbara kommuner och även 
jämfört med genomsnitt för länet. 

• Invånarantal i kommunen per år, årsvis förändring, ackumulerade 
befolkningsförändringar samt förändringar i åldersklasser. 

• Verksamhetens nettokostnader kr/inv jämfört med jämförbara kommuner, 
genomsnitt för länet samt genomsnitt för riket. 

• Nettokostnader i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning under en följd av år. 

• Resultat före extraordinära poster kr/inv för såväl kommun som bolag under en 
följd av år. Även jämförelse med jämförbara kommuner och genomsnitt för riket. 

• Finansnetto kr/inv och jämförelser med andra kommuner. 

• Resultat före extraordinära poster i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning under en följd av år samt jämförelser med andra 
kommuner. 

• Nettoinvesteringar kr/inv jämfört med andra kommuner. 

• Långfristiga skulder kr/inv jämfört med andra kommuner för såväl kommun som 
kommunkoncern. 

• Eget kapital kr/inv jämfört med andra kommuner för såväl kommun som 
kommunkoncern. 

• Soliditet inkl pensionsåtaganden och övriga avsättningar jämfört med andra 
kommuner. 

• Kommunala borgensförbindelser kr/inv under en följd av år samt jämförelse 
med andra kommuner. 
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Den analys som SKR gjorde över den övergripande ekonomin var att nettokostnaderna 
som tidigare legat på ca 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
hade ökat markant och nu översteg intäkterna med ca 3 %. Vidare konstaterades att 
bolagen uppvisade positiva resultat, att finansnettot hade en positiv utveckling, att det 
var höga långfristiga skulder i kommunkoncernen, att soliditeten inklusive 
pensionsåtagandet förbättrats de senaste fem åren samt att borgensåtagandena ökar. 

Analysen innehåller sedan ytterligare information, statistik och nyckeltal om 
kommunens olika verksamheter. Jämförelser sker mellan nettokostnad och 
referenskostnad och analys av dessa avvikelser. 

Som en avslutning finns sedan en framtidsanalys baserad på demografisk 
framskrivning fram till år 2025. 

Även Kommuninvest har gjort en övergripande genomgång och bedömning av 
kommunens ekonomi. Detta skedde under våren 2021. Löpande under året har 
kommunen möten med Kommuninvest för att stämma av kommunens status utifrån 
deras synsätt.  

En ytterligare analys har gjorts av KFI – Kommunforskning i Västsverige som gjort 
en analys av Tierps kommuns ekonomi 2018-2022 och gjort jämförelser med 
kommunerna i Uppsala län. Områden som ingick i denna analys var resultat före 
extraordinära poster, investeringsvolym, skattefinansieringsgrad av investeringarna, 
soliditet, kassalikviditet, finansiella nettotillgångar, skattesats, borgensåtaganden samt 
budgetföljsamhet. 

3.1.1 Kommentarer och bedömning 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen bör undersöka 
möjligheten att ta fram prognoser avseende resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys på längre sikt än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett 
ytterligare längre perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser bör sträcka 
sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att få en kontinuitet i 
den finansiella planeringen. I nuläget är det ett treårsperspektiv som gäller utifrån 
kommunens Plan för ekonomi och verksamhet. 

Vi bedömer även att målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring på god 
ekonomisk hushållning behöver fastställas samt att arbetet med att fastställa en ny 
resursfördelningsmodell som ska utgöra grund för fördelning av anslag ska fortsätta. 

Vi bedömer vidare att kommunen bör eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som 
är uppdelade per geografiskt område samt att arbetet med att ta fram en ny 
bostadsförsörjningsplan ska fortsätta. 

Vi bedömer även att Tierps kommun för att framöver utveckla den långsiktiga 
finansiella planeringen, skulle kunna utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur 
mycket kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom ramen för detta 
bör kommunen också beakta hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan 
tänkas uppstå. 
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Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen bör tillse att ett komplett årshjul avseende 
ekonomi och verksamhet läggs in i systemet Stratsys samt att ändamålsenliga 
lokalförsörjningsplaner fastställs politiskt. En därtill hörande lokalförsörjningsgrupp bör 
också tillskapas.  

Vi bedömer även att kommunstyrelsen bör fortsätta att följa demografiska förändringar 
och hur detta bl a påverkar skol- och omsorgsbehov samt att i större utsträckning än i 
samband med granskningstillfället utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik 
och nyckeltal samt även arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking 
med andra kommuner. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
långsiktiga finansiella planering inte är helt tillräcklig. För att göra planeringen 
ytterligare ändamålsenlig rekommenderar vi kommunstyrelsen, utifrån vår bedömning 
och slutsats, att: 

- Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt än vad som för närvarande 
är fallet, d v s få till ett ytterligare längre perspektiv i den finansiella planeringen. 
Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt 
uppdateras för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I nuläget är det 
ett treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Plan för ekonomi och 
verksamhet. 

- Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring på god 
ekonomisk hushållning. 

- Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell som ska 
utgöra grund för fördelning av anslag. 

- Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per geografiskt 
område. 

- Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan. 

- Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet läggs in i 
systemet Stratsys. 

- Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt. 

- Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 

- För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, utmana sig 
själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket kommunen kan växa och vilka 
begränsningar som finns. Inom ramen för detta bör kommunen också beakta 
hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå. 

- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- 
och omsorgsbehov. 

- Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt även 
arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking med andra 
kommuner. 
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§ 22 
Dnr KS/2022:197 
 
 (KS) Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar.  
 
Benämning   Investeringsutgift Budget 
Åtgärder pga Dp 364 2 067 407,62 1 500 000 
Lekplatser 2021 2 167 513,84 3 000 000  
Beläggningsprogram 2021  2 206 694,55 3 000 000 
Vendelbadet  2 384 297,00 1 500 000 
Gammelgården/Järnbruksparken 4 081 177,00 3 500 000 
Infarter Siggbo  4 011 586,00 (del av 

trädgårdsstaden) 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har inga  
barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till positiva 
effekter för barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Slutredovisning Åtgärder pga DP 364 
 Slutredovisning Lekplatser 2021 
 Slutredovisning Beläggningsprogram 2021 
 Slutredovisning Vendelbadet 
 Slutredovisning Gammelgården/Järnbruksparken 
 Slutredovisning Infarter Siggbo  

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad  
 Chef Förvaltning och genomförande  
 Ekonomienheten  
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Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar.  
 
Benämning   Investeringsutgift Budget 
Åtgärder pga Dp 364 2 067 407,62 1 500 000 
Lekplatser 2021 2 167 513,84 3 000 000  
Beläggningsprogram 2021  2 206 694,55 3 000 000 
Vendelbadet  2 384 297,00 1 500 000 
Gammelgården/Järnbruksparken 4 081 177,00 3 500 000 
Infarter Siggbo  4 011 586,00 (del av 

trädgårdsstaden) 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har inga  
barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till 
positiva effekter för barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Slutredovisning Åtgärder pga DP 364 
 Slutredovisning Lekplatser 2021 
 Slutredovisning Beläggningsprogram 2021 
 Slutredovisning Vendelbadet 
- Slutredovisning Gammelgården/Järnbruksparken 
 Slutredovisning Infarter Siggbo  

 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad  
 Chef Förvaltning och genomförande  
 Ekonomienheten  
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Introduktion 
 

Bakgrund 
För de vägar där Tierps kommun är huvudman har en flerårig underhållsplan tagits fram och som följs 
vid de årliga underhållsåtgärderna. 
Åtgärderna koordineras med ledningsägare såsom, elnät, belysning, fiber, VA och fjärrvärme. 
 

Syfte 
Underhållsplanen är framtagen i syfte att påvisa behov av åtgärder samt prioritering utifrån vägarnas 
status, nyttjande samt investeringsram. 

Omfattning 
Vägnätet där Tierps kommun är huvudman och drift- och underhållsansvarig. 

Organisation 
Organisation utförande: 

Namn  Företag  Roll 

Kenneth Sahlsten Tierps kommun Projektledare 

Thomas Kihlström Tierps kommun Ombud 

Henrik Olsson  NCC  Platschef 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Genomförande 
NCC är upphandlad ramavtalsleverantör. 

Inför varje enskild åtgärd sker förbesiktning samt kostnadsberäkningar för beskriven åtgärd. Efter 
varje åtgärd sker slutbesiktning och vid godkännande tillåts leverantören fakturera beställaren. Vid 
avvikelser krävs åtgärder innan fakturering och betalning. 

Majoriteten av åtgärder i Tierp år 2021 är sammankopplade med att övriga ledningsägare har 
genomfört betydande åtgärder och därmed har också åtgärder av vägens ytskikt varit gynnsamt.  

 



 

 

Resultat 
Nedan redovisas resultat av projektet: 

Ekonomi: 
 

 

 

 

 



 

   

 

Slutredovisning 
 Siggbo infarter LV 292 Trafikverket 

 Samt projekt: 1814  

2021-12-31 
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Emil Enarsson, Projektledare  

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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 Introduktion 

Bakgrund 
Tierp ska expandera med en ny stadsdel där bostadsområde och handelscentrum ska byggas. 
Trafikmängden kommer att öka väsentligt i området. Idag sträcker sig länsväg 292 genom området 
där infarterna kommer att anslutas.  

Syfte 
Syftet med projektet är att genomföra trafiksäkra tillfarter till både Handelsområdet och 
Trädgårdsstaden. Då vägen är en högt prioriterad väg får ingen köbildning förekomma. Tanken är 
också att avlasta vägar i centrala Tierp.  

Omfattning  
Projektet omfattar tre stycken infarter från länsväg 292. Korsningarna är trafiksäkra och utformade 
efter Trafikverkets krav och regler. Vänstersvängsfält med refuger anläggs för att öka säkerheten och 
motverka köbildningar.   

Avgränsningar 
Projektets avgränsningar är detaljplanerna 1055 och 1036 och Medfinansieringsavtal TRV 
2018/32250 (enligt Dnr 2019/191) med Trafikverket.  

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

 

Styrgrupp beställare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp

Chef SHB

Thomas Khilström

Chef F&G
Maria Pettersson

Chef P&M

Anna Persson

Ekonom
Cecilia Martinelle 

Kommunarkitekt

Ekonom

Cecilia Martinelle

Kommunarkitekt

Adam Nyström

Adam Nyström



 

Organisation projekt  

Namn Företag Roll  
Emil Enarsson Tierps kommun Projektledare Beställare 
Hans Samuelsson Trafikverket Byggledare Bevakning 
Jan Nyman Trafikverket Projektledare Bevakning 
Angelina Karlsson Trafikverket Åtgärdsplanerare Beställare 
Mikael Persson Forsen Byggledare Beställare 
Petter Palgrim Forsen Byggledare Beställare 
Axel Sandstedt Forsen Bit. Projektledare Beställare 
Mats Andersson Forsen Besiktningsman Konsult 
Anton Purgin Ramböll Teknikansvarig Konsult 
Linda Johansson Ramböll Uppdragsledare Konsult 
Andreas Olsson Ramböll Teknikansvarig Konsult 
Tomas Sandman Ramböll Rådgivare Konsult 
Stefan Isaksson SH-Bygg Ombud Entreprenör 
Jonas Jensen SH-Bygg Projektchef Entreprenör 
Mats Ingmarsson SH-Bygg Platschef Entreprenör 
Torgny Andersson SH-Bygg Arbetsledare Entreprenör 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Projektering 
Projekteringen startade i början av 2018. Under projekteringen hade vi tre möten där vi gick igenom 
projektet och dess förutsättningar. Under projekteringsskedet försökte vi få kontakt med 
Trafikverket för att bjuda in dem till att komma med förutsättningarna för projektet. Detta gav oss 
problem med att få fram rätt handlingar för upphandling då ingen granskning utfördes av 
Trafikverket. En omfattande omprojektering fick ske under hösten 2018 då Trafikverket kom in med 
sina synpunkter. Detta medförde stora extrakostnader och tidsplanen blev försenad med åtta 
månader.  
Ett genomförandeavtal skrevs mellan kommunen och Trafikverket. (Medfinansieringsavtal TRV 
2018/32250 (enligt Dnr 2019/191)) 

Avvikelser 

  Då vi inte fick förutsättningar eller hjälp med granskning av Trafikverket utgjorde 
samarbetet mellan Trafikverket och kommunen en avvikelse.  

 Otydlighet i handlingar. Vissa felaktigheter under byggskedet har framkommit.  

Genomförande 
Efter upphandlingen uppkom problem med handlingarna, Trafikverket inkom med sina synpunkter 
som ändrade på förutsättningarna. Detta gjorde att vi fick en försenad produktionsstart för 
utförandet.  
Projektet startade i början av mars. Entreprenören valde att starta i början av april. Vi har haft 



 

problem med samarbetet till vissa delar och inte varit överens om vissa saker såsom tidsplaner och 
prislistan som är upphandlad. (Se avvikelser)   

Vi utförde en KMA -revision i projektet som uppvisade stora brister i kvalitetsarbetet. Detta 
åtgärdades till viss del efter att rapporten delgavs.  

En omorganisation på beställarsidan påverkade projektet.  En ny byggledare tillsattes och en 
biträdande projektledare, allt för att hjälpa till med hanteringen kring entreprenadjuridiken.  

Avvikelser 

 Försenad projektstart då Trafikverket kom med ändrade förutsättningar i ett sent skede.  

 Prissättningen av de kompletterade koderna efter Trafikverkets synpunkter, kostnaden för 
detta uppgick till 897 700 kr 

 Tillkommande belysning som glömdes bort i upphandlingen, totalt 684 175 kr 

 Tidsplanen. Entreprenören följde inte den tidsplan som sattes vid startmötet. Detta gjorde 
att det blev en juridisk fråga. I samband med byggmöten uppdaterades tidsplanen, men den 
har genomgående varit orealistisk och svår att hålla. 

 Revisionsrapporten.  Bristande kvalitetsarbete gällande egenkontroller mm.  

 En brunn från E4 påträffades. Denna fick flyttas och åstadkom en försening under en kortare 
period. Denna brunn saknades i underlaget som delgavs under projekteringen.  

 

 

 Tillfällig infart till Handelsområdet. Då tidsplanen blev förskjuten behövdes en tillfällig infart 
för att byggnationerna av nya Handelsområdet skulle kunna utföras samtidigt. Kostnaden 
uppgick till 120 000kr.  



 

 

 Då entreprenören inte beställde kantstenen i god tid och leveranstiderna var långa så 
försenades projektet.  

 Tillbud – I projekt har ett tillbud inkommit, det var arbete med djupa schakter längs med en 
trafikerad väg utan tungavstängning. 
Olycka – I projektet har en olycka anmälts. En lastbil har vält så ambulans fick tillkallas.  

 Entreprenören har under arbetes gång skrivit dagbok på projektet. Dock har denna varit 
bristfällig och därför ej kunnat användas som underlag till Ätor.  

 Entreprenören blev tilldelad en rapport om hur man ska upprätta trafikanordningsplaner. De 
har däremot inte följt denna, vilket har gjort att handläggningen av dessa har blivit mer 
omfattande.  

 Färdigställandet av anläggningen var tänkt till 31/12-18 men blev försenad och färdigställdes 
under hösten 2021. 

Resultat  
Nedan redovisas resultatet av projektet. 

Tidplan 2018 - 2019 
Projektstart 2018 Januari 
Projektering 2018 Februari 
Upphandling 2018 Juli  
Kontraktsmöte entreprenad 2018 Augusti  
Meddelande om uppskjuten byggstart 2018 Oktober 
Komplett bygghandling 2018 December  
Byggstart 2019 April 
Kontraktstid 2019 Juli 
Slutbesiktning  2019 November 



 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringskostnad i relation till 
budget, samt hur total investeringskostnad ska komponentfördelas.  

Avtalet med Trafikverket 

 

Komponentfördelning projekt 1814 (kommunens andel av infarterna) 
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Introduktion 
Samhällsbyggnad fick under våren 2020 i uppdrag att ta fram en fördjupad 

utredning gällande statusen på Vendelbadets utomhusanläggning i Örbyhus. 

Badets utomhusanläggning stängdes sommaren 2019 då man sett att 

förbrukningen på vattnet avvek från det normala.  Detta gjorde att driften inte 

kunde fortsätta på utomhusanläggningen. Vattenläckaget låg på ca 150 m3/dygn 

vid stängningen 2019. 

När resultatet av alla utredningar inkommit konstaterades att bassängens 

konstruktion är i god kondition för sin ålder men att rörsystemet från poolen till 

teknikrummet var i så pass dåligt skick att ett nyttjande av badet inte var möjlig. 

Rörens livslängd hade förbrukats i det hårda klimatet som klorvatten utsatt rören 

för. 

Samhällsbyggnad fick i uppdrag att åtgärda läckaget under våren 2021 för att 

möjliggöra en öppning av badanläggningen sommaren 2021. Arbetet kom att 

innefatta grävarbeten runt utomhuspoolen och anläggande av nya ledningar som 

tar hand om vattnet från poolen, samt återställning runt poolen.  

Under arbetets gång ökade omfattningen på grund av tilläggsarbeten som 

beskrivs nedan.  

Organisation 
Projektet drevs som en delad entreprenad där projektledaren på Tierps kommun hade 
samordningsansvaret och viss arbetsledning och platsansvar. Projektledaren säkerställde att 
upphandling och samordning fungerade då det var flera yrkesgrupper på plats samtidigt.  

Arbetet utfördes av totalt ca 60 personer under projektets gång. Organisation utförande  

Nedan visas projektets organisation. Projektledaren har haft stöd av två personer gällande 
samordning och uppföljning.  

 



 

 

 

Projektets genomförande 
Projektet inleddes under våren 2021. I det stora hela gick arbetet bra med vissa förändringar. Detta 
medförde att Vendelbadets nyöppning blev senarelagd.  Dessa arbeten var nödvändiga för att 
säkerställa att badgästerna kunde utnyttja badanläggningen på ett säkert sätt. 

Ledningar 
I ett mycket gott samarbete mellan Tierps kommun och Tierps Energi & Miljö AB utfördes arbeten 
med personal från vatten- och avloppsavdelningen. I ursprungsplanen för projektet var tanken att 
endast byta ut de identifierade skadade frånledningarna mellan poolen och teknikrum. Enligt alla 
tester kunde vi inte se det nödvändigt att byta de fungerande ledningarna. När man okulärt kunde se  
ledningarna kunde det konstateras att skicket på dessa var undermåliga och ett större arbete med att 
byta samtliga ledningar sattes igång. Stora sprickor på ca tre meter påträffades, samt att ledningarna 
var deformerade. Det arbetet var absolut nödvändigt för att en nyöppning skulle vara möjlig. Dessa 
tillkommande arbeten medförde även att andra arbeten behövdes, såsom håltagning, epoxi- 
gjutningar. Dessa arbeten konkurrensutsattes innan de påbörjades. Med denna åtgärd kommer 
ledningarnas livslängd att uppnå den totala livslängden på anläggningen som i utredningen uppgick 
till ca 20 år avseende betongen.  
Arbetena gick i stort sätt enligt planen med vissa justeringar på tidsplanen och budgeten för de 
tillkommande åtgärderna. I maj slutförde TEMAB sina arbeten på plats med att återfylla runt 
ledningarna och förbereda för återställningsarbeten.    



 

 

 

Återställning  
Återställning med att montera plattor efter rörarbeten upphandlades som en utförandeentreprenad 
i anläggnings DIS-en. Där antogs Markax som entreprenör på det mest fördelaktiga anbudet. Arbetet 
gick enligt plan, trots försvårande av samordningen då slipning av poolen gjordes samtidigt, vilket 
inte var planen från början. Resultatet blev bra under de förutsättningar som var. Packningen av 
materialet var svårt för att inte riskera konstruktionsfel på poolen. Det finns en risk för att sättningar 
i framtiden kommer att ske vid plattläggningen. Det beställdes även tilläggsarbeten när 
entreprenören var på plats och viss återställning på grönytor och liknande utfördes.  



 

 

Betonghåltagning    
Då ledningsarbeten utökades var det absolut nödvändigt att göra håltagningar i poolväggarna för att 
nya ledningar och utsprutsventiler skulle kunna monteras. Håltagningen handlades upp som 
direktupphandling och fem leverantörer tillfrågades. När entreprenör tilldelats uppdraget utfördes 
arbetet på tre dagar med totalt 46 hål. Arbetet utförde samtidigt som ledningsarbetet utfördes, så en 
viss samordning krävdes. Resultatet av arbetet levde upp till det förväntade.  

Epoxigjutning  
När utsprutsventilerna monterats så behövde dessa gjutas igen. Detta gjordes med en 
epoxiblandning då detta var under vattenytan när poolen var fylld. I samband med detta 
arbetsmoment gjordes även åtgärder på befintliga ventiler som gjöts igen då dessa inte behövs i det 
nya systemet. Arbetet stötte på problem då arbetsmomentet endast kunde göras under torra 
väderförhållanden. Detta gjorde att arbetet blev lite förskjutet, men påverkade inte tidplanen i stort.   

Renovering teknikrum 
I ursprungsplanen var tanken att endast byta vissa reglage som var trasiga. När arbetena påbörjades 
såg man okulärt att ventilerna läckte och att man tidigare slagit med ett hårt föremål på ventilerna, 
som är känsliga, för att kunna stänga dessa. Ett utbyte blev då aktuellt. Åtgärden drog ut på tiden då 
leveranserna under Coronapandemin var längre än tidigare. Kostnaderna för åtgärden ökade också 
på grund av detta.   



 

Slipning / Blästring 
När vattnet tömdes ur poolen kunde man konstatera okulärt att skicket var undermåligt och risken 
för skador på badgästerna var väsentliga. För att få ihop helheten beslutades att en större åtgärd 
behövdes. En upphandling av en entreprenör utfördes för att kunna slipa av den gamla bottenfärgen 
som målats i flera lager sedan badet byggdes. Arbetet med detta var tidskrävande och gjorde att 
tidplanen fick skjutas något. Samordningen mellan det tänkta arbetet och dessa kompletteringar blev 
mer omfattande än förväntat, och ökade kostnaderna för beställarorganisationen.  
Arbetet hade sina utmaningar och till en början såg vi inte ut att klara tidplanen. Men entreprenören 
tillsatte mer arbetskraft och lyckades hålla tiderna enligt upphandlingen.    

 

 



 

Målning  
Målningen av poolen gjordes med både intern och extern personal. Målningen utfördes med en 
epoxifärg som ej släpper igenom vatten. Arbetet krävde en speciell utbildning och mycket 
skyddsutrustning då färgen var giftig. Arbetet var krävande då yttre aspekter påverkade, såsom 
högsommarvärmen och att det inte blåste något nere i poolen.  

 
I ett tidigt skede togs beslut om att endast måla poolen vit och ej måla linjer för simning. Detta för att 
torktiden på färgen var lång och vi ville få till en nyöppning av badanläggningen under sommaren.  

Kompletteringar planeras in under våren 2022.  

 
Resultatet blev bra och säkerställde säkerheten på anläggningen. I samband med målning av poolen 
gjordes åtgärder på hopptornet och svikten. En renovering utfördes enligt det besiktningsprotokoll 
som togs fram.  

 

Park  
Anläggningen var i stort behov av en upprustning då anläggningen under lång tid varit stängd. Till 
dessa arbeten genomfördes ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten som klippte häckar och 
rensade ogräs på området. Senare användes ramavtalsentreprenör för gräsklippningen. Vid 
nyöppningen fick Tierps kommun kommentarer om att anläggningen inte varit så fin på många år.  

Inomhuspoolen 

Slipning  
Under våren 2021 inkom ett tillbud om att en gäst skurit upp fötterna av bristfälligt underhåll. Den 
färg som var målad hade släppt och det blev vassa flagor. Ett beslut togs att åtgärda den nedgångna 
inomhuspoolen med en ny färg. Då Skadeservice redan var upphandlade på utomhusanläggningen 
och konkurrensutsatta, valde vi att fortsätta arbetet med dessa.  

Arbetet pågick under hösten och gick enligt plan. Arbetet utfördes utan några avvikelser.   



 

 

Lagning konstruktion 
Efter att färgen var borta såg man att skadorna på betongen var mer omfattande än vad som tidigare 
var beräknat. Efter slipningen såg vi att färgen hade dolt stora skador.  

På bilden nedan kan man se hur betongen släppt från sitt läge och att armeringen ligger blottad. I 
den hårda miljön som en pool utsätts för är detta en hög risk och försvagar konstruktionen 
betydande.  
 

 



 

Ett beslut togs i projektet att frångå den ursprungliga planen med att laga skadorna till att bila ner 
kanterna och gjuta nya kanter som kommer att hålla den standarden som förväntas på anläggningen.  

Kanterna bilades ned och nya formar med armering i monterades. Efter detta var det dags för 
gjutning. Då miljön är så utsatt i poolen fanns det bara en sorts betong som var lämplig. Nackdelen 
med denna typ av betong var att torktiden var två månader innan övermålning kunde ske. Detta 
bidrog till den stora förseningen.  

 

Målning 
När torktiden var klar på betongen påbörjades målning av poolen. Målningen pågick utan några 
avvikelser och efter två veckors torktid kunde poolen fyllas inför nyöppning av inomhusanläggningen.   



 

 

Belysning 
I samband med övriga åtgärder gjordes visst underhåll på belysningen vid inomhusanläggningen. 
Armaturerna som satt var gamla och många fungerade inte. En insats gjordes för att byta ut 
armaturerna så dessa fungerar utan problem.  

Resultat  
Nyöppning av utomhusanläggningen 
Anläggningen öppnades den 20 juli 2021 efter en viss tidsförskjutning. Invigningen var lyckad och 
besökarna var många.  



 

 

Nyöppning inomhusanläggningen 
Anläggningen öppnades 2021-12-21 efter en viss tidsförskjutning.  

 

Tidplan  
Utredning utfördes under våren 2020 
Byggnationen för utomhusanläggningen utfördes mars 2021-juli 2021 

Byggnationen för inomhusanläggningen utfördes augusti 2021 till december 2021  



 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringsutgift i relation till 
budget, samt hur total investeringsutgift ska komponentfördelas.  

Att renovera Vendelbadet kostade 3 800 906 kr 

Komponentfördelning 1041 Ledning pool teknikrum Vendelbadet 
2020-10-20 §164 Dnr 2020/737 
Beslutad totalbudget 1041 – 1 500 000 kr 
Totalutgift 1041  - 2 384 297 kr 

 

Komponentfördelning 1110 Reinvestering verksamhetsfastighet 
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 

Beslutad totalbudget år 2021: 1 500 000 kr 

Totalutgift: 1 530 918 kr 

Varav Utomhusbelysning Möbeln: 114 308 kr 

Varav Vendelbadet: 1 416 611 kr enligt komponentfördelning nedan: 
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Introduktion 
Samhällsbyggnad har i samarbete med Tierpsbyggen AB tagit fram en detaljplan som 
möjliggör utveckling av centrala Örbyhus. Huvudsyftet med planen var att göra det möjligt 
för Tierpsbyggen AB att bygga bostäder på en attraktiv plats i centrala Örbyhus. Under 2020 
vann detaljplanen lagakraft och ett utförande kunde påbörjas. För att möjliggöra den tänkta 
byggnationen behövdes vissa åtgärder utföras. Isbana med intilliggande boulebana behövdes 
placeras om. Man hade i detaljplanen avsatt ett nytt område för detta.  

För att möjliggöra den nya utbyggnaden av området behövde boulebana och isbana flyttas för 
att verksamheterna skulle kunna fortsätta i samma utsträckning som innan. Flytten kom att 
ske enligt bilden nedan: 

 

Organisation 
Projektet initierades av MEX-kontoret efter försäljningen av marken till det kommunala 
bostadsbolaget Tierpsbyggen AB. I samband med försäljningen åtog sig Tierps kommun att åtgärda 
vissa delar enligt detaljplanen.  

Projektet utfördes som en delad entreprenad med totalentreprenad som grund. NCC utförde de 
markarbeten som behövdes, byggnation av boulebanorna och asfaltering av isbanan. Alla 
belysningsarbeten, inkl markarbeten för belysning, utfördes av Vattenfalls 
belysningsramavtalsentreprenör. Vid rivningen användes Bergmans Maskintjänst AB för rivning och 
sortering.  

 
Utförande – NCC Sverige AB  
Utförande – Vattenfall belysning (Bogfelts) 
Utförande – Bergmans Maskintjänst AB 

 



 

Projektets genomförande 

Projektering 
Projekteringen sköttes av projektledare från Tierps kommun. En beskrivning och beställning gjordes 
genom de avtal som finns.  

Genomförande 
Arbetet påbörjades våren 2021. Arbetet startade med att isbanan och den intilliggande boulebanan 
skulle flyttas. Arbetet gick som planerat och var klart innan semestern 2021.  

Belysningsarbetet som utfördes för området var krävande. Projektledaren ersattes hos leverantören och 
kommunikationen var bristfällig. Den anledningen i kombination med att projektet belastades av stora 
leveranssvårigheter gjorde att belysningsarbetet blev kraftigt försenat, men färdigställdes i sin helhet 
under senhösten 2021. Konsekvensen var liten då ingen av verksamheterna drabbades.  

Rivningen utfördes efter att anläggandet av boulebanor och isbana var färdigställt. Rivningen tog ca en 
vecka och materialet kördes till Gatmot för deponi. Rivningsarbetet var färdigställt till september då 
Tierpsbyggen AB skulle tillträda den nya fastigheten.  

Tidplan  
Projektet överlämnades till projektledare vinter 2021 för genomförande. Genomförandet utfördes till 
största delen under våren och början av sommaren 2021. Viss komplettering gjordes under hösten 
2021. 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringskostnad i relation till 
budget, samt hur total investeringskostnad ska komponentfördelas.  

Beslutad totalbudget enligt verksamhetsplan 2021  – 1 500 000 kr  

Byggherrekostnader – 29 039,68 kr 
Utförande – 2 047 367,94 kr 

Anledningen till att budgeten överskreds är att överenskomna arbeten blev mer omfattande än 
planerat. Tierps kommun fick merkostnader då belysning fick rivas och monteras om efter 
avstyckning.  

Komponentfördelning 

 



 

Före och efter bilder  
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Bakgrund 
Samhällsbyggnad fick i uppdrag av Kultur och fritid att göra åtgärder vid den gamla 
Tennisanläggningen i Tierp. Tennisanläggningen ligger centralt i Tierp och var i ett stort behov av 
renovering.  

Syfte 
Göra området mer attraktivt och välkomna en större mängd människor till området. 

Omfattning  
Projektet omfattar renovering av en tennisbana med nytt staket och övrig utrustning. Två padelbanor 
anläggs i anslutning till tennisbanorna och två beachvolleybollplaner. Till området byggs även 
tillgänglighetsanpassade toaletter för att öka servicen.   

Organisation 
Kultur och fritid beställde jobbet av Samhällsbyggnad. Senare tillsattes en projektledare som drev 
projektet innan driften tog över för förvaltning. Byggnationen utfördes som en totalentreprenad och 
projektledare skrev underlaget för upphandlingen. Senare tilldelades Markax AB i Gävle projektet 
och utförde detta under hösten 2020 och färdigställde det våren 2021. 

 

Projektets genomförande 
Projektet handlades upp under sommaren 2020 efter att förfrågningsunderlaget skrivits. Under 
hösten utfördes anläggandes och färdigställandes under våren 2021. Projektet påverkades av sena 
leveranser på grund av pandemin, vilket medförde att toaletterna inte kunde öppnas förrän under 
hösten 2021.  



 

Avvikelse  
Projektet fick en del avvikelser som påverkade budgeten.  

 Utgående avlopp var så undermåligt att ny ledning behövde anläggas. Detta var inte 
beräknat i ursprungsprojektet.  

 Vattenledningen in till byggnaden var trasig. Det var även oklart hur vattnet var draget inne 
på fastigheten och man kunde inte stänga av detta. Därför byggdes en ny ledning till 
anläggningen. 

 En förfrågan om bebyggande av ny padelhall på platsen där Tierps volley arrenderar mark för 
beachvolleyboll inkom. Ett beslut togs att flytta dessa planer till Järnbruksparken för att ge 
möjlighet till bebyggelse på den ursprungliga platsen, Företagsparken.  

 Utökat skydd mot befintliga fastigheter. Det har inkommit klagomål på att aktiva utövare 
beträder grannfastigheterna. Därmed sattes det upp kompletterande staket.  

Ekonomi 
2020-09-08 § 132 Dnr 2020/643  
Beslutad totalutgiftsbudget – 3 500 000 kr  
Totalutgift 4 081 177 kr 

Byggherrekostnader – 188 254 kr 
Entreprenör – 3 892 923 Kr 

Komponentfördelning 

 



 

Före och efter bilder  

 



 

   

 

 

 

 

 

Slutredovisning 
 Lekplatser 

 Vht 4110  

2021-12-31 

 

  

 

Upprättad av:   
Anna Persson   

Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Introduktion 
 

Bakgrund 
Under 2021 har samhällsbyggnad fortsatt att anlägga lekplatser i enlighet med lekplatsplanen.  
 

Syfte 
Syftet har varit att efter besiktning av de gamla lekplatserna, anlägga nya enligt lekplatsplanen.  

Omfattning 
Under 2021 har man prioriterat lekplatserna i Kyrkbyn, Tobo, Mehedeby, Örbyhus och Månkarbo. 

Organisation 
Organisation utförande: 

Namn  Företag  Roll 

Izabella Öberg  Tierps kommun Samhällsplanerare 

Daniel Jonsson Tierps Energi och Miljö AB Arbetsledare Gata och Park 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Genomförande 
Lappset Sweden AB, Vattenfall elanläggningar AB samt Bergmans Maskintjänst är upphandlade 
ramavtalsleverantörer. 

Övrig leverantör är Tierps Energi och Miljö AB.  

Inventering och beskting har genomförts av samtliga kommunala lekplatser i Tierps kommun. Äldre 
lekutrustning som inte uppfyller krav har tagits bort och nya lekplatser har utvecklats i syfte att 
säkerställa attraktiva sociala mötespunkter som i den mån det är möjligt vara  
tillgänglighetsanpassade utan ålderssegregation.  

 

 

 

 

 



 

 

Resultat 
Budget under 2021 för lekplatser var 3 000tkr. Utfall under 2021 var 2 167tkr. 

Nedan redovisas resultat av lekplatsprojekten ortvis under 2021. 

Ekonomi: 
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§ 23 
Dnr KS/2022:200 
 
(KS) Flytt av funktionen MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) till Vård och omsorg, samt ombudgetering av 
medel för tjänsten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att funktionen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) flyttas från 
Gemensam service till Vård och omsorg, samt 
 
att i driftsbudgeten överföra 841 385 kr från Kvalitet och strategisk 
utveckling ansvar 11701, verksamhet 0330 till Vård och omsorg ansvar 
7792, verksamhet 7021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ligger på 
Gemensam service, sedan 2016 har MAS tillhört enheten Kvalitet och 
strategisk utveckling. I diskussioner mellan Verksamhetschef Vård och 
omsorg, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling, Kommundirektör och 
MAS har framkommit att samtliga parter önskar en förändring som innebär 
att MAS-tjänsten flyttas över till Vård och omsorg. 
 
Huvudargumentet för nuvarande placering har varit att säkerställa MASens 
möjlighet att utöva sitt ansvar utan risk för påtryckningar. I samband med 
LOU –upphandlingen av ett vård- och omsorgboende påbörjades processen 
att se över Vård och omsorgs ledningsorganisation för att anpassa 
organisationen till de nya förutsättningarna. Översynen innebär också ett 
möjliggörande av flytt av MAS-tjänst. 
 
Ärendet behandlades i CSG 2021-12-08. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medel kopplade till tjänsten totalt 841 385 kr (lönekostnad, IT-kostnad och 
fortbildning) flyttas från enheten Kvalitet och strategisk utveckling till Vård 
och omsorg. Lokalkostnad står redan Vård och omsorg för. 
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Ombudgeteringen görs inom beslutad budget för kommunens nettokostnad, 
dvs det är ingen utökning av budgeterad nettokostnad. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut CSG 
 Riskbedömning och handlingsplan 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Gemensam service 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-18 2022:200  
  
   
  
    

 
 
Flytt av funktionen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) till 
Vård och omsorg, samt ombudgetering av medel för tjänsten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att funktionen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) flyttas från 
Gemensam service till Vård och omsorg, samt 
 
att i driftsbudgeten överföra 841 385 kr från Kvalitet och strategisk 
utveckling ansvar 11701, verksamhet 0330 till Vård och omsorg ansvar 
7792, verksamhet 7021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ligger på 
Gemensam service, sedan 2016 har MAS tillhört enheten Kvalitet och 
strategisk utveckling. I diskussioner mellan Verksamhetschef Vård och 
omsorg, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling, Kommundirektör 
och MAS har framkommit att samtliga parter önskar en förändring som 
innebär att MAS-tjänsten flyttas över till Vård och omsorg. 
 
Huvudargumentet för nuvarande placering har varit att säkerställa MASens 
möjlighet att utöva sitt ansvar utan risk för påtryckningar. I samband med 
LOU –upphandlingen av ett vård- och omsorgboende påbörjades processen 
att se över Vård och omsorgs ledningsorganisation för att anpassa 
organisationen till de nya förutsättningarna. Översynen innebär också ett 
möjliggörande av flytt av MAS-tjänst. 
 
Ärendet behandlades i CSG 2021-12-08. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medel kopplade till tjänsten totalt 841 385 kr (lönekostnad, IT-kostnad och 
fortbildning) flyttas från enheten Kvalitet och strategisk utveckling till 
Vård och omsorg. Lokalkostnad står redan Vård och omsorg för. 
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Ombudgeteringen görs inom beslutad budget för kommunens nettokostnad, 
dvs det är ingen utökning av budgeterad nettokostnad. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut CSG 
 Riskbedömning och handlingsplan 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Gemensam service 

 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Kvalitet och strategisk utveckling 
 
Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
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Plats och tid  Teams kl. 13.00 – 15.00 
 
För arbetsgivaren 

  
Helena Carlsson, Kommundirektör 
Johan Björson, HR-konsult 
  
 

För personalorganisationerna Eva-Lotta Järvi, Lärarförbundet 
Louise Magnusson, DIK-förbundet 
Jenny Ampiala, Naturvetarna 
Ulrika Löfgren, Kommunal 
Betty Lindroth, Vårdförbundet 
Nathalie Jäverstrand, Arbetsterapeuterna 
Erik Ljungkvist, Vision 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justeringens plats och tid  
Underskrifter 
 

 

  

 

Sekreterare 

 

 

Johan Björson 

  

  

 Ordförande Helena Carlsson 

  

 

 

 Justerande Eva-Lotta Järvi 
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BEVIS OM ANSLAG 
 
Organ Centrala samverkansgruppen 

Sammanträdesdatum  2021-12-08 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 

Paragrafer 1-7 

Underskrift  

Utdragsbestyrkande 
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§ 1 
 
Justering av protokoll 
 
Eva-Lotta Järvi, Lärarförbundet utses att justera protokollet. 
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§ 2         
 
Samverkan inför beslut: Byte av organisationstillhörighet för 
kommunens MAS (medeciskt ansvarig sjuksköterska) från Kvalitet och 
strategisk utveckling till Vård- och omsorg, enligt bifogat dokument.  
 
De fackliga organisationernas frågor och synpunkter 
 
Kommunal frågar hur det huvudsakliga argumentet för nuvarande placering att 
säkerställa MAS:ens möjlighet att utöva sitt ansvar utan risk för påtryckningar kan 
säkerställas med byte av organisatorisk tillhörighet. 
 
Arbetsgivarens svar och synpunkter 
 
Arbetsgivaren svarar att lagstiftningren gällande MAS:ens oberoende är starkt, 
samt att placeringen inom Vård- och omsorg enligt förslaget är på en strategisk 
nivå med en tydlig ansvarsstruktur.  
 
Efter samverkan tar arbetsgivaren beslut enligt arbetsgivarens förslag.  
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§ 3 
 
Inhämtande av övriga frågor 
 
Arbetsgivaren 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på 
verksamhetsövergripande nivå. 
 
Restriktioner Covid-19. 
 
De fackliga organisationerna 
 
Lärarförbundet 
 
Friskvårdsbidraget. 
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§ 4 
 
Information från arbetsgivaren 
 
Arbetsgivarens frågor tas upp under Övriga frågor.  
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§ 5 
 
Information från de fackliga 
 
Kommunal 
 
En skriftlig redovisning av vad TimeCare kostar Tierps kommun.  
Konsultföretaget gör mångmilijonvinster när kommunen köper tjänster, 
datasystem/scheman, program, konsulttjänster m.m. Totala kostnaden för Tierp. 
Vill även veta i arbetstid för personalen, chefer, övriga tjänster, schamaansvariga.  
 
Arbetsgivarens svar och synpunkter 
 
Arbetsgivaren svarar att TimeCare har upphandlats som en del av 
upphandlingen av Personec och att det därmed kan vara svårt att särkilja 
kostnaden för TimeCare. Arbetsgivaren tar med sig frågan och återkommer 
med svar.  
 
Lärarnas Riksförbund 
 
Hjärtstartare, enligt bifogat dokument.  
 
Lärarnas Riksförbund har inte möjlighet att delta på dagens möte utan företräds 
av Lärarförbundet.  
 
Lärafacken har frågat hur andra kommuner har det med hjärtstartare och där är 
det en självklarhet att det finns på varje arbetsplats. 
 
Arbetsgivarens svar och synpunkter 
 
Arbetsgivaren tar med sig frågan och återkommer med svar. 
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§ 6 
 
Övriga frågor  
 
Arbetsgivaren 
 
Extra CSG, uppföljning av SAM verksamhetsövergripande 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på 
verksamhetsövergripande nivå. 
 
Arbetsgivaren redogör för att Arbetsmiljöverket ska genomföra en 
uppföljning av kommuens arbetsmiljöarbete under februari-mars utifrån 
tidigare genomförd inspektion.  
Det innebär att vi behöver genomföra en utvärdering av arbetsmiljöarbetet på 
en verksamhetsövergripande nivå. Det behövs därför bokas in ett extra CSG 
för detta.  
 
Mötet breslutar att ett extra CSG genomförs den 26 januari kl. 13.00-15.00. 
 
Arbetasgivaren återkommer med tider för ordinarie CSG 2022. 
 
Restriktioner Covid-19 
 
Arbetsgivaren informermerar om att att nya restrektioner har införts för 
kommunens verksamheter gällande Covid-19. 
 

Det här gäller i arbetet tillsvidare: 
 Stanna hemma om du är sjuk. 
 Arbeta på distans när du kan. 
 Håll avstånd till varandra. 
 Undvik samlingar (även socialt). 
 Endast nödvändiga fysiska möten. 
 Digitala möten i första hand. 

Var försiktig även utanför arbetet 
 Håll avstånd och undvik trängsel. 
 Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik. 
 Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas. 

 
Inriktningen gäller tillsvidare och uppdateras vid behov i linje med 
smittspridningens utveckling. Arbetsgivarens utgångspunkt är att följa 
Foklhälsomyndighetens rekommendationer. Informationen kommer att läggas 
ut på Insidan. 
 
De fackliga organisatioernas frågor och synpunkter 
 
DIK-förbundet frågar om vilka symptom man ska ha för att det ska klassas 
som sjukdom och därmed stanna hemma. 
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Dik-förbundet frågar hur det blir med planerade julbord och om de kommer 
att ställas in.  
 
Lärarförbundet tar upp att många inom utbildnings verksamheter inte mår bra 
utifrån en stor arbetsbelastning där Covid-19 och förkylningssymtom 
förvärrat situationen. Efterfrågar att arbetasgivaren agerar tidigare och vidar 
åtgärder för att förhindra smittan. Att skolan tar egna beslut och inte enbart 
följer de nationella riktlinjerna.  
 
Kommunal frågar om tillgången på skyddsutrustning och inte enbart för vård- 
och omsorgspersonalen utan även inom förskolan och för fritidsledare.  
 
Arbetsgivarens svar och synpunkter 
 
Arbetsgivaren svarar att känner man av symtom på sjukdom så ska man 
stanna hemma. Det gäller även vaccinerade. Det är viktigt att man är 
uppmärksam på symtom och att även testar sig.  
 
Arbetsgivaren svarar att information om julbord och andra tillställningar 
kommer att gå ut till cheferna och som då kan svara på frågorna. Det troliga 
är att större tillställningar kommer att ställas in.  
 
Arbetsgivaren svarar att det är verksamheterna som tar beslut om hur de ska 
hantera smittan. Tar med sig frågan och återkommer. 
 
Arbetsgivaren svarar att det finns gott om skyddsutrustning och att vi har 
byggt upp ett lager och att det kan sättas in fort vid behov.  
 
De fackliga organisationerna 
 
Friskvårdsbidraget (Lärarförbundet) 
 
Lärarförbundet tar upp att nuvarande hantering av friskvårdsbidraget innebär 
att personalen får ligga ute med pengarna innan de får ersättningen. Det 
innebär att alla inte har råd att använda friskvårdsbidraget oct att det fryser 
inne.  
 
Kommunal frågar om visstidsanställda har rätt att använda friskvårdsbidraget, 
samt hur många som använder sig av bidraget.  
 
Arbetsgivarens svar och synpunkter 
 
Arbetsgivaren tar med sig frågan om det finns andra sätt att hantera 
friskvårdsbidraget på och återkommer med svar. 
 
Arbetsgivaren svarar att visstidsanställda omfattas av friksvårdsbidraget.  
Till nästa möte ska uppgift tas fram för hur många som använder sig av 
friskvårdsbidraget.  
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§ 7 
 
Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöfrågorna har hanterats under ovanstående punkter. 



 

 
Riskbedömning och handlingsplan 
 

Riskbedömningen omfattar följande plats/platser: 
Flytt av MAS-tjänst från Kvalitet och strategisk utveckling 
till Vård och omsorg 

Datum: 
2021-11-30 

Riskbedömningen genomförd av: 
2021-11-30 Anita Rönnback, Kristina Sennblad, Heléne 
Klockare och Jenny Hedberg 
2021-12-01 Ulrica Stjerngren 

 

Resultat av riskbedömning Handlingsplan 
Riskkällor och risker Allvarlig 

risk 
Annan 

risk 
Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning/ 

kontroll 
MAS ska kunna vara oberoende. Kan 
innebära en påtryckningsrisk om 
verksamhetschef HSL även är chef 
för MAS 

x  Flytta verksamhetschefs 
ledningsansvar enligt HSL från 
verksamhetschef Voo till 
områdeschefer, dvs göra en 
förändring av utsedd delegat i 
delegationspunkt Om001. 

Ulrica 
Stjerngren 

Till KS i 
februari 

 

Att tillhöra samma 
verksamhetsområde utgör i sig en 
lojalitets- och påtryckningsrisk. 

 x Alla verksamheter i Tierps kommun 
tillhör samma nämnd. Risken finns 
oavsett. Verktyget är kvalitetssäkring 
av både verksamhet och MAS-roll.   
Samt att ta fram en tydlig 
ansvarsstruktur. 

Anita 
Rönnback, 
Heléne 
Klockare 
och Jenny 
Hedberg 

Kvalitets-
säkring sker 
löpande.  
Ansvars-
struktur klar 
Q2-2022 

 



Det kan bli svårare för andra 
verksamheter att vända sig till MAS 
på Voo istället för till MAS på 
Gemensam service 

 x Viktigt att jobba efter processen 
oavsett hur processen går över 
organisatoriska enheter. 

Ulrica 
Stjerngren 
och Anita 
Rönnback 

Löpande  
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§ 25 
Dnr KS/2022:168 
 
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-02-14 inleddes samråd för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
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2022-02-14 KS/2022:168
  

  
   
  
    

 
 
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-02-14 inleddes samråd för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
 

 
I tjänsten  
 
Adam Nyström 
Kommunarkitekt 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
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Medborgarservice Handläggare 
Samhällsbyggnad 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-21 80 00  Fax: 0293-129 69 
 

Adam Nyström 
Kommunarkitekt 

Telefon: 0293-21 81 37 
E-post: Adam.Nystrom@tierp.se 

Dokumentnamn 

Yttrande ÖP Östhammars kommun      

Datum Diarienummer 
 2022-02-14 KS.2022.168 

 Adress 

 Kommunstyrelsen      

 

 

Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
 
Tierps kommun vill tacka för inbjudan till samråd kring förslag till ny 
översiktsplan för Östhammar kommun. Tierps kommun bedöms utifrån 
genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att negativt påverkas 
av föreslagen markanvändning.  
 
I övrigt önskar Tierps kommun lycka till i det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen.  
 
 
 
 
Adam Nyström – Kommunarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Underrättelse om samråd 

Datum Dnr Sid 
 2021-02-14 KS-2021-658 1 (1) 

Sektor samhälle 
Emil Lindblom 

Samråd om förslag till översiktsplan 2022 för Östhammars 
kommun 
Östhammars kommun, Uppsala län 

 
Samrådstid: 14 februari – 18 april 2022 
 
 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Den ska spegla 
den politiska majoritetens uppfattning och 
beslutas av kommunfullmäktige. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge 
vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.  
 
Kommunen har upprättat ett förslag till 
översiktsplan för Östhammars kommun, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Översiktsplanen omfattar hela kommunens mark- och vattenyta, och bygger vidare på tidigare 
översiktsplan från 2016. Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska 
användas och skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Förslaget till 
översiktsplan är utsänt för samråd under tiden 14 februari – 18 april 2022. Handlingarna finns 
tillgängliga på kommunens hemsida från och med 14 februari: 
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/ 
 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta planenheten via planenheten@osthammar.se, eller 
ringa kommunens reception på 0173-86000. Eventuella synpunkter på planförslaget med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska skriftligen sändas till: 
kommunstyrelsen@osthammar.se, märk e-posten med ”samråd översiktsplan”. Du kan 
även skicka brev till kommunstyrelsen, Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar.

https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/


Ämne: Underrättelse om samråd Översiktsplan 2022 för Östhammars kommun [2022KC5128]
Från: Medborgarservice
Till: 
Mottaget: 2022-02-10 12:09:52

Från: Lindblom, Emil <Emil.Lindblom@osthammar.se>
Skickat: den 10 februari 2022 10:25
Till: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>; Barn-o.utb nämnden <Barn-
o.utb.namnden@osthammar.se>; Alunda utvecklingsgrupp <yngve@jordeby.se>; 
Lantmäterimynndigheten <registrator@lm.se>; Tvärnö hembygdsförening 
<tvarnohembygdsforening@gmail.com>; Svenska Kraftnät <registrator@svk.se>; 
Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se>; Sveaskog AB <kundcenter@sveaskog.se>; 
Kultur och fritidsnämnden <Kulturochfritidsnamnden@osthammar.se>; Valö-Forsmarks 
hembygdsförening <charlottagullbrandsson@gmail.com>; Polismyndigheten Uppsala 
<registrator.mitt@polisen.se>; Ekeby församling <gimo.pastorat@svenskakyrkan.se>; 
Sjöfartsverket <sjofartsverket@sjofartsverket.se>; Roslagens Båtförbund <info@rbf.se>; 
Kollektivtrafikförvaltning <registrator.ktf@regionuppsala.se>; Hargs Bruk AB 
<jakob.tuvesson@hargsbruk.se>; Pauhlson, Marianne <Marianne.Pauhlson@osthammar.se>; 
Furuhöjdskyrkans ungdomsförening <kontakt@furuhojdskyrkan.se>; Postnord 
<utdelningsforbattringar@postnord.com>; Dannemora hembygdsförening 
<agneta@dannemora-hembygd.se>; Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@osthammar.se>; 
Gimo utvecklingsgrupp <lars.eriksson@korsbron.se>; Ersund, Sara 
<Sara.Ersund@osthammar.se>; Östhammars stadsråd <rune_nilsson@outlook.com>; Kommun 
<kommun@alvkarleby.se>; Östhammar företagarförening <info@osthammarforetag.se>; 
Wallén, Annelie <Annelie.Wallen@osthammar.se>; Havs-och vattenmyndigheten 
<vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se>; Boverket 
<region.uppsala@regionuppsala.se>; Upplands Energi <planering@upplandsenergi.se>; 
Rudolphson, Tobias <Tobias.Rudolphson@osthammar.se>; Försvarsmakten <Exp-hkv@mil.se>; 
Upplandsstiftelsen <info@upplandsstiftelsen.se>; Frösåkers hembydsförening 
<fredrik.janse@gmail.com>; Söderöns hembygdsförening <westsson1@tele2.se>; Bergvik Skog 
AB <info@bergvikskogost.se>; Alunda Utvecklingsgrupp <sonja.bj@outlook.com>; Tullverket 
<tullverket@tullverket.se>; Landsantikvarien <registrator@upplandsmuseet.se>; Valö-
Forsmarks hembygdsförening <lars.brandt@glocalnet.net>; Österbybruk företagarförening 
<styrelsen@osterbyforetagen.se>; Räddningsnämnden <brandforsvaret@uppsala.se>; 
Östhammar Direkt <osthammardirekt@osthammar.se>; Havs- och vattenmyndigheten 
<havochvatten@havochvatten.se>; Norra Roslagens pastorat 
<roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se>; Frösåkers hembygdsförening 
<bjorklund.12424@telia.com>; Socialnämnden <Socialnamnden@osthammar.se>; Jernhusen 
AB, Region Nord <info@jernhusen.se>; Uppsala kommun 
<stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se>; Friluftsfrämjandet region Mälardalen 
<hanna.bjarenstam@friluftsframjandet.se>; Lundberg, Pauliina 
<Pauliina.Lundberg@osthammar.se>; Upplands Idrottsförbund <dag.soderberg@rfsisu.se>; 
Gimo hembygdsförening <kenaxel.olofsson@hotmail.com>; Ingemarsson, Kersti 
<Kersti.Ingemarsson@osthammar.se>; Öregrunds utvecklingsråd <lennart@teambrolin.se>; 



Ekeby utvecklingsgrupp <torvald41@telia.com>; Widén-Berggren, Margareta 
<Margareta.Widen-Berggren@osthammar.se>; LO-sektionen i Östhammar <lo-
mellansverige@lo.se>; Riksantikvarieämbetet <registrator@raa.se>; Visit Roslagen 
<info@visitroslagen.se>; Norrätlje kommun <kommunstyrelsen@norrtalje.se>; Östra Sveriges 
luftvårdsförbund <kontakt@oslvf.se>; Järvenpää, Andreas 
<Andreas.Jarvenpaa@osthammar.se>; Gästrike vatten <info@gastrikevatten.se>; Svealands 
kustvattenvårdsförbund <frida.eik-ohman@storsthlm.se>; Stiftelsen Östhammarshem 
<info@osthammarshem.com>; Bygg- och Miljönämnden 
<ByggochMiljonamnden@osthammar.se>; Trafikverket <trafikverket@trafikverket.se>; 
Tallparkens vänner i Öregund <petterssonolle3@gmail.com>; Dannemorabygdens församling 
<dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se>; Öregrund-Gräsö företagarförening 
<info@ogff.se>; Socialstyrelsen <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; jordbruksverket 
<jordbruksverket@jordbruksverket.se>; Alunda företagarförening <info@pa04ab.se>; Karlsson, 
Lasse <Lasse.Karlsson@osthammar.se>; LRFs kommungrupp <tommyrunar@outlook.com>; 
Norrskedika utvecklingsgrupp <skolman@telia.com>; Handelskammaren i Uppsala län 
<Uppsala@stockholmshandelskammare.se>; SACO- SR <kansli@saco.se>; Telia Sonera Skanova 
Access AB <remisser-stockholm@skanova.se>; Skogsvårdsstyrelsen 
<skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se>; Österbybruks utvecklingsgrupp <soc098b@gmail.com>; 
Gräsö skärgårdsgrupp <birgittasoder53@hotmail.com>; Hargshamns utvecklingsgrupp 
<peter@hargshamn.eu>; Länsstyrelsen Uppsala <uppsala@lansstyrelsen.se>; HSO 
<hsoosthammar@gmail.com>; Öregrunds utvecklingsråd <malin.mikic@gmail.com>; Raggarö 
hembygdsförening <bildotryck@telia.com>; Hyresgästföreningen <info.aros-
gavle@hyresgastforeningen.se>; Leader Upplandsbygd <kansli@upplandsbygd.se>; 
Gräsöfonden <grasofonden@gmail.com>; Hargshamns utvecklingsgrupp 
<madeleine.jansson@bahnhof.se>; SLU kustlaboratoriet <ann-britt.florin@slu.se>; Söderöns 
utvecklingsgrupp <linden.anders@telia.com>; Alunda församling 
<alunda.forsamling@svenskakyrkan.se>; Hökhuvuds hembygdsförening <kerstinss@one.se>; 
Hargs Bruk AB <karin.andersson@hargsbruk.se>; Östhammars sjöscoutkår 
<info@osthammarssjoscoutkar.se>; Naturvårdsverket <kundtjanst@naturvardsverket.se>; 
Öregrunds hembygdsförening <lindstrom.anders.p@gmail.com>; Gimo företagarförening 
<info@risinge.nu>; Vattenfall Eldistribution <registratur.eldistribution@vattenfall.com>; 
Östhammars Naturskyddsförening <jivander.h.uppsala@gmail.com>; TCO, Uppsala Läns distrikt 
<info@tco.se>; Sandvik Coromant AB <cs.nordic@sandvik.com>
Ämne: Underrättelse om samråd Översiktsplan 2022 för Östhammars kommun

Hej!
 
Östhammars kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning.
Den nya översiktsplanen för kommunen har sikte på år 2040 och bygger på den tidigare översiktsplanen 
från 2016. Samråd kommer hållas under tiden 14 februari – 18 april 2022.
Bifogat i detta mail finns underrättelse om samråd samt länk till samrådshandlingarna på Östhammars 
kommuns hemsida.



 
Med vänlig hälsning,
Emil Lindblom
Översiktsplanerare
Sektor samhälle
------------------------------------------
Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar
0173-862 45
Emil.lindblom@osthammar.se
www.osthammar.se

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina 
personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr
E-mailing Östhammar´s municipality means that we will process your personal data. For more 
information on how this is performed, please read here: https://www.osthammar.se/gdpr
 
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade 
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

mailto:Emil.lindblom@osthammar.se
http://www.osthammar.se/
http://www.osthammar.se/gdpr
http://www.osthammar.se/gdpr
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Remiss - PTS förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 
byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, dnr 21-8336 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att inte besvara remissen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK). Den nya lagen genomför EU:s direktiv 
om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. I 
samband med den nya lagen träder i kraft avser Post och telestyrelsen 
(PTS) att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd avseende byte av 
tillhandahållare av internetanslutningstjänst. Tierps kommun har fått 
möjlighet att inkomma med synpunkter avseende Post och telestyrelsens 
nya föreskrifter samt konsekvensutredning. Sista svarsdatum är 1 april 
2022.  
 
Tierp kommun avser att inte besvara remissen. Tierps kommun har bland 
annat varit i kontakt med Region Uppsala som uppger att de ser att 
remissen främst är riktad till nätägare. Med största sannolikhet kommer tex  
Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) svara på remissen och/eller 
uppmuntra deras medlemmar att svara utifrån en bestämd svarsmall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Remiss med handlingar  

 
Beslutet skickas till 

 Bredbandssamordnare 
 
I tjänsten  
 
Jan Palm 
Bredbandssamordnare 
Kommunfullmäktige 
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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Enligt sändlista 

Vår referens: 21–8336 

Remiss angående PTS förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om byte av 
tillhandahållare av internetanslutningstjänst 

 

Regeringen föreslår en ny lag1 som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk 

kommunikation (LEK). Den nya lagen genomför EU:s direktiv2 om inrättande av en 

europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Nya LEK föreslås träda i kraft den 1 

augusti 2022. 

I samband med detta avser PTS att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd 

avseende byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst. De nya föreskrifterna 

föreslås träda ikraft samma dag som nya LEK träder ikraft, dvs. den 1 augusti 2022. 

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska 

parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att yttra sig 

över föreskrifterna och konsekvensutredningen. 

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över bilagda förslag på nya föreskrifter 

samt konsekvensutredning. Förslagen till föreskrifter och konsekvensutredning finns 

även tillgängliga på PTS webbplats, https://pts.se/sv/dokument/remisser/. 

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 1 april 

2022. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange följande i 

ämnesraden: Föreskrifter om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst – 

Dnr. 21–8336  

 

Claes Hultholm 

                                                        
1 Prop. 2021/22:136 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation. 

http://www.pts.se/
https://pts.se/sv/dokument/remisser/
mailto:pts@pts.se
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Post- och telestyrelsens 

författningssamling 

ISSN 1400-187X 

 

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst; 

PTSFSÅR:NR 

Utkom från trycket 

den välj datum 

beslutade den välj datum. 

 

Post- och telestyrelsen föreskriver1 följande med stöd av X § förordningen 

(2022:XXX) om elektronisk kommunikation och beslutar följande allmänna råd.  

 

Tillämpningsområde 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om byte av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst enligt 7 kap. 18 § lagen (2022:XXX) om elektronisk 

kommunikation. 

 

Ord och uttryck 

 

2 § I dessa föreskrifter avses med             

mottagande tillhandahållare: den som ska tillhandahålla internetanslutningstjänsten 

efter byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, och 

överlämnande tillhandahållare: den som tillhandahåller internetanslutningstjänsten 

fram till att bytesförfarandet av tillhandahållare av internetanslutningstjänst är 

avslutat. 

Övriga ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen 

(2022:XXX) om elektronisk kommunikation. 

 

Skyldighetens omfattning 

 

3 § Den mottagande och överlämnande tillhandahållaren ska samordna 

bytesförfarandet. 

  

                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av 

en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. 
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4 § Den mottagande tillhandahållaren ska leda bytesförfarandet och avtala en 

tidpunkt för överlämnande med slutanvändaren. Tidpunkten för överlämnande ska 

möjliggöra för både den överlämnande och mottagande tillhandahållaren att före och 

under bytet hålla slutanvändaren informerad enligt 5–6 §§.  

Den överlämnande tillhandahållaren ska meddela den mottagande 

tillhandahållaren den tid som behövs för att förbereda bytet och kunna motivera 

behovet av den tid som behövs. 

 

Allmänt råd 

Den överlämnande tillhandahållaren kan meddela den tid som behövs till den 

mottagande tillhandahållaren på automatiserad väg. 

 

5 § Den överlämnande tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att 

avtalet med slutanvändaren sägs upp när bytesförfarandet avslutas såvida inte 

slutanvändaren har sagt upp avtalet vid en tidigare tidpunkt inom ramen för 

pågående byte. 

 

6 § När den överlämnande tillhandahållaren får information om att 

slutanvändaren vill byta tillhandahållare av internetanslutningstjänst ska den 

överlämnande tillhandahållaren skriftligen informera slutanvändaren om åtminstone 

följande: 

1. när avtalet sägs upp och när det upphör att gälla genom bytet, såvida 

inte slutanvändaren redan sagt upp avtalet vid tidigare tidpunkt, 

2. eventuell kvarvarande bindningstid och fakturering och andra krav 

enligt avtalet, 

3. i förekommande fall, hantering av utrustning som slutanvändaren 

erhållit från den överlämnande tillhandahållaren som en del av 

avtalet, 

4. vilken tjänst eller vilka tjänster som avslutas vid bytet, 

5. i förekommande fall, tjänst eller tjänster som inte påverkas av bytet, 

6. eventuella rättigheter enligt 9 §, samt 

7. relevanta kontaktuppgifter till den överlämnande tillhandahållaren. 

 

7 § När den mottagande tillhandahållaren överenskommer med slutanvändaren 

om att tillhandahålla internetanslutningstjänst ska den mottagande tillhandahållaren 

skriftligen informera slutanvändaren om åtminstone följande: 

1. den dag då bytet kommer att ske, samt den tidsperiod inom vilken 

inkoppling av den nya tjänsten kommer att ske, 

2. i förekommande fall information om eventuell utrustning som 

slutanvändaren ska erhålla från den mottagande tillhandahållaren som 

en del av avtalet, 

3. information om vad slutanvändaren behöver göra och i 

förekommande fall om slutanvändaren behöver närvara någon gång 

under bytesförfarandet, samt  

4. relevanta kontaktuppgifter till den mottagande tillhandahållaren. 
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8 § Den överlämnande tillhandahållaren ska fortsätta att tillhandahålla sin 

internetanslutningstjänst på samma villkor till och med den avtalade tidpunkten för 

överlämnande. 

 

9 § Den överlämnande tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att 

denne på begäran ska återbetala eventuella kvarstående tillgodohavanden till 

konsumenter som använder förhandsbetalda tjänster.  

Den överlämnande tillhandahållaren får ta ut en avgift för återbetalningen om det 

framgår av avtalet. Avgiften ska motsvara de faktiska kostnader som återbetalningen 

medför. 

 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den välj datum. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

DAN SJÖBLOM  

 

Karolina Asp 
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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Vår referens: Dnr: 21–8336 

Konsekvensutredning avseende föreskrifter 
om byte av tillhandahållare av 
internetanslutningstjänst 

Post- och telestyrelsen (PTS) avser att med stöd av förordningen (2022:XXX) om 

elektronisk kommunikation utfärda föreskrifter och allmänna råd om byte av 

tillhandahållare av internetanslutningstjänst för att säkerställa att bestämmelser i 

lagen om elektronisk kommunikation (2022:XXX) uppfylls.  

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning.  

 

  

http://www.pts.se/
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Post- och telestyrelsen 
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Post- och telestyrelsen 

1. Inledning 

PTS är sektorsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige.  

I konsekvensutredningen beskrivs förslaget till PTS föreskrifter om byte av 

tillhandahållare av internetanslutningstjänst (nedan kallade föreskrifterna).  

Föreskrifterna har sin grund i bestämmelser i den nya lagen om elektronisk 

kommunikation (nya LEK)1 som i sin tur genomför Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk 

kodex för elektronisk kommunikation (kodexen).   

Bakgrunden till regleringen i kodexen (skäl 277) är att möjligheten att byta 

tillhandahållare är en grundläggande förutsättning för effektiv konkurrens i en 

konkurrensutsatt miljö. Tillgången till transparent och exakt information i rätt tid om 

byten av tillhandahållare bör öka slutanvändarnas förtroende för sådana byten och 

göra dem mer villiga att aktivt medverka i konkurrensprocessen. Genom kodexen 

införs regler bland annat om att tillhandahållare ska säkerställa kontinuitet i tjänsterna 

så att slutanvändarna kan byta tillhandahållare utan att hindras av risken för ett 

avbrott i tjänsten.  

I propositionen2 till nya LEK (propositionen) anges att regleringen av förfarandet vid 

byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst syftar till att öka rörligheten på 

marknaden till nytta för konkurrensen, genom att undanröja de hinder som kan 

medföra att en slutanvändare av mer eller mindre praktiska skäl avstår från att välja 

en konkurrerande ny tillhandahållare. Tanken är att bland annat tillgång till information 

i rätt tid bör öka slutanvändarnas förtroende för byten och göra dem mer villiga att 

nyttja konkurrensfördelar.  

De föreslagna föreskrifterna syftar till att förtydliga för de marknadsaktörer som 

tillhandahåller internetanslutningstjänster på vilket sätt de aktuella skyldigheterna i 

nya LEK ska fullgöras. Vidare genomförs genom föreskrifterna också delar av 

kodexen som på grund av sin detaljeringsnivå inte finns med i nya LEK.  

                                                        
1 Proposition 2021/22:136 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för 

elektronisk kommunikation presenterades för riksdagen den 1 mars 2022. Enligt propositionen ska nya 

LEK träda i kraft den 1 augusti 2022. 
2 Prop. 2021/22:136 s. 279 
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2. Bakgrund 

2.1 Ny lagstiftning 

Som angivits ovan i avsnitt 1 kommer nya LEK att införas i Sverige. I nya LEK finns 

bland annat regler som berör byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst. 

Bestämmelserna har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation. 

2.2 Harmonisering inom EU 

Enligt propositionen har ett antal områden inom sektorn elektronisk kommunikation 

identifierats där ett kompletterande skydd för konsumenter och andra slutanvändare 

ansetts nödvändigt, utöver konsumenträttens allmänna skyddsbestämmelser i EU-

regelverk. I syfte att verka för bättre förutsättningar för en digital inre marknad 

fullharmoniseras de sektorsspecifika bestämmelserna i huvudsak genom kodexen. 

Fullharmonisering gäller för bestämmelserna om slutanvändarnas rättigheter i 

artiklarna 102 - 115, om inte ett uttryckligt undantag görs från principen i en specifik 

bestämmelse3. Det innebär att när medlemsstaterna ska införa dessa bestämmelser i 

nationell lag, får de varken införa strängare eller mindre stränga krav i sin nationella 

rätt. Det hindrar inte att direktivet fylls ut med det som behövs för att 

bestämmelserna ska kunna tillämpas i praktiken. Sådan reglering får dock inte 

innebära att innehållet i direktivet ändras och att den skyddsnivå som direktivet ställer 

upp frångås.4 

Syftet med att fullharmonisera bestämmelserna i kodexen om slutanvändarnas 

rättigheter är att minska hinder på den inre marknaden som påverkar både 

tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster och slutanvändare. 

Fullharmonisering bedöms minska inträdeshinder på nya marknader och onödig 

börda när det gäller efterlevnad av bestämmelserna, och antas leda till en ökad 

rättslig säkerhet för såväl slutanvändare som tillhandahållare. Syftet är vidare att 

uppnå en hög gemensam skyddsnivå för slutanvändarrättigheter och öka deras 

förtroende för den inre marknaden eftersom de åtnjuter ett lika gott skydd vid 

                                                        
3 Art 101 i kodexen. 
4 Prop. 2021/22:136 s. 247 
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användning av elektroniska kommunikationstjänster, inte bara i den egna 

medlemsstaten utan också när de bor, arbetar eller reser i andra medlemsstater.5 

De föreslagna föreskrifterna är en förutsättning för att kodexens krav ska bli 

genomförda i svensk rätt. Mot bakgrund av att den artikel som de föreslagna 

föreskrifterna genomför, är fullharmoniserad, med liten möjlighet till nationell 

särreglering, har PTS valt att i möjligaste mån hålla sig så nära kodexen som möjligt. 

2.3 Olika typer av internetanslutningstjänster 

Byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst kan ske på flera olika sätt inom 

eller mellan olika typer av anslutningsformer mot allmänna elektroniska 

kommunikationsnät, det är därför svårt att tala om ett universellt bytesförfarande. 

Det kan till exempel vara fråga om att byta tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst inom ett så kallat öppet fibernät, där en aktör (nätägare) 

äger fibernätet och en annan aktör (kommunikationsoperatör (KO)) aktiverar 

fibernätet och tillhandahåller en tjänsteplattform inom vilken ett antal olika 

tillhandahållare av internetanslutningstjänster kan leverera sina tjänster till 

slutanvändare (den så kallade ”KO-modellen”). Dessa öppna nät kan i sin tur vara 

uppbyggda på olika sätt där en del redan i dag har stöd för mer eller mindre 

automatiserade byten av tillhandahållare, medan andra inte har det. Det finns också 

fibernät som inte är så kallade öppna nät och där det vid ett byte handlar om att den 

nya tillhandahållaren ”tar över” anslutningen mot slutanvändaren. Det senare är 

förknippat med SMP-reglering och tillträdesskyldighet. Internetanslutningstjänster 

levereras också via kopparnätet med xDSL-teknik eller via nät för kabel-TV. Det kan 

också handla om byte av tillhandahållare av mobil internetanslutningstjänst, så kallat 

mobilt bredband. 

I samband med att regeringen remitterade promemorian ”Genomförande av 

direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation”, framförde en 

remissinstans att mobila bredbandstjänster borde undantas från bestämmelserna om 

byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst. I propositionen framförs 

sammanfattningsvis  att även om det vid byte av tillhandahållare av mobilt bredband 

inte är möjligt för tillhandahållarna att kontrollera att bytet sker utan avbrott, så 

konstateras att skyldigheten enligt direktivet gäller så långt det är tekniskt 

genomförbart. Skyldigheten för den överlämnande och mottagande tillhandahållaren 

att samordna bytet för att säkerställa kontinuitet i tjänsten kan uppfyllas oavsett typ 

                                                        
5 Beaktandesats 257 i kodexen. 
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av anslutningsform, och det finns därför inte skäl att undanta mobila 

internetanslutningstjänster6. 

3. En beskrivning av problemet och vad 
PTS vill uppnå 

3.1 Behov av föreskrifter 

I nya LEK genomförs de övergripande delarna av artikel 106 i kodexen som rör byte 

av tillhandahållare av internetanslutningstjänst. De delar som inte regleras i lagen är 

sådana bestämmelser som enligt regeringens bedömning lämpar sig bättre i 

myndighetsföreskrifter. Nya LEK ska enligt propositionen träda i kraft den 1 augusti 

2022. Detta medför att föreskrifter om byte av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst behöver tas fram, dels för att komplettera och förtydliga den 

nya lagstiftningen, dels för att säkerställa att kodexen implementeras i sin helhet. 

Enligt 7 kap. 18 § nya LEK ska den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst se 

till att en slutanvändare kan byta tillhandahållare utan avbrott i tjänsten i den mån det 

är tekniskt genomförbart. Vidare ska den mottagande tillhandahållaren tillhandahålla 

tjänsten så snart som möjligt den dag och inom den tidsram som har avtalats med 

slutanvändaren, avbrott i tjänsten under bytet får inte överstiga en arbetsdag. 

I propositionen framför regeringen att ytterligare föreskrifter om byte av 

tillhandahållare kan meddelas med stöd av 7 kap. 21 § nya LEK, och att med stöd av 

detta bemyndigande kan föreskrifter meddelas som motsvarar de ytterligare krav 

som anges i artikel 106.1 och 106.6 i kodexen7. 

Av artikel 106.1 i kodexen framgår bland annat att de berörda tillhandahållarna, vid 

byte av tillhandahållare ska ge slutanvändaren lämplig information före och under 

bytesförfarandet och säkerställa internetanslutningstjänstens kontinuitet. Vidare 

framgår att de nationella regleringsmyndigheterna ska säkerställa att 

bytesförfarandet är effektivt och enkelt för slutanvändaren. 

Enligt artikel 106.6 första stycket ska den mottagande tillhandahållaren leda det 

bytesförfarande som anges i 106.1 och både den mottagande och den överlämnande 

tillhandahållaren ska samarbeta lojalt. De ska inte försena eller missbruka 

                                                        
6 Prop. 2021/22:136 s. 280 
7 Prop. 2021/22:136 s. 477 
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bytesförfarandet och inte heller genomföra bytet utan slutanvändarnas uttryckliga 

samtycke. Vidare anges att slutanvändarnas avtal med den överlämnande 

tillhandahållaren automatiskt ska upphöra att gälla när bytesförfarandet avslutas. 

Det PTS vill uppnå med de nu föreslagna föreskrifterna är att genomföra de 

bestämmelser i kodexen som inte genomförs i nya LEK, och att med mer detaljerade 

bestämmelser komplettera de föreslagna bestämmelserna i nya LEK så att 

slutanvändarna, utöver att tillvarata sina intressen, kan bidra till att främja 

konkurrensen på marknaden för internetanslutningstjänster. 

3.2 Alternativa lösningar och vilka effekterna blir om 
föreskrifter inte utfärdas 

Nya LEK förväntas, som nämnts ovan, träda i kraft 1 augusti 2022. Att inte införa de 

föreslagna föreskrifterna och bara utfärda allmänna råd, eller att inte heller utfärda 

några allmänna råd är inga alternativ.  

Som nämnts ovan (i avsnitt 3.1) finns delar i genomförandet av kodexen vad avser 

byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, som på grund av sin detaljnivå 

inte införs i nya LEK och där lagstiftaren anger att detta bör införas genom föreskrifter 

i enlighet med det bemyndigande som finns i nya LEK. För att fullt ut införliva kodexen 

i svensk rätt krävs därför att PTS tar fram och beslutar om föreskrifter. Om PTS inte 

föreskriver om de krav i kodexen som inte genomförs genom lag eller förordning 

kommer Sverige inte fullt ut ha implementerat kodexen. Principen om 

fullharmonisering gäller även för föreskrifter och PTS handlingsutrymme till alternativa 

bestämmelser är därför ytterst begränsat. Om föreskrifter inte meddelas finns även i 

förlängningen en risk att EU-kommissionen inleder en så kallad överträdelsetalan mot 

Sverige, vilken kan leda till att Sverige av EU-domstolen fälls för fördragsbrott, med 

påföljande kostnader i form av vite.   

Att endast införa allmänna råd, skulle vidare riskera att den övergripande idén om 

slutanvändarnas rättigheter, inte tas om hand på ett tillräckligt sätt. Att besluta om 

allmänna råd är inte heller tillräckligt för att kodexen ska implementeras i svensk rätt. 

Med anledning av ovan anser PTS därför att den nya lagstiftningen kräver att 

rubricerade föreskrifter tas fram.  



2022-03-01 Promemoria   9 

Post- och telestyrelsen 

4. Aktörer som berörs av regleringen 

De aktörer som berörs av förslaget är tillhandahållare av internetanslutningstjänster. 

Indirekt berörs även slutanvändare, men för slutanvändarnas del så rör det sig om 

förbättringar bland annat i form av ett stärkt slutanvändarskydd. Genom att det blir 

enklare för slutanvändarna att byta tillhandahållare så ökar konkurrensen, vilket i sin 

tur bör gynna slutanvändarna. 

4.1 Företagen och dess storlek 

Marknaden för internetanslutningstjänster är en delmarknad av den totala marknaden 

för elektronisk kommunikation. 

Gällande marknaden för internetanslutningsstjänster, som är uppdelad i mobilt och 

fast bredband finns (år 2020) totalt 209 företag som ägnar sig åt antingen mobilt 

eller fast bredband.8 Det kan vidare ses att 185 företag ägnar sig åt fast bredband 

och 34 företag ägnar sig åt mobilt bredband. 10 stycken företag ägnar sig åt både 

mobilt bredband och fast bredband.   

De totala slutanvändarintäkterna för internetanslutningstjänster har här estimerats till 

cirka 16,4 miljarder kronor, varav cirka 2,4 miljarder kronor kopplas till mobilt 

bredband och cirka 14 miljarder kronor kopplas till fast bredband. Antal företag och 

storleksindelning kan ses i tabell 1, nedan. 

  

                                                        
8 Siffrorna i det här avsnittet är hämtade från PTS uppgiftsinsamling Svensk telekommarknad 2020 där 

några företag samrapporterar. 
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Tabell 1 - Storleksindelning för delmarknaden internetanslutningstjänster (uppdelat på fast bredband och 

mobilt bredband) 

 

Intäkter per år / 
miljoner kr 

Antal 
heltidsanställda 

Internetanslutnings-
tjänster  

Fast 
bredband 

Mobilt 
bredband 

Stora över 500 250- 8 6 6 

Medel  100-500 50-249 17 14 6 

Små  20-100 10-49 53 46 9 

Mikro 0-20 0-9 131 119 13 

Summa     209 185 34 
 

Baserat på företagens storlek kan det observeras att en större andel av 

mikroföretagen och de små företagen ägnar sig åt fast bredband. För 

mikroföretagen (131 stycken sammanlagt) ägnar sig 119 stycken åt fast bredband, 13 

stycken ägnar sig åt mobilt bredband och 1 stycken ägnar sig åt både fast bredband 

och mobilt bredband. För de små företagen (53 stycken sammanlagt) ägnar sig 46 åt 

fast bredband, 9 ägnar sig åt mobilt bredband och 2 stycken ägnar sig åt både 

mobilt och fast bredband.  

Av de medelstora företagen (17 stycken sammanlagt) ägnar sig 14 stycken åt fast 

bredband, 6 stycken ägnar sig åt mobilt bredband och 3 stycken ägnar sig åt både 

mobilt och fast bredband. För de stora företagen (8 stycken sammanlagt) ägnar sig 6 

stycken åt mobilt bredband och 6 stycken ägnar sig även åt fast bredband. Fyra 

stora aktörer ägnar sig således åt både fast och mobilt bredband.   

Gällande marknadsandelar baserat på totala intäkter för mobilt bredband kan det ses 

att de sex största företagen har cirka 95 procent av intäkterna från mobilt bredband. 

För fast bredband har de sex största företagen knappt 82 procent av 

marknadsintäkterna från fast bredband. 

För de sex medelstora företag, som är verksamma inom mobilt bredband observeras 

att dessa har  drygt 4 procent av intäkterna från mobilt bredband. För de 14 

medelstora företag som är verksamma inom fast bredband kan det observeras att 

dessa har knappt 11 procent av intäkterna från fast bredband.  

Marknadsandelarna för de 9 små företagen, som ägnar sig åt mobilt bredband är 

knappt en halv procent baserat på andelen av de totala intäkterna från mobilt 
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bredband. Gällande delmarknaden fast bredband har de 46 små företagen cirka 5 

procent av marknadsandelarna baserat på totala intäkter från fast bredband.    

För de 119 mikroföretag, som ägnar sig åt fast bredband kan det ses att de har 

knappt 3 procent av de totala intäkterna från delmarknaden fast bredband. Gällande 

de 13 mikroföretag som ägnar sig åt mobilt bredband kan det ses att dessa har 

knappt 0,2 procent av de totala intäkterna från delmarknaden mobilt bredband. 

5. Bemyndiganden som PTS grundar sin 
beslutanderätt på 

PTS beslutanderätt grundar sig på följande bemyndigande (under förutsättning att 

PTS ges bemyndigande i den nya förordningen som väntas meddelas i anslutning till 

nya LEK). 

Enligt 7 kap. 21 § första stycket nya LEK får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheterna enligt 18–

20 §§  och föreskrifter om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, 

besluta om undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl. 

Med stöd av bemyndigandet kan föreskrifter meddelas som motsvarar de ytterligare 

krav som anges i artikel 106.1 och 106.6 i kodexen. Med stöd av bemyndigandet kan 

också, så som kodexen medger, regleringsmyndigheten fastställa detaljerna för 

bytesförfarandet i myndighetsföreskrifter.9 

6. Konsekvenser  

I följande avsnitt beskrivs de föreslagna föreskrifterna, samt PTS bedömning av 

konsekvenserna för berörda tillhandahållare. I den utsträckning det är aktuellt och i 

den omfattning som är möjlig redogörs även för vad regleringen innebär för 

företagens administrativa kostnader samt vilka förändringar i verksamheten som 

                                                        
9 Prop. 2021/22:136 s. 477 
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företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen. Vidare redogörs 

för vilken bestämmelse i kodexen som genomförs.  

6.1 Generellt om förslagets konsekvenser 

PTS har inför föreskriftsarbetet skickat ut en enkät till ett urval av berörda 

tillhandahållare, samt Konsumentverket och Telekområdgivarna med frågor gällande 

de nya reglerna. Frågorna i enkäten som riktats mot tillhandahållarna har syftat till att 

få reda på vad de ser för konsekvenser av de föreskrifter som PTS behöver ta fram 

utifrån kodexen och nya LEK. Endast fyra tillhandahållare har besvarat frågorna. 

Frågorna till Konsumentverket och Telekområdgivarna har syftat till att få reda på om 

de i sin verksamhet uppmärksammat problem på marknaden för 

internetanslutningstjänster och då främst vid byte av tillhandahållare.  

Som nämnts i avsnitt 2.3 går det inte att tala om en generell bytesprocess, då 

internetanslutningstjänst kan levereras genom olika typer av anslutningsformer. 

Regeringen har dock förtydligat att 7 kap. 18 § nya LEK om byte av tillhandahållare 

gäller byte av tillhandahållare generellt och att samordning för att uppnå kontinuitet i 

tjänsten kan uppfyllas oavsett anslutningsform10. Kraven på information och 

avbrottsfrihet med mera vid byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst är 

nya, men många av dessa tillhandahållare tillhandahåller även nummerbaserade 

kommunikationstjänster och träffas därför till exempel redan av nuvarande krav på 

nummerportabilitet eller information om innehåll i avtal. 

Som tidigare framgått i avsnitt 3.2 genomför de föreslagna föreskrifterna 

bestämmelser som är harmoniserade i kodexen. Detta innebär att PTS har liten 

möjlighet att påverka innehållet i sak, och har att förhålla sig till det som föreskrivs i 

kodexen.. Det bör i sammanhanget också påpekas att PTS förslag till föreskrifter 

endast utgör en liten del av ett större regleringspaket i anledning av genomförandet 

av kodexen, eftersom den till största delen genomförs i svensk rätt genom nya LEK. 

Därför genererar förslagen i föreskrifterna rimligen endast en liten del av de totala 

kostnader och andra konsekvenser som hela regleringspaketet med anledning av 

det nya kodexen kommer att medföra för tillhandahållarna. 

Enligt PTS bedöming är det regleringen i nya LEK som står för de största 

konsekvenserna för tillhandahållarna. De förtydliganden som PTS gör i förslaget till 

nya föreskrifter bedöms inte ha några större konsekvenser. De konsekvenser som 

trots allt uppstår på grund av de nya föreskrifterna kommer att variera. Detta 

eftersom regleringen, som nämnts ovan i avsnitt 2.3, gäller för olika typer av 

                                                        
10 Prop. 2021/22:136 s. 280 
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anslutningsformer där det förekommer olika grad av möjligheter till exempelvis 

automatisering. 

Vissa delar i förslaget till nya föreskrifter följer direkt av kodexens artikel 106 som är 

fullharmoniserad, där det helt saknas utrymme för nationella särbestämmelser när 

det gäller regler om skydd för slutanvändare. Förslaget är därför i dessa delar till 

sakinnehållet utformat så att det följer kodexens lydelse i allt väsentligt. Förslaget 

innebär därmed ett genomförande av kodexen. 

Mot denna bakgrund har PTS valt att i så stor utsträckning som möjligt uppskatta 

tidsåtgång samt beräkna eventuella kostnader utifrån myndighetens egna kunskaper 

och erfarenheter, snarare än att inhämta uppgifter från tillhandahållarna. PTS har 

bedömt att ytterligare frågor till marknaden hade varit onödigt betungande och 

tidskrävande för tillhandahållarna särskilt med hänsyn till att möjligheterna att påverka 

bestämmelsernas innebörd är ytterst begränsade. 

PTS anger tidsåtgång och uppskattade kostnader på en övergripande nivå och inom 

ett spann, eftersom olika tillhandahållare har olika förutsättningar beroende på 

exempelvis förekomsten av befintliga tekniska system och egen kompetens att 

utföra nödvändiga åtgärder 

Kostnaderna redovisas som administrativa engångskostnader, alternativt 

administrativa löpande kostnader PTS redovisar kostnader genom att ange 

uppskattat antal timmar som krävs för att exempelvis initialt ändra och justera 

information och system. Den uppskattade tidsåtgången har sedan multiplicerats med 

timkostnaden för att få fram den totala administrativa kostnaden. Nivån på 

timkostnaden baseras på statistik från SCB.  

De aktuella kostnaderna baseras på jurister, it-tekniker, ekonomiadministrativ och 

systemadministrativ personal, baserat på månadslön för dessa grupper hämtade från 

SCB för 2020. 

I beräkningarna antas alla arbeta 165 timmar per månad. I beräkningen av 

timkostnaden för företagens egen personal inkluderas semestertillägg (12 procent av 

en månadslön på årsbasis) samt 31,42 procent arbetsgivaravgift. Därefter har en 25-

procentig overheadkostnad lagts på. Detta ger följande ungefärliga lönekostnader 

per timme:   

 Månadslön Lönekostnad 

Jurist        60 000            660     

it-tekniker        40 000            440     

Systemadministratör        40 000            440     

Ekonomiassistent        31 400        350 
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De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser som syftar till att främja 

konkurrensen genom ökad transparens och information i rätt tid för slutanvändare, 

för att dessa ska kunna göra informerade och medvetna val, vilket i sin tur även 

medför stärkta rättigheter för slutanvändarna. 

Som påpekats ovan utgör PTS förslag till föreskrifter som behandlas i denna 

konsekvensutredning endast en liten del av hela genomförandet av kodexen, och 

medför därmed endast en begränsad del av de totala kostnader som hela 

regleringspaketet kommer att medföra för tillhandahållarna. PTS utgår ifrån att 

tillhandahållarna kommer att kunna få vissa synergieffekter i anpassningen till de nya 

kraven som helhet, exempelvis i det utredningsarbete eller de systemändringar de 

behöver göra för att uppfylla samtliga nya krav som införs vid genomförandet av 

kodexen och nya LEK. Troligtvis kommer synergieffekter medföra att kostnaderna i 

verkligheten kommer bli något lägre för tillhandahållarna än vad som redovisas 

nedan.   

6.1.1 Sammanfattning av konsekvenser 

Tabell 2 - Sammanfattning av respektive bestämmelses konskekvenser för tillhandahållarna 

Paragraf Konsekvenser Kommentar 

1 § Inga  

2 § Inga  

3 § Administrativa engångskostnader 
uppskattas till 15 000 – 25 000 
kronor 

Eventuellt kan det för vissa 
tillhandahållare uppstå 
ytterligare administrativa 
engångskostnader för 
samordning med andra 
tillhandahållare 

4 §  Inga Tillhandahållarna bör redan i 
dag, i viss utsträckning, ha 
rutiner på plats för att hantera 
byte 

5 § Administrativa engångskostnader 
uppskattas till 3 500 – 7 000 
kronor 

 

6 § Administrativa engångskostnader 
för utredning/genomgång av 
information uppsakattas till 7 000 – 
14 000 kronor och för ev. 
systemanpassningar uppskattas de 
till 3 500 – 7 000 kronor 

 

7 § Ingår i de konskekvenser som 
anges för 6 § ovan 
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8 § Eventuella kostnader bedöms 
rymmas inom de kostnader som 
uppskattas för 3 § ovan. 

Kravet på avbrottsfrihet följer 
direkt av 7:18 nya LEK 

9 § Eventuellt uppstår administrativa 
engångskostnader som uppskattas 
till 3 500 – 7 000 kronor 

De flesta tillhandahållare 
bedöms ha system på plats 
för att hantera eventuella 
återbetalningar. 

 

PTS utgår i det följande från att samtliga tillhandahållare redan idag har någon form 

av system för att hantera avtalsvillkor och kundspecifik information samt för 

kommunikation med kunderna. Mindre tillhandahållare kan köpa dessa funktioner 

som en tjänst av en leverantör som centraliserar hanteringen i egna kraftfulla system 

för flera tillhandahållare.  Möjligen skulle det kunna finnas några få tillhandahållare 

som helt saknar administrativa system eller saknar dessa funktioner som en tjänst 

hos en extern leverantör, och därför måste uppfylla informationskraven manuellt. PTS 

bedömer dock att dessa torde vara ytterst få, varför PTS bortser från detta vid 

uppskattning av kostnader. 

PTS förutsätter vidare att befintliga administrativa system i regel också kan användas 

för att hantera de krav som ställs i de föreslagna föreskrifterna. Tillhandahållarna och 

leverantörerna av administrativa system kommer vid behov att anpassa och 

modifiera i sina befintliga system för att importera kunduppgifter och information om 

sina produkter och tjänster och andra nytillkomna krav. Dessa justeringar förväntas 

inte innebära några ytterligare kostnader för någon tillhandahållare då funktionaliteten 

i systemet eller tjänsten redan torde överensstämma med de nya kraven eller kunna 

anpassas till kraven inom ramen för redan uppgjorda avtal. 

Sammanfattningsvis bedömer PTS att anpassningen till de föreslagna föreskrifterna 

överlag inte medför någon större tidsåtgång för tillhandahållarna, och 

tillhandahållarnas kostnader till följd av föreskrifterna bedöms bli måttliga, detta då 

tillhandahållarna i många fall redan torde ha system på plats för att hantera kraven i 

de föreslagna föreskrifterna. 

6.2 Förslagets innehåll samt kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser 

Tillämpningsområde samt ord och uttryck 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om byte av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst enligt 7 kap. 18 § lagen (2022:XXX) om elektronisk 

kommunikation. 
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Bestämmelsen anger föreskrifternas tillämpningsområde, och följer det 

tillämpningsområde som 7 kap. 18 § nya LEK omfattar. 

I propositionen förtydligas att det av artikel 106.1 framgår att skyldigheterna inträder ”i 

händelse av byte av tillhandahållare”. Detta innebär inte en rätt för slutanvändaren att 

fritt välja tillhandahållare. Avsikten enligt förarbetena är att säkerställa att bytet sker 

smidigt i det fall slutanvändaren avtalat med en annan tillhandahållare som ska 

leverera tjänsten. Det förutsätter att tillhandahållaren faktiskt kan tillhandahålla 

tjänsten. Någon korresponderande tillträdesskyldighet med anledning av 

slutanvändarens initiativ till byte är alltså inte aktuell11. 

Konsekvenser 

Då bestämmelsen endast beskriver föreskrifternas tillämpningsområde, medför den 

inga direkta konsekvenser eller ökade kostnader för tillhandahållarna. 

För att tydliggöra innehållet i de föreslagna föreskrifterna definieras ett antal begrepp 

som används i föreskrifterna samt att övriga begrepp som används i föreskrifterna 

har samma betydelse som i nya LEK. 

Konsekvenser 

Då bestämmelsen endast beskriver ord och uttryck som används i föreskrifterna, 

medför den inga direkta konsekvenser eller ökade kostnader för tillhandahållarna. 

Skyldighetens omfattning 

                                                        
11 Prop. 2021/22:136 s. 279 f. 

2 § I dessa föreskrifter avses med 

   mottagande tillhandahållare: den som ska tillhandahålla 

internetanslutningstjänsten efter byte av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst, och 

   överlämnande tillhandahållare: den som tillhandahåller 

internetanslutningstjänsten fram till att bytesförfarandet av tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst är avslutat. 

Övriga ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen 

(2022:XXX) om elektronisk kommunikation. 

3 § Den mottagande och överlämnande tillhandahållaren ska samordna 

bytesförfarandet.  
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Enligt 7 kap. 18 § nya LEK ska den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst se 

till att en slutanvändare kan byta tillhandahållare utan avbrott i tjänsten i den mån det 

är tekniskt genomförbart. Det följer vidare av artikel 106.6 i kodexen att 

tillhandahållarna ska samarbeta lojalt. Bestämmelsen i föreskrifternas 3 § förtydligar 

därför att både den mottagande och överlämnande tillhandahållaren behöver 

samordna bytet. För att säkerställa ett smidigt och effektivt byte för slutanvändaren 

behöver de inblandade tillhandahållarna samordna bytet med varandra, bland annat 

vad avser urkoppling och inkoppling av internetanslutningstjänsten och, där det är 

tekniskt möjligt, genomföra bytet utan att det uppstår avbrott för slutanvändaren. 

I propositionen konstateras vidare att skyldigheten enligt kodexen gäller så långt det 

är tekniskt genomförbart. När det gäller tillhandahållare av mobilt bredband bör alltså 

skyldigheten sträcka sig så långt att tjänsten i sig ska kunna fungera i enlighet med 

det som överenskommits med slutanvändaren. Skyldigheten för den överlämnande 

och mottagande tillhandahållaren att samordna bytet för att säkerställa kontinuitet i 

tjänsten kan uppfyllas oavsett anslutningsform12. 

Kravet i 7 kap. 18 § nya LEK på att bytet ska vara tekniskt genomförbart gör att det 

endast i dessa fall som kravet på samordning blir aktuellt. 

Konsekvenser 

Enligt PTS bedömning följer de största konsekvenserna av bestämmelsen i 7 kap. 18 

§ nya LEK som fastslår skyldigheten att möjliggöra byte av tillhandahållare utan 

avbrott. Bestämmelsen som PTS här föreslår om att tillhandahållarna har en 

skyldighet att samordna bytet, torde i sammanhanget endast medföra mindre 

kostnader. Även om slutanvändarna, i samband med byte av tillhandahållare, i 

dagsläget inte har en reglerad rätt till information eller avbrottsfrihet, så kan de redan i 

dag byta tillhandahållare av internetanslutningstjänst. Därför torde flera av 

tillhandahållarna ha etablerat någon form av kanal för kontakt sinsemellan.  

Det kan dock uppstå löpande kostnader för tillhandahållare när de behöver 

samordna bytet med den andra inblandade tillhandahållaren. I vissa fall kommer det 

dock handla om redan automatiserade system där denna typ av samordning alltså 

redan är på plats, och automatiserad. I andra fall kommer det, främst inom så kallade 

öppna fibernät fortsätta att utvecklas automatiserade system för byte. De fall som 

återstår är där ett byte sker inom eller mellan olika anslutningsformer där det inte 

finns en naturlig sammankoppling mellan de inblandade tillhandahållarna. I dessa fall 

kommer tillhandahållarna troligen i viss mån, utöver kontakten med slutanvändaren, 

också behöva hantera en kontakt med varandra. Hur många byten som kommer att 

genomföras per år där denna hantering behövs är inte möjligt att svara på, varför det 

                                                        
12 Prop. 2021/22:136 s. 280 



2022-03-01 Promemoria   18 

Post- och telestyrelsen 

inte går att uppskatta hur stora löpande administrativa kostnader som uppstår för 

tillhandahållarna i dessa fall. PTS gör dock bedömningen att denna kontakt bör kunna 

genomföras med relativt standardiserade/formaliserade meddelanden mellan 

respektive tillhandahållare och att den löpande tidsåtgången och därmed kostnaden 

bör vara rimlig. PTS uppskattar att de administrativa engångskostnaderna för att 

upprätta kommunikationskanaler och standardiserade/formaliserade meddelanden 

tillhandahållarna emellan uppgår till cirka 15 000 – 25 000 kronor, givet en tidsåtgång 

om cirka 40 timmar och lönekostnad om 440 kronor per timme. 

I tillägg till ovanstående administrativa engångskostnad kan det uppstå ytterligare 

administrativa engångskostnader för att samordna dessa rutiner med andra 

tillhandahållare. Om rutiner behöver upprättas med flera tillhandahållare är det dock 

inte omöjligt att synergier uppstår. 

De tillhandahållare som levererar på nationell nivå och för flera typer av 

anslutningsformer får större kostnader, och kommer kanske behöva upprätta rutiner 

med ett större antal tillhandahållare. Om en tillhandahållare behöver upprätta rutiner 

med låt säga 10 andra tillhandahållare så uppgår i sådana fall kostnaderna för detta till 

35 200 kronor,  givet en tidsåtgång om cirka 8 timmar per tillhandahållare och en 

lönekostnad om 440 kronor per timme. 

Enligt artikel 106.6 i kodexen är det den mottagande tillhandahållaren som ska leda 

bytesförfarandet. I artikeln finns även ytterligare detaljer kring bytesförfarandet. 

Med anledning av artikel 106.6 i kodexen anges i föreskrifternas 4 § att det är den 

mottagande tillhandahållaren som ska leda bytesförfarandet. Vidare föreslås att den 

mottagande tillhandahållaren ska avtala en tidpunkt för överlämnande med 

4 § Den mottagande tillhandahållaren ska leda bytesförfarandet och avtala en 

tidpunkt för överlämnande med slutanvändaren. Tidpunkten för överlämnande 

ska möjliggöra för både den överlämnande och mottagande tillhandahållaren att 

före och under bytet hålla slutanvändaren informerad enligt 5–6 §§.  

Den överlämnande tillhandahållaren ska meddela den mottagande 

tillhandahållaren den tid som behövs för att förbereda bytet och kunna motivera 

behovet av den tid som behövs. 

 

Allmänt råd 

Den överlämnande tillhandahållaren kan meddela den tid som behövs till den 

mottagande tillhandahållaren på automatiserad väg. 
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slutanvändaren som möjliggör för både den mottagande och den överlämnande 

tillhandahållaren att kunna informera slutanvändaren både inför och under 

bytesförfarandet. Slutligen anges också att den mottagande tillhandahållaren ska 

meddela den tid som denne behöver för att förbereda bytet. Den överlämnande ska 

kunna motivera behovet av den tid som behövs. I 5 och 6 §§ i förslaget till föreskrifter 

finns förslag på vilken information som tillhandahållarna ska ge till slutanvändarna. 

Genom det allmänna rådet förtydligas att skyldigheten enligt bestämmelsen för den 

överlämnande tillhandahållaren att meddela tid för att förbereda bytet kan uppfyllas 

genom automatiserade system. 

Konsekvenser 

Bestämmelsen i föreskrifterna torde inte medföra några konsekvenser för 

tillhandahållarna. För den mottagande tillhandahållaren handlar det om att komma 

överens med slutanvändaren om vid vilken tidpunkt som den nya tjänsten ska 

aktiveras. För den överlämnande tillhandahållaren handlar det om att meddela hur 

lång tid denne behöver för att förbereda bytet och i förekommande fall motivera den 

tid som krävs.  

Kravet på ett fungerande byte av tillhandahållare följer direkt av nya LEK, vilket i sin tur 

ställer krav på tillhandahållarna att fastställa rutiner. Dessutom sker byten redan i dag, 

varför tillhandahållarna redan i viss utsträckning torde ha rutiner för att hantera byte 

av tillhandahållare. Redan i dag bör också tillhandahållarna i sin kontakt med 

slutanvändaren i de flesta fall komma överens om när tjänsten ska börjas levereras. 

Det som tillkommer genom den bestämmelse PTS föreslår är att den överenskomna 

tidpunkten för överlämnande ska möjliggöra för båda tillhandahållarna att informera 

slutanvändaren, vilket i sig inte torde medföra att någon ytterligare hantering eller 

kostnad uppstår.  

 

Bestämmelsen genomför delar av artikel 106.6 och innebär att tillhandahållarna ska 

tillämpa sådana vilkor som innebär att slutanvändarens avtal med den överlämnande 

tillhandahållaren sägs upp när bytesförfarandet har avslutats. Bestämmelsen innebär 

att även om slutanvändaren inte själv har sagt upp avtalet i samband med ett byte av 

tillhadahållare av internetanslutningstjänst, så ska tillhandahållaren tillämpa villkor som 

innebär att avtalet i vart fall sägs upp i samband med att bytesförfarandet avslutas. 

5 § Den överlämnande tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att avtalet 

med slutanvändaren sägs upp när bytesförfarandet avslutas såvida inte 

slutanvändaren har sagt upp avtalet vid en tidigare tidpunkt inom ramen för 

pågående byte. 
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Avsikten är att slutanvändaren inte ska riskera att betala för dubbla avtal, låt vara att 

det, beroende på eventuell uppsägningstid kan uppstå en situation där 

slutanvändaren får betala dubbelt under uppsägningstiden.  

Konsekvenser 

Bland de svar som PTS fått från marknadsaktörerna har en aktör uppgett att de 

redan idag avslutar avtal när tjänsten avslutas. Ytterligare en aktör har redogjort för 

hur de hanterar uppsägning i samband med byte idag och att denna hantering bör 

uppfylla kraven. En aktör har dock uppgett att det kan komma att krävas stora 

investeringar i it-system om det är så att avtal automatiskt ska upphöra att gälla i 

samband med byte. 

Samtliga tillhandahållare har rimligtvis redan idag system för att hantera 

uppsägningar från sina kunder, avsluta avtal och hantera eventuell slutfakturering. 

Enligt PTS bedömning så bör det inte medföra några stora kostnader för 

tillhandahållarna att tillämpa villkor som inebär att avtalet ska avslutas i samband med 

ett byte och tjänsten därmed avslutas.  

I de fall tillhandahållarna behöver göra några mindre anpassningar i sina befintliga 

administrativa system så gör PTS bedömningen att den kan utföras på 1-2 

arbetsdagar vilket medför en administrativ engångskostnad på mellan 3 500 – 7 000 

kronor givet en lönekostnad om 440 kronor per timme .  

6 § När den överlämnade tillhandahållaren får information om att slutanvändaren 

vill byta tillhandahållare av internetanslutningstjänst ska den överlämnande 

tillhandahållaren skriftligen informera slutanvändaren om åtminstone följande: 

1.  när avtalet sägs upp och när det upphör att gälla genom bytet, såvida inte 

slutanvändaren redan sagt upp avtalet vid tidigare tidpunkt, 

2.  eventuell kvarvarande bindningstid och fakturering och andra krav enligt 

avtalet, 

3.  i förekommande fall, hantering av utrustning som slutanvändaren erhållit från 

den överlämnande tillhandahållaren som en del av avtalet, 

4.   vilken tjänst eller vilka tjänster som avslutas vid bytet, 

5.   i förekommande fall, tjänst eller tjänster som inte påverkas av bytet,  

6.   eventuella rättigheter enligt 9 §, samt 

7.   relevanta kontaktuppgifter till den överlämnande tillhandahållaren. 
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Enligt artikel 106.6 i kodexen ska den mottagande och överlämnande 

tillhandahållaren, ge slutanvändaren lämplig information före och under 

bytesförfarandet. Tillgången till transparent och exakt information i rätt tid om byten 

av tillhandahållare bör öka slutanvändarnas förtroende för sådana byten och göra 

dem mer villiga att aktivt medverka i konkurrensprocessen. 

I bestämmelsen anges därför vad den överlämnande tillhandahållaren skriftligen ska 

informera slutanvändaren om. Uppräkningen i bestämmelsen ska inte betraktas som 

en uttömmande lista. Förslaget bygger delvis på information som PTS erhållit från 

marknadsaktörer och branschorganisationer genom den genomförda enkäten. 

Eftersom slutanvändarens avtal med den överlämnande tillhandahållaren ska 

upphöra att gälla när bytesförfarandet är genomfört13, ska den överlämnande 

tillhandahållaren bekräfta från vilket datum avtalet sagts upp och när avtalet upphör 

att gälla. Den överlämnade tillhandahållaren ska också informera slutanvändaren om 

denne har kvarvarande bindningstid och/eller fakturering samt andra eventuella krav 

enligt avtalet.  

Det förekommer att tillhandahållare, som en del av avtalet, lånar eller hyr ut utrustning 

(till exempel en router) till slutanvändaren. Den överlämnande tillhandahållaren ska 

informera slutanvändaren om hur denne ska hantera sådan utrustning, exempelvis 

om den ska lämnas tillbaka och hur det ska gå till. 

Den överlämnande tillhandahållaren ska informera slutanvändaren om vilken, eller 

vilka tjänster utöver internetanslutningstjänsten, som avslutas vid bytet, samt också 

eventuella ytterligare tjänster som slutanvändaren har avtal om, men som inte 

påverkas av bytet. 

Om bytet görs av en konsument med en förhandsbetald tjänst ska den 

överlämnande tillhandahållare informera konsumenten om dennes rättigheter om 

återbetalning enligt 9 § i föreskrifterna. 

Slutligen ska den överlämnande tillhandahållaren informera slutanvändaren om hur 

denne kan komma i kontakt med tillhandahållaren, om behov skulle uppstå. 

Konsekvenser 

Det som den överlämnande tillhandahållaren åläggs att informera om är till stor del 

sådant som de redan idag torde informera slutanvändarna om när slutanvändaren 

säger upp ett avtal.  

De åtgärder som tillhandahållarna behöver vidta för att efterleva de föreslagna 

kraven, och som kan medföra kostnader för dem, är i huvudsak kopplade till 

                                                        
13 Prop. 2021/22:136 s. 280 f. 



2022-03-01 Promemoria   22 

Post- och telestyrelsen 

utredning eller genomgång av vilka uppgifter som tillkommer eller ändras i 

förhållande till den information som de lämnar till slutanvändarna i dag, framtagande 

av ny eller ändring av befintlig information samt ändring i administrativa system som 

genererar informationen och den form informationen ska ha. 

 PTS uppskattar att de administrativa engångskostnaderna för utredning och 

genomgång av information (inklusive den information som är hänförlig till 7 §) uppgår 

till mellan 7 000 kronor och 14 000 kronor, givet en tidsåtgång om mellan 2 - 4 

arbetsdagar och lönekostnad om 440 kronor per timme. 

I de fall tillhandahållarna behöver göra några mindre anpassningar i sina befintliga 

administrativa system så gör PTS bedömningen att den kan utföras på 1-2 

arbetsdagar vilket medför en administrativ engångskostnad kostnad på mellan  3 

500 – 7 000 kronor givet en lönekostnad om 440 kronor per timme. 

    

Enligt artikel 106.6 i kodexen ska den mottagande och överlämnande 

tillhandahållaren, ge slutanvändaren lämplig information före och under 

bytesförfarandet. 

I  föreskrifternas 7 § anges därför det som den mottagande tillhandahållaren 

skriftligen ska informera slutanvändaren om. Uppräkningen i bestämmelsen ska inte 

betraktas som en uttömmande lista. Förslaget bygger delvis på information som PTS 

erhållit från marknadsaktörer och branschorganisationer. 

Den mottagande tillhandahållaren ska informera slutanvändaren om vilket datum och 

vilken tid som internetanslutningstjänsten aktiveras. Detta har betydelse för 

slutanvändaren, särskilt i de fall då det inte är tekniskt möjligt att genomföra bytet 

utan avbrott. 

7 § När den mottagande tillhandahållaren överenskommer med slutanvändaren 

om att tillhandahålla internetanslutningstjänst ska den mottagande 

tillhandahållaren skriftligen informera slutanvändaren om åtminstone följande: 

1.   den dag då bytet kommer att ske, samt den tidsperiod inom vilken inkoppling 

av den nya tjänsten kommer att ske, 

2.   i förekommande fall information om eventuell utrustning som slutanvändaren 

ska erhålla från den mottagande tillhandahållaren som en del av avtalet, 

3.   information om vad slutanvändaren behöver göra och i förekommande fall 

om slutanvändaren behöver närvara någon gång under bytesförfarandet, samt 

4.   relevanta kontaktuppgifter till den mottagande tillhandahållaren. 
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För det fall slutanvändaren ska erhålla någon form av utrustning/produkter av den 

mottagande tillhandahållaren ska denne informera slutanvändaren om denna 

utrustning. Vidare ska slutanvändaren informeras om eventuella åtgärder som denne 

behöver vidta i samband med bytet och aktiveringen av tjänsten, samt om 

slutanvändaren behöver närvara någon gång under bytesförfarandet. 

Slutligen ska den mottagande tillhandahållaren informera slutanvändaren om hur 

denne kan komma i kontakt med tillhandahållaren, om behov skulle uppstå. 

Konsekvenser 

Det som den mottagande tillhandahållaren åläggs att informera om är till stor del 

sådant som de redan idag torde informera slutanvändarna om i samband med 

ingående av avtal.  

De åtgärder som tillhandahållarna behöver vidta för att efterleva de föreslagna 

kraven, och som kan medföra kostnader för dem, är i huvudsak kopplade till 

utredning eller genomgång av vilka uppgifter som tillkommer eller ändras i 

förhållande till nuvarande information som de lämnar till slutanvändarna i dag, 

framtagande av ny eller ändring av befintlig information samt ändring i administrativa 

system som genererar informationen och den form informationen ska ha. 

Åtgärderna är desamma som de åtgärder som bör vidtas enligt 6 § ovan, och bör 

rimligtvis genomföras samtidigt. Kostnaderna för detta ingår därmed i de kostnader 

som redovisats ovan under 6 §. 

 

Som framgår av 7 kap. 18 § nya LEK ska byte ske utan avbrott i tjänsten, i den mån 

det är tekniskt möjligt. Vidare får eventuellt avbrott i tjänsten inte överstiga en 

arbetsdag. I förslagets 8 § förtydligas därför att den överlämnande tillhandahållaren 

ska fortsätta att tillhandahålla sin internetanslutningstjänst på samma villkor till och 

med den avtalade överlämnandetidpunkten. I de fall där det inte är tekniskt möjligt att 

genomföra bytet utan avbrott, kan det vara så att den överlämnande tillhandahållaren 

behöver ha avslutat sin tjänst för att den mottagande tillhandahållaren ska kunna 

aktivera sin tjänst till slutanvändaren. Detta ställer naturligtvis högre krav på 

tillhandahållarna i sin samordning för att minimera avbrottstiden. Detta torde bli 

särskilt viktigt i eventuella situationer där till exempel den mottagande 

8 § Den överlämnande tillhandahållaren ska fortsätta att tillhandahålla sin 

internetanslutningstjänst på samma villkor till och med den avtalade tidpunkten 

för överlämnande.  
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tillhandahållaren på grund av till exempel tekniska problem inte kan aktivera tjänsten 

till slutanvändaren som planerat. 

Konsekvenser 

Kravet på kontinuitet i tjänsten kan komma att medföra vissa kostnader för den 

överlämnande tillhandahållaren då de måste etablera administrativa rutiner och 

samordna med den mottagande tillhandahållaren, så att urkoppling av anslutningen 

inte sker tidigare än nödvändigt. Kravet på avbrottsfrihet följer direkt av nya LEK och 

PTS bedömning är att förslaget i föreskrifterna inte innebär några ytterligare 

konsekvenser.  För det fall samordning och kontakt behövs, tillhandahållarna emellan 

i dessa fall, bör konsekvenserna av detta kunna rymmas inom det som beskrivs ovan 

för 3 § i de föreslagna föreskrifterna. 

 

Bestämmelsen genomför delar av artikel 106.6 i kodexen och behandlar skyldigheten 

för den överlämnande tillhandahållaren att på begäran från konsument återbetala 

eventuellt kvarstående tillgodohavanden för förhandsbetalda tjänster. 

Bestämmelsen syftar till att underlätta rörligheten på marknaden och motverka 

inlåsningseffekter. Noteras bör att bestämmelsen endast är tillämplig vid byte av 

tillhandahållare av internetanslutningstjänst, och inte då slutanvändaren enbart säger 

upp befintligt avtal om internetanslutningstjänst utan att slutanvändaren samtidigt 

avtalar om en ny internetanslutningstjänst hos en annan tillhandahållare. 

Konsumenten måste också aktivt begära detta för att återbetalning ska ske14. 

Konsekvenser 

Efter att byte av tillhandahållare har skett och begäran om återbetalning framförs till 

den överlämnande tillhandahållaren krävs av denne att vissa administrativa åtgärder 

genomförs för att utbetalning av kvarstående tillgodohavanden ska kunna ske. Om 

                                                        
14 Prop. 2021/22:136 s. 477 

9 § Den överlämnande tillhandahållaren ska tillämpa villkor som innebär att 

denne på begäran ska återbetala eventuella kvarstående tillgodohavanden till 

konsumenter som använder förhandsbetalda tjänster.  

   Den överlämnande tillhandahållaren får ta ut en avgift för återbetalningen om 

det framgår av avtalet. Avgiften ska motsvara de faktiska kostnader som 

återbetalningen medför. 
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det framgår av avtalet har tillhandahållaren rätt att avräkna de faktiska kostnader som 

återbetalningen medför, vilket torde innebära att tillhandahållaren får täckning för sina 

kostnader för denna hantering.  

För några tillhandahållare skulle det dock kunna uppstå vissa initiala kostnader för att 

systemen ska klara av att aktivera utbetalningar. Av de svar PTS har fått in på frågor 

som ställts till marknaden gällande detta har en tillhandahållare framfört att det 

kommer att innebära vissa hanteringskostnader för att administrera utbetalningar, 

medan en annan tillhandahållare framför att det inte kommer att innebära några 

ökade kostnader då de redan idag hanterar detta. PTS bedömer att eftersom 

tillhandahållarna redan idag har system som stödjer utbetalning så kommer 

bestämmelsen om återbetalning av kvarstående tillgodohavanden endast innebära 

en ringa kostnadsökning för de berörda tillhandahållarna. 

I de fall tillhandahållarna behöver göra några mindre anpassningar i sina befintliga 

administrativa system så gör PTS bedömningen att den kan utföras på 1-2 

arbetsdagar vilket medför en administrativ engångskostnad kostnad på mellan 3 500 

– 7 000 kronor givet en lönekostnad om 440 kronor per timme    

6.3 Påverkan på konkurrensförhållandena för företag 

De företag som berörs av regleringen verkar på en konkurrensutsatt marknad. 

Slutanvändarnas möjligheter att välja mellan olika tillhandahållare av 

internetanslutningstjänster varierar, dels mellan olika typer av anslutningsformer och 

dels mellan olika platser i landet. Regleringens syfte är att säkerställa att 

slutanvändaren, vid byte av internetanslutningstjänst, hålls informerad under hela 

bytesförfarandet samt att säkerställa internetanslutningstjänstens kontinuitet. 

PTS gör bedömningen att den totala kostnaden som ett företag har för att kunna 

bedriva en verksamhet som berörs av regleringen endast i rimlig utsträckning 

påverkas av de föreslagna ändringarna.  

Den eventuella konkurrenspåverkan som ändringarna i övrigt kan medföra bedömer 

PTS såsom rimliga i förhållande till nyttan av en väl fungerande marknad där 

slutanvändare har möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt byta tillhandahållare av 

internetanslutningstjänst. 

PTS gör sammantaget bedömningen att i den mån konkurrensen påverkas bör det, 

allt annat lika, vara i riktningen mot en förbättrad konkurrens på marginalen. Det 

eftersom föreskrifternas åtgärder medför att kostnaden för slutanvändarna att byta 

tillhandahållare minskar bland annat genom att inlåsningseffekter minskar och genom 

att informationen gällande krav och möjligheter kopplat till bytet förtydligas. 

Rörligheten mellan de olika tillhandahållarna kommer därmed öka, allt annat lika, och i 
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större utsträckning kommer det erbjudande som har bäst kombination av pris och 

kvalitet att få fler slutanvändare.  

6.4 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Kommuner och regioner som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster omfattas av samma skyldigheter som andra tillhandahållare 

av sådana tjänster. I egenskap av slutanvändare åtnjuter kommuner och regioner 

samma skydd som andra slutanvändare. I övrigt förutses inga effekter för kommuner 

och regioner. 

7. Övrigt 

7.1 Regleringens överensstämmelse med de skyldigheter som 
följer av Sveriges anslutning till EU 

Föreskrifterna förtydligar hur tillhandahållare ska uppfylla 7 kap. 18 – 21 §§ nya LEK 

som i sin tur bygger på kodexen. Genom föreskrifterna genomförs även vissa detaljer 

av kodexen i svensk rätt. 

Mot bakgrund av ovanstående gör PTS bedömningen att förslaget till föreskrifter 

överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU.  

7.2 Behovet av särskilda hänsyn till små företag 

PTS har beaktat frågan om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 

utformning. I ljuset av att bestämmelserna om slutanvändarnas rättigheter i kodexen, 

däribland byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, är fullharmoniserade 

görs sammanfattningsvis den bedömningen att kostnaderna för att uppfylla 

bestämmelserna i föreskrifterna är rimliga i förhållande till slutanvändares behov och 

en fungerande konkurrens på marknaden för internetanslutningstjänster. Samt att 

några ytterligare särskilda hänsyn inte behöver tas till små företag vid reglernas 

utformning. 

7.3 Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av särskilda 
informationsinsatser 

För att kodexen ska implementeras fullt ut i svensk rätt behöver även föreskrifterna 

träda i kraft och PTS menar att det är lämpligt om detta kan ske samtidigt som nya 

LEK träder i kraft. Nya LEK föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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Samtliga berörda företag kommer att erhålla information om förändringen i samband 

med att föreskriftsförslaget remitteras. PTS ser dock även ett behov av att publicera 

information om de nya reglerna på PTS webbplats, liksom att uppdatera information 

som lämnas till nyanmälda aktörer på marknaden. 

PTS kommer vidare att, inom ramen för myndighetens tillsynsverksamhet, kontrollera 

efterlevnaden av föreskrifterna. I tillsynsarbetet kan viss hänsyn tas till 

tillhandahållarnas behov av tid för att genomföra de anpassningar som krävs till följd 

av de föreslagna föreskrifterna. 

8. Avslutning 

8.1 Underrättelse för anmälan till Europeiska kommissionen 

I 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler anges att en myndighet som avser 

fatta beslut om en teknisk regel som ska anmälas till Europeiska kommissionen i god 

tid ska underrätta Kommerskollegium om det förslag som den har utarbetat. Av 1 § 

samma förordning framgår att bestämmelserna i förordningen ansluter till Sveriges 

internationella förpliktelser enligt bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande 

tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 

(anmälningsdirektivet). 

I artikel 1.3 anmälningsdirektivet anges att direktivet inte ska tillämpas på föreskrifter 

om frågor som omfattas av unionsbestämmelser för teletjänster som avses i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (ramdirektivet). Ramdirektivet har upphävts och ersatts av 

kodexen. Enligt artikel 125 i kodexen ska dock hänvisningar till bland annat 

ramdirektivet anses som hänvisningar till kodexen. 

Enligt PTS bedömning är nu föreslagna föreskrifter inte att se som sådana tekniska 

regler som ska underrättas enligt nämnda förordning. Någon underrättelse till 

Kommerskollegium behöver således inte göras. 
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8.2 Kontaktpersoner 

För sakfrågor:  

Claes Hultholm, avdelningen för resursförvaltning 

Claes.Hultholm@pts.se 

Susanne Chennell, avdelningen för resursförvaltning 

Susanne.Chennell@pts.se 

 

För juridiska frågor: 

Hannah Malmberg, rättsavdelningen 

Hannah.Malmberg@pts.se 
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Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Vår referens: 21-8336 

Sändlista – Bilaga till remiss av Post- och 
telestyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om byte av tillhandahållare av 
internetanslutningstjänst 

Remissen skickas till följande mottagare 

+46 Sverige AB 

1Access Sweden AB 

31173 Services  AB 

4 Sweden AB 

84 Grams AB 

AB iP.1 internet till företag 

AB STOKAB 

AB Strömstanet 

Add Logo Telecom AB 

Addcit AB 

AecorLink AB 

AID Solutions Väst AB 

Aktiebolaget Sappa 

Aktiv IT Partner Nordic AB 

Albert Nagy AB 

ALE International 

AlfaTelefoni Sverige AB 

Alingsås Energi Nät AB 

Allente Sverige AB 

Allo Telecom AB 

Alvondo AB 

AMCS LLC 

Ansluten Hosting i Sverige AB 

Arjeplogs Kommun 

Arkaden Konsult AB 

AT&T Global Network Services 

Sweden AB 

Attractiva AB 

Avoice AB 

Awiwo AB 

AxByte Internet Services AB 

Bahnhof AB 

Bahnhof Unipessoal LDA 

http://www.pts.se/
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Benemen Oy 

Bengtsfors Energi Nät AB 

Bergs Tingslag Elektriska AB 

Biztelco Sverige AB 

Bjurholms Kommun 

Bjäre Kraft Bredband AB 

Bjärke Energi AB 

Bluecom AB 

BM Sverige AB 

Bollnäs Energi AB 

BoreNet AB 

Borås Elnät AB 

Bredband 2 AB 

Bredband 2 Sverige AB 

Bredband i Gislaved Gnosjö AB 

Bredband i Kristianstad AB 

Bredband2 Allmänna IT AB 

Bredbandig IT Communication i 

Göteborg AB 

Bredbandsson AB 

Bredbandsteknik 2000 i Karlshamn AB 

Breiband.no AS 

Broadview AB 

BRS Networks AB 

BT Nordics Sweden AB 

Business Communication i Sverige AB 

Byanätsforum 

Bålsta Kabel TV 

Calltech Sverige AB 

CCD Communications Deutschl. 

GmbH (Svensk filial) 

CenturyLink Europe B.V., The 

Netherlands, filial Sweden 

Chilimobil Sweden AB 

China Telecom (Europe) Limited 

Cinia Oy 

CITIC Telecom CPC Sweden AB 

Citynätet i Nässjö AB 

Colt Technology Services AB 

ComCenter i Jönköping AB 

ComHem AB 

Compatel Limited 

Conect AB 

Connectel AB 

C-Sam AB 

Cubic Telecom Limited 

Dackebygdens Kabel-TV AB 

Daladatorer i Mora AB 

Dalakraft AB 

Data Communication & Software i 

Gröndal AB 

Deutsche Telekom Nordic A/S, Sverige 

Filial 
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DGC Access AB 

DJ Data i Skänninge AB 

DOFF Data Nät AB 

Dorotea Kommun 

EasyTelecom International AB (Publ) 

Egonet AB 

Eksjö Energi Elit AB 

Electronet Solutions AB 

Elektronikbranschen 

Ember AB 

Engboms Network Solution AB 

EPM Data AB 

Ericsson 

Eskilstuna Energi & Miljö AB 

Excellent Hosting Sweden AB 

Fast Communication Sweden AB 

Fast Fiber Connection i Sverige AB 

Fastbit AB 

Fastighetskometen i Sverige AB 

Febo Telecom LTD 

Fello AB 

Fiberstaden AB 

Fibio AB 

Fibra AB 

Fink Telecom Services GmbH 

Finspångs Stadsnät, Finet AB 

Fonia AB 

Forss IT AB 

Fouredge AB 

Fröskog Fiber ekonomiska förening 

Funktionsrätt Sverige 

Företagarna 

Försvarsmakten 

Gamma Business Communications 

Limited 

Gamma Network Solutions Limited 

Gamma Telecom Limited 

Gardio AB 

Gassecry AB 

Gibon Ljungby AB 

GleSYS Internet Services AB 

GlobalConnect AB 

GlobeTouch AB 

Gotlands Energi Aktiebolag 

Griffel AB 

Griffnet AB 

Gällivare Kommun 

Gävle Energi AB 

Götalandsnätet AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Habo Energi AB 

Haglöf & Nordkvist Internet AB 
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Haparanda Kommun 

HebyNet AB 

Hektor AB 

Helsinge Net Ovanåker AB 

Herrljunga Elektriska AB 

Hessleholm by Fiber AB 

HI3G Access AB 

Hibernia Atlantic Cable System Limited 

Hjo Energi AB 

HMD Global Oy 

Hofors Kommun 

Horizon Telecom BV 

Huawei Technologies Sweden 

HåboNet AB 

HögsbyNät AB 

Ide & resurscentrum i Ljungby AB 

iNabler AB 

Indicate IT AB 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Interlan Networks AB 

International Programming Sweden AB 

Internet bolaget Skandinavien AB 

Internet Society - Sweden Chapter 

(ISOC-SE) 

Internetport Sweden AB 

Internetstiftelsen 

Interoute Managed Service Sweden 

AB 

Intertek SEMKO 

Intrado Solutions Limited 

IP Delivery Group Scandinavia AB 

IP Österåker AB 

IT of Sweden AB 

IT System i Dalarna AB 

IT4U Sweden AB 

ITS Svenska Informations- och 

Telekommunikationsstandardiseringe

n 

ITTRE Sverige AB 

J-Fab Consult AB 

Jokkmokks Kommun 

Junet AB 

Junyverse AB 

Junyverse Nordic AB 

Järfälla Online AB 

Jönköping Energi AB 

Kapoot Art (NashNet) 

Karlsborgs Energi AB 

Karlskoga Stadsnät AB 

Karma Mobil AB 

katshing Mobile AB 

KnivstaNet AB 

Kommerskollegium 
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Kommunicera i Umeå AB 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Kristinehamns kommun 

Kungälv Energi AB 

Kustbandet AB 

Köpings Kabel TV 

Laholms Bredbandsbolag AB 

Landskrona Energi AB 

Lerdals Fiber Ekonomiska förening 

Lidén Data Internetwork AB 

Lidero Network AB 

Ljungby Energi AB 

Ljusnet AB 

LM Layer & Mesh AB 

Lolo Company AB 

Lunet AB 

Lycamobile Sweden Limited 

Lyssna & Njut AB 

Malå Kommun 

Media Network i Halmstad AB 

Megaport (Sweden) AB 

Micro Tec i Laholm AB 

MicroShop Europe AB 

Molnstruktur IT Sverige AB 

Motorola Solutions Germany GmbH 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för press, radio och tv 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 

Mälarenergi AB 

N62 IT Solutions AB 

NELI Kommunikation AB 

Net at Once Sweden AB 

Net Sat AB 

Netnod 

NordiskaServercentralen AB 

Nordlo Dalarna AB 

Nordlo Elevate AB 

Nordlo Sydost AB 

Nordlo Växjö & Ljungby AB 

Norsjö Bredband AB 

Norsjö Kommun 

Nossebro Energi Försäljnings 

Aktiebolag 

NWT Media AB 

Nätverket för telekomanvändare (NTK) 

Obenetwork AB 

Office Sverige AB 

Olofströms Kabel-TV 

On1Call Support AB 

Opsio AB 

Orange Business Sweden AB 
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Ownit Broadband AB 

PCCW Global (Sweden) AB 

PCCW Global B.V. 

PEMA kommunikationer AB 

Polismyndigheten 

Porsche Smart Mobility GmbH 

Primlight AB 

Profitbyte AB 

Q.I.W.I. Technologies AB 

Qavat AB 

Qlosr AB 

Quadracom Networks AB 

Quality of Service Networks Sweden 

AB 

QuickNet AB 

RB Communication AB 

Real Time Services Cloud AB 

Regelrådet 

reputatio systems GmbH & Co. KG 

Resona Glecom AB 

RETN Nordic AB 

Rockan Data Center AB 

Rätt Internetkapacitet i Sverige AB 

SalaNet AB 

Sandviken Energi AB 

Sanet Telecom AB 

SAP Svenska ab 

SAVMAN AB 

ServaNet AB 

Serverado AB 

ServIT Datakonsult i Stockholm AB 

SIHI Scandinavia AB 

SIT24 AB 

Skåne Öppna Stadsnät AB 

Soluno BC AB 

Solör Bioenergi Falköping AB 

SORACOM CORPORATION, LTD. 

Sorsele Kommun 

SSTNet Sverige AB 

Stadsnät i Åmål AB 

Starlink Holdings Netherlands B.V. 

Starlink Internet Services Limited 

Stockholms Stadsnät AB 

Straznet AB 

Svea Billing Services AB 

Svea Internet AB 

Svensk Handel 

Svensk Konsumentmobil AB 

Svenska operatörsföreningen (SOF) 

Svenska Stadsnät Nynäshamn AB 

Svenska Stadsnät Perspektiv AB 

Svenska stadsnät Örkelljunga AB 
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Svenska stadsnätsföreningen 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) 

Sveriges Kommunikationselektronik 

Företagare Förening (SKEF) 

Sveriges Konsumenter 

Swedavia Airport Telecom AB 

Swedish Network Users' Society 

(SNUS) 

Swoscom AB 

Sydantenn och Tele AB 

Säkerhetspolisen 

Söderhamn Nära AB 

Tech Sverige 

Teknikföretagen 

Teknorama Data AB 

TelaVox AB 

Tele2 AB 

Telefackhandeln i Skövde AB 

Telefonica Global Solutions Sweden 

AB 

Telekområdgivarna 

Telenor Sverige AB 

Teleservice Bredband Skåne AB 

Telge Nät AB 

Telia Carrier AB 

Telia Company AB 

Telness AB 

TELSTRA LIMITED 

Teracom AB 

Teracom Mobilnät AB 

TH1NG AB (publ) 

The Cloud Networks Nordic AB 

Tibro Energi AB 

Tidaholms Energi AB 

Tierp Fiber Network AB 

Tierps Kommun / KanalTierp 

T-mobile HotSpot GmbH 

Tranquillity 

Transaction Network Services TNS AB 

Transit Bredband AB 

TTM TELEKOM FZE-LLC 

Tyfon Svenska AB 

Ulricehamns Energi AB 

Unicorn Telecom AB 

Utby fiber ekonomiska förening 

Vaggeryd Energi AB 

Valvea AB 

Vellinge Stadsnät AB 

Vellinge Wireless AB 

Verizon Sweden AB 

ViaEuropa Sverige AB 
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Viasat Europe Sàrl 

Videnca AB 

Videokonferensbolaget Försäljning i 

Sverige AB 

Vilhelmina Kommun 

Visolit Sweden AB 

Vodafone Enterprise Sweden AB 

Voice Integrate Nordic AB 

Voicetech Sweden AB 

Vårgårda Stadsnät AB 

Väddö Media Information IS AB 

Väner Energi AB 

Vännäs Kommun 

Världsarvets Fiber Ekonomisk förening 

Västerbottens-Kuriren Media AB 

Vökby Bredband AB 

West Digital Management AB 

Wifi.se Sverige AB 

Wifog AB 

Wigu Media /Wigu Bredband 

Winther Wireless AB 

Wirelessfiber Scandinavia AB 

WX3 Telecom AB 

X-Akt Kommunikation AB 

Yelles AB 

Ymer IT Väst AB 

Zedcom ISP AB 

Åklagarmyndigheten 

Åsele kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älvsbyns kommun 

Österlens Kraft AB 

Överkalix Kommun 

Övik Energi AB 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. Med 
intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls och att 
verksamheten är laglig. Genom riskhantering kan faktorer som utgör en risk för 
måluppfyllelsen identifieras, bedömas och kontrolleras. Ordnandet av intern 
kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och 
kommunkoncernen. 
 
Uppföljning av internkontrollplanen ingår i ett årshjul länkat till årshjulet för 
planering och uppföljning av verksamhet och budget. Det betyder att uppföljningen 
behandlas i samband med bokslut och årsredovisning. Det har under en längre tid 
pågått ett utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 infördes ett 
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en modul för 
internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra internkontrollen. 
Implementeringen av modulen skulle ha gjorts under 2021 men har blivit förskjuten 
och sker under 2022. Verksamheterna har därför fortsatt kontrollen i enlighet med 
planen som fastställdes av kommunstyrelsen §161/2019. 

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

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

Omfattning 2021 
Internkontrollplanen omfattar all verksamhet under kommunstyrelsen. För  
verksamhet under IT-nämnden upprättas en särskild internkontrollplan. 
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Kontrolluppföljning 
Verksamheternas redovisning av kontrolluppföljning enligt Internkontrollplan, fastställd av kommunstyrelsen §161/2019: 
 

Gemensam service 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

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

Vad visade resultatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

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

Vilka 
åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för 
att åtgärda 
avvikelsen? 

- 

Dokumentstrategiska teamet      

Att nämnder och bolag 
efterlever arkivlagen och 
kommunens 
arkivreglemente avseende  
arkivvård 

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

Löpande Kontrollmål delvis uppfyllt Kunskapen behöver 
byggas upp, samt viss 
inverkan av 
personalbyten. 

Fortsatta 
utbildningsinsatser 
för gruppen. 

Årliga 
utbildningsinsatser för 
alla arkivansvariga, 
samt stödinsatser 
under resten av året. 

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

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

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

Prioritet på det 
arbetet. 

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

Utlämnande av allmänna 
handlingar i 
kommunarkivet 

Korrekt och lagenlig 
hantering 

Löpande Kontrollmål uppfyllt.       
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Fortsättning Gemensam service

GDPR (dataskydd) 
     

Att nämnder och bolag 
efterlever GDPR 

Att nämnder och bolag 
har en bra GDPR-nivå. 

Löpande samt årlig 
statusrapport. 

Kontrollmål delvis uppfyllt. Varierande nivåer och 
anledningar (inbegriper 
samtliga kommunala 
verksamheter).  

Högre medvetenhet 
om GDPR i verksam-
heterna. Fortsatta 
regelbundna informa-
tionsmöten för 
kontaktpersoner, 
fortsatta uppföljnings-
samtal, fortsatta 
utbildningsinsatser.  

Alla verksamheter har 
utsett egna lokala 
GDPR-
kontaktpersoner som 
ska bevaka dessa 
frågor inom det egna 
området.   

Ekonomienheten      
Betalning av 
leverantörsfakturor 

Är betalning av fakturan 
korrekt 

Görs löpande i Inyett systemet Vid varningar så kontrolleras 
leverantören 

  Fortsatt uppföljning i 
Inyett 

  

Behörigheter 
leverantörsfaktura flödet 

Har användare endast 
behörighet till delar av 
flödet 

Kontrollen sker några gånger 
per år 

Inga avvikelser förutom att 
anställda som slutat ligger 
kvar 

Rapporteras inte till 
ekonomienheten från 
chef 

Påminna cheferna att 
meddela 
ekonomienheten vid 
avslut av 
anställningar 
 

  

Attestrutin Följs $ 5 i Attest-
reglementet avseende 
förtroendekänsliga 
poster 

Har gjorts inom Gemensam 
service och Samhällsbyggnad 

Attestant attesterar egen 
utbildning/logi o intern 
representation 

Bristande kunskap Informera berörda 
attestanter om vårt 
regelverk. 

 

HR      
Lönebildningen Individuell lönesättning 1 gång per år årliga 

avstämningar 
Förhandlingsdelegationen 

Uppfyllt    

Jämställda löner Inga osakliga 
löneskillnader 

1 gång per år lönekartläggning  Uppfyllt       

Chefsstödet Ändamålsenligt stöd 1 gång per år enkäter Ingen mätning har 
genomförts. 

 . HR har arbetat med 
att strukturera upp 
arbete och 
stöddokument till 
chefer. 

Rekryteringen Kompetenbaserad 
rekrytering 

1 gång per år stickprov med 
chefer 

Ej genomfört   Resursbrist   HR har under några 
månader varit 
underbemannat på 
grund av personal-
omsättning 
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Fortsättning Gemensam service, HR
Sjuktal Sjuktalet ska inte 

överstiga 4 % 
Sjuktal för 2021 är 7,0% Ej uppfyllt.  Komplexa orsaker som 

ej kan konkretiseras på 
ett enkelt sätt. Sjuktalet 
har gått ner sedan 
2020.  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Att 
följa OSA före-
skriften. STAMINA. 
Rehabiliteringsarbete 
och förebyggande 
arbete. 

  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Fungerande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
lagstiftning 

1 gång per år följa upp 
rapportering 

Uppfyllt    

Olycksfall och tillbud Följer upp olycksfall och 
tillbud 

1 gång per Utdata ur KIA 
KLG/CSG 

Uppfyllt     

Mångfald och 
jämställdhet 

Uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen 

1 gång vart annat år. Enkät 
2020 

Förekomst av sexuella 
trakasserier och 
diskriminering på grund av 
diskrimineringsgrunderna 
upplevdes av 2 % av de som 
svarade på enkäten (629 
personer) 

 Det finns ett behov av 
ökad medvetenhet och 
ett utbildningsbehov 

 Utbildning och 
upplysning. Ett 
handledningsmaterial 
är framtaget som alla 
chefer som använda 
på ett APT. 

  

Kvalitet och strategisk utveckling 
     

Användares hantering av 
login och lösenord till Viva 

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

Var 6:e månad  Ca. 15% hade inte bytt sitt 
lösenord i den slumpmässa 
kontrollen. 40st användare 
kontrolleras.  

Går ej att använda 
funktion som gör att 
användarna blir 
tvingade att byta vid 
inloggning. 
Användaren måste 
själv aktivt byta 
lösenord.  

Fortsätta intern-
kontrollen. Det finns 
möjlighet att ställa in 
andra alternativ till att 
hantera lösenorden i 
Viva. 

Uppmaning att byta 
lösenord och manual 
på hur dom går 
tillväga skickas till 
varje användare vid 
registrering. 

Rapportering till IVO av ej 
verkställda beslut 

Att det görs inom utsatt 
tid och på rätt sätt.  

Kontrollerats vid varje kvartal Har gjorts inom utsatt tid och 
på rätt sätt. 

    I samband med varje 
rapportering till IVO 
har även berört 
utskott, KS och KF 
delgivits 
informationen. 

Uppföljning av LOV-
företag 

Att uppföljningen 
genomförs enligt 
fastställt årshjul och 
process. 

Uppföljning har skett följande 
tillfällen: 2021-03-12, 2021-05-
12, 2021-05-26, 2021-09-09.  

Uppföljning har gjorts enligt 
fastställt årshjul och process 
samt i enlighet med bestämd 
kontrollfrekvens. 

    Samtliga möten har 
skett digitalt med 
anledning av Covid. 
Planen är att återgå 
till fysiska möten 
under 2022. 
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Fortsättning Gemensam service, Kvalitet och strategisk utveckling
Att användare i Viva tas 
bort när de slutar sin 
tjänst 

Endast aktuella 
användare ska ha 
inlogg i systemet 

Var 3:e månad Vid varje kontroll upptäcks 
användare som inte ska ett 
aktivt konto. 

Rutiner efterföljs inte 
för att avsluta alla 
behörigheter vid avslut 
av tjänst 

  Sedan 2020 får vi 
med automation 
information från IT när 
någon med tillgång till 
Viva tas bort  

Ledningsstöd      

Beslut fattas i enlighet 
med delegation 

Är delegationspunkterna 
juridiskt riktiga 

Nya delegationspunkter och 
revidering av 
delegationspunkter kontrolleras 
juridiskt av aktuell verksamhet. 
Det pågår en juridisk översyn 
av samtliga 
delegationspunkter. 

      Kommunjurist ser 
över 
delegationsordningen. 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

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

Påminnelse om kontroll i 
systemen har inte skickats ut 
till berörda systemförvaltare. 

      Kommunjurist ser 
över detta inom 
uppdraget att se över 
hela 
delegationsordningen. 

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut 

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

Bevakning på att rapportering 
löpande görs. 

Rutiner finns för hantering av 
rapportering av 
delegationsbeslut som 
registrerats i 
verksamhetssystem. 

      

Korrekt ärendehantering 
 

Att inget ärende tappas i 
den politiska 
beslutsgången 

Uppföljning har skett i februari 
och i september 

Ingen avvikelse       

Upphandling  
          

Otillåtna 
direktupphandlingar 

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

Kontinuerligt via Inyett. Inga 
kända otillåtna 
direktupphandlingar har 
framkommit.  

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

Bristande 
dokumentation beror i 
huvudsak på 
kunskapsbrist 

Kan vara en resurs-
fråga om hur mycket 
tid som kan läggas 
för uppföljning. 
Dokumentationsplikt 
tas upp vid utbild-
ningar  

Kontinuerligt via 
Inyett. Inga kända 
otillåtna 
direktupphandlingar 
har framkommit.  
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Fortsättning Gemensam service, Upphandling
Avtalstrohet Kontroll att vara/tjänst 

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

Bristande kompetens och tid 
hos beställare. 

E-handelssystem 
driftsatt  2021 

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

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

Leveranskontroll mot 
avtal 

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

Vissa avvikelser upptäcks 
genom stickprovskontroll och 
beställares rapportering 

Otydlig beställning eller fel 
från leverantören.  

  
Vissa avvikelser 
upptäcks genom 
stickprovskontroll och 
beställares 
rapportering 

Avtalsförvaltning 
 

Kontroll av löptider, 
indexregleringar, 
samordning och 
referensgrupper 

Kontinuerligt via avtalsdatabas 
och referensgrupper 

Kontrollmålen uppfyllda   Kontinuerligt via 
avtalsdatabas och 
referensgrupper 

 Lönecentrum           

Kontroll av tillstyrkta 
poster 

Att tillstyrkta poster som 
inte beviljas av chef, 
beviljas av lönekonsult. 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av lönesumman 
på bankfilen 

Att rimlighetsbedömning 
görs av lönesumman av 
två personer per kund.  

Systemförvaltare och 
systemadministratörer 

 Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av att 
anställningar med t o m 
datum 

Att anställningar 
avslutas vid rätt tidpunkt 
då anställningen löper ut 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av vilande 
anställningar 

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

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av anteckningar Att aktuella anteckningar 
åtgärdas innan 
lönekörning 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av öppen 
frånvaro 

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

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

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

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       
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Fortsättning Gemensam service, Lönecentrum
Kontroll av varningslista Skulder kontrolleras 

samt kontroll av att 
pensionsgrundande lön 
ackas rätt 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av att avdrag 
gjorts för löneförskott 

Att utbetalt löneförskott 
dras av på kommande 
löneutbetalning 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av semester med 
omfattning 

Att semester rapporteras 
rätt vid partiell frånvaro 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll av %-satser 
pension på individnivå  

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

Pensionshandläggare   Kontrollmål uppfyllt.       

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

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

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Kontroll frånvaro med 
t o m datum 

Att heldagsfrånvaro 
aldrig är rapporterad 
med klockslag 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Lönetillägg Att tillägget avslutas vid 
rätt bevakningsdatum. 

Lönekonsult  Kontrollmål uppfyllt.       

Fakturaunderlag och 
reglering av skulder 

Att fakturaunderlag alltid 
skrivs när reglering av 
skuld sker i systemet 

Lönekonsult Kontrollmål uppfyllt.    

Kontroll av 
placeringsschema 

Att det ligger rätt datum 
så att schema förlängs 

Lönekonsult Kontrollmål uppfyllt.    
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Medborgarservice 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga 

kommentarer 
Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 

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

Vad visade reslutatet 
från kontrollen i relation 
till normbilden? 

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

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Tillväxt och samhällsbyggnad, 
Kundcenter och service 

     

Avtalstrohet Att vi följer våra avtal 20220311 Inget att anmärka!     

Debitera avgifter utifrån 
beslut 

Säkerställa att fakturering blir 
genomförd utifrån beslut 

20220311 Inget att anmärka!    

Uppföljning nyckeltal Se till att ärendeflödet fungerar 
utifrån bestämda tidsramar 

20220311 Inget att anmärka!       

Delegationspunkt till KS Granskning av rapport till KS 20220311 Inget att anmärka!       

 Kostenheten             

Kontroll att egenkontroll 
genomförs korrekt- 
Säkra verksamheter  

Att bokföra och genomföra 
dokumentationskrav enligt 
livsmedelslagen-Säkerställa 
säkra verksamheter  

20220311 ingen anmärkning      Nytt system 
från 2022 som 
implementeras  
under feb 

Kontroll av 
mikrobiologiska 
resultat- Säkra 
verksamheter  

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

20220311 ingen anmärkning        
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Fortsättning Medborgarservice, Kostenheten
Kontroll av 25% eko  Att våra inköp motavarar 25% 

eko  
20220311 25%  ger en ökning från 

2021 års resultat 
23,87% 

Målet uppfyllt att nå 
25% Dock ser vi 
kommande utmaningar i 
ökning pga ökande 
livsmedelspriser och 
tillgång 

Klargöra beslut om vad 
som är viktigt? För 
framtiden andel % Samt 
tilldela resurser för detta 

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

Avtalstrohet  Kontroll att våra inköp sker från 
rätt avtal  

20220311 42 %  Max 20%  
Under normala 
förhållanden ! 

Åren som varit och just 
nu gällande livsmedel 
har påverkat dessa 
siffror. Stor anledning till 
att andelen höjds är att 
våra leverantörer 
ersätter avtalsvaror med 
liknade men det 
återspeglas inte i 
statistiken. Vi följer 
avtalsvaror likt tidigare.  

När marknaden för 
livsmedel tar fart efter 
pandemi, så kommer vi 
se en mycket stabilare 
andel inom rätt område. 

  

Kontroll av beställda 
port mot faktiskt 
närvarande portioner  

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

20220311 ingen anmärkning    Säkerställa korrekta 
beställda siffror från 
kund 

Svårt att se 
helhetsbild då 
flertalet  
kunder ej 
beställer 
själva 

Kontroll av svinn  Mått i avfallsplanen  20220311 Ingen anmärkning  
Men en positiv 
utveckling på minskat 
mat svin under 2021  

Melllan mätningar under 
2021 så skiljer det ca 1 
ton minskat svinn från 
både maten och 
klimatlådan. Vilket är ett 
mycket positivt resultat  

Fortsätta arbetet med att 
l att mäta 
serveringssvinn på 
samtliga tillagningskök 
samt minska ev 
överproduktion i form av 
rätt antal lagade 
portioner   
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Kultur och fritid 
Kontrollobjekt Kontrollmål Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

Vad visade resultatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

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

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Kommunikation kring 
verksamhet 

Granskning av layout Kultur och Fritid följer 
Tierps kommuns grafiska 
profil 

Kulturhuset Möbeln har 
en egen grafisk profil 
som är beslutad av 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Avvikelsen är beslutad 
och godkänd.  

Organisatoriska hinder för att följa gällande riktlinjer för 
layout föreligger. 

Externa bidrag; 
Ansökningsprocess 

Hålla koll på vilka 
bidragsmöjligheter som 
finns och söka relevanta 
bidrag 

Kontrollerat att varje 
enhetschef och ansvarig 
Kultursekreterare 
kontrollerar vilka bidrag 
som kan sökas. 
Kontrollen sker löpande 
under året 

Bidrag som kan sökas 
förändras under året. 
Nya bidrag kommer till 
och gamla tas bort 

Ständig bevakning av 
förändringar samt korrekt 
kartläggning av gällande 
bidrag. 

  

Externa bidrag; 
Genomförande av projekt 

Återkoppling till 
styrdokument löpande 
under projektets gång 

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

Under pandemin har det 
inte varit möjligt att 
genomföra alla projekt 
enligt plan. 

När restriktioner tas bort 
kan vi återgå/bygga upp 
den planerade 
verksamheten fullt ut.  

  

Externa bidrag; 
Utvärdering 

Utvärdering efter 
projektslut där 
kopplingen till 
verksamhetens mål är i 
fokus 

Kontrollen påvisade bra 
inarbetade rutiner där 
varje sökt och erhållet 
bidrag ska redovisas på 
webben.  

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

Det finns idag en bra 
struktur att söka bidrag. 
samtidigt som 
ansökningarna ska 
redovisas i de system där 
bidragen erhållits. Under 
pandemin har enstaka 
bidrag återbetalats.  

 

  



 

13 av 19 

Utbildning 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga 

kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

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

Vad visade reslutatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

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

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Förskola      
Lokalförsörjning Trygga, säkra och  likvärdiga Dokumenterade 

arbetsmiljöronder har 
genomförts av Rektor/bitr. 
Rektor av varje 
förskolelokal.  

Graden av 
ändamålsenlighet mellan 
våra lokaler varierar.   

Några av våra lokaler är i 
dåligt skick och flera 
förskolor är inhysta i 
provisoriska paviljonger.  

Fortsatt arbete med 
långsiktig lokalplanering.  

4 nya 
förskolebyggnader 
uppförs under 2022-
2023.  

Digitalisering Tillgång till digitala enheter 
och utveckla digital 
kompetens hos personalen 

Alla förskollärare är 
utrustade med i-pad. 
På varje avd. finns tillgång 
till i-pad för barnen och 
bärbara datorer till 
personalen. 
Tekniklådor/två avdelningar 
med bärbara projektorer, 
kameror och webbägg är 
inköpt.  

Personalens lärplattform 
GIGLA är tillgänglig för  
självstudiekurser. Alla 
typer av möten har i stor 
utsträckning skett digitalt 
pga Ciovid-19. 

      

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i ekonomiska 
prognoser 

Uppföljningar med ekonom 
sker inför varje prognos 
med Rektorer och 
Skolformschef. 

Lägre kostnader än 
budget prognostiserades 
under året jämfört med 
utfallet. Osäkerhet pga 
stor frånvaro av både 
personal och barn.  

Bidragsbelopp för sjuklöner 
fick stor påverkan på 
utfallet.    

Påverkan av 
semesterlöneskulden 
behöver tydliggöras.  

 

Tillsyn förskola och 
pedagogisk omsorg 

Följer skollag och läroplan Ingen tillsyn av fristående 
pedagogisk omsorg har 
genomförts under året.   
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Forts Utbildning, Förskola

Synpunkter, klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella rapportsystem 
för att ge huvudmannen 
kontroll över kränkningarna. 

Under året har ett nytt 
system för anmälan om 
kränkande behandling och 
tillbud implementerats. 

Synpunkter och klagomål 
hanteras enligt rutin.  
Dokumentation av tillbud 
och kränkningar sker i 
digitalt system. 

 
  

 

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

Barnhälsoplanen följs. 
Kontinuerlig uppföljning 
sker av Rektorer, Spec.ped 
och Skolformschef. 

Barn i behov av särskilt 
stöd ökar. 
Resursavdelning öppnat 
på Kvanbacken. 
Extra resurser har 
tilldelats i budget till 
förskolor med större 
behov. 

  
  

Medarbetarhälsan Stärkt medarbetarhälsa Månatlig uppföljning av 
sjukfrånvaro. Rektorer och 
Skolformschef. 

12%sjukfrånvaro 2020  
9% sjukfrånvaro  2021  

Ökade insatser förväntas 
ge resultat på längre sikt.  

    

Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade hög Andel förskollärare i nivå 
med riket enligt 
Skolverket/Kolada. 

Barnskötare uppmuntras 
och stöttas att studera till 
förskollärare. En intern 
examen under året.     

 
    

Systematiska 
kvalitetsarbetet SBF 

Alla enheter arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Årshjul och gemensamma  
uppföljningsdokument är 
implementerade av 
Rektorer/bitr.Rektorer 
Pedagogiska bokslut har 
upprättats i varje 
förskoleområde. 

Flera förskolor jobbar 
med utvecklingsmål inom 
hållbarhet.17 av 18 
förskolor är certifierade 
enligt Grön flagg.   

   

Grundskola      

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Fullständig måluppfyllelse 
och gymnasiebehörighet 

Kontroll av måluppfyllelse 
har skett vid fyra tillfällen: 
mars, juni, oktober och 
december 2021. Rektor, 
skolchef. 

Resultatet varierar fortsatt 
mellan grundskolorna 
men likvärdigheten ökar. 
Ett högre meritvärde totalt 
sett för 2021 och fler 
behöriga till nationella 
program.  

Fortsatt positiv utveckling 
av kunskapsresultaten 
förväntas. Det systematiska 
kvalitetsarbetet och 
satsningen för ökad 
pedagogisk kompetens  
och tidiga insatser har givit 
resultat.  

Fortsatt systematiskt 
förbättringsarbete enligt 
analys. 

  

Fortsättning Utbildning, Förskola
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Stödprocesser för 
elevers 
måluppfyllelse och 
mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Samtliga skolområden har 
tillgång till samtliga 
professioner inom 
elevhälsan. 

Målbilden är i uppnådd. Även om målbilden är 
uppnådd syns behovet av 
utökade förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. 

Fortsatt 
kompetensutveckling kring 
det främjande och 
förebyggande 
elevhälsoarbetet. Utökad 
satsning på elevhälsan 
under 2022. 

  

Tillsyn grundskola Följer skollag och läroplan Löpande kontroller enligt 
årshjul. Utbildningschef och 
utvecklingschef. 

Grundskolan följer skollag 
och läroplan.  
  
Löpande kontroller har på 
vissa områden visat på 
fortsatt utvecklings-
potential kring uppföljning 
av problematisk 
skolfrånvaro. 

Ej fullt utvecklad 
implementering av 
systemstöd för att 
säkerställa information till 
huvudman och uppföljning 
på skola.  

Digitala systemstöd för 
uppföljning av frånvaro har 
vidareutvecklats under 
2021.  

 

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Läget under 2021 har 
förbättrats vad gäller 
behörigheten. Andelen 
legitimerade och undervisar 
med behörighet i minst ett 
ämne ca 65%. 
Behörigheten är dock 
fortfarande under 
rikssnittet. 

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

Skolornas låga resultat, en 
låg andel behöriga och ett 
relativt sett lågt löneläge. 
Under 2021 har corona-
pandemin fortsatt försvårat 
rekrytering  

En medveten satsning på 
fortbildning, ett systematiskt 
arbete med olika lönetillägg 
(karriärtjänster, 
lärarlönelyft). Ett uthålligt 
arbete med att förbättra 
resultaten. Genomlysning 
av samtliga tjänster för att 
säkerställa rätt behörighet. 

  

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

Den digitala kompetens 
bland personal har ökat, 
vilket vi följer kontinuerligt 
via vår fortbildningsportal. 

Samtliga elever på 
grundskolan har tillgång 
till sin personliga digitala 
enhet. 

Fortsatt ökad tillgång till 
digitala tjänster och 
läromedel är ett led i att 
utveckla undervisningen, 
likvärdigheten och 
kunskapsresultaten. 

Arbete pågår inför beslut 
om uppdatering av nätverk 
och AV-utrustning. 

  

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

Månadsvisa uppföljningar 
av ekonom med rektorer 
och utbildningschef 

Högre kostnader än 
budget för ett par skolor. 
Tilläggsbudgetering 
under året och tillfälliga 
statsbidrag möjliggjorde 
ändå resultat i balans 

Tillfälliga statsbidrag som 
framåt försvinner medför 
risk för framtida underskott. 

 Styrning av tilldelade 
medel utifrån skolors 
förutsättningar och behov. 
Tydligare 
resursfördelningsmodell. 
Kontroll av anställningar. 

  

Fortsättning Utbildning, Grundskola
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Fortsättning Utbildning, Grundskola
Synpunkter klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella kontrollsystem 
för att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Arbetet med utredning av 
kränkandebehandling 
genomförs med ökad 
kvalitet. Kraftig minskning 
av antalet anmälningar till 
Skolinspektionen. Målet 
uppnått. 

Med det nya digitala 
systemet får vi en god 
överblick och följer de 
regelverk som finns. 
Detta underlättar också 
arbetet med anmälningar 
till Skolinspektionen 

Vi överträffar normbilden 
med stöd av det nya 
systemet. Antalet 
anmälningar till 
Skolinspektionen minskade 
under 2021. 

Fortsatt användning inom 
fler områden och analys av 
användningen. 

  

Systematiskt 
kvalitetsarbete SBS 

Alla arbetslag arbetar med 
lokala utvecklingsmål 

Avstämning månadsvis 
enligt årshjul. Pedagogiska 
bokslut jan och juni. 
Systemstöd för detta färdigt 
december 
2021.Utbildningschef och 
Utvecklingschef 

Alla arbetslag arbetar 
med lokala 
utvecklingsmål. Uppföljni
ng visar att utfallet 
och måluppfyllelse 
varierar mellan skolorna 

Försening av systemstöd i 
Stratsys har gjort att 
utvecklingsarbetet inte haft 
önskad hastighet eller full 
effekt. 

Systemstöd för 
kvalitetsarbetet 
implementeras fullt ut 2022. 

 

Gymnasium 
     

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen Juli 2021 av rektor Andel elever med 
gymnasieexamen inom 3 
år: 
Yrkesprogram 78,6 % 
Högskoleförberedande 
program 79,2 % 
 

Andelen för 
yrkesprogrammen blev 7,8 
% mindre än 2020. 
Andelen för 
högskoleförberedande 
programmen ökade med 
11, 3 %   
 

Förändringar i timplanerna 
för yrkesprogrammen så att 
eleverna för ökad 
undervisningstid i 
gymnasiegemensamma 
ämnena.  

  

Stödprocesser för 
elevers 
måluppfyllelse och 
mående 

Alla elever har tillgång till 
elevhälsans samtliga 
professioner 

Rektor samt Ansvarig för 
elevhälsan, löpande 
uppföljning. 

Normalt stödbehov och 
tillgång till samtliga elev-
hälsans professioner. 
Brist under läsår 20-21 
som följd av sjukskrivna 
medarbetare i eht-
professioner. 
 

Ingen avvikelse Ingen åtgärd   

Tillsyn gymnasie-
skolan, vuxenutbild-
ning och sfi 

Följer skollag och läroplan 
 

Februari 2022 av rektor Följer skollag och 
läroplan. 

Ingen avvikelse Ingen åtgärd  

Kompetensförsörjning Behörig personal på samtliga 
tjänster 

Tjänsteplanering framförallt 
under mars-april. 
Februari 2022 av rektor 

3 tillsvidareanställda 
lärare saknar 
lärarlegitimation.  
 

3 tillsvidareanställda lärare 
saknar lärarlegitimation.  
 

Process inledd för kring 
medarbetares legitimation. 
Vi uppmuntrar våra 
yrkeslärare att läsa in 
lärarbehörighet. 
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Fortsättning Utbildning, Gymnasium

Kompetensförsörjning Kompetensutveckling befintlig 
personal  

1. Antal studerande via 
lärarlyftet 
2. Mottagande av VFU-
studenter 
3. Workshops med IT-
pedagog & förstelärare. 
Kollegialt lärande 
 

1. 2 lärare 
2. Genomfört enligt ÖK 
med UU & HIG. 
3. Genomförda under 
termin & studiedagar. 
 

Ingen avvikelse Ingen åtgärd  

Ekonomiuppföljning Träffsäkerhet i våra 
ekonomiprognoser 

2022 Kvartalsvis av rektor 
tillsammans med ekonom 

Högre kostnader och 
lägre intäkter än 
budgeterat. 

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

Aktivt arbeta för att öka 
intäkter och minska 
kostnader. Budget i balans.  

 

Synpunkter klagomål 
och kränkande 
behandling 

Funktionella kontrollsystem 
för att ge huvudmannen över 
klagomål och kränkningar 

Digitalt system för 
gymnasiet infört under 2021 

Normal nivå   Normal nivå    

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

Sker i KAA.    Se KAA-rutin 

Elevers resultat och 
måluppfyllelse 

Gymnasieexamen, 
genomförd yrkesutbildning, 
samt genomströmning sfi 
 

Februari 2021 av rektor Ingen statistik finns att 
tillgå. 

 Nya mått arbetas fram 
under året.  
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Vård och omsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

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

Vad visade reslutatet från 
kontrollen i relation till 
normbilden? 

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

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Följsamhet till gällande 
delegation för 
beslutsfattande 

Har beslut fattats av 
rätt delegat 

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

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

Avtalstrohet Att inköp gjorts från 
upphandlad leverantör 

Områdeschefer 
Äldreomsorg och 
Funktionshindradeomsorg 
genomfört stickprov. 

Inköp på faktura har gjorts från 
upphandlad leverantör.  

    

  

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

Chefer gjort kontroll om 
checklista följts.  

Avvikelser i andra led har 
identifierats dvs berör annan 
verksamhet och har 
rapporterats till berörd 
verksamhet. Uppföljning av 
åtgärd bör göras våren 2020  

Åtgärd har inte 
genomförts. 

 Omtag efter pandemin. 

  

Verksamhetens 
egenkontrollprogram 

Hur verksamheten 
arbetar i förhållande till 
styrdokument och mål 

Egenkontroll i Stratsys fr o 
m oktober 2021. 

En majoritet av cheferna har 
besvarat egenkontrollen 
oktober 2021. 

 
Trycka på att alla fyller i 
egenkontrollen i Stratsys.   

Egenkontrollprogram Säkerställa att 
efterfrågade 
kontrollpunkter är 
relevanta och aktuella 

  Kontrollpunkterna är relevanta, 
egenkontrollprogrammet 
reviderades 2021.  

    

  

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 
Viva-Bistånd 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva 

Områdeschef för bistånd 
har granskat loggar.  

Loggar har tagits ut och 
granskats enligt rutin. Inga 
avsteg till behörigheter har 
identifiterats 

    

 

Kontroll av loggar i 
verskamhetssystemet 
Viva-Äldreomsorg och 
Funkrionshindradeomsorg 

Endast behöriga 
personer tar del av 
känslig information i 
verksamhetssystemet 
Viva 

Loggar har tagits ut och 
skickat still berörda chefer 
enligt rutin.  

Loggar har tagits ut och 
granskats enligt rutin. Inga 
avsteg till behörigheter har 
identifierats 
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Individ och familjeomsorg 
Kontrollobjekt Kontrollmål Kontrollreferens Resultat från kontroll Avvikelseanalys Åtgärdsförslag Övriga kommentarer 

Vad ska kontrolleras? Mot vilken normbild ska 
iakttagelser bedömas? 

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

Vad visade reslutatet 
från kontrollen i relation 
till normbilden? 

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

Vilka åtgärder/aktiviteter 
rekommenderas för att 
åtgärda avvikelsen? 

- 

Kontroll av ledtider Ärendeprocesser 
handläggs inom 
föreskriven tid. 

Samtliga kvartal 
kontrollerade 

Ett fåtal avvikelser Arbetsbelastning Vi förstärker 
bemanningen och slipar 
på rutiner 

I stort fungerar 
skyddsbedömningar och 
stipulerad tid för 
förhandsbedömningar.Trots 
stort inflöde. 

Kontroll av loggar i 
verksamhetssystemet 

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

2 kontroller per år. 
Inte utfört fullt ut pga 
arbetsbelastning. 

Inga avvikelser i det 
kontrollerade. Avvikelse 
att inte alla kontroller är 
gjorda. 

 Arbetsbelastning Förstärkning på 
arbetsledarsidan under 
2022 för att möjliggöra 
internkontroll. 

  

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

Regelbundet i samband 
med ärendegenom-
gångar mm 

Ett fåtal avvikelser. Okunskap bland 
personal kring 
lagstiftningen. 

 Utbildning.   

Ekonomiska 
transaktioner 

Utbetalningar är korrekta En gång per vecka Inga avvikelser gällande 
utbetalningar. I något fall 
ofullständiga 
beslutsunderlag och 
avvikelse från rutiner. 
Kopierade 
beslutsunderlag från 
föregående månad. 

Kunskapsbrist, 
arbetsbelastning 

Utbildning och utveckling 
av mallar mm i 
verksamhetssystemet. 

 

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

En gång per år Finns ej på alla enheter.  Svårt att identifiera 
egenkontrollområden 

Pågår utveckling av 
egenkontrollområden på 
de enheter som saknar. 

Egenkontrollen har stärkts 
och har bidragit till 
verksamhetsutveckling. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-03-08  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 15 
Dnr KS/2021:187 
 
(KF) Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 4 2021 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt 3 beslut enligt SoL, varav 2 var rapporterade som ej verkställda beslut 
och 1 som verkställt beslut. Totalt har 1 beslut enligt LSS rapporterats, 
vilket rapporterades som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 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.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. 
Erbjudande om plats har tidigare lämnats men den enskilde har då 
tackat nej. Motiveringsarbete har pågått och en planerad 
växelvårdsvistelse är inbokad. Vid tiden för rapportering till IVO 
hade inte vistelsen genomförts varför beslutet rapporterades som ej 
verkställt. Uppföljning sker vid rapporteringen av kvartal 1 2022. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-03-08  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslut som har verkställts: 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-28. 
Datum för verkställighet: 2021-11-01. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum 
för verkställighet: 2021-10-27. Önskemål om en specifik arbetsplats 
fanns vilket gjorde att tiden för verkställighet drog ut på tiden. 

 
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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2022-03-01 KS/2021:187
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 4 2021 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det 
rapporterats totalt 3 beslut enligt SoL, varav 2 var rapporterade som ej 
verkställda beslut och 1 som verkställt beslut. Totalt har 1 beslut enligt 
LSS rapporterats, vilket rapporterades som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 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.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. 
Erbjudande om plats har tidigare lämnats men den enskilde har då 
tackat nej. Motiveringsarbete har pågått och en planerad 
växelvårdsvistelse är inbokad. Vid tiden för rapportering till IVO 
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hade inte vistelsen genomförts varför beslutet rapporterades som ej 
verkställt. Uppföljning sker vid rapporteringen av kvartal 1 2022. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-28. 
Datum för verkställighet: 2021-11-01. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum 
för verkställighet: 2021-10-27. Önskemål om en specifik 
arbetsplats fanns vilket gjorde att tiden för verkställighet drog ut på 
tiden. 

 
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 

 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
Utredare/ utvecklare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-03-09  
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§ 57 
Dnr KS/2021:187 
 
(KF) Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 4 2021 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt 3 beslut enligt SoL för barn och unga, varav 1 är rapporterat som ej 
verkställt och 2 som verkställda.   
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Utökad omfattning. Beslutdatum för utökning: 2021-06-
21. Ytterligare en kontaktfamilj ska erbjudas. Tre omgångar med 
utredning och bedömning av eventuell kontaktfamilj har genomförts 
sedan förra rapporteringen men utan att rekrytering därefter har 
genomförts. 
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-07-01. Datum för verkställighet: 

2021-11-10. 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-06-04. Datum för verkställighet: 

2021-10-25. 
   
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-03-09  
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-01 KS/2021:187
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 4 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt 3 beslut enligt SoL för barn och unga, varav 1 är rapporterat som ej 
verkställt och 2 som verkställda.   
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Utökad omfattning. Beslutdatum för utökning: 2021-
06-21. Ytterligare en kontaktfamilj ska erbjudas. Tre omgångar med 
utredning och bedömning av eventuell kontaktfamilj har genomförts 
sedan förra rapporteringen men utan att rekrytering därefter har 
genomförts. 
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-07-01. Datum för verkställighet: 

2021-11-10. 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-06-04. Datum för verkställighet: 

2021-10-25. 
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 

 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 24 
Dnr KS/2022:51 
 
(KF) Yrkande om utökad borgensram för Tierps kommun 
fastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka höjd borgensram till 700 mnkr för Tierps kommunfastigheter, 
samt  
 
att höja ramen för derivat till 140 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommunfastigheter AB har yrkat på en höjning av borgenseramen 
från 600 mnkr till 700 mnkr. Nuvarande lånestock är 510 mnkr. Med 
anledning av de förskolor som kommunen har beställt av TKAB så måste 
bolaget ha möjligheter att finansiera byggnationerna. Den utökade 
borgensramen ryms inom de gränser som Kommuninvest har fastställt. 
 
Beslutsmotivering 
För att möjliggöra nybyggnation av beställda förskolor behöver TKAB en 
utökad borgensram. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Kommunen har ett stort behov av att förnya befintliga förskolor och utöka 
kapaciteten för att möjliggöra en god och effektiv förskoleverksamhet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet leder till uppfyllelse av följande särskilda uppdrag: 
 
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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-03-09  
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Beslutsunderlag 
 Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 TKAB 
 Kommuninvest, Theresia Färm 
 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-02-28 KS/2022:51
  

  
   
  
    

 
 
Yrkande om utökning av borgensram för Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka höjd borgensram till 700 mnkr för Tierps kommunfastigheter, 
samt  
 
att höja ramen för derivat till 140 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommunfastigheter AB har yrkat på en höjning av borgenseramen 
från 600 mnkr till 700 mnkr. Nuvarande lånestock är 510 mnkr. Med 
anledning av de förskolor som kommunen har beställt av TKAB så måste 
bolaget ha möjligheter att finansiera byggnationerna. Den utökade 
borgensramen ryms inom de gränser som Kommuninvest har fastställt. 
 
Beslutsmotivering 
För att möjliggöra nybyggnation av beställda förskolor behöver TKAB en 
utökad borgensram. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Kommunen har ett stort behov av att förnya befintliga förskolor och utöka 
kapaciteten för att möjliggöra en god och effektiv förskoleverksamhet, 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet leder till uppfyllelse av följande särskilda uppdrag: 
 
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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Beslutsunderlag 
 Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 TKAB 
 Kommuninvest, Theresia Färm 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 
 



TIERPS -=iiilrriti
KOMMUNFASTIGHETER 2022-01-17 

Kommunfullmäktige 
Tierps kommun 

Yrkande om utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter AB, avseende lån 

och derivat med kommunal borgen. 

Med anledning av det investeringsbehov som föreligger det närmaste året finns ett behov av 
att utöka kommunens borgensram för bolaget. Nuvarande borgensramen uppgår till 600 Mkr 
för lån och 120 Mkr för derivat. 

För närvarande finns lån på 510 Mkr och lånebehovet för 2022 är 185 Mkr. 

Lånebehovet avser bl.a. en ny förskola och renovering av skolan i Kyrkbyn, 83 Mkr 2022, och 
nya förskolor i Söderfors och Skärplinge, 77 Mkr 2022. Dessa projekt har en beräknad 
produktions.kostnad på totalt 206 Mkr. 

Beslut films sedan tidigare att borgensramen för derivat bör uppgå till 20 % av lånestocken för 
att uppfylla bankernas krav på borgen för derivat. 

Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte 2021-12-10 att ge VD i 
uppdrag att till kommande Kommunfullmäktige lämna ett yrkande att borgensramen för 
Tierps kommunfastigheter AB, gällande lån, utökas med 100 Mkr till 700 Mkr och för derivat 
med 20 Mkr till 140 Mkr. 

VD i Tierps kommunfastigheter AB yrkar därför att borgensramen för lån utökas från 
600 Mkr till 700 Mkr och för derivat från 120 Mkr till 140 Mkr, i enlighet med beslut 
i Tierps kommunfastigheter ABs styrelse 2021-12-10 § 72. Protokoll bifogas. 

Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB 

Postadress 

Box 2 
815 21 TIERP 

Bcsöksadrcss 

Centralgatan 17 
Telefon 

0293/130 25 Vx 
0293/145 Direkt 

Telefax 

0293/142 29 
e-mail

info@tierpskommm1fastigheter.se 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-15 2022:264  
  
   
  
    

 
 
Årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2021. 
 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive nämnder och de kommunala bolagen 
och lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Bilagda årsredovisningar gällande Tierps kommunfastigheter AB och AB 
Tierpsbyggen har inlämnats i preliminärt format. De är antagna av 
bolagens styrelser men är ännu inte behandlade på bolagsstämmorna.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Årsredovisning 2021 Tierps kommun 
 Årsredovisning 2021 IT-nämnd 
 Årsredovisning 2021 Lönenämnd 
 Årsredovisning 2021 AB Tierpsbyggen 
 Årsredovisning 2021 Tierps kommunfastigheter AB 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 

 
I tjänsten  
 
Tony Borselius 
Redovisningschef 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Även 2021 års verksamhet påverkades markant av Covid-19. Påfrestningar har bitvis varit 
stora men effekter av vaccination och virusets förändrade former bidrog ändå till att slutet på 
pandemin ändå kunde skymtas. 
Några av pandemins största negativa effekter har varit ökad arbetstyngd, inställd verksamhet, 
ökade kostnader samt kraftiga begränsningar i fysiska möten människor emellan som en följd 
av restriktioner för att hålla smitta nere. Effekterna av detta har vi ännu inte sett de totala 
konsekvenserna av än. Arbetslösheten har under året sjunkit i takt med att pandemin klingar 
av samtidigt som antalet långtidsarbetslösa blivit fler. Pandemin har tydligt höjt trösklarna in 
till arbetsmarknaden för dem som redan från början stod längst ifrån. Effekterna på längre sikt 
av distansundervisning har heller inte kunnat summeras fullt ut. 
Pandemin har tvingat fram digitala lösningar i en rasande takt inom såväl teknisk utrustning 
som digitala verktyg. Medan år 2020 fokuserade på att hitta nya lösningar har år 2021 varit ett 
år av uppbyggnad av digital vana för stora grupper i samhället. Det stora digitaliseringsklivet 
som såväl kommunorganisationen som samhället i stort tagit genererar stora möjligheter till 
utveckling inom service- och kvalitetsområdet samt resursbesparingar i framtiden. 
När ordinarie kultur- och fritidsaktiviteter stängdes ned i samhället ökade trycket stort på att 
vistas ute i naturen och hemestrandet slog rekord. Detta intresse var mycket stort även under 
2021 och kommunen har under året även mött upp med satsningar kopplat till friluftsliv som 
exempelvis delaktighet i tillskapande av Tämnaråns kanotled, Gullstigen i naturreservatet 
Florarna och ett nytt fågeltorn i Ledskär. 
Skolan är ett verksamhetsområde som engagerar mer eller mindre alla. Det är i skolan som 
framtiden skapas och det är nog just därför engagemanget är så stort. Förbättringsarbete tar 
lång tid och det tar ibland flera år innan man ser resultat av tidigare åtgärder. Under året har 
ett stort arbete gjorts för planering av nybyggnation av förskolor i Söderfors, Skärplinge och 
Tierp för att tillgodose de största behoven. Under 2021 sattes också grävskopan i backen för 
nya skol- och förskolelokaler i Tierps kyrkby. En nödvändig investering för att bibehålla F-6 
verksamhet i Kyrkbyn. Trots pandemi kan en uppåtgående trend i måluppfyllelse inom skolan 
ses. Vi är inte nöjda och det återstår mycket men vi kan konstatera att vårt fokus och tuffa 
prioritering av mer resurser till grundskolan givit effekt. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. 
Under året har mer lokal mat serverats på kommunens tallrikar. Införandet av dynamiskt 
inköpssystem inom livsmedelssortimentet öppnade upp för mindre livsmedelsproducenter att 
lämna anbud på specifika varor och volymer som efterfrågas i systemet. Ett avgörande steg 
för att plocka bort hinder för de mindre lokala producenterna att lämna anbud. Ökad andel 
lokal mat i kommunens verksamheter bidrar också till en tryggad livsmedelsförsörjning vid 
kris och därmed en förbättrad krisberedskap för kommunen. 
Parallellt med hantering av pandemi har arbetet med en budget i balans pågått. Att Tierps 
kommun haft mycket stora ekonomiska utmaningar är konstaterat sedan många år tillbaka. 
Investera kommunen ur krisen har aldrig varit ett alternativ då kommunen även varit 
toppbelånad. Statliga bidrag såväl riktade som tillfälliga som generella har tilldelats och 
utmaningen i att inte bygga in fasta kostnader som kvarstår för tillfälliga medel har hanterats 
genom engångssatsningar istället för ökade ramar. När samhällsekonomin snabbt ljusnade 
blev också prognoserna bättre för skatteintäkterna. Detta tillsammans med att invånarantalet 
fortsätter att öka medförde att det var möjligt att tilläggsbudgetera för varaktig 
kostnadstäckning där grundskolan samt individ- och familjeomsorgen fick de största 
utökningarna av respektive budgetram under innevarande år. Resultatet för året, 74,9 
miljoner, blev ändå mycket större än budgeterade 22,7 miljoner. Till största delen 
engångsintäkter av olika slag. Detta överskott är både välkommet och tvunget för att minska 
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belåningsgraden. Nu kan vi slå fast att vi tydligt vänt den ekonomiska utvecklingen i Tierps 
kommun och är på väg mot en ekonomi i balans. 
Året som gått har varit tufft med bäring på pandemins fortsatta belastning. Sett till hur Tierps 
kommuns alla verksamheter tillsammans ändå klarat av den utdragna krishanteringen kan 
konstateras att det funnits ett paraply av trygghet över hela kommunkoncernen i hanteringen 
av utmaningarna senaste två åren. Pandemin har kostat i form av i minskad måluppfyllnad 
men å andra sidan har organisationens robusthet, innovationsgrad och samverkanskultur 
stärkts. Något som på sikt ger bred nytta när kommunens utmaningar sedan tidigare i form av 
exempelvis demografi, kompetensförsörjning och effektiviseringsbehov ska fortsätta hanteras. 
När denna text skrivs pågår krig i Europa. Ingen vet hur detta kommer sluta eller hur 
morgondagen ser ut beroende på vad som händer just nu. Tierps kommun hade precis som 
samhället i övrigt påbörjat tillbakagången till vardagen i det nya normala efter pandemin. 
Andan har ännu inte hunnit hämtats efter den enorma pandemipåfrestningen. Nu krig i 
Europa. Det är tillsammans och genom samverkan styrka byggs upp. Vi kan inte annat än 
konstatera att vi finner en tillit till och trygghet i Tierps kommuns medarbetare som bär upp 
verksamheterna. Stort och varmt tack till alla medarbetare vars insatser dagligen och dygnet 
runt bidrar till kommuninvånarnas vardag och framtid. 
Å Kvintettens vägnar, 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Tierps kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning 11 kapitlet och Rådet för kommunal redovisning (RKR) R15 
Förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen ger en översikt av verksamhet, ställning och resultat. Den är ett viktigt 
underlag för att bedöma hur kommunens och medborgarnas resurser förvaltas. I 
förvaltningsberättelsen framgår vilka viktiga händelserna som hänt under året, förväntningar 
inför framtiden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om personalfrågor och en analys 
av måluppfyllelse. 
Läshänvisning för uppföljningen av mål, delmål och särskilda uppdrag 
I årsredovisningen redovisas Tierps kommuns arbete med att uppnå Agenda 2030, våra lokala 
delmål och särskilda uppdrag och hur utvecklingen ser ut i kommunen kopplat till dessa. 
Läsaren kan bestämma hur detaljerad redogörelse hen vill ta del av, och här beskrivs de olika 
delarna för att guida läsaren rätt. 
Översikt över verksamhetens utveckling  
Arbetet med alla Agenda 2030-mål påverkar kommunens ekonomi direkt och på längre sikt. 
Under avsnittet Översikt över verksamhetens utveckling finns en tabellöversikt över delmål 
som bedöms ha direkt påverkan på god ekonomisk hushållning. 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Under rubriken God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning finns både en översiktlig 
del och en fördjupad analys under rubrikerna "utfall delmål och särskilda uppdrag" respektive 
"Uppföljning mål och delmål".  Måluppfyllelsen redovisas med en färgbedömning över hur 
arbetet med målet går: 

 
Utfall delmål och särskilda uppdrag 
Under underrubriken Utfall delmål och särskilda uppdrag ges en snabb överblick över hur 
arbetet går med samtliga delmål och särskilda uppdrag. Detta är uppdelat på de områden som 
kommunen verkar inom och presenteras i form av cirkeldiagram. Cirkeldiagrammen visar hur 
stor andel av kommunens delmål och särskilda uppdrag inom respektive område som är 
uppnådda, på väg att nås eller som inte uppnås. 
Uppföljning mål och delmål 
Under underrubriken uppföljning mål och delmål finns en fördjupad analys av varje enskilt 
Agendamål och de lokala delmålen. För att få en förståelse för vad som ligger bakom 
färgbedömningarna (grönt, gult, rött) hänvisas läsaren hit. I början av varje avsnitt finns en 
tabell som visar delmålen och bedömning av hur utvecklingen ser ut för varje mål. Texten 
inleds sedan med en kort förklaring av vad målet innebär för kommunen. Därefter följer en 
analys över hur utvecklingen ser ut i kommunen baserat på tillgänglig statistik, andra analyser 
och rapporter och inte minst chefers och medarbetares kunskap och erfarenheter från 
verksamheterna. Här finns också exempel och sammanfattningar över det arbete som gjorts 
under året för att kommunen ska nå målen. I slutet av varje text finns ett stycke som 
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sammanfattar bedömningen för varje Agenda 2030-mål. Läsaren som söker en snabb 
sammanfattande bedömning hänvisas hit. 
Nyckeltal 
Många olika nyckeltal används för att följa utvecklingen i kommunen. De redovisas i bilaga 
Nyckeltal Agenda 2030. Flera återfinns i databasen Kolada (www.kolada.se) som samlar 
statistik från kommuner och regioner i Sverige för att bland annat visa på uppfyllelsen av 
Agenda 2030 lokalt och regionalt. I kommunens budgetdokument är de övergripande 
nationellt framtagna nyckeltalen för Agenda 2030 fastställda. Viss statistik i bilagan är också 
sådan som kommunens verksamheter själva tar fram för att kunna följa och utvärdera sitt 
arbete och vissa nyckeltal kommer från andra källor såsom regionen, länsstyrelsen, statistiska 
centralbyrån (SCB) med mera. 
Verksamheternas kommentarer på delmål  
Det går inte att redogöra för allt som gjorts i kommunkoncernens verksamheter under året. 
Alla medarbetare jobbar varje dag för att service, tjänster och välfärd ska komma invånarna i 
kommunen till del. I bilaga Verksamheternas uppföljning av delmål och särskilda uppdrag 
finns däremot mycket intressant att hämta, för läsaren som på ytterligare detaljnivå vill sätta 
sig in i vad kommunens verksamheter har arbetat med under året som gått. Här beskrivs vad 
varje verksamhetsområde i kommunen har gjort kopplat till respektive delmål under året, och 
resultatet av detta. Kapitlet är uppdelat efter de sju områden som kommunen arbetar med; 1) 
Kommun och inflytande, 2) Barnomsorg och utbildning, 3) Bo, trafik och miljö, 4) Kultur 
fritid och friluftsliv, 5) Näringsliv och arbete, 6) Omsorg och stöd samt 7) Kommunen som 
arbetsgivare. 
Verksamheternas kommentarer på särskilda uppdrag 
Inför varje budgetår beslutar politiken om så kallade särskilda uppdrag till verksamheterna 
som ska verkställas under året. I den ekonomiska budget som läggs ska särskilda medel för 
uppdragen ingå. I bilaga Särskilda uppdrag har varje verksamhet kommenterat och bedömt 
hur arbetet med de särskilda uppdragen gått under året. Även de särskilda uppdragen är 
uppdelade på de sju områden kommunen verkar inom. 
  

Den kommunala koncernen 
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och 
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den 
sammanhållande länken. 
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Bild: Den kommunala koncernen 
Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. 
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tierps kommun. 
Kommunfullmäktige har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs var fjärde år av 
kommunens medborgare. 
Kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att arbeta med och förbereda 
större ärenden. Det finns en fast beredning, Demokratiberedningen. Det finns också en 
tillfällig beredning för framtagande av ny översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. 
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen 
mellan den politiska organisationen och tjänsteorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de 
riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstepersoner i 
verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott, kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau), samhällsbyggnadsutskottet, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete 
och omsorg, samt en förhandlingsdelegation. Utskotten och förhandlingsdelegationen bereder 
ärenden till kommunstyrelsen, men har också delegation att fatta vissa beslut, främst i 
individärenden. 
Merparten av kommunens förvaltning finns samlad direkt under kommunstyrelsen och dess 
utskott. Därutöver finns följande nämnder: 
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta 
för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. 
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, 
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
folkomröstningar. 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer 
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på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring 
lönehantering. 
IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar 
kommuner gällande bland annat drift av kommunernas IT-system och support till användare. 
Räddningsnämnd respektive Överförmyndarnämnd är samverkan med andra kommuner. 
Nämnderna har Uppsala kommun som huvudman. 
Tierps kommunfastigheter AB, TKAB, är ett helägt 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, ABTB, som 
är TKAB:s helägda bostadsföretag. 
Tierps Energi och Miljö AB är ett helägt 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. 
Privat utförare: Kommunen anlitar med start 2021 en privat utförare inom ett väsentligt 
område: särskilt boende. Ersättningen till Vardaga Äldreomsorg AB för platser på deras 
särskilda boende (Villa Siggbo) i Tierp svarade år 2021 för 8,4 procent av äldreomsorgens 
totala kostnader. 

Översikt över verksamhetens utveckling 
  Den kommunala koncernen 

Mnkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 552,2 530,9 482,1 474,6 474 

Verksamhetens kostnader -1 737,3 -1 682,9 -1 639 -1 583,3 -1 602,8 

Skatteintäkter och 
kommunalekonomiskutjämning 1 395,1 1 313,0 1 265,8 1 202,8 1 162,3 

Årets resultat 70,1 -8,2 -6,3 -19,6 9,7 

Soliditet 1) 14,9 12,4 13,0 16,3 20,6 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 8,4 5,8 5,9 7,3 3,4 

Investeringar (netto) 2) -159,0 -142,7 328,2 361,6 473,3 

Självfinansieringsgrad 3) -152,9 -118,1 -4,4 39,4 33,0 

Långfristig låneskuld 1 848 2 145 2 128 1 863 1 674,8 

Antal årsarbetare 1 875 1 976 1 920 1 891 1 835 

Vakansgrad, uthyrningsbara bostäder 1,4 1,7 1,7 3,5 2 

Antal lediga lägenheter i genomsnitt 10 20 9 3 3 

Energiförsäljning (MWh) 61 490 53 430 58 230 57 950 59 192 

 

  Kommunen 

Mnkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 31/12 21 485 21 327 21 136 21 127 20 930 

Kommunal skattesats 21,29 21,29 21,29 20,99 20,99 

Verksamhetens intäkter 365,0 358,1 329,3 309,7 325,4 

Verksamhetens kostnader -1 688,9 -1 674,3 -1 597,7 -1 546,6 -1 484,7 
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Skatteintäkter och 
kommunalekonomiskutjämning 1 395,1 1 313,0 1 265,8 1 202,8 1 162,3 

Årets resultat 74,9 -1,7 0,9 -30,4 4 

Soliditet 1) 34,3 29,0 30,5 37,2 43,6 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser 17,3 10,8 10,8 12,9 2,8 

Investeringar (netto) 2) 46,6 37,1 64,1 68,1 208,4 

Självfinansieringsgrad 3) 87,1 365,6 -48,9 23,5 53,4 

Långfristig låneskuld 282,5 283,5 322,0 275,3 275,6 

Antal årsarbetare 1 708 1 810 1 762 1 734 1 711 

Antal elever F-9 kommunalskola i kommunen 2 407 2 312 2 262 2 223 2 151 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 215 202 209 216 206 

Antal beviljade hemtjänsttimmar 100 246 104 215 94 861 100 639 113 435 

 

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. 

Resultatet för 2021 har blivit betydligt bättre än tidigare år tack vare att skatteintäkter, 
utjämnings- och statsbidrag ökat med 82,1 mnkr, samtidigt som verksamheten nettokostnader 
(summan av intäkter och kostnader) endast ökat med 7,7 mnkr. 

Delmål som direkt bidrar till god ekonomisk 
hushållning** 

 Måluppfyllelse 
januari- december 
2021  

Utveckling av 
måluppfyllelse 
jämfört med 
föregående år* 

 1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk 
utsatthet ska minska   Inte uppfyllt   Oförändrat  

 3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.   Uppfyllt   -  

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

 Delvis uppfyllt   -  

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

 Uppfyllt   Fortsatt uppfyllt  

 7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat 
genom energieffektivisering.   Uppfyllt   Fortsatt uppfyllt  

 8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, 
även de som står långt från arbetsmarknaden.   Delvis uppfyllt   Oförändrat  

 10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget 
för att börja arbeta eller studera.   Delvis uppfyllt   Oförändrat  

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

 12.2 Matsvinnet ska minska.   Uppfyllt   Förbättring  

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

 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, 
transparanta och rättssäkra.   Uppfyllt   Förbättring  
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Delmål som direkt bidrar till god ekonomisk 
hushållning** 

 Måluppfyllelse 
januari- december 
2021  

Utveckling av 
måluppfyllelse 
jämfört med 
föregående år* 

 16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt 
hållbar.  Uppfyllt  -  

 16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 
procent och inte minska fler år än två år i rad.  Delvis uppfyllt  -  

* Vissa delmål är nya för 2021, för dessa anges ingen jämförelse 
** Se avsnitt "Uppföljning mål och delmål" för kommentarer och analys 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samhällsutvecklingen i världen 
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina blir den fakta och de framtidsutsikter som 
redovisas nedan högst osäkra då vi inte vet vilka konsekvenser detta får. Även pandemin 
fortsätter att påverka oss. 
SKR, (Sveriges Kommuner och Regioner), gör i MakroNytt 1:2022 bedömningen att den 
globala efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt under 2022 trots mindre expansiv ekonomisk 
politik främst i USA.I Europa kommer återhämtningen att fortsätta genom att 
tjänstekonsumtionen återigen tar fart. På grund av hög inflation med anledning av höga olje- 
energi- och livsmedelspriser kan komma att ha negativ utveckling under 2023. Om de höga 
inflationstalen blir bestående eller ej blir en viktig indikator för centralbankernas agerande. 
Befolkning 
Befolkningen fortsätter att öka i Tierps kommun sista året mellan nov och nov ökade 
befolkningen med 142 personer. 
Pandemin 
Pandemin ställer fortsatt stora krav på kommunen i alla dess roller, som arbetsgivare, 
myndighetsutövare och serviceorgan för invånarna. Det har bland annat inneburit hantering av 
ett omfattade informationsflöde, ekonomiska omprioriteringar för att stödja näringslivet och 
justering av formen för verksamheter. Detta har ofta skett med kort framförhållning. 
I enlighet med direktiv från Folkhälsomyndigheten har kommunen strävat efter att så långt 
möjligt förhindra smittspridning. Medarbetare med arbetsuppgifter som passar för hemarbete 
har uppmanats att arbeta på distans. Dessutom har övrig verksamhet anpassats för att så långt 
som möjligt hålla nere smittspridningen 
Med anledning av pandemin har kommunen haft fokus på verksamheter inom Vård och 
omsorg samt Utbildning. Kommunen har bland annat säkerställt tillgång till skyddsutrustning. 
En förutsättning för att undvika fysiska möten är en tillfredsställande IT miljö. Tack vare det 
tidigare påbörjade digitaliseringsarbetet i kommunen, har övergången till distansarbete gått 
bra. Många medarbetare upplever positiva effekter av större flexibilitet och möjlighet till mer 
fokuserade arbetsperioder, men det har också varit en utmaning att hålla ihop arbetsgrupper 
och utvecklingen av arbetet. 
Under december 2021 exploderade smittspridningen i många länder. Nu har den börjat 
minska på många håll. Det är sannolikt en följd av högre immunitet i befolkningen givet 
stigande vaccinationsgrad och skyddet efter genomgången infektion. Nu är det flera länder 
som inte längre klassificerar covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Inte minst till följd av 
att den nu dominerande omikron – mutationen, jämfört med tidigare virusvarianter, ger färre 
fall av allvarlig sjukdom. Därför har inte vårdbelastningen ökat i samma grad som 
smittspridningen. I Sverige har de allra flesta inom riskgrupperna nu fått en tredje vaccindos. 



Årsredovisning 2021 12(213)

Och den 9 februari 2022 tog regeringen bort de flesta restriktioner som införts för att hålla 
nere spridningen av covid-19. 
Samhällsekonomisk utveckling 
Ekonomin har återhämtat sig i alltfler länder trots ökad smittspridning under sista kvartalet 
2021, vissa länder är tillbaka på tillväxt-trenden innan pandemin. Men utbudsproblematiken 
med frakter och globala värdekedjor tynger, inte minst länder med en stor industrisektor, 
såsom Tyskland. Men det finns tecken på att utbudsproblematiken har börjat lösas upp i slutet 
av förra året. Enligt globala inköpschefsindex kvarstår långa leveranstider ännu, men de 
börjar kortas. Delvis beror det på att den globala varuefterfrågan svalnat något sedan april 
2021. Global handel och industriproduktion ökar nu åter med besked samtidigt som orderläget 
stärks medan priset på insatsvaror faller tillbaka. 
En negativ effekt av de höga olje- och energipriserna är att hushållens konfidensindikatorer 
har försvagats i USA, Eurozonen och Sverige. Inte bara är det olje-, gas- och elpriser som 
varit ovanligt höga under 2021. Flertalet viktiga råvarupriser stärktes rejält förra året, inte 
minst basmetaller. 
Svensk BNP tillbaks på trenden 
BNP för fjärde kvartalet 2021 ökade enligt BNP-indikatorn med 1,4 procent i kvartalstakt. 
Medan SCB:s månadsindikator för hushållens konsumtion visade starka utfall de sista 
månaderna till och med november, syntes en tillbakagång i december. Även data över 
korttransaktioner för tjänstekonsumtion bekräftar denna bleka avslutning av året, liksom 
fortsatt svaghet hittills under 2022. En liten metkrok för de sista veckorna i februari syns dock 
i data. 
Den globala efterfrågan bedöms fortsatt växa starkt i år och nästa år. Indikatorer tyder på en 
stark exportmarknad i närtid, till exempel indikeras fortsatt hög tillväxt genom starka tal för 
orderingången och produktionen i globala inköpschefsindex. Produktionsplanerna för svensk 
tillverkningsindustri har till och med nått den högsta indexnivån på över 10 år. Den svenska 
exporten antas stiga med drygt 5 procent i år och 4 procent nästa år. Det är en upprevidering 
som framförallt grundar sig i förväntningar om starkare internationella investeringar. 
Under 2022 ser vi en fortsatt stark BNP-tillväxt samt normalisering av sammansättningen av 
BNP. Inte minst kvarstår betydande normalisering mellan varu- och tjänstekonsumtionen, där 
en markant återhämtningen ännu väntar för delar av tjänstekonsumtionen (liksom för 
produktionen). Det är den inhemska efterfrågan som, i bidragstermer, höjer BNP framöver. 
BNP förväntas öka med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023. 
Uppgången i konsumentprisinflationen i Sverige under det senaste dryga halvåret har varit 
markant. KPIF-inflationen uppmättes till hela 4,1 procent i december. Det sista kvartalet var 
KPIF-inflationen som genomsnitt 3,6 procent, vilket är det högsta på 28 år. Till stor del följer 
den snabba uppgången av svensk inflation på stigande energipriser. Däremot för helåret blev 
ökningstakten för ”KPIF exklusive energi” 1,4 procent, vilket endast är marginellt högre än 
den genomsnittliga ökningstakten över de senaste 20 åren. 
Skatteunderlaget fortsätter att öka starkt 2022 
Det underliggande skatteunderlaget växte i nominella termer med nästan 5,3 procent förra året 
och förväntas öka med 4,7 procent 2023. Därefter ligger ökningstakten på i genomsnitt 3,4 
procent per år, vilket är cirka en halv procentenhet lägre än genomsnitt för 2012–2021. Den 
viktigaste förklaringen till den starka utvecklingen förra året och i år är att lönesumman ökar 
starkt (80 procent av skatteunderlaget). Dels är det en återhämtning från ett svagt 2020 och 
dels vissa tillfälliga effekter. Till ökningen av skatteunderlaget i år bidrar även den största 
höjningen av de inkomstanknutna pensionerna på några år. I år hålls dock skatteunderlagets 
faktiska ökning tillbaka av en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år 
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Befolkningsutveckling 
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 485 st  personer den 31 december 2021. Det 
är en ökning med 158 personer jämfört med år 2020. År 2021 flyttade 1 344 personer till 
Tierps kommun och 1 161 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 
183 personer. Kommunens födelsenetto var -37 personer, vilket betyder att det avled 37 
personer fler än vad som föddes under året. Kommunen har under de senaste 10 åren haft en 
positiv befolkningsutveckling och ökat från 20 077 invånare år 2011 till 21 485 invånare år 
2021, vilket ger en genomsnittlig ökning med drygt 140 invånare per år. Den positiva 
befolkningsutvecklingen har en positiv påverkan på kommunens skatteintäkter samtidigt som 
en ökande befolkning kräver utbyggnad av den kommunala servicen. 

 
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 idag kommer att öka kraftigt. Samma trend 
som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. 
Arbetsmarknad 
På kort sikt blir sysselsättningsutvecklingen lite svagare än vi bedömde i december, medan 
produktiviteten blir högre. En normalisering av medelarbetstiden under 2022 leder till en stark 
ökning för arbetade timmar. Sysselsättningsnivån är nu så gott som återställd och ”arbetslösa” 
(enligt Arbetsförmedlingen) är tillbaks på de nivåer som rådde innan pandemin. 
Gruppen med arbetslöshetstider under ett år är nu mindre än före krisen. Däremot har gruppen 
med arbetslöshetstider över ett år växt ordentligt, även om antalet nu tycks ha börjat minska 
något. Det stora dilemmat ligger i att långtidsarbetslösa individer, och speciellt de som 
Arbetsförmedlingen betraktar har en svag konkurrensförmåga, endast tycks minska svagt. 
Denna grupp har också trendmässigt ökat sedan den globala finanskrisen. Grundproblemet är 
att sammansättningen av efterfrågan på arbetsmarknaden skiljer sig från sammansättningen av 
utbudet. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i vissa sektorer är mycket hög är 
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långtidsarbetslösheten också hög. Redan innan pandemin var 120 000 personer 
långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga. Nu uppgår denna grupp till 148 000 
personer. 
Arbetslösheten** sjönk i Uppsala län år 2021 och uppgick till 6,6 procent. Arbetslösheten i 
Tierps kommun uppgick till 7,9 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 1,3 
procentenheter lägre än år 2020. I Uppsala län, liksom i riket som helhet, sjönk antalet 
personer som år 2021 berördes av varsel om uppsägning betydligt jämfört med föregående år. 
Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna byggverksamhet och handel; reparation av 
motorfordon och motorcyklar. 
Antalet företag i Bolagsverkets register ökade med 8,54 procent under 2021 jämfört med 
2020, sett till de fyra vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och 
kommanditbolag. Samtidigt avslutades något fler företag under 2021 jämfört med året innan. 
I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats 
209 år 2021. Kommunen tappade 71 platser från år 2020 då Tierps kommun hade plats 138. 
Undersökningen baseras till två tredjedelar på resultatet av en enkätundersökning till företag 
och till en tredjedel på statistiska faktorer. 
*Arbetslösheten baseras på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU). 
Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 
år. Detta är det officiella arbetslöshetstalet. 
**Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 
år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata 
från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s 
AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på 
kommunnivå. 
Bostadsmarknad 
I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 818 000 kronor år 
2020*. 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 med6 procent under helåret 2020, jämfört med helåret 2019. Det 
genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var cirka 3,2 miljoner 
kronor under 2020. 
Under år 2021 färdigställdes 56 nya lägenheter i flerbostadshus och småhus i Tierps kommun. 
Det finns en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i kommunen. Tierpsbyggen har en kötid på 3-
4 år på kommunens större orter. 
Strategisk och långsiktig planering, i samverkan mellan Tierps kommun och Tierpsbyggen, 
har bidragit till att flyttkedjorna börjar komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare 
väljer att flytta till lägenhet, vilket leder till att hus blir tillgängliga på marknaden för 
barnfamiljer. 
Det är efterfrågan på tomtmark, framför allt i Tierp och Örbyhus. Planberedskapen är god i 
Tierp där arbetet pågår med den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad. Det återstår dock arbete 
med bland annat infrastruktur innan planen kommer att generera tomter som är klara för att 
bygga hus på. I Örbyhus är det i nuläget relativt låg planberedskap, men det är flera större 
planer under framtagande och en större plan för lägenhetshus i Örbyhus centrum har nyligen 
fått laga kraft. En privat exploatör har under slutet av 2020 och början av 2021 förvärvat två 
intilliggande fastigheter i nära anslutning till Tierps station. Där pågår både inflytt, 
byggnation och projektering parallelt, detta avser totalt ca 100-150 lägenheter. Vidare finns 
privata exploatörer i Karlholms strand där området är under utveckling med planerad 
bebyggelse av både villor och lägenhetshus. 
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AB Tierpsbyggen har pågående plan för nybyggnation av bostäder för äldre i Örbyhus och 
även ombyggnationer i Söderfors. 
Arbetet med den ny översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning fortsätter kommande 
år utifrån fastställd tidsplan. 
*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad avser år 2020. Statistiken för år 
2021 på kommunnivå publiceras hos SCB i slutet av maj 2022. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Riskanalys    

    

Identifierad risk Beskrivning Organiatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkningen slutar 
öka 

Brist på bostäder Kommun och AB 
Tierpsbyggen 

- Bra tillgång till tomter. 

   -  Ökad bostadsproduktion 

Långvarigt och/eller 
utbrett krig i 
Ukraina 

Stor oro i världsekonomi Hela kommunkoncern -Omvärldsbevakning samt 
inta krisberedskap 

Utdragen 
återhämtning 

Ansträngd personal och 
allmänhet 

Den kommunala koncernen - Fortsätta följa 
rekommendationer 

Verksamhetsrisk    

Personal Oförmåga att upprätthålla 
planerad verksamhet 

Vård och omsorg, 
Utbildning och Individ- o 
Familjeomsorg 

- Bemanningsenhet, -
 Kompetensförsörjningplaner
, - Länssamverkan 

Åldrande 
fastigheter 

Dyrare underhåll Kommunen och Tierps 
kommunfastigheter AB 

Förbättrad planering av 
investeringar och 
reinvesteringar. Tydligare 
prioritering av investeringar 
och reinvesteringar 

Finansiell risk    

Hög skuldsättning Dyrare upplåning Kommunkoncernen - Förbättrad soliditet minst 
30% självfinansieringsgrad 
per år 

   -Investeringsprioritering 

Finansieringsrisk Större andel av förfallna 
lån än plan 

Kommunkoncernen -Uppföljning av när lån 
förfaller i tid 

   - Krav på tillgänglig 
checkkredit 

Brist likviditet Pga av krigets 
konsekvenser 

Kommunkoncernen - Löpande kontroll av 
ekonomin 

Omvärldsrisk 
Om befolkningen inte fortsätter att öka så avstannar skatteunderlagsökningen, det kan 
innebära ytterligare besparingar/skattehöjningar för att möta ökade demografiska behov,  
kostnadsökningar och investeringsbehov. 
Blir kriget i Ukraina långvarigt eller sprids till andra länder så kommer konsekvenserna bli 
oerhört stora både för kommunen, länet, Sverige och Europa. 
Verksamhetsrisk 
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Om kommunen inte kan rekrytera den personal som det finns behov av kan verksamheterna få 
problem att uppehålla en kvalitativ och bra verksamhet för kommunmedborgarna. 
Risken med åldrande fastigheter är att verksamheterna kommer att arbeta i arbetsmiljömässigt 
undermåliga lokaler. Genom tydlig planering och prioritering av underhåll och investeringar 
ska kommunen komma tillrätta med problemet och långsiktigt även få bättre och lägre 
lokalkostnader. Detta genom att bland annat kunna avsluta hyra av paviljonglokaler. 
Finansiell risk 
Med för hög skuldsättning sätter sig kommunen i en situation av stigande räntor och ökad 
bevakning från Kommuninvest. Kommunen har redan inlett ett nära samarbete med 
Kommuninvest för att komma till rätta med den höga belåningsgraden. 
För att inte hamna i en finansieringsrisk med många förfallna lån samtidigt så planerar 
kommunen när lån omsätts, kommunen har inte haft någon nyupplåning sedan 2019. 
Koncernen har ökat sin upplåning med endast 17,0 mnkr under 2021. Koncernen har också 
tillgång till en checkkredit via Nordea för kortsiktiga finansieringsbehov. 
Beträffande kriget i Ukraina så kan det även innebära en finansiell risk att inte ha tillgång till 
likviditet/lånemöjligheter, mm 

Pensionsförpliktelser 

Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 513,6 (522,3) mnkr. Åtagandet 
för kommunen uppgår till 505,4 (516,5) mnkr. 
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. 
För att möta kommande pensionsutbetalningar för pensioner som är intjänade före 1998 av 
personer födda till och med 1948, har Tierps kommun avsatt medel till Uppsala läns 
Pensionsstiftelse. Placeringarnas bokförda värde exklusive löneskatt uppgick till 137,3 
(167,3) mnkr per 20211231. Marknadsvärdet av Tierps kommuns andel av stiftelsens 
placeringar är 206,8 (204,5) mnkr. Kommunen begärde gottgörelse från pensionsstiftelsen 
hösten 2020 respektive under 2021 om ca 30,0 mnkr motsvarande utbetalda pensioner under 
2019 och 2020 ur ansvarsförbindelsen för årskullar tom 1948. Dessa betaldes ut till 
kommunen under 2021. 
Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår efter avdrag för värdet i 
pensionsstiftelsen till 203,8 (210,6) mnkr inklusive löneskatt. Återlånade medel det vill säga 
skillnaden mellan förpliktelsen och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel uppgår till 
298,6 (312,0) mnkr för kommunen. 
Kommunen följer RKR R10 Pensioner från Rådet för kommunal redovisning gällande 
värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om 
förpliktelser finns i not 21 och 25. Upplysning om placeringen i Uppsala läns pensionsstiftelse  
finns i not 15. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunen har fortsatt arbeta för att minimera konsekvenserna av pandemin. 
Samtliga verksamheter har drabbats, framför allt då Utbildning, Vård och Omsorg sam Kultur 
och Fritid.  Den digitala explosionen av distansarbete och möjligheter till digitala möten har 
varit en utmaning för IT-centrum. Kommunen också förlorat intäkter och fått ökade kostnader 
inom alla verksamheter. 
Exempel på konsekvenser av pandemin 

 Smitta inom äldreomsorgen, både anställda och vårdtagare. 
 Distansundervisning i skolorna 
 Inställda evenemang och aktiviteter 
 Stängda/minskade öppettider på idrottshallar och bibliotek 
 Svårigheter att möta klienter och följa upp placeringar för individ-och 

familjeomsorgen 
 Övergång till digitala möten och distansarbete där det är möjligt 
 Omprioritering av resurser från andra verksamheter till vård och omsorg har behövts i 

form av till exempel utredartjänster och kommunikation 
Kriget i Ukraina 
Under 2022 har Ryssland startat krig i Ukraina som kan komma att ha förödande 
konsekvenser för världsekonomin och därmed också Tierps ekonomi. Det är dock alldeles för 
tidigt att dra några slutsatser ännu. 
Väsentliga händelser inom koncernen 
Det mest glädjande inom koncernen är den resultatförbättring som skett med 78,3 mnkr varav 
kommunen 76,6 mnkr. 
Individ och familjeomsorgens verksamhet har omorganiserats och samlokaliserats för att få en 
tydligare organisation och ett effektivare arbete. Volymerna ökar inom flera 
verksamhetsområden, delvis beroende på pandemin, men också tack vare att öppenvården har 
förstärkts/utvecklats vilket medför att kostnaderna för placeringar inte ökar samma 
utsträckning. 
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Kommunen har köpt Crosshallen från Tierps Kommunfastigheter AB, (TKAB) och gjort en 
nedskrivning av den under 2021 för att under 2022 kunna sälja fastigheten. Kommunen har 
återöppnat Vendelbadet efter att varit stängt i två år för renovering. 
Utifrån effektiviseringsarbetet som startade 2020 med beslutade omställningskostnader har 
verksamheten ytterligare sagt upp hyresavtal tex Tegelbruksgatan, både Traktorn, Bergis och 
skutan. 
En ny cirkulationsplats har invigts Örbyhus. 
TKAB har i samarbete med kommunen fortsatt projektera för flera förskolor, först på tur att 
bli inflyttningsklar under 2022 är Kyrkskolan. 
Genom samarbetet inom IT-centrum  och C-Tillsammans så möjliggörs gemensamma 
upphandlingar t.ex. telefoni, klienter och print. Det ger kostnadseffektiva lösningar och 
möjliggör utökat samarbete mellan kommunerna. 
Stora Humlesalen på Möbeln har varit uthyrd till Regionen för vaccinationsverksamhet 
mellan , 1/11- 2020 till 30/9 2021. 
Betydande rättstvister 
En tidigare pågående tvist med entreprenör vid fastigheten Möbeln har nått förlikning under 
februari 2022. Kostnaden för den överenskomna förlikningen stannar vid 5,0 mnkr för 2022. 
Rörholmsbadet såldes med förbehåll om lantmäteriförrättning under 2020, vilket innebär att 
köpet gick igenom under 2021. Köparen har lämnat ett skadeståndskrav med anledning av ett 
påstått läckage i bassängen, vilket enligt köparen innebär högre driftkostnader än beräknat. 
Kommunen har bestridit skadeståndskravet och överlämnat ärendet till försäkringsbolag. 
Ärendet har ej nått någon förlikning 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Ansvarsstruktur 

 
  
Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 
styrande organet. Kommunfullmäktige fastställer övergripande visioner, planer, mål och 
uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige 
fastställer även reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv med mera och tillsätter ledamöter i 
kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och 
årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens 
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organisation. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och 
utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi 
för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ansvarar 
därmed för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens 
verksamhet under kommunstyrelsen, kommunens nämnder, de kommunala bolagen. 
Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll. 
Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 
Styrelser, nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, 
följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål 
uppnås. 
Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 
tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa 
verksamheten. 

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

Kommunen arbetar utifrån målstyrning. Kommunens övergripande budgetdokument är 
organisationsneutralt och utgår från de sju områden kommunen verkar inom: ”Kommun och 
inflytande”, ”Barnomsorg och utbildning”, ”Bo, trafik och miljö”, ”Kultur, fritid och 
friluftsliv”, ”Näringsliv och arbete”, ”Omsorg och stöd” och ”Kommunen som arbetsgivare”. 
Det viktiga är att beskriva vad kommunen gör för medborgarna, vilka lagar med mera som 
kommunen behöver rätta sig efter och vad politiken vill uppnå. Medel i budgeten fördelas 
dock utifrån verksamhet i organisationen. 
Inför budgetarbetet levererar verksamheterna grunden till budgeten i form av texter som pekar 
ut planeringsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar och utvecklingsförutsättningar för 
budgetens sju områden. Politiken utgår från detta när de påbörjar arbetet att ta fram mål. 
Kommunens övergripande mål utgörs av Agenda 2030. De globala målen i Agenda 2030 är 
den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och 
innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Även 
Sveriges regering har skrivit under på dessa och Tierps kommun har åtagit sig att jobba mot 
målen. Agenda 2030s övergripande målsättning är att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 
2030. 
Politiken tolkar de globala målen och konkretiserar, genom att ta fram delmål, vad dessa 
innebär för Tierps kommun och vad vi måste göra för att uppnå dem. Politiken pekar också ut 
särskilda uppdrag inom budgetens sju områden. I den ekonomiska budget som läggs ska 
medel för uppdragen ingå. 
Kommunfullmäktige fastställer mål, delmål och särskilda uppdrag, samt drifts-, resultat-, 
investerings- och finansieringsbudget i Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. 
Samtidigt fastställs årligen ägardirektiv för kommunens fyra bolag. Det möjliggör en mer 
aktiv och transparant ägarstyrning som också kopplar till målen. Budget och verksamhetsplan 
för de gemensamma nämnderna IT-nämnd och Lönenämnd fastställs även de i en bilaga till 
planen. 
När kommunfullmäktige fastställt Plan för Tierps kommun och verksamhet, tar verksamheten 
fram egna mål, strategier och aktiviteter för att uppnå de av politiken satta målen och 
särskilda uppdragen. Arbetet görs digitalt i kommunens ledningssystem. 
Uppföljning av drift, investeringar, delmål och uppdrag sker tre gånger per år. Tertialrapport 
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per april, delårsrapport per augusti och bokslut för helår. Uppföljningar görs digitalt i 
kommunens ledningssystem. I ledningssystemet ingår även en modul för internkontrollens 
planering, genomförande och uppföljning. Internkontrollen följs upp regelbundet och 
rapporteras en gång per år till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut. 
De viktigaste övergripande styrdokumenten i Tierps kommun är Vision, Översiktsplan och 
Plan för verksamhet och budget. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
redovisas samtliga styrdokument politiken fastställt. Av ägardirektiven för bolagen framgår 
vilka styrdokument som gäller för bolagen. I Riktlinjer för styrdokument har en enhetlig 
dokumentnomenklatur för Tierps kommuns styrdokument och tydliggörande av deras 
funktion i den kommunala styrningen fastställts. Riktlinjen innehåller också en struktur för en 
enhetlig framtagning, hantering och uppföljning av kommunens styrande dokument. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunens resultat uppgår till 74,9 mnkr vilket är 52,2 mnkr över budget och motsvarar 
5,4 % av skatter och bidrag. Avvikelsen mot delårsrapporten är totalt 26,7 mnkr. Överskottet 
hör från Bidrag samt en minskad kostnadskostym tack vare de omställningsåtgärder som 
genomfördes ut 2020. 
Koncernens resultat är på hela 70,1 mnkr trots att flera av bolagen gick med underskott. 

   Kommunkoncernen* Kommunen 

  Budget 2021 2020 Budget 2021 2020 

Årets resultat  *) 70,1 -8,2 22,7 74,9 -1,7 

I Sverige har vi fortsatt en pandemi som påverkar kommunen och kommunens verksamhet. 
Kommunens resultat är även det starkt påverkat av de statsbidrag kommunen har erhållit för 
att täcka de ökade kostnaderna orsakade av pandemin samt även de minskade 
skatteintäkterna. 
Investeringsvolymerna fortsätter att fluktuera och hamnade 2021 på.45,7 mnkr mot budgeterat 
61,3 mnkr. Under 2020 investerades det för 37,1 mnkr. 
Större investeringar är bl.a: 
It nämnden:  6,4 mnkr 
Järnbruksparken/Gammelgården sportomr:  4,1 mnkr 
Infarter Siggbo 4,0 mnkr 
Vendelbadet: 3,8 mnkr 
Beläggningsprogram 2021: 3,2 mnkr 
Förändrad redovisningen och rättelse 
Kommunen har fortsatt att anpassa redovisningen till de gällande lagar och rekommendationer 
och har bl.a. lagt om redovisningen för fordonsleasingen. 
Under året har redovisningen av våra leasingfordon ändrats så att de numera redovisas som 
finansiell leasing, den påverkar resultatet med -0,9 mnkr och Balansen med 6,5 mnkr. 
Kommunen har under året även ändrat hanteringen från att leasa datorer till att köpa in dem 
direkt på driften. Därför har kommunen att bokat bort datorinköp med -0,5 mnkr och 
leasingavgifter avseende datorer med + 2,7 mnkr. 
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Utfall delmål och särskilda uppdrag 

Budgetens verksamhets- och måluppställning utgår från kommunen samlade uppdrag för 
medborgarna, det vill säga den är organisationsoberoende, vilket i sig bidrar till god 
ekonomisk hushållning. Under denna rubrik redovisas det sammanställda utfallet för delmål 
och särskilda uppdrag uppdelat på de övergripande områden kommunen verkar inom. 
Måluppfyllelsen per delmål eller särskilt uppdrag redovisas enligt följande logik: 

 
Kommentarer och analys av utfallet vad gäller delmålen finns under rubriken Uppföljning mål 
och delmål. Verksamheternas kommentarer till utfallet när det gäller genomförandet av de 
särskilda uppdragen finns i bilagan Verksamheternas uppföljning av delmål och särskilda 
uppdrag under rubriken Särskilda uppdrag. 

Kommun och inflytande 

Måluppfyllnad för område kommun och inflytande 

' 
Agenda 2030 delmål - tre delmål är uppnådda och fem delmål uppnås delvis med den 
utveckling vi ser idag. 
Särskilda uppdrag - tre särskilda uppdrag är genomförda och fem är delvis genomförda under 
året. 

Barnomsorg och utbildning 

Måluppfyllnad för område barnomsorg och utbildning 
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Agenda 2030 delmål - två mål är uppnådda och fem mål uppnås delvis under året. 
Särskilda uppdrag - sexton särskilda uppdrag är genomförda medan två uppdrag är delvis 
genomförda under året. Av uppdragen som skulle slutförts under 2021 är två genomförda och 
ett delvis genomfört. 

Bo, trafik och miljö 

Måluppfyllnad för område bo, trafik och miljö 

 
Agenda 2030 delmål - åtta delmål är uppnådda under året med sexton är delvis uppnådda. 
Särskilda uppdrag - två särskilda uppdrag bedöms som genomförda, sex stycken är delvis 
genomförda och ett är inte genomfört under året. Av uppdragen som skulle slutförts under 
2021 är ett delvis genomfört och ett inte genomfört under året. 

Kultur, fritid och friluftsliv 

Måluppfyllnad område kultur, fritid och friluftsliv 
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Agenda 2030 delmål - sju delmål har uppnåtts under året och sex stycken har delvis uppnåtts. 
Särskilda uppdrag - två särskilda uppdrag har genomförts och ett har delvis genomförts under 
året. 

Näringsliv och arbete 

Måluppfyllnad område näringsliv och arbete 

 
Agenda 2030 delmål - fyra mål har uppnåtts under året, sju har delvis uppnåtts och två har 
inte uppnåtts. 
Särskilda uppdrag - ett särskilt uppdrag har genomförts under året, och tre har delvis 
genomförts. 

Omsorg och stöd 

Måluppfyllnad område omsorg och stöd 
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Agenda 2030 delmål - ett av delmålen bedöms vara uppnått, sex stycken är delvis uppnådda 
och tre bedöms inte att nås under året. 
Särskilda uppdrag - tre särskilda uppdrag har genomförts, sju stycken har delvis genomförts 
och ett har inte genomförts under året. Det uppdraget som skulle slutföras under 2021 har 
genomförts. 

Kommunen som arbetsgivare 

Måluppfyllnad område kommunen som arbetsgivare 

 
Agenda delmål 2030 - ett mål bedöms vara uppfyllt och tre mål delvis uppfyllda under året. 
Särskilda uppdrag - fyra särskilda uppdrag har genomförts, sex stycken har delvis genomförts 
och två har inte kunnat genomföras under året. Av uppdragen som skulle slutförts under 2021 
har två uppdrag delvis genomförts under året. 

Uppföljning mål och delmål 

Uppföljning mål och delmål 
I denna del redovisas måluppfyllelse för respektive delmål antagna av kommunfullmäktige för 
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år 2021. Varje delmål är kopplat till ett av de övergripande Agenda 2030-målen och de 
presenteras här mål för mål. I början av varje avsnitt finns en tabell med varje delmål där de 
färgade symbolerna markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller ej, enligt följande 
logik: 

 
Därefter följer en analys av nuläget i kommunen kopplat till delmålen och det övergripande 
Agenda 2030-målet. Analysen motiverar bedömning enligt de färgade symbolerna och är 
baserad på verksamheternas egen bedömning i kombination med analys av utvalda nyckeltal 
samt andra relevanta källor. Nyckeltalen förklaras och presenteras i bilaga Nyckeltal Agenda 
2030. De flesta av nyckeltalen har hämtats från Kolada eftersom dessa är särskilt utvalda för 
kommuner och regioners genomförande av Agenda 2030. Vissa av nyckeltalen har dock andra 
källor eller är statistik framtaget av den egna verksamheten. För flera av nyckeltalen finns en 
viss eftersläpning i statistiken och där presenteras den senaste siffran som finns tillgänglig. 
Agenda 2030-målen fokuserar på långsiktigt hållbarhet, både ekologisk, social och 
ekonomisk. Målen och delmålen bidrar därför direkt eller indirekt till en god ekonomisk 
hushållning. Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan 
framgång inom ett annat – därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås. 
  

 
Fattigdom handlar inte bara om inkomst utan också om brist på makt, inflytande, hälsa, socialt 
skydd och säkerhet. Tierps kommun har antagit ett delmål om att andelen vuxna och barn som 
lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Kommunen kan motverka fattigdom och bidra till den 
enskilde individens förutsättningar att uppnå egen försörjning för att kunna leva ett liv med 
frihet, delaktighet, inflytande, god hälsa och trygghet. 
I Tierps kommun lever ca 15 procent av befolkningen i arbetsför ålder (18-64 år) i relativ 
fattigdom (med inkomster lägre än 60 procent av den nationella medianinkomsten), vilket är 
något högre än snittet i riket. I såväl kommunen som i riket har inkomstskillnaderna ökat över 
tid. I vår kommun är det framförallt ensamstående kvinnor med barn, utrikesfödda och 
ensamstående äldre kvinnor som löper störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet, även 
personer som har en funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. 
Pandemin har påverkat arbetslösheten som ökat något sedan 2019 års nivå, men den har 
sjunkit det senaste året och landade 2021 på 7,5 procent. Flertalet varsel gjordes i början av 
pandemin och ett stort antal av de större industrierna har börjat återanställa under 2021. En 
kontinuerlig dialog förs med företagen för att veta deras rekryteringsbehov och stötta dem 
under pandemin. 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt öka under 2021 och landade på 6 procent 
högre kostnader än föregående år, antalet hushåll har ökat från 567 till 625, en ökning med 13 
procent. En utbildningssatsning för personer med låg utbildningsnivå, med möjlighet till 
studiemedel har kommit igång och troligen hållit nere kostnadsökningarna. 
Under pandemin har arbetstillfällen som inte kräver utbildning försvunnit, vilket slår hårdast 
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mot den grupp som uppbär ekonomiskt bistånd. Så trots att arbetslösheten minskat något 
under 2021 har det blivit svårare för personer med ekonomiskt bistånd att få arbete, många 
saknar utbildning eller har olika former av funktionsnedsättningar eller andra hinder, men inte 
tillräckliga för att få aktivitets- eller sjukersättning. Pandemin har också inneburit att det varit 
svårare att anordna praktikplatser men trots det har merparten av de planerade aktiviteterna 
riktade mot gruppen arbetslösa genomförts. Fler ärenden med långvarigt försörjningsstöd har 
lämnat under året men eftersom fler nya ärenden tillkommit ökar kostnaderna trots detta. En 
del av ärendena rör så kallad social dumpning och ett arbete att försöka minska denna 
ärendetyp har påbörjats i dialog med länsstyrelsen. 
Samarbetet med arbetsförmedlingen har blivit försämrat i och med myndighetens nya 
organisation och uppdrag, där de lokala handläggarna har tagits bort. Under året har 
kommunen ingått i ett projekt som ägs av SKR där flera andra kommuner deltar kallat 
Utvecklingsnätverk sociala företag, med syfte att stärka civilsamhället för att minska 
utanförskap och långtidsarbetslöshet. Två idéburna partnerskap har bildats med två sociala 
företag under året för att stärka deras arbete med att få personer i sysselsättning. 
Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och under 2021 har inga barnfamiljer vräkts 
från sin bostad. Andelen barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är fortfarande högt, 
omkring 10 procent av alla barn. Barn till föräldrar med invandrarbakgrund är kraftigt 
överrepresenterade i denna grupp. Den segregationskartläggning som genomfördes under året 
visar också att andelen utsatta skiljer sig mycket mellan olika orter i kommunen, och att 
barnfattigdomen är mest utbredd i södra Tierps köping och i Söderfors. Kartläggningen visar 
också tendenser till att fattigdomen går i arv, där unga vuxna i dessa orter löper betydligt 
större risk att också hamna i ekonomisk utsatthet och här måste kommunen göra mycket mer 
för att bryta detta samband. 
Kommunen har fortsatt sitt arbete att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter för alla. 
Fritidsbanken har mer än dubblerat sin utlåning under året av gratis sport- och 
fritidsutrustning. Kulturskola för alla och de öppna fritidsgårdarna har fortsatt sin verksamhet 
med kostnadsfria aktiviteter. Ungdomar i kommunen har exempelvis fått hjälp och stöd på 
fritidsgårdarna med läxor, körkortsteori samt att skriva CV för att söka arbete. De som önskat 
hjälp har fått den hjälpen. 
Pandemin fortsätter att påverka verksamheterna inom vård och omsorg i hög grad med hårda 
restriktioner, stor sjukfrånvaro bland personalen och inställda aktiviteter som påverkat 
gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning på boenden mycket negativt, med 
minskad social samvaro och minskade gruppaktiviteter under ytterligare ett år. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Det är för tidigt att säga vilka effekter på fattigdom, utsatthet och ohälsa som pandemin lett 
till, men nationella kartläggningar visar att många utsatta grupper har drabbats hårt. I Tierps 
kommun har vi sett att antalet anmälningar om barn som far illa har ökat, under året särskilt 
vad gäller flickor. Vi ser också ett ökat antal ärenden om våld i nära relation och fler personer 
med beroendeproblematik. Pandemin har påverkat människors psykiska hälsa negativ och en 
del av de volymökningar vi ser hos socialtjänsten är relaterade till Covid-19. Den positiva 
trenden vi haft i kommunen kring målet under många har brutits sedan pandemin startade, 
med fler i arbetslöshet, försörjningsstöd och social utsatthet. Det är för tidigt att säga om det 
är ett kortvarigt hack i kurvan eller om pandemin kommer få mer långtgående effekter på 
psykisk ohälsa, fattigdom och utanförskap. Målet bedöms inte att uppnås till år 2030 med den 
utveckling vi sett under året. 
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I Sverige och i Tierps kommun är det inte hunger och undernäring som är de största 
utmaningarna kopplade till agendamål två. Istället är det ohälsosamma matvanor tillsammans 
med otillräcklig fysisk aktivitet som utgör riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Fetma 
fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland de som lever under sämre 
socioekonomiska förhållanden. Det finns problem med undernäring bland äldre, även 
ätstörningar har blivit vanligare i samhället och ger allvarliga hälsoproblem. Kommunen har 
antagit två delmål på området som handlar om att tillse en mer hälsosam kost inom skola, 
vård och omsorg med minskad risk för undernäring hos äldre, samt arbete för att uppnå en 
tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk. 
Mat och hälsofrågor berör många av kommunens verksamheter, allt från att främja fysisk 
aktivitet i samhällsplaneringen genom kontinuerliga satsningar på gång- och 
cykelinfrastruktur, till att ge kunskapsstöd till föräldrar eller kontinuerligt förbättra maten och 
måltidsmiljön i kommunens verksamheter. 
Pandemin har lett till ett ökat stillasittande bland barn och ungdomar, troligen till följd av 
distansundervisning liksom inställda sport- och fritidsaktiviteter. Kommunen har tillsammans 
med regionen och Riksidrottsförbundet i Uppland fortsatt sin rörelsesatsning under året som 
genomförts på kommunens samtliga grundskolor. 
För att minska undernäring hos äldre arbetar våra vård- och omsorgsverksamheter 
kontinuerligt med att komplettera måltiderna med andra stöd tillsammans med kostenheten, 
bland annat har kostråd startats under året där kunder är delaktiga, vilket lett till positivt 
välmående hos de äldre. Man arbetar också med måltidssituationen, till exempel genom att 
duka extrafint vid helg och anordna aktiviteter kopplade till måltider vid storhelger. 
Riskanalyser har genomförts för att bedöma risk för undernäring hos äldre och insatser har 
sats in där så behövs exempelvis genom att bryta dygnsfastan. Fortfarande är det en stor andel 
av de äldre som befinner sig i risk för undernäring i vår kommun, men mer interventioner görs 
nu för att minska detta. 
Kostenheten arbetar kontinuerligt för att främja såväl god och näringsriktig mat som minskad 
miljöpåverkan och minskat matsvinn i kommunen. Matsvinnet har fortsatt minska under året, 
och är nere på ett ton mindre matsvinn är föregående år, även om arbetet påverkats av 
pandemin. Matsvinnet per tallrik i grund- och gymnasieskolan har i år legat på 22 gram per 
talrik, och är i nivå med tidigare års mätningar och snittet i riket. 
Arbetet fortsätter kring hållbara val av livsmedel och menyer i våra skolor och vård- och 
omsorgsboenden. Snittet för våra inköps klimatpåverkan är fortsatt låg, vilket bygger mycket 
på den nuvarande menyns vegetabiliska innehåll. Andelen ekologiska livsmedel har ökat 
något till 25 procent liksom andelen svenskt som landade på 44 procent. Genom projektet 
NärMat har kostenheten kunnat öka andelen närproducerat till 10 procent och under året har 
de haft fem serveringar med lokalt producerat kött, som varit mycket lyckat och uppskattat 
bland våra gäster. Bra dialoger med företagare och producenter har lett till en god samverkan 
och genom vårt upphandlingssystem dynamiskt inköpssystem fortsätter kommunen att 
möjliggöra för lokala och mindre aktörer att delta i upphandlingen och leverera 
närproducerade livsmedel till de kommunala verksamheterna. 
Det framgångsrika arbetet med klimatlådan, där personal i kommunen kan köpa mat som 
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blivit över från skollunchserveringen har fortsatt att öka under året. 
Andelen ekologisk jordbruksmark ligger kvar på samma nivå som tidigare år och kommunen 
arbetar aktivt för att skydda värdefull jordbruksmark, under året bland annat med att minimera 
antalet bygglov på jordbruksmark. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Mycket arbete pågår i kommunen med goda resultat som leder till en positiv utveckling för 
uppfyllelsen av målet. Dock behöver mer göras i samverkan med andra aktörer för att stoppa 
den negativa trenden med övervikt och minskad fysisk aktivitet liksom för att kunna nå målet 
om en ökad självförsörjning och bevarande av viktiga jordbruksmarker. 

 
Agendamål tre handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Kommunen har 
antagit nio egna delmål som på olika sätt tar upp lika möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter, 
friluftsliv och grönområden. Hälsan i kommunen ska också bli bättre med särskilt fokus på att 
motverka missbruk, sjukfrånvaro, psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre. 
Tierp och Sverige har generellt en god folkhälsa. Utmaningen är de stora hälsoskillnaderna 
mellan olika grupper. Ju sämre social och ekonomisk situation, desto sämre hälsa och större 
konsekvenser av ohälsa. Kommunen ansvarar för många välfärdstjänster som påverkar 
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen 
fungerar och om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs som kan främja en god 
närmiljö, social gemenskap och fysisk aktivitet. Det handlar även om i vilken mån det finns 
kultur- och fritidsaktiviteter för alla, eller om att förebygga problem som exempelvis 
fallskador eller frånvaro i grundskolan. Uppdraget delas mellan kommunen och regionen och 
individen har också ett stort eget ansvar. 
Kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter för alla 
Kommunen fortsätter att satsa på ökad fysisk aktivitet i sin detaljplanering mer flera pågående 
satsningar på nya gång- och cykelvägar, exempelvis är en förstudie för gång- och cykelväg i 
Upplanda färdigställd. Planering pågår för att utveckla plats för spontanidrott vid 
Järnbruksparken. 
Våra friluftsområden har varit väldigt välbesökta under pandemin och behövt mer skötsel än 
tidigare. Arbetet fortsätter för att utveckla naturområdena och förbättringar har gjorts under 
året vad gäller bland annat skyltning och tillgänglighet på Upplandsleden, Hjällsjön, 
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Vegavallen och Rossholm med flera. 
Pandemin har påverkat verksamheten inom kultur och fritid som varit begränsad eller i viss 
mån ersatts med digitala lösningar under året, såsom Kulturarvstrappan som genomfördes 
digitalt. Badhusen, biblioteken liksom idrottsanläggningarna har delvis varit stängda eller haft 
begränsade öppettider under året. Samtidigt har arbete pågått för att kunna hålla öppet och ha 
igång så många aktiviteter som möjligt, så som gratis fritidsgårdar, föreläsningar, 
författarsamtal, konstutställning och gratis padel för barn och ungdomar. Det är aktiviteter 
som haft en stor betydelse för våra medborgare särskilt under ett pandemiår där mycket social 
samvaro och evenemang har ställts in. 
Arbetet med att utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom 
funktionshindradeomsorgen har fortgått med fokus på uteaktiviteter för att kunna genomföra 
aktiviteter på smittosäkert sätt. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäder gemensamt 
med föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning (FUB). Gruppbostäderna har delvis fått ställa om sin verksamhet och 
erbjudit mer friluftsupplevelser såsom att gå promenader i omgivningarna eller anordnat 
utflykter i naturen, vilket varit väldigt uppskattat. 
Även inom äldreomsorgen har man haft fokus på att förbättra utemiljöer och aktiviteter för att 
stimulera till utevistelse. Enkäten vad tycker de äldre om äldreomsorgen har inte genomförts 
under 2021, men de senaste årens resultat visar på en hög kundnöjdhet med resultat över 90 
procent. 
Ensamhet bland äldre ökar i pandemin 
Ensamheten bland äldre har varit och är ett stort problem under pandemin. Under rådande 
läge har inte gruppaktiviteter på kommunens vård- och omsorgsboenden kunnat genomföras i 
någon större skala som planerat, men Fysioterapiassistenter som finns i verksamheten har 
gjorde enskilda insatser så som fysisk aktivitet eller social samvaro för att motverka ensamhet 
och psykisk ohälsa. Inom vård och omsorg har en satsning genomförts för att utbilda personal 
till första hjälpare inom psykisk hälsa, där deltagarna får ökad kompetens att upptäcka psykisk 
ohälsa och ges fler verktyg att kunna erbjuda stöd i ett tidigare skede. 
De hårda restriktionerna inom vård om omsorg har påverkat arbetet i hög grad under året, 
liksom den höga sjukfrånvaron bland personalen, även om nya smittoutbrott inte påverkat i 
samma grad då de äldre nu inte blir lika sjuka till följd av vaccinering. Dock ser vi fortfarande 
stora konsekvenser för de äldre på boenden eller hemma som mår sämre till följd av isolering, 
minskade aktiviteter och minskad social samvaro. 
Mer insatser mot psykisk ohälsa 
Frånsett Covid-19 har den fysiska hälsan blivit stadigt bättre i kommunen under flera år, 
undantaget är den psykiska ohälsan som fortsätter öka. Kommunen driver många projekt och 
satsningar som är positivt för måluppfyllelsen på sikt. Kommunen har också sökt och fått 
stimulansmedel under året för att minska psykisk ohälsa och suicidpreventivt arbete. 
Inom kultur och fritids verksamhet anordnas många aktiviteter som bidrar till att förebygga 
eller hantera psykisk ohälsa, såsom öppna fritidsgårdar, fritidsgård för funktionsvarierade, 
HBTQ-anpassade fritidsgårdar samt föreläsningsverksamhet kring psykisk ohälsa. Även 
projekten Dans för hälsa, Trummor för hälsa, fysisk aktivitet för hälsa och motor för hälsa, 
har visat på goda resultat som visar på att de bidrar till psykisk hälsa för de som deltar. 
Kommunen har erbjudit ett stort antal aktiviteter som riktar sig till personer med ohälsa som 
lett till en positiv utveckling för just dessa individer. Samtidigt ser vi att antalet anmälningar 
om att barn far illa, antal ärenden med våld i nära relation, antal personer med 
beroendeproblematik och antalet personer med ekonomiskt bistånd har ökat under året. 
Pandemin har påverkat människors psykiska hälsa negativt vilket vi också ser i 
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volymökningar till socialtjänsten. 
Antalet anmälningar om att barn far illa är fortsatt historiskt högt. 2114 anmälningar kom in 
under 2021, rörande 720 barn, vilket är en ökning med 16 procent från föregående år, som 
även det var en toppnotering. Noterbart är att ökningen gällande flickor var 25 procent och för 
pojkar 9 procent. Om anmälare har blivit bättre på att se flickors utsatthet eller om det finns 
andra förklaringar är inte klarlagt. Det är positivt att anmälningsbenägenheten har ökat, men 
det är allvarligt att det är så pass många barn som inte har det bra i Tierps kommun. Arbetet 
med tidiga och förebyggande insatser utvecklas och det arbetet måste fortsätta tillsammans 
med andra aktörer för att bromsa denna utveckling. 
Enligt Liv och Hälsa Ung undersökningen, som görs bland skolelever vartannat år har 
ungdomars hälsa i kommunen ökat på de flesta områden under 2021, i jämförelse med 
undersökningen 2019, men den psykiska ohälsan är fortfarande hög särskilt hos flickor. 
Skolorna fortsätter sitt arbete med en stärkt elevhälsa. Elevhälsoplanen är uppdaterad och 
samtliga skolor har arbetat med det digitala stödet kring anmälan av kränkande behandling. 
Förstärkningar har skett vad gäller elevhälsan med skolsköterskor, psykologer och 
specialpedagoger. Allt detta upplevs bidra till en tryggare skola och ökad trivsel. 
Inom vård och omsorg har man sett ett ökat antal kunder med psykisk ohälsa, detta utifrån att 
pandemin begränsat sociala kontakter under en längre period. Funktionshindradeomsorgen 
har också fått en mer utmanande målgrupp att arbeta mot där det förekommer mer psykisk 
ohälsa samt drogmissbruk. 
ANDT-arbetet behöver bättre samordning 
Kommunens öppenvård på hemmaplan har utvecklats och bland annat har insatsen 
träningsboende införts under året. En särskild satsning med en behandlare för ungdomar med 
missbruk har gjorts, och samarbetet med team Maria, missbruksvård i samarbete med 
regionen och länets kommuner, har gjorts känd och fått deltagare från Tierp. Anmälningarna 
om beroende har ökat under året liksom externa placeringar. Utan öppenvården hade 
placeringarna ökat i betydligt högre omfattning. Anhöriggrupper har genomförts och i stort 
har arbetet med beroende utvecklats. 
ANDT(alkohol, narkotika, dopping, tobak)-arbetet behöver en bättre styrning och samordning 
i kommunen och berör fler verksamheter än de som arbetar med frågan idag. Vi behöver 
också hitta nya vägar att upptäcka ungdomar som ligger i riskzonen för att utveckla ett 
beroende, och en dialog med polisen och regionen har påbörjats. 
Mer vård ska erbjudas nära 
Arbetet med effektiv och nära vård sker tillsammans med länets övriga kommuner och 
regionen men har delvis pausats på grund av pandemin. Planering och genomförande av en 
Närvårdsenhet har pågått under 2021, enheten kommer starta upp i mindre skala först under 
2022 då lokalerna måste renoveras. Pågående projekt är vårdcentrum i Tierp och flera lokala 
projekt pågår för att vården ska komma närmare medborgaren. 
Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamheter 
Sjukfrånvaron i kommunens verksamheter har sjunkit under året och ligger på 7,0 procent av 
tillgänglig ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron låg på 8,3 procent för år 2020. Det är dock svårt 
att jämföra de senaste två årens sjuktal med tidigare år då alla medarbetare på grund av 
pandemin uppmanats vara sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är 
smittfria. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet 
inom förskolan. Här har man också framgångsrikt lyckats sänka sjukfrånvaron under året från 
12 till 9 procent, men mer behöver göras. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
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Pandemin har påverkat utvecklingen av målet negativt, trots att vi klarat oss relativt bra i vår 
kommun. Verksamheterna har fått ställa om sin verksamhet och social samvaro har fått 
begränsas, samtidigt har fler valt att spendera tid ute och kommunens verksamheter har haft 
mer utomhusaktiviteter vilket varit positivt för välmåendet. Kommunen har fortsatt att erbjuda 
ett stort antal fritids-, kultur- och friluftsaktiviteter under året som varit extra viktigt för 
medborgarna under året och som bidrar till målet. Rekordmånga har valt att nyttja våra 
frilufts- och naturområden vilket gett större förutsättningar för psykiskt och fysiskt välmående 
i en orolig tid. Vi ser både negativa och positiva trender i vår kommun inom målet men mer 
åtgärder måste till i samverkan med andra aktörer, såsom vården, civilsamhälle och polis för 
att uppnå alla delmål till år 2030. 

 
Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja ett livslångt lärande för alla. De fem lokala delmålen tar upp att utbildning ska vara av 
god kvalitet, tillgänglig för alla och lägga grunden för ett gott arbetsliv och ett aktivt 
medborgarskap. Studier visar på betydelsen av en lyckad skolgång som den starkaste 
skyddsfaktorn för framtida välstånd och hälsa. En misslyckad skolgång visar på ett mycket 
starkt prediktionsvärde för framtida problem som exempelvis arbetslöshet, kriminalitet och 
ohälsa. Ett välfungerande utbildningssystem, och därmed kompetensförsörjning för hela 
arbetsmarknaden, behövs också för att kommunens samlade verksamhet ska kunna erbjuda 
medborgarna god välfärd. Kommunen arbetar strukturerat för att säkra en trygg, säker och 
kvalitativ utbildning för alla barn och vuxna. 
I förskolan fortsätter satsningar för att stärka personalens kompetens. Kommunen har en hög 
andel förskollärare i verksamheterna, i år högre än snittet i riket och andelen barn per 
medarbetare är också lägre vilket skapar bra förutsättningar för en god kvalitet. 92 procent av 
personalen är nöjd med förskolan som helhet, även sjukskrivningarna har sjunkit under året 
från 12 till 9 procent. Nära ledning av rektor, biträdande rektor, resurspedagoger och 
specialpedagoger som stöd har bidragit till det goda resultatet. Problem med en del bristfälliga 
lokaler kvarstår fortfarande. 
Andelen barn som går i förskolan har minskat något under året, vilket beror på att fler barn 
går i pedagogisk omsorg. Regeringen har under våren föreslagit att varje kommun ska vara 
skyldig att bedriva uppsökande verksamhet för att fler barn ska börja i förskolan, 
förändringarna ska träda i kraft under 2023. Bakgrunden är att deltagande i förskolan är lägre 
bland barn med ett annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta familjer, 
vilket riskerar hindra språkutveckling och göra barnen sämre rustade för att börja skolan. 
Majoriteten, 80 procent av vårdnadshavarna upplever att samverkan med förskolan fungerar 
bra. På grund av Covid-19 hanteras utvecklingssamtal och information i möjligaste mån 
digitalt under året vilket har varit utmanande särskilt vad gäller föräldrar med ett annat 
modersmål. Arbetet med matematik och naturvetenskap har stärkts under året, genom 
samarbete med Uppsala universitet och genom en egen NTA-utbildare (Naturvetenskap och 
teknik för alla) i förskolan. 



Årsredovisning 2021 32(213)

Öppna förskolan har provat på mobil verksamhet och covid-anpassad verksamhet under året, 
vilket varit uppskattat. 
I grundskolan har man prioriterat arbetet med frånvaro under året. Rutin för uppföljning av 
elevfrånvaro är uppdaterad och infört i digitala verktyg och schemasystem notifierar mentorer 
om frånvaron blir för hög. Arbetet med att minska frånvaron är en avgörande faktor för ökad 
måluppfyllelse. Dessa insatser innebär att likvärdigheten och kvaliteten i skolan nu ökar. 
Behörigheten bland lärare har ökat under året som en följd av ett medvetet arbete att fokusera 
på utbildade pedagoger och minska antalet elevassistenter. En ökad behörighet är viktigt för 
skolans utveckling och kvalitet. Våra resultat för åk 9 och gymnasiet är de högsta på mycket 
länge. Det totala meritvärdet för åk 9 är något högre än föregående läsår, för 
högskoleförberedande program nästan fyra procent högre, för de yrkesförberedande 
programmen något lägre. Samtliga skolor visar samma eller högre resultat än tidigare. De 
goda resultaten har flera orsaker; bland annat förändringar i skolorganisationen, en tydlighet i 
ledning och struktur med mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och fler behöriga 
lärare. Dock kvarstår stora utmaningar och skillnaderna mellan skolor och även inom skolor 
vad gäller resultat och måluppfyllelse är fortfarande stor. Fortsatt ser vi många elever, särskilt 
flickor, som uppger att de inte mår bra i skolan. En tydlig förstärkning av elevhälsan har 
gjorts och fortsätter med elevhälsoteam och fler resurspedagoger. 
Ett förstärkt arbete med karriärlärare under våren samt nyrekrytering under hösten har haft 
fokus på undervisningsskicklighet med stöd i Skolinspektions metod och analys med 
lektionsobservationer. Karriärlärarna driver det lokala utvecklingsarbetet, däremot har det 
kommunövergripande arbetet haft svårt att komma igång under pandemin. Grundskolorna har 
också arbetat för att hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt under pandemin. 
Elevfrånvaron har stundtals varit hög och det är troligt att det kommer leda till en 
kunskapsdipp framöver. Att badhusen hållits stängda under delar av året påverkar också 
skolan, då många elever riskerar att bli utan betyg i idrott och hälsa och planer finns för att få 
igång lovsimskola för att öka simkunnigheten. 
Gymnasieskolan har också påverkats av pandemin med mycket fjärr- och distansundervisning 
under året och förändrade arbetssätt som påverkat elevernas resultat. 75 procent av 
avgångseleverna 2021 gick ut med en gymnasieexamen vilket är en marginell minskning 
sedan 2020, 2,6 procent förlängde studierna och för 7,2 procent utfärdades gymnasieintyg. 
Över en treårsperiod har andelen med gymnasieexamen ökat med 6,6 procent. Att elever varit 
i behov av att förlänga kurser kan ha att göra med att distansundervisning har bedrivits under 
stora delar av läsåret i varierande omfattning. Upplevelsen från skolans personal är att många 
elever har mått dåligt under pandemin. Om vi kommer att få se en kunskapsskuld framöver är 
för tidigt att säga. Resultaten har överlag ändå varit goda för gymnasieskolan och en högre 
andel av ungdomarna i kommunen väljer också vår kommunala gymnasieskola. 
Inom vuxenutbildningen har andelen studerande inom alla utbildningsformer ökat kraftigt 
sedan 2019. Den pågående pandemin är givetvis en starkt bidragande orsak. Men en utökad 
samverkan, och ett aktivt rekryteringsarbete är också en bidragande framgångsfaktor. För att 
möta efterfrågan måste verksamheten anpassa sina utbildningar och öka flexibiliteten. 
Distansundervisningen under början av året har haft en mycket negativ påverkan på 
vuxenutbildningen och framförallt SFI, där ytterst få slutförde sina kurser med godkända 
betyg, resultatet har dock förbättras under hösten då normal undervisning kom igång igen. 
Under slutet av 2020 inleddes ett samarbete med Region Uppsala folkhögskola om att etablera 
utbildningar i Tierps kommun. Detta sker i nära samverkan med vuxenutbildningen, så att 
utbildningarna kompletterar varandra och utbildningsvägarna breddas. De första 
utbildningarna beräknas starta under 2022. Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas 
folkhögskola studiemotiverade insatser samt en lokalvårdsutbildning i kombination med 
svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-SFI) i Högbergsskolans lokaler. 
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Lärcentrum ger medborgare i Tierps kommun möjlighet till högskolestudier på distans och ett 
anpassat utbud har erbjudits de studerande under pandemin. Livspusslet underlättas eftersom 
studenterna erbjuds möjlighet att studera samt avlägga tentamen i hemkommunen. 
Genom ökad samverkan mellan Näringsliv och turism och utbildningsenheten ser vi ett ökat 
engagemang för UF (Ung företagsamhet) under året. Skolan samt UF har bland annat deltagit 
på två företagsfrukostar för att sprida information om UF samt informera om möjligheten att 
vara rådgivare. Dock är det fortsatt svårt att få företag att ställa upp som rådgivare vilket 
skapar problem för eleverna och flera UF företag riskerar att bli utan. Fler planer är på gång 
för att tillsammans lyfta UF-lärare, synliggöra fler UF-företag och låta dem vara engagerade i 
olika forum för att skapa förståelse för UF och vikten av entreprenöriellt lärande. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Sammantaget har kommunen fortsatt haft en positiv utveckling av målet under året, trots 
utmaningar som pandemin fört med sig. Vi ser något förbättrade resultat i våra skolor och en 
positiv förbättring i svaren i Liv och hälsa ung i jämförelse med 2019 års undersökning. 
Utbildningsnivån höjs sakta i kommunen och ett stort tryck på vuxenutbildningen är 
glädjande liksom fler som går ut med en gymnasieexamen. Orosmoln är att vi fortfarande har 
stora skillnader i skolresultat mellan olika grupper och skolor i kommunen, många elever, 
särskilt de som haft distansundervisning, har uppgett att de påverkats negativt av pandemin 
och vi vet inte än om vi har en kunskapsskuld att vänta framöver. Resultaten är överlag bättre 
i grundskolans tidiga åldrar och på gymnasiet. Det finns mycket kvar att göra för att nå målet 
till år 2030, men den positiva trenden för skolan har fortsatt under året. 

 
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt och resurser mellan män och kvinnor. I 
ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom livets alla områden. Under mål 5 har kommunen antagit sju lokala delmål som berör 
arbetet mot diskriminering, att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens 
verksamheter, öka kvinnligt företagande och lika deltagande i det politiska och offentliga livet 
liksom att minska våldet mot kvinnor. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar lever under olika omständigheter och med olika 
förutsättningar som inte bara går att förklara utifrån deras kön. Alla identifierar sig inte heller 
med sitt juridiska kön eller passar in i normer att vara antingen kvinna eller man. 
Kommunens verksamheter arbetar med jämställdhetsarbete på olika sätt, bland annat med 
könsuppdelad statistik för att kunna tillse en likvärdig resursfördelning eller motverka 
diskriminering eller en orättvis lönesättning. HR-enheten arbetar kontinuerligt för att se över 
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lönefördelning mellan kvinnor och män inom kommunen, och inga osakliga löneskillnader på 
grund av kön har hittats vid den senaste lönekartläggningen. På gruppnivå ser vi fortfarande 
skillnader såväl nationellt som i vår kommun där traditionellt kvinnodominerade yrken har ett 
lägre löneläge än andra mansdominerande yrkeskategorier med lika lång utbildning och 
arbetslivserfarenhet. I kommunen som helhet ser vi fortfarande stora löneskillnader mellan 
kvinnor och män som beror på att kvinnor arbetar mer deltid, i större utsträckning är 
sjukskrivna, tar mer vård av sjukt barn (VAB) samt föräldraledighet och är i högre grad 
anställda i låglöneyrken. Med den takt vi haft de senaste tio åren kommer vi inte att nå 
jämställda löner till år 2030, men en klar förbättring har skett bara det senaste året. 
Kvinnor utgör cirka 80 procent av medarbetarna anställda inom kommunens organisation, och 
kommunen har därför ett särskilt stort ansvar att förbättra kvinnors arbetsvillkor. Kvinnor har 
också högre sjukfrånvaro och färre heltidsanställningar än män i kommunens verksamheter. 
Arbetsmiljöarbetet i kommunen genom verktyget STAMINA har pausats av många 
arbetsgrupper under pandemin men återupptagits under året. Den medarbetarundersökning 
som genomfördes under året visade att det fanns mycket positivt i arbetsmiljön att ta tillvara 
men också att stress är ett stort problem för många. 
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och fackförbundet Kommunal mellan 
år 2016 – 2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 
verksamheter. År 2020 hade 65 procent av de anställda i kommunens verksamheter en 
heltidsanställning, vilket är en ökning med 19 procent sedan 2016. Störst utmaningar finns 
inom äldre-och funktionshinderomsorgen men de har också ökat sina heltidsanställningar 
mest. Enheten arbetar med såväl önskad sysselsättningsgrad, hållbara scheman utifrån 
arbetsmiljö samt att kompetensutveckla personalen, såsom att erbjuda deltidsstudier på 
arbetstid. Arbetet med heltidsresan har delvis pausats under pandemin. Pandemin har krävt 
mer personal för att begränsa smittspridningen och kunna ta höjd för en ökad sjukfrånvaro, 
men trots det har antalet timanställda inte ökat under året. Arbetet med heltidsresan fortgår 
bland annat genom pilotprojekt för att prova nya arbetssätt och metoder för att underlätta 
schemaläggning och mer hållbara scheman med möjlighet att önska sysselsättningsgrad, ett 
arbete som sker tillsammans med såväl fackförbund, arbetsgivare som medarbetare. 
Andelen män i välfärden är låg och därför bedrivs ett arbete för breddad rekrytering, 
exempelvis inom vård och omsorg pågår ett arbete för hur kommunen som arbetsgivare kan 
marknadsföras för att få in fler män i vårdutbildningarna. Under de senaste åren har 
kommunen haft ett uppsving av sökande män till vårdutbildningarna som senare fått 
anställning i kommunen, förklaringen kan vara det ökande antalet nyanlända som kom efter 
2015. De senaste året har dock antalet sökande män till vårdutbildningarna sjunkit drastiskt. 
Dock kvarstår den positiva trend vi ser av ett högt söktryck till omvårdnadsprogrammet inom 
vuxenutbildningen, där de startat utbildningar både vår och höst med fulla klasser, vilket är 
väldigt positivt för att trygga kompetensförsörjningen framöver. 
Vad gäller målet om ökat kvinnligt företagande går utvecklingen långsamt. Inga specifika 
träffar riktade till kvinnor har genomförts på grund av pandemin, planer finns att genomföra 
aktiviteter under 2022. Fortfarande är antalet kvinnliga egenföretagare i kommunen hälften så 
många som antalet män, och andelen har legat kring samma nivå de senaste tio åren. 
Inom skolan arbetar man med jämställdhetsfrågor på flera sätt. I förskolan görs en 
kartläggning av barnens intressen vid terminsstart inför planeringen av kommande aktiviteter. 
Okodat, ej förutsägbart material ökar i verksamheterna, vilket är en medveten satsning för att 
stimulera kreativitet utan fokus på kön. I grundskolan sker mycket arbete för att minska 
upplevda kränkningar och diskriminering och en systematisk uppföljning sker i 
rektorsgruppen och i trygghetsteamen. Arbetet med kränkningar har ökat medvetenheten om 
att uppmärksamma och snabbt hantera incidenter. I de elevenkäter som görs ger många flickor 
uttryck för en otrygghet och de finns också anmälningar gällande diskriminering på grund av 
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kön. 
Kommunen arbetar aktivt med frågan kring våld i nära relationer, en omorganisation är på 
gång för att stärka detta arbete ytterligare. Kommunen har ett välfungerande samarbete med 
Kvinnojouren Liljan via ett idéburet offentligt partnerskap, som ger stöd till utsatta 
kommuninvånare och utbildning till personalen. Individ och familjeomsorgen deltar i 
länsnätverk och har utbildat personalen i screeninginstrument inom området. Kommunen har 
också börjat erbjuda förövare behandlingsinsatser för att försöka bryta mönster och är nu på 
gång med att ge mer stöd till de som utsätts för våld. 
Enligt statistisk från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har våldet mot kvinnor ökat i 
kommunen sedan pandemin startade. Inom Individ- och familjeomsorgen har man sett flera 
ärenden gällande våld i nära relationer. Det finns fortfarande ett stort mörkertal och arbete 
pågår för att försöka utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet. Kvinnojouren gör en 
viktig insats där man utbildar ungdomar i skolan inom området. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Det har skett en positiv utveckling av målet under flera år, men det går långsamt och 
kommunen ligger efter resten av riket. Kommunen som organisation agerar på många sätt 
som ett föredöme men mer kan göras för att arbeta mer systematiskt med frågan i samtliga 
verksamheter. En oro är att arbetet har stannat av eller förvärrats på grund av pandemin. Fler 
åtgärder behöver göras för att uppmärksamma och stärka kompetensen i frågan liksom öka 
samverkan med det omgivande samhället för att uppnå målet om en jämställd kommun till år 
2030. 

 
Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och god sanitet. Kommunen har antagit 
tre lokala delmål som säger att vattenkvaliteten ska förbättras, att vattenanvändningen ska 
effektiviseras och att de vattenrelaterade ekosystemen ska återställas. Tierps kommun har 
överlag en mycket god tillgång till grundvatten av bra kvalitet, undantaget kustområdena där 
problem med saltvatteninträngningar förekommer. Hoten mot dricksvattnet ska ändå inte 
negligeras och detta riskerar att förvärras av klimatförändringar, en ökande befolkning och en 
ökad kemikalieanvändning. I kommunen och i länet uppnås inget av de miljömål som har 
bäring på mål 6, däribland målet om levande sjöar och vattendrag, hav i balans och en giftfri 
miljö. 
Kommunen är ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att säkra 
vattenkvaliteten och en framtida dricksvattenförsörjning, både som VA-huvudman, 
samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet. Tillsyn av enskilda avlopp, 
industriverksamheter och jordbruk har genomförts bra efter omständigheterna under 
pandemin, viss tillsyn har fått ske digitalt och en ökad sjukfrånvaro har påverkat arbetet under 
året. 
Kommunens bolag Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) bedriver mycket arbete inom 
målet. De har en fullskalig läkemedelsrening på Tierps reningsverk med goda resultat för att 
minska utsläppen av läkemedelsrester och andra föroreningar till våra hav, sjöar och 
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vattendrag. Arbete fortsätter för att optimera reningen som i dagsläget tar bort 95 procent av 
alla aktiva substanser. 
TEMAB arbetar också med säkra vattentag för en långsiktig hållbar vattenförsörjning. Under 
året har en ledning till Östhammar färdigställts för att hjälpas åt att klara vattenförsörjningen. 
Det förekommer fortfarande ett för högt läckage i många av våra gamla vattenledningar, ett 
arbete pågår för att åtgärda detta. Bolaget har också under året arbetat med införande av 
fjärravlästa vattenmätare som mäter faktiskt förbrukning för att göra medborgare mer 
medvetna och kunna spara på vattnet. 
Kommunen arbetar aktivt för att återställa vattenrelaterade ekosystem, både på egen hand och 
i samverkan med andra aktörer. Under året har man bland annat arbetat med att inrätta nya 
dagvattendammar, tagit fram produktionsplaner inom gata och park för att naturvatten och 
inte dricksvatten ska användas till spolning av gator och vid bevattning. En ny 
fiskvandringsväg är på gång i Skärplinge och i Siggebobäcken sker arbete med återmeandring 
för att återställa vattendraget till sin ursprungliga form. 
För att driva länets miljömålsarbete framåt har länsstyrelsen bjudit in aktörer i länet att teckna 
så kallade hållbarhetslöften, där kommuner och andra aktörer åtar sig att genomföra ett valfritt 
antal miljöåtgärder under en fyraårsperiod. Temat för årets hållbarhetslöften var vatten och 
såväl kommunen som bolagen valde att teckna löften, bland annat om en mer smart 
vattenanvändning, om att minska utsläpp av näringsämnen eller miljöskadliga ämnen i våra 
vatten samt förstärka skyddet av våra vattenskyddsområden. 
Länsstyrelsen i Uppsala utvärderar årligen statusen för miljömålen i länet. På länsnivå bedöms 
inte målet om levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet att uppnås med 
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det har många orsaker. Fysisk påverkan från 
jordbruket är stor, många vattendrag är rensade och uträtade och deras avrinningsområden 
utdikade. Vandringshinder är vanliga och majoriteten är påverkade av övergödning. 
Utsättning av främmande arter påverkar den biologiska mångfalden negativt och vattnet är i 
hög grad påverkat av miljögifter. För att nå målet behöver vi bruka landskapet på sätt så att 
naturliga flöden och vattennivåer i landskapet bibehålls. Restaurering av våtmarker, 
lekområden för fisk och uträtade vattendrag är viktiga åtgärder för att behålla artrikedom i 
våra vattenmiljöer. Detta stämmer även för sjöar och vattendrag i vår kommun och en stor 
mängd insatser och åtgärder är därför genomförda och planeras för kommande år. En nya 
vattensamordnade är anställd av kommunen och kommer att kunna samordna och intensifiera 
arbetet än mer framöver. 
Vad gäller grundvatten av god kvalitet behövs också ytterligare åtgärder i länet för att nå 
målet, exempelvis förebyggande arbete med tillsyn, sanering av förorenade områden samt 
bildande av vattenskyddsområden. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön då förändringar i grundvatten sker långsamt. Trots det finns en ökad hotbild på grund 
av tidigare utsläpp och hotbilden är kopplad både till befintlig vattenförsörjning och nya och 
utökade vattenuttag vid exploatering och utbyggnad av nya bostads- och industriområden. I 
Tierps kommun har samtliga grundvattenförekomster en god vattenkvalitet, undantaget 
Edvalla där grundvattentäkten har såväl dålig kemisk som kvantitativ status till följd av 
saltvatteninträngningar och låga grundvattennivåer. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Majoriteten av våra sjöar, vattendrag och kustområden uppnår idag inte en god ekologisk eller 
kemisk status. I Tierps kommun klassas endast 27 procent av sjöarna och inget av våra 
vattendrag med en god ekologisk status vid den senaste mätningen. Detta är en försämring 
sedan den senaste mätcykeln men beror inte på någon faktiskt försämring utan på nya 
mätmetoder och bättre underlag. Resultaten är bekymmersamma inte minst för att det hotar 
många av våra vattenlevande arter men också för att det på sikt kan påverka kvaliteten på vårt 
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grundvatten om detta inte förbättras. Positivt är att kommunen under lång tid har genomfört 
insatser för våra vattenburna ekosystem och mer planeras framöver tillsammans med andra 
aktörer i länet genom hållbarhetslöften, och mer resurser i form av en vattensamordnare 
kommer sätta fokus på frågan ytterligare. Dock kommer det ta tid att vända utvecklingen och 
se resultat av våra åtgärder. Fler åtgärder i samverkan med våra grannkommuner och med de 
areella näringarna måste till om kommunen ska ha chans att nå målet till år 2030. 

 
Mål sju handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig och hållbar 
energi. Våra lokala delmål handlar om att öka andelen förnybar energi och minska 
energiförbrukningen. 
Sverige har i modern tid haft god tillgång till energi och kraftfullt ökat andelen förnybar 
energi, från 33 procent år 1990 till 56 procent år 2019. Dagens utmaning för såväl Sverige 
som Tierps kommun handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att kunna 
möta en ökad efterfrågan på el från industrin och transporter, samtidigt som kärnkraft tas ur 
produktion och en alltmer variabel produktion från vind och sol tillförs. 
I länet har vi redan idag kapacitetsproblem i elnäten några dagar om året, något som väntas 
förvärras vid en ökad elanvändning även om arbetet för att bygga ut stamnäten pågår. Här 
krävs mer samarbete mellan kommun, elnätsföretagen, energiproducenter och användare för 
att uppnå tillräcklig kapacitet och en mer flexibel användning. Kapacitetsbristen 
(effektbristen) är kännbar även i Tierps kommun och hindrar redan idag industrietableringar i 
kommunen. 
I kommunen pågår flera projekt för utbyggnad av småskaliga energilösningar, framförallt 
solceller, som drivs av såväl företag, privatpersoner eller våra kommunala bolag. Den största 
fossila energianvändningen står fortfarande transportsektorn för, här behövs ett stort 
omställningsarbete både för kommunens egna tjänstefordon samt i fordonsparken i stort. 
Kommunen har antagit ett mål om Fossilfritt 2030, som innebär att alla resor och transporter 
ska vara fossilfria till år 2030. Arbete pågår för att få till stånd en kommunal bilpool och fler 
elbilar i kommunkoncernens fordonsflotta. Upphandlingen av en biogastankstation i 
kommunen har lagts på is då inga anbud inkommit och arbete fortsätter nu tillsammans med 
regionen för att se hur vi kan komma vidare. Arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur för 
elbilar fortgår men i en långsam takt. 
I kommunen som organisation har vi idag krav om 100 procent inköpt förnybar el. Vårt 
kommunala bolag Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har sedan 2021 helt förnybar 
fjärrvärme i kommunen och har under året arbetat för att få fler ladduttag för elbilar vid sina 
verksamheter, för att nå deras mål om fossilfria transporter till 2025. 
Kommunens bostadsbolag AB Tierpsbyggen arbetar systematiskt för att minska såväl 
energianvändning som koldioxidutsläpp från uppvärmningen i sina bostäder. I dagsläget finns 
fyra fastigheter med oljepanna som spetsvärme (effektreserv), även Tierps kommunfastigheter 
AB äger tre skolor med oljepanna som reserv och backup. Planer finns för att konvertera 
dessa till fossilfria alternativ i närtid. Såväl energiförbrukningen som klimatutsläppen från 
uppvärmning har fortsatt att minska i bolagen under året. 
Näringslivsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa mötesplatser och diskutera 
hållbarhetsfrågor, genom att bjuda in företagare och föreläsare att sprida kunskap och 
information. Bland annat finns ett nätverk för kvalitet och miljö som varit aktiva under året 
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med flera träffar, bland annat med Uppsala klimatprotokoll för att inspirera kommunens 
företag att tillsammans agera för att minska sin klimatpåverkan. Det finns ett stort intresse 
bland företagen att arbeta med dessa frågor, i synnerhet bland de större företagen men det 
behövs mer specifika insatser för de mindre företagen såsom rådgivning, inspirationsträffar 
samt kartläggning av vilka stöd som finns att tillgå. 
Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar och hjälper företag, föreningar och 
privatpersoner i hela länet med rådgivning kring värmesystem, förnybar energi och 
energieffektivisering samt kan hjälpa till med bidragsansökningar för exempelvis solceller 
eller ladduttag för elbilar. Antalet ärenden från vår kommun ligger på ungefär samma nivå 
som tidigare år, 27 ärenden kom in under 2021, varav de vanligaste frågorna rörde solceller 
och uppvärmning. Majoriteten kommer från privathushåll, resterande är företag eller 
organisationer. Vad gäller antalet ärenden per invånare ligger Tierp kring snittet i länet. 
Kommunen medverkar också i regionala energi- och klimatnätverk samt har inrättat en 
styrgrupp för Fossilfria transporter tillsammans med kommunens bolag under året för att 
komma vidare med frågan. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Kommunen har haft en positiv utveckling av målet under lång tid. Andelen förnybar energi i 
den kommunala energimixen har ökat och flera initiativ är på gång för utbyggnad av mer 
förnybara lösningar. Dock behöver mer göras för att säkerställa tillgång till förnybar el även 
framöver när behovet väntas öka kraftigt. Transportsektorn är en stor utmaning där 
kommunen tillsammans med regionen och privata aktörer behöver hjälpas åt för att skynda på 
omställningen och kunna erbjuda fossilfria alternativ såsom el-laddning och tankmöjligheter 
för biogas eller förnybar diesel (HVO) i hela kommunen om vi ska nå målet till år 2030. 
Kommunen behöver också se över sin egen fordonsflotta och fossila uppvärmning i de 
kommunala fastigheterna för att föregå med gott exempel och skynda på utvecklingen mot 
målet. 

 
Målet och de fem lokala delmålen syftar till en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt 
och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. En grundförutsättning för alla 
sjutton hållbarhetsmål är att vi får en hållbar ekonomisk utveckling som kan lyfta samhället 
till högre nivåer med bättre förutsättningar för ett gott liv för alla i kommunen, men som inte 
sker på bekostnad av en ökad miljöförstöring. 
Covid-19 har fortsatt starkt präglat utvecklingen av målet även om vi ser en ljusning under 
året med något färre i arbetslöshet, färre konkurser och flera av de större företagen som börjar 
återanställa personal. Dock är pandemin fortfarande en realitet för många mindre företag som 
har haft det oerhört tufft under året. 
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Näringslivsenheten har fortsatt arbeta kontinuerligt under året för att informera, stötta och 
vidta åtgärder för att underlätta för företagen i kommunen under pandemin. Bland annat ges 
fortsatt stöd till företagen i form av slopade avgifter för uteserveringar och serveringstillstånd 
samt förlängd tidsfrist för fakturor. Mycket av det ordinarie arbetet med företagsfrukostar, 
event, mässor, karriärdagar och annat har fått skjutas på eller övergå i digitala former. Bland 
annat har det hållits utbildningsträffar kring upphandling, workshops med svenskt näringsliv 
och näringslivsrepresentanter liksom flertalet digitala företagsfrukostar med mycket stor 
uppslutning. Vi når ut till fler företag vilket är positivt men många efterfrågar nu fysiska 
möten när restriktionerna börjar släppa. 
Kommunen har sjunkit i Svenskt näringslivs ranking om lokalt företagsklimat från plats 138 
till 209 under 2021 och i SKR:s mätning om företagsklimat från totalt Nöjd kund index (NKI) 
78 till 68. Här krävs fler riktade insatser för att identifiera orsakerna till tappen. Några har 
analyserats och beror bland annat på den stora ökningen av antal ärenden som inkommit 
under året samt komplexiteten i ärendena. Exempelvis har antalet inkomna ärenden inom 
bygglov ökat kraftigt vilket gör att samma korta handläggningstid inte kunnat erhållas. Det är 
också betydligt färre som svarat detta år, troligen till följd av pandemin och ett ansträngt läge 
för många företag, vilket troligen drar ned resultatet. Vad gäller svenskt näringslivs ranking så 
har frågan om tillgång till snabbt bredband troligen inverkat negativt på resultatet, då detta har 
varit en irritation hos många företag under pandemin där de snabbt har behövt ställa om till 
digitala lösningar. 
Under året har IOP (Idéburet offentligt partnerskap) tecknats med två sociala företag med 
syfte att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig den samt bryta 
isolering. Pandemin har gjort det svårare att hitta praktikplatser och en del arbetstillfällen med 
lägre krav på utbildning och erfarenhet har försvunnit. Tierps kommun är med i ett projekt via 
SKR som syftar till att utveckla arbetet med sociala företag för att skapa fler arbetstillfällen 
för grupper som står långt från arbetsmarknaden idag. 
Kommunen har också via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvar för personer under 
20 år som varken arbetar eller studerar. Vi ser ingen ökning av gruppen under året däremot 
har insatserna som riktas till ungdomarna begränsats av restriktionerna som pandemin 
medfört. Detta kan på sikt leda till ett utanförskap och ett ökat antal unga vuxna som varken 
arbetar eller studerar i kommunen. En viktig framgångsfaktor är trygg övergång mellan 
grundskola och gymnasiet. En ungdom som hoppar av gymnasiet, kräver i regel omfattande 
insatser för att komma tillbaka i utbildning. 
Tierps kommun är idag arbetsgivare för över 2000 personer. Genom att skapa attraktiva 
villkor kan kommunen attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga 
kompetensförsörjningen för framtiden. Den medarbetarundersökning som genomfördes under 
året i kommunen visade att det fanns mycket positivt i arbetsmiljön att ta tillvara men också 
att stress är ett stort problem för många. Den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har utvecklats och två nya rutiner har arbetats fram under året och en 
digital arbetsmiljöutbildning har tagits fram. 
För att öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare arbetar verksamheterna inom 
vård och omsorg med Heltidsresan, där fler medarbetare ska erbjudas heltid och arbetsmiljön 
förbättras med mer hållbara scheman. Vård och omsorg erbjuder också kompetensutveckling 
till medarbetare genom att erbjuda deltidsstudier till undersköterska inom kommunens 
vuxenutbildning, YH-utbildningar som specialistundersköterska inom äldre och demens samt 
utbildning till fysioterapiassistenter. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Pandemin har påverkat företagen negativt i kommunen även om vi ser en återhämtning under 
2021, särskilt för de större företagen, men för många mindre företag är pandemin fortfarande 
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en realitet. Arbetslösheten som först ökade under pandemin har nu minskat något men de 
grupper som står längst från arbetsmarknaden har fått det svårare. Mycket arbete pågår i 
kommunen för att förbättra arbetsmiljön, arbeta med kompetensutveckling och stärka arbetet 
för dem som står utanför arbetsmarknaden. Covid-19 har brutit den positiva trenden vi sett 
under flera år, men det är för tidigt att säga om konjunkturen nu vänder tillbaka och hur det 
kommer att påverka måluppfyllelsen till år 2030. 

 
Målet och de tre lokala delmålen tar upp betydelsen av en fungerande och stabil infrastruktur, 
vikten av att styra mot hållbarhet i upphandling och samverkan för att bidra till ny kunskap 
och innovationer. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför 
måste våra företag, industrier och infrastruktur göras mer hållbara. Innovation och 
teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för effektiv resursanvändning 
och kan dessutom skapa nya marknader och arbetstillfällen. Utmaningarna både globalt, 
nationellt och lokalt är att ställa om från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och 
biobaserad ekonomi. 
Kommunen är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp, kommunikation 
och infrastruktur för kollektivtrafik är några exempel. Goda kommunikationsmöjligheter, 
både fysiska och digitala, är idag ofta en grundförutsättning för ett starkt näringsliv. 
Kommunen arbetar också ständigt med nytänkande och förbättringar i sina verksamheter och 
tjänster. 
Kommunen har en diversifierad branschstruktur med många enmansföretag. Vår 
näringslivsstruktur med många företag inom gröna näringarna och verkstadsindustrin har 
generellt stått sig bra under pandemin och varit mindre sårbara än många andra kommuner 
med en starkare tjänstesektor. De stora industrierna har klarat sig relativt bra under året, det 
har varit svårare att nå fram med stöd och information till mindre näringsidkare, varav många 
har haft stora utmaningar under pandemin. I kommunens företagsnätverk deltar flera av de 
större företagen för att utbyta erfarenheter och öka arbetet för mer hållbarhet och innovation, 
mer insatser behövs för att nå ut även till de mindre företagen. 
Den pågående pandemin kan liknas vid ett paradigmskifte vad gäller digitalisering där bland 
annat fysiska möten helt bytts mot digitala. Digitalisering har blivit ett av de viktigaste 
verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering av den offentliga sektorn. Arbetet med 
digitalisering fortgår och fler e-tjänster har tillkommit under året, bland annat kring 
bostadsanpassning, färdtjänst, specialkost, frånvarorapportering i skolan med flera. 
Verksamheterna är nu mer digitalt mogna och arbete fortgår för att utveckla välfärdsteknik 
och nya tekniska lösningar som underlättar arbetet i kommunen. 
För många är digitala kontaktvägar förstahandsvalet, men samtidigt finns det människor som 
inte är digitalt delaktiga och riskerar att hamna utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar 
ut på internet. Vi har fortfarande inte en tillfredställande täckning av snabbt bredband på 
landsbygden och många riskerar hamna i ett digitalt utanförskap. Under 2021 tilldelades 
kommunen statliga stödpengar för fortsatt utbyggnad av bredband i glesbygd som kommer att 
användas tillsammans med flera operatörer under 2022 för att öka täckningsgraden. 
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Pandemin har förändrat människors rörelsemönster och förhoppningsvis kan det vara en 
katalysator för att skapa en förändring mot mer hållbart resande. Flera verksamheter vittnar 
om ökad effektivisering till följd av ett minskat resande när fler möten blivit digitala, om den 
aktuella situationen med betydligt minskat resande kan bevaras innebär det både tidsmässiga 
effektiviseringar samt en minskad miljöpåverkan. En ny resepolicy har antagits under året där 
digitala möten har getts en högre prioritet vid externa möten och en klimatväxling har införts 
för att främja mer hållbara resealternativ inom kommunens organisation. 
Kommunen upphandlar för stora summor årligen. Höga miljökrav ställs där det är möjligt i 
upphandlingar för att främja renare och smartare teknik. Bland annat använder sig kommunen 
av upphandlingsinstrument som ”dynamiskt inköpssystem” och innovationsupphandlingar där 
så är möjligt. Genom att dela upp upphandlingar i mindre delar skapas förutsättningar för det 
lokala näringslivet att vara med i anbudsgivningen. Kommunen arbetar också kontinuerligt 
för att bidra till mer hållbarhet och cirkulär ekonomi i sina upphandlingar, bland annat genom 
möjligheten att köpa in begagnat och öka livslängden på produkter inom IT, mobiltelefoner 
och möbler med flera. Alla upphandlingar innehållande transporter innehåller incitament för 
anbudsgivare att investera i en fossilfri fordonspark. Upphandling av ett fossilfritt tankställe 
med biogas inom kommunen har dock avbrutits när inga anbud inkom. 
Samverkan med universitet och högskolor fortsätter kontinuerligt i samtliga verksamheter. 
Inom utbildningsområdet har mycket samverkan förekommit under året bland annat med 
STUNS, Fosam, skolledarakademin och partnerskolaarbetet (praktik för lärarstuderande). 
Samverkan har lett till ett fördjupat arbete kring forskningslitteratur, matematikdidaktik och 
utvecklande samtal kring ledarskap och skolpraktik. Vård och omsorgsverksamheten har 
under året bland annat deltagit i ett Vinnovaprojekt med fokus på behov från intressenter 
kring Vårdcentrum i Tierp för att få till en så ändamålsenlig verksamhet som möjligt. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Trenden för målet är positiv även om vi ännu inte kan sägas ha uppnått målet om en hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur. Det visar inte minst utmaningarna med 
bredbandsutbyggnad, effektbrist eller höga klimatutsläpp från vissa branscher i kommunen. 
Samtidigt sker mycket inom området och näringslivsenheten bedriver kontinuerlig dialog och 
samverkan med företag, civilsamhälle och universiteten för att sprida kunskap som kan bidra 
till innovationer och hållbara lösningar i kommunen. Pandemin har pausat en del av det 
innovativa arbetet och störst utmaningar har varit att nå fram till de mindre företagen med 
hjälp och stöd. Upphandlingsenheten har drivit många projekt under året för att få in mer 
innovation, cirkulär ekonomi och social hänsyn i sina upphandlingar, något som vi kommer få 
se mer av under kommande år i kommunen. 
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Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av såväl resurser som ekonomiskt, 
socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas 
lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Mål 10 med dess åtta lokala delmål belyser 
vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Även om vi haft 
en positiv utveckling där allt fler fått det materiellt bättre under de senaste decennierna, så har 
klyftorna ökat både nationellt och i Tierps kommun, avseende bland annat inkomst, hälsa och 
skolresultat. Vi ser indikationer på att detta har förvärrats under pandemin. 
Kommunen har genom sitt välfärdsuppdrag både goda möjligheter och ett brett ansvar för att 
motverka ojämlikhet mellan olika individer och i befolkningen generellt utifrån kön, 
bakgrund och socioekonomisk situation. Det kan handla om att erbjuda mötesplatser och 
uppsökande verksamhet, om rättigheter till utbildning, arbete, bostad, hälso- och sjukvård och 
stöd i vardagen. 
Kultur- och fritidsverksamheter fungerar i stor utsträckning som mötesplatser för barn, unga 
och vuxna. Här är idrott- och kulturaktiviteter och inte minst bibliotek, ungdoms- och 
fritidsgårdar betydelsefulla. Kommunen arbetar kontinuerligt för att göra verksamheten 
tillgänglig för alla bland annat genom att erbjuda ett programutbud som är gratis och öppet för 
alla samt tillgänglighetsanpassa för personer med funktionshinder. Barn med 
funktionsnedsättningar har inom Tierps kulturskola en sällsynt stor uppsättning kurser att 
välja på. Fritidsgårdarna runt om i kommunen är kostnadsfria och på tisdagarna riktar Tierps 
fritidsgård särskilt in sin verksamhet mot ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Vård och omsorg arbetar för att fortsätta stärka brukarinflytandet för personer med 
funktionshinder, och utifrån resultaten i de brukarundersökningar som görs. Det handlar om 
att möjliggöra för personer inom verksamheterna att kunna delta i fler sammanhang, ta bort de 
hinder som finns och införa olika former av anpassningar. De brukarundersökningar som 
genomfördes under året visade på höga resultat. Andelen brukare inom 
funktionshindradeomsorgen som anser att de får bestämma om saker de tycker är viktiga på 
gruppbostad har ökat från 73 procent till 87 procent. För övriga är resultaten fortsatt höga, för 
servicebostäder var siffran 83 procent och för stöd i boende 92 procent under 2021. 
Vård- och omsorgsverksamheterna arbetar ständigt i det dagliga arbetet med frågan, till 



Årsredovisning 2021 43(213)

exempel genom att ge 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. En inflytandegrupp arbetar också med inkludering i samhället. Den har 
varit viktig för att lyfta frågor som målgruppen ställs inför i sin vardag och tillsammans 
utveckla hur vi kan öka delaktighet och inflytande i kommunens verksamhet men också mot 
övriga samhället. Delaktigheten har varit individuellt anpassad under den isolerade tiden men 
kontaktmannaskapet har varit viktigt för att öka tryggheten och hjälpa till med de 
anpassningar som behövs. 
Samhällsbyggnadsenheten arbetar för att ta bort hinder i den fysiska miljön samt öka 
tillgängligheten, under året bland annat vid Hjällsjön (i samverkan med 
fiskevårdsföreningen), vid Ledskärs fågeltorn som anpassats för personer med 
funktionsvariationer, genom bättre skyltning och åtgärder på stigar vid Rossholm liksom 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. 
Pandemin har inneburit att vi blivit mer digitaliserade inom kommunen men även utåt 
gentemot kommunens medborgare och besökare. Det är en viktig tillgänglighetsaspekt då vi 
har minskat fysiska barriärer, dock behöver vi fortsatt jobba med den digitala inkluderingen, 
så alla kan ta del av utvecklingen på samma villkor. 
Inom Individ och familjeomsorgen utvecklas verksamheter för att ge meningsfull 
sysselsättning för människor som lever i utanförskap. Bland annat arrangeras träffpunkter för 
människor med psykisk ohälsa, för individer med kognitiva nedsättningar, öppen förskola 
med mera. Ett arbete pågår för att rekrytera personer till att delta i brukarmedverkan, men det 
har varit svårt och pandemin har också medfört svårigheter att arbeta med brukaraktiviteter. 
Arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden, många med olika funktionsvariationer, har 
fortsatt med ökad intensitet under året, inte minst i det ESF-finansierade projektet tillsammans 
med SKR om att stärka civilsamhällets roll att arbeta mot målgruppen. 
Kommunen arbetar också med insatser mot nyanlända. Andelen som tillhör etableringen 
minskar men andelen som påbörjar SFI är stabilt och vi ser ingen minskad tillströmning. En 
majoritet av de individer som påbörjar SFI flyttar in till Tierps kommun via andra kommuner, 
och alla har i princip avslutat sin etableringstid. Detta innebär en påfrestning för 
verksamheten organisatoriskt och ekonomiskt. Pandemins restriktioner om 
distansundervisning har påverkat verksamheten negativt. Andelen som under vårterminen 
2021 gick vidare till grundläggande utbildning var endast fem elever, dock ser vi en 
förbättring under hösten 2021. Yrkes-SFI är den tydligaste och effektivaste vägen för 
nyanlända som leder till arbete. 
Under 2020 fick kommunen statliga medel från myndigheten mot segregation (DELMOS) 
och kunde genomföra en kartläggning över hur segregationen ser ut i vår kommun. 
Kartläggningen som blev klar under 2021 visar på att segregationen i Tierps kommun åtskiljer 
olika grupper av människor utifrån faktorer som socioekonomi och etnicitet. Det finns 
skillnader mellan geografiska områden vad gäller faktorer som exempelvis skolresultat, 
valdeltagande, inkomstnivå, utbildningsnivå och försörjningsstöd. I områdena Tierp Södra 
och i Söderfors lever närmare 20 procent av barn under 17 år i familjer med låg 
inkomststandard, i områden som Tobo, Vendel och Månkarbo är andelen mellan 2 och 3 
procent. Andel unga mellan 20 och 25 år med låg inkomstnivå är närmare 50 procent i 
Söderfors och kring 1 procent i Vendel. Kartläggningen visar också att det finns stora 
skillnader inom områden där vissa gator eller kvarter kan åtskiljas från andra. 
Det är extra bekymmersamt att så många barn lever i ekonomisk utsatthet då det finns ett 
samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekonomi, sociala relationer och aktiviteter. 
Det är extra viktigt att arbeta med denna grupp för att bryta detta samband så att fattigdomen 
inte går i arv. I kartläggningen rekommenderas kommunen att genomföra insatser för att 
skapa mer jämlika förutsättningar inom grundskolan. De ojämlika skolresultaten och den 
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rådande skolsegregationen underblåses av bostadssegregationen i kommunen. Tidig 
samverkan kring barn i riskzon är också viktigt, här kan arbetet i Sambat (Samverkan kring 
barn i Tierp) tillsammans med skola och socialtjänst utvecklas. Civilsamhället och deras nära 
dialog med invånare är också en viktig resurs i det förebyggande arbetet. 
Kartläggningen visar även på vikten av att satsningar på offentlig och kommersiell service 
gynnar invånarna i alla kommundelar. För att satsningar i exempelvis Tierps köping ska 
komma alla kommuninvånare till del krävs bra kommunikationer och kollektivtrafik. Det är 
viktigt både för att minska bilåkandet och för att barn, unga och personer utan bil ska kunna ta 
del av serviceutbudet. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Mycket görs inom målet i kommunen men mer behövs för att vända utvecklingen, öka den 
sociala tilliten och minska ojämlikheten. Trenden med en ökad ojämlikhet ses över hela landet 
och här behövs såväl insatser nationellt för att förbättra trygghetssystemen liksom insatser 
lokalt för att utjämna skillnader i exempelvis skolresultat eller valdeltagande. Covid-19 har 
ytterligare spätt på ojämlikheten mellan olika grupper och här har kommunen men även 
civilsamhället en viktig roll att spela. Den kartläggning över segregationen som genomförts i 
kommunen har bidragit till att öka kunskapen om området inom kommunens verksamheter, 
vilket skapar förutsättningar för åtgärder framåt. Under året har vi fortsatt fått se många goda 
initiativ från såväl medborgare, företag som civilsamhället som gått samman för att hjälpa 
riskgrupper, motverka ensamhet eller fortsatt att hålla öppet och erbjuda aktiviteter i så hög 
grad det varit möjligt under pandemin. 

 
Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen hållbara, inkluderande och säkra utifrån 
platsens unika förutsättningar. Med koppling till målet har kommunen antagit sex lokala 
delmål som handlar om att skapa överkomliga bostäder åt alla, skapa hållbara 
transportsystem, skydda natur- och kulturarvet samt säkra möjligheten till tätortsnära 
friluftsliv, liksom tillgänglig service med hög kvalitet. Kommunen ansvarar för samhälls- och 
bostadsplanering, för vatten, avlopp och delar av transportinfrastrukturen, liksom den 
vägledande översiktsplaneringen som är viktig för att skapa en hållbar utveckling i 
kommunens tätorter såväl som landsbygder. 
Kommunen har haft en positiv befolkningstillväxt sedan 2013, och inflyttningen till 
kommunen fortsatte även under 2021. Den pågående pandemin har lett till en utflyttning från 
städerna vilket gagnar en landsbygdskommun som Tierp. Kommunen har god planberedskap 
för fortsatt bostadsbyggande, dock färdigställdes få bostäder under 2021 och vi har fortsatt 
bostadsbrist i kommunen. Vid försäljning av mark ställs kriterier för bland annat 
boendekostnader för att gynna möjligheten till bostäder som många har råd att efterfråga. Det 
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råder dock fortfarande efterfrågan på många slags bostäder i kommunen och trångboddheten i 
kommunen fortsätter att öka i flerfamiljshus. 
För kommunernas planering av verksamhet och investeringar är det dock inte enbart 
utvecklingen av folkmängden som är intressant, utan även befolkningsstrukturen. Den 
demografiska försörjningskvoten, det vill säga andelen yngre (0–19 år) och äldre (65+) i 
förhållande till den arbetsföra befolkningen (20–64 år), fortsätter att öka i Tierps kommun, 
vilket kort sagt innebär att färre behöver försörja fler. Utmaningen att bibehålla god välfärd 
framöver, samtidigt som det krävs mer investeringar i vård, skola och omsorg, är något Tierps 
kommun delar med många andra kommuner i Sverige. 
Parker, träd och grönområden är nödvändiga för att skapa hälsosamma och motståndskraftiga 
städer och samhällen. Grönska i tätorter ger möjlighet till rekreation, bevarande av biologisk 
mångfald och skydd mot ett förändrat klimat. Kommunen har ett stort ansvar för att den 
gemensamma utemiljön är trygg, tillgänglig för alla samt erbjuder goda möjligheter till 
möten. Under den pågående pandemin har utemiljöerna varit särskilt viktiga. Vid exploatering 
där grönområden tas i anspråk ska dessa kompenseras i enlighet med vår naturvårdspolicy, 
detta är viktigt för att säkerställa att viktiga grönytor bibehålls i och kring tätorterna. 
Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller 
partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon 
bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av små slitagepartiklar som slits upp från vägbanan 
vid bilkörning. Att andas in dessa luftföroreningar påverkar hälsan negativt och kan ge 
upphov till luft- och andningsbesvär liksom ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos 
befolkningen. I kommunen fortsätter nivån av kväveoxider och små partiklar att minska men i 
en långsam takt. Det är därför av stor vikt även för folkhälsan att kommunen verkar för en 
snabb omställning av transportsystemet. 
Andelen cykelväg per invånare fortsätter att öka i kommunen samtidigt som den 
genomsnittliga körsträckan med bil minskade kraftigt under 2020, vilket till stor del är en 
effekt av minskat resande under pandemin. Om det är en trend som håller i sig återstår att se, 
men det öppnar upp för att vi ska kunna nå målet om Fossilfritt 2030 och mer hållbart 
resande. Regionen ansvarar för kollektivtrafiken i kommunen medan kommunen ansvarar för 
infrastrukturen samt att planera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Allt fler bor i 
kollektivtrafiknära lägen men vi ser också stora utmaningar i glesbygd där kollektivtrafiken 
inte är tillfredställande. 67,5 procent av Tierpsborna bor på ett sätt att de har god tillgång till 
kollektivtrafik. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Vi har sett en positiv utveckling av målet under lång tid. De natur- och hälsofarliga 
luftpartiklarna minskar och samhällsplaneringen tar större hänsyn till grönområden för 
rekreation och klimatanpassning. Lokala utvecklingsgrupper i flera tätorter är engagerade för 
att tillsammans med kommunen arbeta för mera hållbara och attraktiva tätorter och bygder. 
Dock finns mer kvar att göra för att nå målet, exempelvis ser vi hur trångboddheten i 
flerfamiljshus ökar och att luftkvaliteten i våra tätorter på sina håll fortfarande är hälsovådlig. 
En stor omställning av transportsystemet krävs som möjliggör fler resor med kollektivtrafik 
samt gång- och cykeltransporter. Att säkra och stärka tillgången till offentlig och kommersiell 
service och god landsbygdsutveckling i hela kommunen blir avgörande för om vi ska nå målet 
till år 2030. 
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Mål 12 och dess sex delmål handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar 
konsumtion och produktion. Globalt sett får fler och fler människor det materiellt bättre vilket 
är positivt för individen men det har också lett till en ökad resursanvändning som inte är 
långsiktigt hållbar. Vår konsumtion orsakar idag stor miljöpåverkan i andra delar av världen 
och vi har stora utmaningar i att hantera och ta hand om allt det avfall som konsumtionen för 
med sig. Mål 12 har identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar 
att nå. 
Kommunen arbetar strategiskt med avfallshantering genom att skapa möjligheter att 
återanvända, återvinna och återbruka varor inom den egna verksamheten samt skapa 
förutsättningar för allmänheten att göra detsamma. Det kommunala bolaget Tierps Energi och 
Miljö AB (TEMAB) ansvarar för insamling av avfall. Under året har bolaget bland annat 
arbetat med sin renhållningstaxa för att göra den mer styrande för miljön och ökad 
återvinning. Under de senaste åren har det insamlade avfallet ökat kraftigt, det är insamlat 
grovavfall som står för den största ökningen, medan insamlat mat- och restavfall har minskat. 
Trenden är densamma i hela landet och tros vara en effekt av pandemin när fler är hemma och 
passar på att renovera och rensa ut i sina hem och fritidsboenden. 
Inom kostenheten arbetar man kontinuerligt för att minska matsvinnet i kommunens 
verksamheter. Mätningar av matsvinn sker nu dagligen i samtliga av kommunens kök, vilket 
skapar goda förutsättningar för uppföljning och förbättringsåtgärder. Utvecklingen är positiv, 
men arbetet har påverkats av pandemin. I mars 2021 var matsvinnet 80 g per måltid och i 
november visade mätningarna 54 g per måltid vilket innefattar både serveringssvinn och 
tallrikssvinn. Försäljningen av överbliven mat till kommunens medarbetare genom så kallade 
klimatlådor har minskat matsvinnet ytterligare. Pandemins hemmaarbete minskade 
försäljningen av klimatlådor men en ökning sågs under senare delen av året. Arbetssättet 
kommer fortsätta utvecklas eftersom det bidrar positivt till målet. 
Tierps kommunkoncern upphandlar varor och tjänster för cirka 50 miljoner kronor årligen. 
Genom att strategiskt använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen såväl minska sin 
miljö- och klimatpåverkan som bidra till att skapa bättre arbetsmiljö och nya lokala 
arbetstillfällen. 
Arbetet fortsätter för att ställa krav och driva på marknaden mot mer hållbara och cirkulära 
lösningar. Under året gjordes ett försök att upphandla återbrukade mobiltelefoner, dock inkom 
inga anbud. Förberedelser för kommande upphandlingar med ökade krav på återbruk och 
längre livslängd inom exempelvis möbler, datorer och annan IT-utrustning har pågått under 
året vilket väntas ge resultat under 2022. Under 2021 har förberedelser gjorts för införande av 
en möbelpool för att öka återanvändningen av möbler och andra produkter inom kommunens 
organisation. Syftet är att minska såväl avfall, klimatutsläpp som kostnader i kommunen. 
Arbete för att inrätta en kommunal fossilfri bilpool för kommunens egen fordonsflotta har 
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fortsatt under året. 
Under 2021 har kommunen infört ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för upphandling av 
livsmedel, vilket möjliggjort att fler lokala aktörer kunnat lämna anbud och bidra med 
närodlade livsmedel till kommunens verksamheter. Detta är ett resultat av projektet NärMat 
som påbörjades under 2020 och som främjat en mer hållbar konsumtion som gynnar den 
lokala livsmedelsproduktionen och lokala arbetstillfällen. Bra dialoger med företagare och 
producenter har lett till denna goda samverkan. Under året serverades kött från lokala 
producenter vid totalt fem tillfällen i kommunens verksamheter. Detta har varit mycket lyckat 
och uppskattat bland kommunens matgäster. Projektet är avslutat och arbetet fortsätter nu i 
ordinarie verksamhet. Viktigt framöver är att hitta producenter för fler livsmedel liksom att 
kommunens verksamheter fortsätter att efterfråga varorna. 
Andelen ekologiska livsmedel som serveras var 25 procent under 2021. Omvärldsfaktorer har 
påverkat både utbud och priser vilket i kombination med tillgängliga resurser har gjort att 
andelen ekologiskt inte ökat utan ligger på samma nivå som 2020. 
Pandemin har ökat antalet besökare till kommunen vilket är positivt men ställer nya krav på 
kommunala verksamheter och besöksnäringsföretag. Den digitala destinationsappen Upplev 
Norduppland har fortsatt utvecklas och marknadsföras under året. Torghandelstillfällen har 
anordnats under sommaren för att gynna lokala producenter och turism. Det finns fortsatt 
behov av att utveckla den fysiska turisminformationen till och vid besöksmål i kommunen. 
Nedre Dalälvens intresseförening beviljades under året ett 13 månader långt projekt för stärkt 
besöksnäring i biosfärsområdet. Syftet med projektet är att stärka verksamheterna inom 
besöksnäringen i kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Trenden för flera av delmålen är positiv men utvecklingen går långsamt och vi är fortfarande 
långt ifrån målet om en hållbar produktion och konsumtion i kommunen. Det ekologiska 
fotavtrycket för en genomsnittlig Tierspbo är fortfarande långt över vad som är långsiktigt 
hållbart. Kommunens verksamheter upphandlar en stor mängd varor årligen och det saknas 
idag bra uppföljningsinstrument för att se vilket klimat- och miljöavtryck detta för med sig, 
dock pågår en stor mängd initiativ i kommunen för att upphandla med så stor miljömässig och 
social hänsyn som bara är möjligt. För att nå målet behövs mer samverkan med lokala företag 
som har gått före inom området, med våra bolag för att kunna förbättra avfallshanteringen 
med mer återvinning och återbruk samt mer dialog med medborgare för att informera och 
inspirera till mer hållbara livsstilar. 

 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade 
utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och 
använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig 
global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga 
konsekvenser. Vi ser redan nu hur ett förändrat klimat orsakar torka, bränder, vattenbrist, 
översvämningar, stormar och kollapsade ekosystem såväl globalt som i vår kommun. 
Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning 
och en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunens tre delmål handlar om att stärka 
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motståndskraften mot klimatförändringarna, uppnå fossilfria transporter och nå 
klimatneutralitet senast år 2045 i kommunen. 
Utsläppen av växthusgaser har minskat med 26 procent jämfört med år 1990 i kommunen. 
Den sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och lokaler. Kommunen 
tog under 2020 fram en koldioxidb,udget som visar att vi måste minska våra utsläpp med 
minst 6,2 procent årligen för att nå våra antagna klimatmål och bidra till uppfyllelsen av 
Parisavtalet. Minskningen av utsläppen går inte i den takt som behövs och från år 2022 och 
framåt måste minskningen istället vara minst 6,5 procent för att nå klimatmålen. Vid den 
senaste mätningen 2019 hade utsläppen minskat med 1,4 procent jämfört med föregående år. 
Betydligt större insatser behövs därmed för att minska utsläppen inom kommunens 
organisation liksom underlätta för medborgarna och företagen att göra detsamma. 
Transporterna står för över hälften av alla växthusgasutsläpp i kommunen, inom vilken 
persontransporterna utgör den största delen. Kommunen arbetar i samverkan med andra 
aktörer för att främja utbyggnad av infrastruktur för fossilfria fordon, bland annat genom att 
delta i det regionala projektet Fossilfritt 2030. De viktigaste faktorerna för att ställa om 
personbilstrafiken är att erbjuda andra attraktiva alternativ, såsom bra tillgång till 
kollektivtrafik och cykelvägar, tillgång till biogas, biodisel och publika snabbladdare för elbil 
liksom möjlighet till laddning av elbil vid hemmet. Individen har ett stort eget ansvar, men 
även hyresvärdar som det kommunala bolaget AB Tierpsbyggen har ett ansvar och installerar 
i dagsläget ladduttag för elbil till de hyresgäster som efterfrågar det. Den upphandling av 
biogastankstation i Tierps köping som påbörjades i slutet av 2020 fick inte in några anbud 
från näringsidkare och arbetet har stannat av, men diskussioner fortsätter med regionen för 
hur vi ska gå vidare med frågan. 
Andra stora utsläppskällor i kommunen är jordbruket, arbetsmaskiner och industrin. Här 
behöver vi intensifiera samarbetet för att testa nya metoder och underlätta för näringsidkare 
och de gröna näringarna inom jord- och skogsbruk att testa och övergå till mer hållbara 
metoder. I nätverket för kvalitet och miljö diskuteras dessa frågor med kommunen liksom i 
det nära samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) som finns. 
Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommunen sker även inom många andra områden. Det 
gäller exempelvis infrastrukturplanering, trafikplanering och satsningar på kollektivtrafik, 
cykel och gång, parkeringspolicy eller samordnad godsdistribution. Kommunen arbetar också 
för att underlätta för etablering av vindkraft och solenergi där det finns goda förutsättningar. 
Antalet solcellsanläggningar fortsätter också att öka i snabb takt i kommunen. Under 2021 
antogs en ny resepolicy för kommunens anställda där digitala resfria möten ges en större 
tyngd, liksom hållbara färdsätt med kollektivtrafik, gång eller cykel. En klimatväxling 
infördes också för att ytterligare främja mer hållbara resval. 
Kommunen som organisation står för en stor andel av de totala utsläppen i kommunen och har 
ett stort ansvar i att minska sin klimatpåverkan liksom att anpassa sig till ett förändrat klimat. 
Det pågår exempelvis ett arbete i den nya översiktsplanen för att bättre klimatanpassa den 
fysiska planeringen framöver och minimera risker och skador till följd av översvämningar, 
rasrisk eller havsnivåhöjning exempelvis. Det pågår också arbete i flera verksamheter för att 
se över sin klimatpåverkan vad gäller inköp av varor och tjänster. Inom en hemtjänstenhet har 
man övergått från bil till elcykel på korta sträckor och inom kostenheten arbetar man för att 
samköra mattransporter vid lov och ledigheter. 
Under 2021 har ett förarbete gjorts för att under 2022 börja installera ladduttag för elbil vid 
kommunens egna verksamheter. Kommunens har också deltagit i en upphandling av elbilar 
tillsammans med andra kommuner, och kommer under 2022 börja köpa in ett antal elbilar. 
Omställning av fordonsflottan inom de kommunala bolagen pågår och här har ett stort antal 
bilar bytts ut mot fossilfira alternativ. Kommunen kan ha stor påverkan genom att agera 
föredöme men fortfarande är det långt kvar till målet om en fossilfri fordonsflotta och 
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utvecklingen i kommunen som stort går fortsatt långsamt. Idag är ca 8 procent av 
personbilarna i trafik i kommunen klassade som en miljöbil (el, elhybrid, laddhybrid, gas eller 
etanol). 
Kommunen arbetar också för att ständigt förbättra miljö- och klimatkrav vid upphandling. 
Mervärdeskrav om fossilfria transporter ställs i regel alltid vid leveranser men det är inte alltid 
kravet uppfylls bland de anbud som kommer in. Bristen på fossilfria drivmedel i kommunen 
påverkar näringslivets möjligheter till omställning. Kostenheten fortsätter att utveckla sitt 
arbete med hållbara menyer och har ett lågt klimatavtryck från sina menyer till följd av den 
stora mängd vegetabilier som serveras. Arbetet för att minska matsvinnet håller också ned 
utsläppen. 
Kommunen har idag inget aktuellt och uppdaterat sätt att mäta utsläpp utifrån ett 
konsumtionsperspektiv. Men utifrån de uppskattningar som gjorts tidigare år, är dessa utsläpp 
större än de territoriella som vi mäter idag. Mer arbete behövs framöver för att verka för mer 
hållbar beteenden och livsstilar i kommunen. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Det görs mycket på området i kommunen, av såväl våra kommunala bolag och verksamheter 
som företag och privatpersoner. Dock minskar inte klimatutsläppen i den takt som de måste 
om vi ska uppnå våra klimatmål. Mer måste göras i samverkan med andra aktörer för att 
skynda på arbetet, en stor andel av utsläppen sker inom sektorer där kommunen inte har 
rådighet såsom vägtrafik på stamvägnätet, inom jordbruk och skogsbruk liksom från de 
industriverksamheter som finns i kommunen. Kommunen har dock alla möjligheter att agera 
föredöme och minska sina egna utsläpp och möjliggöra och underlätta för medborgare, 
företag och föreningar att göra detsamma. 

 
Mål 14 och de sex delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och 
marina resurser på ett hållbart sätt. Havsmiljön påverkas idag av fiske, spridning av 
miljögifter och utsläpp av näringsämnen som hamnar i haven och leder till övergödning. Det 
stör den biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion av 
mat, livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster. Många av havens fiskebestånd är 
överutnyttjade och därför krävs en internationell ansträngning som främjar återuppbyggnaden 
av hotade bestånd i Östersjön och som kan möjliggöra för de fåtal yrkesfiskare som 
fortfarande finns i kommunen att fortsätta verka. 
Att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt är frågor som kommunen har 
arbetat länge med. Kommunen är ansvarig för avloppssystemen, vilka renar avloppsvattnet 
från näringsämnen och andra farliga ämnen innan det når våra sjöar och vattendrag. Som 
tillsynsmyndighet är kommunen dessutom ansvarig för tillsyn av jordbruk och miljöfarliga 
verksamheter som innebär en belastning för havsmiljön. Kommunen fortsätter att bevaka 
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åtgärder för att skydda kustnära ekosystem. Alla strandskyddsärenden bedöms utifrån 
påverkan på marina ekosystem. Planering för byggnation av fiskvandringsvägar pågår. 
Tillsammans med Upplandsstiftelsen har kommunen också sökt och fått LOVA-bidrag (lokala 
vattenvårdsprojekt) för yngelområden för fisk. 
Kommunen har under året ingått i pilotprojektet Ekosystembaserad havsförvaltning i södra 
Bottenhavet drivet av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kommuner, region, 
länsstyrelse och näringsidkare i området. Detta är väldigt positivt och kommer ytterligare sätta 
fokus på frågorna om en mer hållbar förvaltning av våra kuster framöver. En 
vattensamordnare ska rekryterats som kommer att arbeta med pilotprojektet men även att 
stärka kommunens arbete med havs- och vattenfrågorna. 
Länsstyrelsens färdplan för ett hållbart län har haft tema vatten under 2021 och kommunen 
samt bolagen har antagit flera hållbarhetslöften på temat under året. Bland annat har 
kommunen åtagit sig att minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten 
och enskilda avlopp och andra verksamheter. Kommunen fortsätter att arbeta för att förebygga 
och minska alla slags föroreningar i havet enligt tillsynsplanen. Tillsyn av enskilda avlopp har 
inte utförts under 2021 på grund av sjukfrånvaro och vakanser. 
Vad gäller förbättrad infrastruktur vid kusterna har antalet noder som fått förbättrad service 
inte påverkats under 2021, vilket beror på att insatserna kräver mycket finansiering, planering 
och samordning mellan olika aktörer. Under 2022 behöver mer finansiering sökas för att 
kunna genomföra renoveringen av Ängskärs djuphamn som planerat. 
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 
kartläggningen är planerad under 2022. 
I länsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen för 2021 görs bedömningen att vi inte 
kommer att nå det svenska miljömålet om hav i balans samt levande kust och skärgård i 
Uppsala län. Problemen med övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och överfiske kräver 
mer omfattande åtgärder såväl lokalt som regionalt och internationellt. Inga kustvatten i 
Uppsala län uppnår god ekologisk status på grund av övergödning. Utsläpp av växtnäring har 
minskat tack vare åtgärder inom jordbruk och avlopp, men ytterligare insatser krävs. 
Kustvattnets kemiska status är påverkad av höga halter kvicksilver och flamskyddsmedel. 
Tillståndet för flera fiskbestånd som utnyttjas för fritids- och yrkesfiske i Bottenhavet är 
alarmerande. Bestånden av torsk, gös, sik och lax är svaga och vildlaxens genetiska variation 
har minskat på grund av kompensationsodling i utbyggda älvar. Det omfattande trålfisket på 
strömming behöver minska och restaurering av lekmiljöer behöver fortsätta. Konkurrens och 
störning från gråsäl och skarv är ett stort problem för fritids- och yrkesfisket. Det småskaliga 
yrkesfisket har minskat under flera årtionden, medelåldern är höga bland de aktiva 
yrkesfiskarna, och det finns en risk för en nedgång kommande år och att levande fiskelägen 
försvinner, eller ersätts med bostäder och fritidshus. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Då det saknas nyckeltal för målet på kommunal nivå görs bedömningen på länsnivå. Många 
goda initiativ har tagits men vi har fortsatt stora utmaningar med övergödning, en ökad 
kemikalieanvändning i samhället och kustvatten som inte uppvisar en god ekologisk status. 
Mer behöver göras lokalt, nationellt och internationellt för att förbättra statusen för Östersjön 
och våra kustmiljöer. Det är mycket positivt att ett pilotprojekt för ekosystembaserad 
havsförvaltning har dragit igång och de möjliggör för att vi tillsammans med andra aktörer i 
södra Bottenhavet kan agera för friska ekosystem som kan nyttjas för fiske och rekreation 
även i framtiden. En vattensamordnare i kommunen kommer också att kunna intensifiera 
arbetet med frågan och ta ett samlat grepp kring utmaningar och åtgärder i kommunen. 
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Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlusten av den biologiska 
mångfalden och stärka ekosystemen. Målet och våra fem delmål betonar vikten av att bevara 
och återställa ekosystem, hejda förlusten av biologisk mångfald samt informera och locka till 
utevistelse bland medborgare och turister. Kommunen har även antagit hållbarhetslöften inom 
länsstyrelsens åtgärdsprogram för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilka ytterligare 
konkretiserar hur kommunen jobbar för att nå målet. 
Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena 
vatten och luft, lagra kol eller pollinera grödor. Kommunen kan påverka utvecklingen genom 
sitt agerande som ansvarig för den fysiska planeringen, som markförvaltare samt som 
upphandlare. Trots att mycket görs och har gjorts det senaste året har vi ännu inte lyckats 
vända utvecklingen och antalet hotade arter fortsätter att öka såväl globalt och nationellt som i 
vårt län. 
Kommunen bedriver idag ett aktivt naturvårdsarbete och beviljades olika medel för 
naturvårds- och friluftsprojekt med start under 2021, bland annat arbete med att minska 
invasiva arter i kommunen. En ny rutin har tagits fram och en e-tjänst lanserats för att det ska 
bli lättare för invånare att rapportera in invasiva arter. Ett lyckat samarbete mellan 
kommunerna i Tierp, Älvkarleby och Östhammar och svenska jägareförbundet för att 
begränsa vildsvinstammen i länet resulterade i att 9000 portioner vildsvinsfärs kunde serveras 
i kommunernas verksamheter, vilket var väldigt uppskattat. 
I Örbyhus fortsätter det goda samarbetet med en lantbrukare som låter sina djur beta på 
kommunens mark för att hålla landskapet öppet samtidigt som köttet tas tillvara och serveras i 
kommunens skolor. En skötselplan för Iggelbo naturreservat har uppdaterats under året och 
fler gräsmattor i tätorterna har ändrats till ängsmark för att bevara och gynna tillväxt av den 
biologiska mångfalden. 
Flera kommunala verksamheter arbetar direkt eller indirekt med målet. Kommunens 
fastighetsbolag arbetar för att öka biologisk mångfald i anslutning till bostäder eller invid sina 
verksamheter. Kultur och fritid arbetar kontinuerligt för att tillgängliggöra kommunens natur- 
och kulturvärden, att utveckla kommunens smultronställen och sprida information om dessa. 
Under året har till exempel en grillplats uppförts vid fiskvandringsvägen i Karlholm, 
förbättringar har gjorts längs Upplandsleden och vid Hjällsjön. Våra natur- och 
friluftsområden har krävt mer skötsel än tidigare vilket vittnar om att fler än någonsin har 
hittat ut till våra vackra naturområden under pandemin. 
Alla skolor har idag tillgång till naturskolan och använder närliggande miljöer för 
utomhuspedagogik. 17 av 18 förskolor arbetar enligt Grön flagg-metodik, vilket hjälper 
förskolor att arbeta strukturerat med lärande för hållbar utveckling. Kommunen publicerar 
kontinuerligt bilder och texter om naturvärden och grönområden på hemsidan och i sociala 
medier, samt med hjälp av infoskyltar i den fysiska miljön. 
Det är svårt att avgränsa målbedömningen till endast Tierps kommun, då växter och djur inte 
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följer några kommungränser och vi saknar idag nyckeltal för att följa utvecklingen på 
kommunal nivå, därför tas utvecklingen i hela länet i beaktande. I Uppsala läns uppföljning av 
miljömålen bedöms målet om Ett rikt djur och växtliv inte att uppnås 2021 och trenden är 
dessutom negativ. Flera aktörer i Uppsala län har under många år arbetat med att skydda, 
sköta och värna länets alla naturtyper och arter. Under senare år har även bekämpning av 
invasiva främmande arter tagit mer fart. Trots det så förloras fortfarande biologisk mångfald i 
stort sett i samma utsträckning i länet som tidigare och det krävs ännu större insatser för att 
trenden ska vända. 
Det största antalet arter, både sällsynta och mer allmänt förekommande, finns i jordbruks- och 
skogslandskapen. I skogslandskapen krävs att större hänsyn tas vid avverkning och andra 
skogsbruksåtgärder. Det storskaliga jordbruket har inneburit att jordbrukslandskapet 
biologiska värden i stor utsträckning har fragmenterats, vilket innebär att många växt- och 
djurarters förmåga att sprida sig är starkt begränsad. För att minska de negativa effekterna 
behövs fler åtgärder i hela länet såsom att skapa och bibehålla öppna diken, åkerholmar och 
våtmarker. Naturtyper såsom slåttermark, ängs- och skogsbeten är ofta mycket artrika men 
minskar när de inte ger lönsamhet och tillåts växa igen. Länet lider också av stora 
granbarkborreangrepp, kopplat till påverkan från klimatförändringarna, liksom 
skadeverkningar från vildsvin. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Trots att mycket görs och har gjorts de senaste åren går utvecklingen för den biologiska 
mångfalden inte åt rätt håll då antalet hotade arter fortsätter att öka i hela länet. Vi behöver 
utveckla bedömningar och nyckeltal för att kunna följa målet mer noggrant även på 
kommunal nivå. Utvecklingen för målet påverkas även av att naturens återhämtning i många 
fall är långsam varför det tar tid innan åtgärder får genomslag i form av effekter för miljön. 
Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete i hela länet är avgörande för att vända trenden, 
vilket också sker i allt högre grad i och med exempelvis Länsstyrelsens arbete med 
hållbarhetslöften för miljön. Mycket positivt sker också i vår kommun, där det aktiva 
naturvårdsarbete ger goda resultat lokalt, med fler naturreservat, fler återställda våtmarker, 
naturområden som tillgängliggörs och alltfler som besöker kommunens natur- och 
grönområden, något vi särskilt sett betydelsen av under pandemiåret 2021. 

 
Mål 16 handlar om att skapa ett tryggt, fredligt och inkluderande samhälle. Fred och frihet 
från våld är både ett mål och en förutsättning för hållbar utveckling. Trygghet och möjlighet 
till delaktighet för alla är grundläggande i den lokala demokratin, likaså möjligheten till insyn 
och ansvarsutkrävande i samhällets institutioner. Fem lokala delmål är kopplade till målet. 
Dessa handlar om att bygga upp effektiva, rättssäkra och öppna institutioner, öka 
medborgarnas delaktighet i kommunens utveckling, tillse en långsiktigt hållbar ekonomi i 
kommunen samt öka tillgången till snabbt bredband. 
Detta är ett mål som fortsatt varit väldigt aktuellt under 2021 då pandemin i olika perioder 
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ställt omfattande krav på de kommunala verksamheterna. Alla verksamheter har varit tvungna 
att anpassa och ställa om sin verksamhet efter de rådande förhållandena. Än är det för tidigt 
att utvärdera hur väl krisen har hanterats men bilden från verksamheterna är att kommunen 
generellt hanterat pandemin väl, det bekräftas också av länsstyrelsens analys som utvärderat 
hur väl Uppsala län har hanterat pandemin. Kommunen har också fortsatt att förbättra sin 
krisberedskap under året, bland annat har man antagit ett styrdokument för krisberedskap och 
civilt försvar liksom en plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar. 
Kommunen har ett väl utvecklat arbetssätt för att stärka lokal demokrati och utveckla dialogen 
med medborgarna. Tre medborgardialoger i olika frågor har genomförts och avslutats under 
året: en avslutande dialog runt rekreationsområdet i Örbyhus, en medborgardialog i den 
komplexa frågan gällande situationen runt skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge samt 
insamling av synpunkter runt hur barn- och ungas inflytande kan öka. 
Kommunfullmäktige har under 2021 beslutat om fortsatta satsningar för att stärka ungas 
delaktighet och inflytande i den lokala demokratin. På sikt förväntas detta leda till att 
kunskapen om demokrati och möjligheten att påverka sitt lokalsamhälle ökar bland barn, unga 
och vuxna. Frågan kring införande av medborgarförslag ska utredas. Idag finns möjlighet till 
synpunkts- och klagomålshantering och politikens brevlåda till kommunfullmäktige där 
medborgare kan ställa frågor till våra förtroendevalda. 
Individ- och familjeomsorgen arbetar med frågan blanda annat med ett stärkt barnperspektiv 
där utbildningsinsatser gjorts under året för att dokumentera barnperspektivet på ett bättre sätt. 
Tillväxt och samhällsbyggnad genomför också intressentdialoger, där medborgares 
engagemang och viljeriktning tagits i beaktning, exempelvis vid val av placering av ny 
förskola i Söderfors under året. 
Även brukarinflytande och möjlighet till delaktighet fortsätter utvecklas i kommunen. 
Exempel är referensgrupper och brukarråd inom vård- och omsorgsverksamheterna för att öka 
möjligheten att lämna synpunkter på och idéer kring verksamhetens innehåll. Synpunkter och 
klagomålshantering ses som en viktig länk i att öka inflytande och delaktighet för kunderna. 
Som en konsekvens av Covid-19 har verksamheterna genomfört mer personcentrerad vård. En 
större hänsyn har tagits till individuella önskemål och individuella aktiviteter har genomförts i 
större utsträckning än innan pandemin. 
Tillgången till snabbt bredband blir allt viktigare för att medborgare i alla delar av kommunen 
ska kunna inkluderas i det moderna samhället. Utbyggnaden pågår i kommunen om än i en 
långsam takt. Hushåll på landsbygden som kan ansluta till bredband har ökat i samband med 
nya tekniska lösningar som erbjuder bredband via radiolänk. 59,5 procent av kommunens 
invånare har idag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 70,7 procent har tillgång till 
eller möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Kommunen har inte full rådighet i frågan men 
bidrar till lösningar och samverkan med såväl staten, regionen som företag för att underlätta 
utbyggnaden. 
Utifrån uppnådd resultatnivå 2021 kan ekonomin i kommunen anses långsiktigt hållbar. 
Soliditeten ligger under 40 procent och har minskat både 2018, 2019 och 2020, men under 
2021 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, det vill säga en lägre skuldsättningsgrad 
och bättre ekonomisk handlingsförmåga. 
För att effektivisera verksamheterna och erbjuda en förbättrad service för medborgare arbetar 
flera enheter med att utveckla välfärdsteknik och en ökad digitalisering, bland annat har nio 
nya e-tjänster lanserats under året. Kundcenter fortsätter att besvara en stor mängd frågor som 
kommer in till kommunen. Under 2021 hanterades över 50 000 ärenden som samtliga fått svar 
inom kund-garantin, det vill säga återkoppling inom 24 timmar under helgfria vardagar. 
Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade inte antalet anmälda 
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brott under 2021, dock har antalet anmälda våldsbrott ökat sedan pandemin startade. Vi ser 
under året fler fall av misshandel och kvinnofridskränkning, vilket också bekräftar den bild vi 
ser inom kommunens verksamhet med flera ärenden kring våld i nära relation, psykisk ohälsa 
och med beroendeproblematik. I statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 
mäter man bland annat trygghet hos invånare i kommunen och vi har sett en negativ trend de 
senaste tio åren, där något fler uppger att de inte känner sig trygga i vår kommun, vilket följer 
trenden i riket. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Vi ser en positiv utveckling av målet, valdeltagandet har ökat stadigt vid de senaste valen, fler 
medborgare har getts möjlighet att påverka kommunen genom medborgardialoger, och 
kommunens ekonomi bedöms också vara bättre än på länge. Digitaliseringstakten har fått en 
skjuts genom pandemin vilket effektiviserat arbetet i kommunen med mer digitala möten och 
fler e-tjänster, dock går bredbandsutbyggnaden fortfarande i långsamt takt utanför tätorterna. 
Inom kommunens verksamheter prioriteras frågor om inflytande och delaktighet allt mer, 
dock upplever många medborgare sitt inflytande och sin påverkan på kommunen och 
samhällsutvecklingen som låg. Att utveckla och synliggöra arbetet med delaktighet och 
inflytande är ett måste för att nå resultat på sikt. Pandemin har satt stor press på kommunens 
verksamheter men bilden överlag är att man hanterat pandemin väl även om vi kommer att få 
leva med dess effekter under lång tid framöver. Exempelvis finns en oro att psykisk ohälsa 
och våldsbrott nu ökar, vilket kan vara en följd av pandemin och en ökad isolering. 
Uppfyllelsen av målet och delmålen är avhängiga mycket som händer i omvärlden, men vi är 
på god väg att uppnå målet. 

 
Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av Agenda 2030. Kommunen har antagit tre lokala 
delmål om att styra mot hållbarhet genom mer partnerskap och samarbete med andra aktörer, 
om att använda upphandling som verktyg samt att tilliten bland kommunens invånare ska öka. 
Kommunen har möjlighet att påverka utvecklingen av alla agendans mål men samverkan på 
alla nivåer är helt nödvändigt om målen ska kunna uppnås till år 2030. Att stärka samarbetet 
över sektorsgränserna med det privata näringslivet och civilsamhället kan dessutom bidra till 
att öka engagemanget för att bidra till en hållbar utveckling i kommunen. 
Kommunens olika verksamheter har redan idag väletablerade samarbeten med såväl Region 
Uppsala, samordningsförbundet, universiteten, grannkommunerna samt civilsamhälle och 
företag. Covid-19 har till viss del påverkat arbetet med mål 17 och samverkan har på många 
håll fått pausats eller övergått till digitala former. Samtidigt vittnar fler om att samverkan har 
ökat såväl med regionen som med det lokala näringslivet och föreningslivet under pandemin, 
då många drabbats hårt och behovet av samarbete och att hitta gemensamma lösningar har 
ökat. Denna stärkta samverkan är något alla aktörer bör ta vara på och fortsätta utveckla 
ändamålsmässigt. 
Kommunens verksamheter arbetar kontinuerligt för att utveckla samverkan. Inom vård och 
omsorg har exempelvis arbetet med Nära vård i regionen fortsatt utvecklas under året och ett 
nära samarbete med föreningar har gjort att man fortsatt kunna utveckla aktivitets- och 
fritidsutbudet för personer inom vård- och omsorgsboendena. Under året har man också för 



Årsredovisning 2021 55(213)

första gången gett förtjänsttecken till de som arbetet inom daglig verksamhet i 25 år, vilket 
varit väldigt uppskattat. Utbildningsverksamheten har många pågående samverkansprojekt 
som exempelvis teknikcollege, vård- och omsorgscollege, Ung företagsamhet (UF), Fosam 
och Skolledarakademin med Uppsala universitet med gott resultat. Biosfärområdet Nedre 
Dalälven fungerar som samverkansplattform där Tierps kommun tillsammans med 
kommunerna runt Dalälven kan driva frågor om landsbygdsutveckling och hållbar utveckling. 
Kommunen har ett stort antal verksamma föreningar, över 100 stycken, som bidrar till välfärd 
och samhällsutveckling. Kommunen delar ut bidrag till vissa föreningar och har kontinuerlig 
dialog för att stötta föreningslivet även på andra sätt än rent ekonomiskt. Processen för att ta 
fram en lokal överenskommelse (LÖK) har fortsatt under 2021 med vissa begränsningar på 
grund av pandemin. Syftet är att utveckla möjligheterna för civilsamhällets aktörer att delta, 
skapa mervärde och bidra till utvecklingen i Tierps kommun samt att skapa en tydlig struktur 
för dialog och samverkan mellan parterna. Samverkan sker redan idag med ideella 
utvecklingsgrupper för att skapa attraktiva orter och miljöer, till exempel i Örbyhus. Denna 
samverkan har stor potential att utvecklas, vilket förutsätter engagemang, öppenhet och 
kreativitet från alla kommunens verksamheter. 
Tierps kommun deltar i projektet Utvecklingsnätverk sociala företag som drivs av Sveriges 
kommuner och regioner. Syftet är att öka kommunens affärer med sociala företag och 
civilsamhällets organisationer. Under året har Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ingåtts 
mellan Tierps kommun och två sociala företag verksamma i kommunen, vilket bidrar till att 
fler personer närmar sig den ordinarie arbetsmarknaden. Sedan tidigare har kommunen IOP:er 
med Brottsofferjouren och Kvinnojouren, vilka har hög kompetens inom sina respektive 
expertisområden. 
Nätverksträffar för det lokala näringslivet som arrangeras av kommunen har i stor 
utsträckning genomförts digitalt under året. Detta har bidragit till att fler haft möjlighet att 
delta under exempelvis företagsfrukostar som varit välbesökta. Näringslivsrådet för kvalitet 
och miljö består av företag i kommunen som vill öka takten i omställningen till ett hållbart 
samhälle. Detta nätverk har återstartats under 2021 och träffats tre gånger. Samverkan mellan 
utbildningsverksamheten och den lokala arbetsmarknadens aktörer fortgår och utvecklas. 
Syftet är att på sikt minska både arbetslösheten i kommunen och kompetensbristen på 
arbetsmarknaden. 
Kommunens konsumtion av varor påverkar den sociala och ekologiska hållbarheten inte bara 
lokalt och nationellt utan även i andra delar av världen. Vid samtliga upphandlingar som 
inkluderar transporter sätts incitament, vid utvärderingen av anbud, som gör anbudsgivares 
investeringar i fossilfria transporter lönsamma. Arbete pågår även för att öka återbruket av IT-
produkter, möbler samt textilier vilket är produkter som kommunen konsumerar mycket av 
för att bidra till såväl miljömässiga som ekonomiska mål, vilket väntas ge konkreta resultat 
under 2022. 
För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit till både andra 
människor och till olika samhällsfunktioner. Tillit kan också betraktas som en viktig 
beståndsdel i främjandet av politiskt engagemang och demokratisk utveckling i samhället i 
stort. Andelen som uppger att de saknar tillit till andra har ökat över tid sett till hela Sverige. 
Fler idag än för tjugo år sedan uppger att de saknar tillit till andra. Det är en större andel bland 
unga (16 - 29 år) som uppger att man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor, jämfört 
med övriga åldersgrupper. Det är också betydligt fler med en förgymnasial utbildning som 
saknar tillit till andra, i jämförelse med dem som har en högre utbildning. I den undersökning 
som görs inom regionens enkät Liv och hälsa är tilliten generellt hög bland vuxna men lägre 
bland unga i kommunen. Det stämmer också väl med bilden från nationella kartläggningar. 
Kommunen arbetar med såväl fysiska mötesplatser, ett stort utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter samt för att stötta föreningsliv och lokalt näringsliv, vilket alla på sikt kan 
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bidra till en öka tilliten i samhället, dock krävs mer insatser och faktorer i omvärlden påverkar 
också uppfyllelsen av målet. 
Samlad bedömning av måluppfyllelsen till år 2030 
Samverkan med kommun och resterande samhälle bedöms fortsatt vara god. Pandemin har 
minskat samverkan när det kommer till fysiska träffar, men också ökat samverkan då behovet 
varit större men den har tagit andra digitala former. Samtliga verksamheter i kommunen 
vittnar om en omfattande upparbetad samverkan som ger stora vinster med såväl universitet 
och högskolor, region och länsstyrelse, civilsamhälle och företag och många andra aktörer. 
Detta är något som kommunen skulle kunna nyttja och främja än mer framöver, inte minst för 
att skapa bättre grogrund för hållbarhet och mellanmänsklig tillit. Utvecklingsområden är den 
internationella samverkan som skulle kunna utvecklas mer för erfarenhetsutbyten. Då 
uppfyllelsen av Agenda 2030 kräver att såväl medborgare, föreningar som företag tar sin roll i 
arbetet kommer samverkan i dess olika former spela en nyckelroll. Att upparbetade 
samverkansformer finns och utvecklas såsom Idéburna offentliga partnerskap, framtagande av 
Lokal överenskommelse, näringslivsråd och utvecklade metoder för medborgardialoger 
skapar en god grund för att Agendamålen ska kunna nås till år 2030. 

Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Tierps kommun används 
en finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella 
utvecklingen. 
Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem 
och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som 
föreskrivs i kommunallagen. 

 
  
RESULTAT 
Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i procent 2021 2020 2019 

Skatteintäktsutveckling 6,3 3,7 5,2 
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Förändring i procent 2021 2020 2019 

Nettokostnadsutveckling 0,6 5,4 3,6 

Skatteintäkterna 2021 var 6,3 procent högre än för 2020, ökningen var högre än den varit de 2 
föregående åren. Den årliga ökningstakten för skatteintäkterna har i genomsnitt varit 4,5 
procent de senaste 5 åren. Ökningen av skatteintäkterna för 2022 väntas bli ca 3,9 procent. 
Kostnadsutvecklingen bromsades in kraftigt 2021 tack vare att kommunen vidtog ett antal 
åtgärder under åren 2019 - 2020 för att minska ökningstakten som var under de senaste åren 
2017 och 2018. Till 2021 ökade kostnadsutvecklingen ytterst marginellt med 0,6 %. 
Kostnaderna under 2020 ökade med 5,4 procent delvis p.g.a. att kommunen tog ett antal 
engångskostnader i syfte att sänka de framtida kostnaderna, vilket också dem låga 
ökningstakten på 0,6 procent till 2021 tyder på. Tack vare det ökar möjligheten att hålla 
kostnadsutvecklingen lägre än skatteintäktsutvecklingen. 
Årets resultat och jämförelsestörande poster 

 
Kommunens resultat blev + 74,9 mnkr vilket är ett historiskt stort överskott och är 52,3 mnkr 
bättre än budget. Kommunens förbättrade resultat 2021 beror både på lägre ökningstakt av 
verksamheterna nettokostnader och en högre ökningstakt av skatteintäkter. Resultatet har 
utvecklats mycket positivt under de senaste åren och för 2021 uppnådde kommunen god 
ekonomisk hushållning + 5,4 %. 
Kommunkoncernen resultat exklusive jämförelsestörande poster 2021 blev 70,1 mnkr vilket 
är betydligt bättre än 2020. Resultatet som andel av skatter och kommunalekonomisk 
utdelning blev 5,0 procent vilket är en förbättring med 5,6 procentenheter jämfört med 2020. 
Under 2021 var det inga jämförelsestörande poster. Resultatet för 2021 är 38,1 mnkr bättre 
2020 års resultat rensat för de jämförelsestörande posterna som var 33,7 mnkr för 
kommunkoncernen. Relaterat till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning blir 
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utfallet 5,0 procent vilket är en kraftig förbättring med jämfört med 2,4 procentenheter för 
2020. 
Även om resultatet som andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning exklusive 
jämförelsestörande poster har förbättrats för kommunen och kommunkoncernen och uppnår 
målet för god ekonomisk hushållning för 2021 är det viktigt att fortsätta arbetet med att har 
kontroll över nettokostnadernas ökningstakt. Dock så syftar uppsägning i förtid av 
hyresavtalen i de jämförelsestörande posterna till att sänka hyreskostnaderna kommande år. 
Självfinansieringsgrad och skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar 

 
Självfinansieringsgraden definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten delat med 
nettoinvesteringarna. Ett värde under 100 innebär att man behöver låna till investeringarna. 
Skattefinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringar som finansieras av 
skattemedel efter att den löpande verksamheten är betald och definieras som resultatet efter 
finansiella poster plus avskrivningar, som man delar man med nettoinvesteringarna. 
Kommunkoncernen och kommunen har de senaste tre åren förbättrat sin 
självfinansieringsgrad. Kommunen har förbättrat sin självfinansiering kraftigt. Detta påverkar 
koncernens behov av att lånefinansiera investeringarna. Detta har varit ett strategiskt 
ställningstagande att höja självfinansieringsgraden och årets resultat. 
Kommunens skattefinansieringsgrad har kraftigt ökat de senaste åren, då investeringsvolymen 
minskat efter en investeringstung period, i kombination med förbättrade resultat. Under 2020 
och 2022 har kommunen kunnat finansiera sina nettoinvesteringar med hjälp av nettot från 
kassaflödet från den löpande verksamheten. 2018 och 2019 behövde delar av 
nettoinvesteringarna finansieras via likvida medel. I och med att kommunens 
självfinansieringsgrad under 2020 och 2021 var över 100, kunde kommunen minska 
skuldsättningen genom att checkkrediten inte behövde användas och därmed stärks 
soliditeten. Vilket ökar kommunens förmåga att möta utmaningar på längre sikt. 
KAPACITET 
Soliditet 
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Soliditeten som är det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna. Soliditeten beskriver hur 
kommunens och kommunkoncernens långsiktiga finansiella styrka utvecklas. Kommunens 
soliditet har successivt försämrats sedan 2016 på grund av låga resultat och höga 
investeringsvolymer. Investeringsvolymen under 2020 och 2021 har varit lägre än de två 
föregående åren och i kombination med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 
har både investeringar och checkkrediten från 2019 kunnat finansieras. Soliditeten har därmed 
vänt uppåt igen. I den nya riktlinjen för ekonomisk styrning anges det att kommunen ska ha 
målet att ha minst 25 % i soliditet inkl. pensionsförpliktelser. Delmålet 20 % för 2023 ser ut 
att kunna uppnås. 
En utmaning med detta är att öka soliditeten den samtidigt som kommunkoncernen står inför 
stora investeringar framöver. Det är därmed nödvändigt att stärka kommunkoncernens 
resultat. 
Skuldsättningsgrad 

 
Det har nu skett ett trendbrott i och med att skuldsättningsgraden är på nedåtgående. Detta har 
skett framför allt genom minskning av den kortsiktiga skuldsättningen. Den kortfristiga 
skuldsättningen har minskat med 37,0 mnkr. Detta är viktigt för kommunens ekonomiska 
hushållning och långsiktiga möjligheter att utvecklas. Det har även skett en minskning av den 
långfristiga skuldsättningsgraden. Det innebär att den totala skuldsättningsgraden har minskat 
med drygt 5 procentenheter till 2021 genom att ingen nyupplåning av långfristiga skulder har 
skett under året och kommunens goda resultat. Det är mycket positivt att den långfristiga 
skuldsättningsgraden har sjunkit, då kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov de 
kommande åren. Då finns det en risk för att den långfristiga skuldsättningsgraden åter 
kommer att öka om kommunen inte kan upprätthålla ett bra resultat, dvs över 2% av skatter 
och bidrag. Därför är det viktig att kunna finansiera investeringarna i större utsträckningen 
med hjälp av kassaflöde från den löpande verksamheten, främst genom bättre resultat. 
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Kommunalskatt 

Skattesats i kronor 2021 2020 2019 

Tierps kommun 21,29 21,29 21,29 

Medel för kommunerna i länet 21,66 21,67 21,70 

Kommunen har en relativt låg kommunalskatt i förhållande till de övriga kommunerna i länet. 
Detta är en styrka om det kommer tuffare ekonomiska utmaningar i och med att det kan vara 
möjligt att höja skatten utan att få högre skatt en medlet för kommunerna i Länet. 
  
RISK 
Borgensåtagande 

Mnkr 2021 2020 2019 

Borgensförbindelser    

Tierps kommunfastigheter AB 510,0 510,0 490,0 

AB Tierpsbyggen 875,0 875,0 845,0 

Tierps Energi och Miljö AB 350,0 350,0 350,0 

Tierps Fjärrvärme AB 98,6 100,2 101,8 

Summa borgensförbindelser egna bolag 1833,6 1835,2 1786,8 

Småhus - statliga bostadslån 0,1 0,2 0,2 

Föreningar 2,5 2,6 2,9 

Summa borgensförbindelser externt 2,6 2,8 3,1 

Summa borgensförbindelser 1836,2 1838,0 1789,9 

Externa borgensåtaganden är på en mycket låg nivå och innebär ingen större risk för 
kommunen. 
När det gäller borgensförbindelserna gentemot de kommunala bolagen så ligger de på en 
fortsatt hög nivå, men har minskat från 2020 till 2021 är enbart 1,6 mnkr. 
Ränterisk 

Kommunen 2021 2020 2019 

Genomsnittlig ränta 0,9 1,0 1,0 

Andel (%) lån med    

rörlig ränta 0,0 0,0 18,5 

räntebindningstid 1 till 3 år 37,0 38,9 29,6 

räntebindningstid 4 till 5 år 44,4 42,6 25,9 

räntebindningstid 6 år eller längre 18,5 18,5 25,9 

Andel (%) lån som förfaller till betalning    

under 2022 11,1 13,6 17,6 

under 2023 och 2024 25,9 31,8 41,2 

under 2025 och 2026 44,4 31,8 41,2 

under 2027 eller senare 18,5 22,7 0,0 

Den genomsnittliga räntan har under året minskat något, med 0,1 %. Kommunen har ej heller 
haft något upplåningsbehov under året och under 2022 amorteras ett lån på 30 mnkr. 
Ränterisken är inte överhängande då räntorna är fortsatt låga och huvuddelen av 



Årsredovisning 2021 61(213)

bindningstiden är längre än 4 år. Även refinansieringsrisken får betecknas som låg då 
huvudparten av den sker 2025 och framåt. 
Pension 

Mnkr 2021 2020 2019 

Individuell del, placeras av anställda 29,0 27,6 27,2 

Långfristig pensionsavsättning 110,9 104,4 93,8 

Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem 164,0 169,5 178,0 

Summa pensionsåtagande 303,9 301,5 299,0 

Särskild löneskatt 73,7 73,1 72,5 

Summa pensionsåtagande och löneskatt 377,7 374,6 371,6 

Ökningen av pensionsåtagandet förklaras av högre pensionsavsättning. Främsta anledningen 
till det är nytt livslängdsantagande som infördes under 2021. Vid utgången av 2021 är 206,8 
mnkr av pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen har kommunen tryggat i pensionsstiftelse. 
Det innebär att 298,6 mnkr är återlånade. 
  
KONTROLL 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

Mnkr 2021 2020 2019 

Budgetavvikelse Åretsresultat 52,2 -24,8 -12,5 

Prognosavvikelse Årets resultat, augusti 26,7 16,5 20,3 

Budgetavvikelse Nettoinvestering 15,6 47,6 39,7 

Prognosavvikelse Nettoinvesteringar, augusti -2,6 15,3 21,4 

Budgetavvikelsen för årets resultatet har förbättrats 2021, jämfört med 2020, men den beror 
till stor del på pandemieffekter, tagna omställningskostnader 2020. Det är dock viktigt att 
fortsatt ha fokus på att anpassa verksamheten efter tilldelad budget. 
Prognosavvikelse, dvs skillnaden mellan det faktiska resultatet och det prognosticerade 
resultatet i samband med delårsrapporten, blev högre 2021 jämfört med 2020. Det är framför 
allt inom finansverksamheten prognosavvikelsen kan hänföras. Prognoserna som 
verksamheterna gjorde har blivit betydligt träffsäkrare och alla de större verksamheterna 
ligger inom intervallet +/- 3 %.  Eftersom rättelse av väsentligt fel avseende avsättningar till 
deponier gjordes mot ingående eget kapital, så togs den kostnad för avsättning 2020, som 
felaktigt gjorts, bort. Därmed förbättrades resultatet 2020. 
Budgetavvikelsen för nettoinvesteringarna för 2021 blev 15,6 mnkr det vill säga genomförda 
investeringar blev 15,6 mnkr mindre än vad som planerats i budgeten. En orsak till detta 
under 2021 och tidigare år är att alla investeringsprojekt som budgeteras inte hinns med under 
året. Anledningar till detta kan vara brist på projektledare och tillgängliga entreprenader. 
Prognosavvikelsen för nettoinvesteringarna för 2021 blev -2,6 mnkr, vilket är närmare det 
faktiska utfallet jämfört med åren före. En anledning till detta är utveckling av arbetet med 
prognoser. 
Finansiella målsättningar 
Vid bedömning av god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige bl.a. beslutat att ett 
antal finansiella mål ska användas. 
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Resultatet som andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska överstiga 1,5 
procent, utfallet blev 5,4 procent och därmed är målet nått. 
Målet att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra intäkter uppnås, då 
nettokostnaderna ökade med 0,6 % medan skatteintäktsökningen var 6,3%. 
Målet för kommunens soliditet exklusive pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelsen är att den 
inte ska understiga 40 procent samt inte minska 2 år i rad. Detta uppnås delvis då soliditeten 
2021 blev 34,3 procent och att den ökade igen från 2020 efter att i några år minskat. 
 
  
  

Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett 
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. 
I samband med bokslutet för 2020 åberopade kommunen synnerliga skäl att inte återställa det 
negativa resultatet p.g.a. att resultatet beror på engångskostnader för omställning av 
verksamheten med syfta att minska kostnaderna kommande år. Därmed finns det inte något 
underskott från tidigare år att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 73 
mnkr (- 10 mnkr), vilket därmed lever upp till lagens krav. Årets resultat är betydligt bättre än 
resultatet tidigare år. I balanskravsutredningen har reavinster avseende försäljning av tekniska 
hjälpmedel och del av Kyrkskolan räknats bort från årets resultat. 
Enligt RKR R15, Förvaltningsberättelse redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Utgångspunkten vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning görs. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalstatistik 

 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 37 personer från föregående år och antalet 
årsarbetare har sjunkit med 102. Detta tyder på att fler medarbetare har tillsvidareanställning 
och färre har visstidsanställning 2021. Sjukfrånvaron har sjunit från 8,3 till 7 procent. 
Årsarbetare fördelat på verksamhet. 
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram 
utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 
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Åldersfördelning  
Medelåldern i kommunen är 46 år och är oförändrad sedan 2020. Andelen kvinnor är 80 
procent och var 81 procent 2020. 
Nedan återges åldersfördelningen bland månadsavlönade, d.v.s. både tillsvidareanställda och 
visstidsanställda, i kommunen. 

 
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 282 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem 
åren. Pensionsåldern enligt lagen om anställningsskydd kan dock sträcka sig till 68 år och från 
och med 2023 till 69 år. Det finns även förslag om att höja pensionsåldern. 
Personalomsättning av tillsvidareanställd personal. 
Nedan redovisas personalomsättningen av tillsvidareanställd personal de senaste fem åren. 
Personalomsättningen är framtagen i relation till genomsnittligt antal tillsvidareanställda 
under respektive år. 
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har sjunkit och ligger på 7,0 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
Sjukfrånvaron låg på 8,3 procent för år 2020. Det är dock svårt att jämföra de senaste två 
årens sjuktal med tidigare år då alla medarbetare på grund av pandemin uppmanats vara 
sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria. 
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom 
förskolan. Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaron 33,1 procent vilket är 
ungefär den samma som 2020 då långtidssjukfrånvaro uppgick till 33,3 procent av den totala 
sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 8 procent. Den lägsta 
sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre där den uppgick till 4,1 procent. Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,8 procent och för män till 3,4 procent. Den högsta 
sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre med 13,0 procent. 
Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för 
2021 till 33 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är oförändrat sedan 2020. 
Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 36,6 procent. I 
åldersgruppen 29 år och yngre var långtidsjukfrånvaron lägst med 7,4 procent. Kvinnors 
långtidssjukfrånvaro ligger på 34,4 procent och männens ligger på 21 procent. Sjukfrånvaron 
följer rikstrenden. Sjuktalet generellt i landet är högst för kvinnor inom kontaktyrken. 

 
  
Sjukfrånvaro i procent per verksamhet 
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Rehabilitering 
Då kommunen haft hög sjukfrånvaro har det varit viktigt att intensifiera arbetet med att sänka 
sjukfrånvaron. Stödet från HR i rehabiliteringsarbetet har ökat under senare år. Ett fortsatt 
samarbete med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har under året bedrivits. 
Pandemin har dock gjort det svårt att jämföra 2020 och 2021 års siffror med tidigare år. 
Kommunen hade år 2020 ca. 100 långtidssjuka, d.v.s. de som varit sjuka över 180 dagar. 
Under 2021 har glädjande nog siffran sjunkit till 78 långtidssjuka. Ett verksamhetsstöd för 
rehabilitering, ADATO införskaffades 2016, för att cheferna lättare ska kunna hantera sina 
rehabiliteringar. Systemet är till stor hjälp i att följa sjukfall. 
Företagshälsovård 
Kommunens leverantör av företagshälsovård är Previa AB sedan 1 januari 2017. Under 2020 
gjordes en upphandling av företagshälsovård vilket resulterade i att kommunen och de 
kommunala bolagen även fortsatt har Previa som leverantör. 
Kostnad för företagshälsovård. 
Kostnaden för företagshälsovård har under 2021 uppgått till 448 tkr, vilket i stort sett är 
oförändrat från 2020 då kostnaden uppgick till 451 tkr. Under många år har kostnaden sänkts 
då HR utför fler tjänster som tidigare köptes från företagshälsovården. Sjukvårdskostnaderna 
har överförts helt till hälso- och sjukvården. Tidigare års kostnad per år: 2019: 375 tkr, 
2018: 819 tkr, 2017: 1,2 mkr och 2016: 1,6 mkr. 
Arbetsmiljö 
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. En god arbetsmiljö 
präglas bland annat av stor delaktighet och en rimlig arbetsbörda. Ledarskapet såväl som 
medarbetarskapet är i detta avseende viktigt. De partsgemensamma samverkansgrupperna 
hanterar både medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor. De är tillika skyddskommittéer. 
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser. 
Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöverket har under december 2020 inspekterat hur kommunen arbetar med årlig 
uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med tillsynen är att kommunen ska 
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säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utvecklas, positiva effekter uppnås och att ohälsa samt olyckor förebyggs i verksamheten. 
Inspektionen har skett i tre steg. Ett inledande möte med ledningen, sedan ett antal 
stickprovsinspektioner inom förskolan och sist ett återkopplingsmöte där en redogörelse 
lämnats för vad arbetsmiljöverket sett under inspektionen. Inspektionsmeddelandet kom i 
februari 2021. En handlingsplan togs fram utifrån inspektionsmeddelandet som redovisades 
för förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen. Ett antal åtgärder som arbetsmiljöverket 
ålagt kommunen att vidta har genomförts. En uppföljning kommer att göras i februari 2022. 
Nya styrdokument inom arbetsmiljöområdet 
Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöpolicyn har uppdaterats och i mars 2021 fastställde kommunstyrelsen den nya 
policyn. 
Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete 
En rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet och en rutin för den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Till dessa har även nya mallar arbetats 
fram som finns tillgängliga på chefs- och personalhandboken. 
För att försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet görs i enlighet med de lagar och 
föreskrifter som gäller har nya mallar hämtats från arbetsmiljöverket för: 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter 
 Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Rutin för arbetsanpassning 
Från och med 1 juni 2021 gäller arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning, AFS 
2020:5. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares 
räkning, när det finns behov av arbetsanpassning, trots de åtgärder som vidtagits i det 
generella arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna om arbetsanpassning har två syften: 

 Förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön. 
 Göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så 

snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning 
är orsakat av arbetet eller inte. 

Mot bakgrund av den nya föreskriften har en rutin som tydliggör hur information om behov 
av arbetsanpassning ska organiseras. 
Policy för alkohol och drogproblem inom kommunens- och de kommunala bolagens 
verksamheter 
Policyn för alkohol och drogproblem från 2017 har revideras och inkluderar nu även de 
kommunala bolagens verksamheter. I mars antog kommunfullmäktige Policy vid alkohol- och 
drogproblem inom kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. 
Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
Under hösten har varje arbetsgrupp genomfört en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i enlighet med de krav som ställdes av arbetsmiljöverket. I mallen för 
uppföljning finns en handlingsplan som ska beskriva hur det som inte gjorts eller inte fungerar 
ska åtgärdas. Den årliga uppföljningen har skett i samråd med skyddsombud. 
Checklistorna som används vid uppföljningen har kompletterats av HR med följande frågor 
till varje verksamhet: 
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 Vad har varit utmanande i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 Vilka delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar oproblematiskt? 
 Vad är viktigt att ta med sig då uppföljningen kommer att genomföras i SAM-

STRATSYS från och med 2022? 
Uppföljning av Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Policy för lika rättigheter och möjligheter beslutades av kommunfullmäktige 2019-09-17. Till 
policyn finns en rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. 
Den årliga uppföljningen av policyn har gjorts genom en enkätundersökning riktat till 
samtliga anställda. Då mätningen är gjord skickas resultatet tillsammans med ett PowerPoint 
material till verksamheterna. PowerPoint materialet är ett underlag för dialoger på APT om 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminerade trakasserier. I materialet 
finns definitioner och beskrivningar av vad lagar och föreskrifter samt vad Policyn anger. Det 
finns också förslag på dialogfrågor. Under 2021 har det på grund av resursbrist inte 
genomförts någon undersökning. Den kommer att genomföras 2022. 
Verksamhetssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet, STRATSYS-SAM 
I budgeten har 300 000 kr avsatts till en modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet i vårt 
verksamhetssystem STRATSYS. Detta kommer att underlätta för chefer att genomföra alla 
moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att göra den årliga uppföljningen. Arbetet 
har påbörjats och beräknas vara färdigt för införande 2023. 
Rapportering av olycksfall och tillbud 
Under 2016 infördes datasystemet KIA för rapportering av olycksfall och tillbud. Systemet 
och hanteringen av rapporteringen har haft stora utvecklingsbehov under alla år. Ett 
omfattande arbete har genomförts under året för att få systemet att fungera ändamålsenligt. En 
partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts för att utröna om systemet kan utvecklas ytterligare 
eller om ett nytt system ska införskaffas. 
Digital arbetsmiljöutbildning 
För att tillförsäkra att varje ny chef och nytt skyddsombud kan genomgå den grundläggande 
arbetsmiljöutbildningen omgående har en digital utbildning tagits fram. Eftersom 
utbildningen finns tillgänglig på Intranätet kan man alltid uppdatera sina kunskaper. Den 
partsgemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildningen har tidigare skett fysiskt två gånger 
per år. Utbildningen är grundläggande och anpassad till Tierps kommun. I utbildningen finns 
en länk till Sunt arbetsliv som är framtaget partsgemensamt av Sveriges kommuner och 
regioner, SKR. På Sunt arbetsliv finns fördjupningsutbildningar inom olika områden. 
Utbildningsmodulen kommer att utvecklas så att HR kan följa vilka som gått utbildningen och 
på det sättet kunna påminna dem som inte gått utbildningen. 
STAMINA 
Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forskningsprojekt som drivs av 
Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring faktorer som skapar 
hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett strukturerat tidseffektivt 
arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. Projektet startade i januari 
2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett 
systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete. Det första sammantagna resultatet av 
forskningsprojektet för Tierps kommun togs fram 2019 och visade på en positiv utveckling. 
Pandemin som inträffade våren 2020 har gjort att många arbetsgrupper hade svårt att hitta 
former för att genomföra STAMINA då man inte kunde träffas fysiskt. Många arbetsgrupper 
har dock genomfört STAMINA digitalt. Utbildningar för chefer som har behov av att lära sig 
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metoden ha hållits i början av året och en genomgång hölls för alla chefer på ett Chefsforum i 
november. 
Metoden utvecklas hela tiden för att bli så enkel och ändamålsenlig att använda som möjligt. 
Då STRATSYS- SAM är infört kommer STAMINA att implementeras i 
verksamhetssystemet. Detta underlättar dokumentationen och uppföljningen på aggregerad 
nivå. Nya rutiner har arbetats fram under året för att förenkla användandet. De som har behov 
kan även gå en utbildning i början av 2022. 
Reflekterande kollegiala samtalsgrupper 
Tierps kommun har under 2017 och 2018 deltagit i ett forskningsprojekt där medarbetare från 
förskoleverksamheten som identifierats vara i riskzonen för ohälsa på grund av stress erbjuds 
att ingå i s.k. ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”. Forskningsprojektet var en förstudie 
som Sveriges kommuner och regioner, SKL och Linnéuniversitetet drivit. Samtliga HR-
konsulter har utbildats till handledare i metodiken. Syftet är att hitta strategier för att motverka 
stress och fånga organisatoriska lösningar för att förebygga stress i arbetsmiljön. Resultatet av 
det totala forskningsprojektet som presenterades av SKL under hösten 2018 var mycket 
positivt. Under 2019 och 2020 har grupper genomförts av HR inom förskolan och 
kostorganisationen. Under innevarande år har det trots efterfrågan inte varit möjligt att 
genomföra några grupper på grund av pandemin. Kompetensen finns dock hos HR-
konsulterna och nya grupper kan vid behov startas upp i framtiden då fysiska möten kan 
hållas. 
Friskvård 
Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som 
psykiskt. Kommunens friskvårdsbidrag har från och med 2021 höjts från 500 kr till 1500 kr. 
Friskvårdstimmen som inte har kunnat nyttjas av alla anställda har tagits bort. I verksamheter 
där varje arbetstimme måste ersättas har det varit svårt att planera in friskvårdstimmen. 
Kommunens fritidsförening, Positiva klubben, erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga 
medarbetare med fokus på ökad trivsel och gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är 
kulturarrangemang, motionsutövning och studieverksamhet. Föreningen finansieras med 
bidrag från kommunen. 
Kompetensförsörjning 
Under året har strategin för kompetensförsörjning som beslutades av kommunstyrelsen 2018 
revideras. Kommunstyrelsen beslutade att anta den nya strategin i maj 2021. 
Under de tre år som förflutit sedan Strategi för kompetensförsörjning antogs 2018 har många 
förändringar skett. Under 2020 drabbades samhället av en pandemi som förändrat arbetslivet 
för många. Därmed har också nya förväntningar hos medarbetare tillkommit vad gäller 
digitalisering och möjligheter till distansarbete. Förändringar i pensionsreglerna har ökat 
möjligheterna att arbeta längre efter pensionsåldern 65 år. 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram en ny strategi 2020 utifrån en ny 
rekryteringsprognos. SKR:s rekryteringsprognos beskriver hur behoven av anställda i 
välfärden förändras samt hur många som förväntas gå i pension under perioden 2019-2029. 
Tierps kommuns strategi utgår från SKR:s nya strategi. 
Syftet med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning. Strategin för 
kompetensförsörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Handlingsplaner för de olika 
områdena har tagits fram. 
I strategin finns även varumärket för Tierps kommun: 
I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad som ska 
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göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organisationen och 
gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger goda 
utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp. 
För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett ständigt pågående arbete för att möta de krav som 
framtidens medarbetare ställer i sina val av arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och 
möjlighet att nå balans i livet mellan arbete och fritid är två faktorer som väger tungt i 
attitydmätningar. I strategin för kompetensförsörjning finns viktiga områden medtagna som 
framkommit i forskning och vid attitydmätningar. SKL har formulerat tre huvudstrategier 
med underrubriker som strategin bygger på: 
Attraktiv arbetsgivare  

 Stöd medarbetarnas utveckling 
 Stärk ledarskapet 
 Rekrytera bredare 

Nya lösningar 

 Utnyttja tekniken smart 
 Använd kompetensen rätt 
 Sök nya samarbeten 

Hållbart arbetsliv 

 Prioritera arbetsmiljöarbetet 
 Öka heltidsarbetet 
 Förläng arbetslivet 

Till SKR:s tre strategier har även en strategi för viktig samverkan lagts till: Viktig samverkan 
Kommunens värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod ska ständigt 
genomsyra det dagliga arbetet. 
Kompetensutveckling 
Kommunen har som målsättning att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats. 
Medarbetarnas samlade kompetens är en av kommunens viktigaste resurser och en 
förutsättning för att fullgöra sina åtaganden. 
Rådande pandemi har medfört att kompetensutvecklingarna blivit digitala. Det positiva är att 
de är lättåtkomliga och billiga. Medarbetarnas möjlighet till utveckling är en avgörande faktor 
för att behålla och attrahera medarbetare. 
Omställningsfonden har nyttjas flitigt. Via omställningsfonden kan medel sökas för t.ex. 
kompetensutveckling, omställningsvägledning och handledning. Stöden från fonden kan bidra 
till att behålla medarbetare vid driftsinskränkningar eller förändringar av verksamhet. 
Omställningsfonden kan även nyttjas för att hjälpa medarbetare att finna nya utvecklingsvägar 
då det behovet uppkommer. 
Löneprocessen 
Under året har en ny Policy för lönebildning tagits fram. I mars 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att anta den nya policyn. Överläggningar inför löneöversyn 2021 
påbörjades i december 2020 och de nya lönerna betalades ut i maj 2021. 
Riktlinje för hantering av bisyssla 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun har PwC genomfört en 
granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor. Granskningens syfte var att bedöma om 
kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 
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Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 
Mot bakgrund av granskningens resultat har revisionen rekommenderat att kommunstyrelsen 
fastställer en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor. Riktlinjen för hantering av 
bisyssla antogs av kommunstyrelsen i maj 2021. Syftet med riktlinjen är att få en tydlighet i 
hanteringen av bisysslor och att den ska bidra till riktlinjernas efterlevnad. 
Pandemin 
Den rådande pandemin har skapat stora utmaningar i verksamheterna. De största 
utmaningarna har verksamheterna inom vård, skola och omsorg haft. För många har arbete 
hemifrån dominerat vilket både har upplevts som en ny möjlighet och en utmaning. 
Digitaliseringen har tagit ett stort kliv framåt och vanan att både arbeta och träffas på distans 
har ökat. Den stora utmaningen är att mentalt ställa om från invanda arbetssätt. Hur detta 
kommer att påverka sättet att arbeta och träffas framgent får framtiden utvisa. 

Förväntad utveckling 
Innan kriget i Ukraina såg samhällsekonomins förväntade utveckling ganska ljus ut, med 
stigande skatteintäkter, minskande smittspridning. En möjlighet att gå över till det nya 
normala. Kriget har hittills inte påverkat Sverige i någon högre grad, men beroende på hur 
långdraget och utbrett det blir kan denna situation förändras. 
Pandemin verkar ju ha nåtts sin kulmen i smittspridningen och är på väg neråt. Det återstår 
dock att se hur pandemin/influensan utvecklas under året med eventuella nya varianter. Inom 
samhällsekonomin kan fem megatrender, (övergripande drivkrafter), utläsas enligt SKR. 
Globalisering 
Världen blir alltmer globaliserad, allt som görs påverkar Sverige och Europa. Även 
klimatförändringarna är globala och här måste alla stater ta sitt ansvar. 
Demografi 
Den demografiska utvecklingen i Sverige och Europa de närmaste 10 åren, innebär att allt 
färre ska finansiera allt fler. Det iinebär att 80+ befolkningen ökar med cirka 267 000 st 
invånare emedan invånare i arbetsför ålder ökar med endast 235 000 st. 
Teknisk utveckling och digitalisering 
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går allt fortare i Sverige och kommunerna. Det 
är en nödvändighet om kommunens verksamheter ska bedriva en kvalitativ verksamhet med 
minskade personalresurser. 
Miljö och klimat 
Miljö och klimat är en av de viktigaste trenderna om vi ska ha en värld att leva på i framtiden. 
Det är oerhört viktigt att kommuner, regioner, staten, Europa och övriga världen tar sitt ansvar 
och prioriterar detta område. 
Värderingar och normer 
Även värderingar och normer utvecklas under åren 
Konsekvenserna av pandemin påverkar fortfarande arbetslösheten och då 
långtidsarbetslösheten. Målgruppen som redan står långt ifrån arbetsmarknaden har fortsatt 
ökat och detta förväntas ge fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd och ett ökat ansvar 
för kommunen för arbetsmarknadsfrågor. 
Pandemin kommer fortsatt att påverka vård och omsorg samt utbildning. Inom vård och 
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omsorg finns fortfarande krav på smittskyddsåtgärder och båda verksamheterna förväntas 
fortsatt påverkas av ökade personalkostnader. Pandemin innebär även fortsatta konsekvenser 
för näringslivet då den inte helt återhämtat sig. Besöksnäringen spås fortsatt hålla i sig då 
många upptäckt att närmiljön i kommunen har ett rikt utbud för fritidslivet. . 
Kommunens utmaningar framöver delas med många andra kommuner runt om i landet. Det är 
främst fokus på ekonomi i balans, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar utveckling. 
För att kunna möta dessa utmaningar på bästa sätt krävs en fortsatt och ökad samverkan 
mellan kommunerna i länet och Region Uppsala. Ett exempel är den gemensamma IT-
nämnden för fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. 
Nämnden möjliggör nya samarbeten när det gäller digitalisering. Även samverkan under 
paraplyet C-tillsammans kommer möjliggöra ökad samverkan på flera områden. 
Andelen äldre, men också barn och unga ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. 
Det gör att fler behöver bland annat vård och omsorg, men också att bristen på arbetskraft 
befaras bli stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort. 
Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Tierps kommun behöver vara 
attraktiv som arbetsgivare för att attrahera rätt kompetens, men också arbeta aktivt för att 
lyckas bibehålla kompetensen. Det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov av flera 
yrkesgrupper, bland annat av förskolelärare, lärare och olika yrkeskategorier inom vård- och 
omsorg. Inom vård och omsorg är det redan idag brist på formellt utbildad kompetens inom 
de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen kommer att öka framöver. 
Vårdtyngden ökar inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen. Det kräver mer 
anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad, men också ökad kompetens och ökade 
personalresurser. Det kommer pågå ett fortsatt arbete med implementering av välfärdsteknik, 
både i form av arbetstekniska hjälpmedel men också i syfte att höja kvalitén och bredda 
utbudet av digitala tjänster för kunderna. Arbetet med effektiv och nära vård 2030 kommer 
intensifieras och påverkar kommunens alla verksamheter. Det pågår regionala och nationella 
satsningar för att vården ska bli mer nära och patienten ska kunna vara mera delaktig i sin 
egen vård. 
Tierps kommuns folkmängd ökar. Etablering av privata aktörer inom bostadsmarknaden 
kommer kunna möta en viss del av behovet av bostäder men för att kunna fortsätta växa krävs 
att beslutade expansioner färdigställs. Det behövs fortsatt planering för bostäder och 
företagsetableringar och därmed också utbyggnad av den kommunala servicen. Det finns 
fortsatt behov av lokaler inom skola och förskola, men det är viktigt med en långsiktig 
planering innan byggnationerna genomförs. Det är en utmaning för Tierps kommun att 
tillväxten inte går i den takt som omvärlden och marknaden efterfrågar. 
Det är fortsatt hög efterfrågan på hyresrätter i kommunen. Beslutet om att det statliga 
investeringsstödet försvinner innebär att projekt för nya hyresrätter har fått pausats. 
En ökad inflyttning till kommunen medför ännu större behov av förskoleplatser och 
utbildningsplatser vid kommunens grundskolor. Antalet ungdomar i gymnasieåldern minskar 
dock framöver, det innebär en osäkerhet om elevantalet inför 2022-2023 på den kommunala 
gymnasieskolan, Högbergsskolan. 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, menar att det kommer att krävas prioriteringar för att 
möta välfärdens och därmed skolans utmaningar. Nya och innovativa arbetssätt, tillgängliga 
resurser och medarbetarnas kompetens behöver tillvaratas på bästa möjliga sätt. De 
investeringar och satsningar som görs på skolan måste vara ansvarsfulla och hållbara. 
Fritidsgårdarnas förebyggande och långsiktiga arbete i samverkan med skola, socialtjänst, 
föreningsliv, studieförbund och polis för skapa trygghet och framtidstro är ännu mera viktigt 
framöver. 
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Kultur, friluftsliv och träning ligger i tiden, det har betydelse för folkhälsan. .Det finns fortsatt 
behov av ytterligare renoveringar när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen. 
Fritidsgårdarnas förebyggande och långsiktiga arbete i samverkan med skola, socialtjänst, 
föreningsliv, studieförbund och polis för skapa trygghet och framtidstro är ännu mera viktigt 
framöver. 
Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling blir 
allt viktigare för kommuner och regioner. Både för att skapa tillit till det demokratiska 
systemet men även för att utveckla ett hållbart samhälle. Tierps kommun kommer även 
framöver att behöva arbeta med medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, bland 
annat i form av politiska beredningar och medborgardialoger. 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 
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Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 
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Noter 
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Driftredovisning 

 

 
Jämfört med budgeten förbättrades nettokostnaden med 19,9 mnkr och mellan 2020 och 2021 
ökade nettokostnaderna med endast 7,7 mnkr. Dock kan jämförelser mellan åren vara 
problematiskt kommunen valda att t.ex. ta 38,0 mnkr i omställningskostnader och ganska 
stora belopp som var pandemipåverkade. 
Avvikelsen mellan delårsrapport och utfall var +26,7 mnkr, men den stora avvikelsen ligger 
under finansieringen. + 27,1 mnkr. 
Jämför vi verksamheternas delårsprognos med utfallet så avviker de endast +/- 3 %, vilket är 
mycket bra. Det är Medborgarservice som har en större avvikelse pga av att kommunen valde 
att köpa Crosshallen från TKAB och samtidigt göra en nedskrivning p 9,0 mnkr. i slutet på 
året. 
Fullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna nettoanslag för att bedriva de 
verksamheter de ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår  
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. 
Omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden och nämnder kan beslutas av 
kommunstyrelsen, samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. Den 21 
september beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget enligt beloppen nedan. 
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Tilläggsbudgeten var möjlig då skatteprognoser under våren visat på ökade skatteintäkter med 
ca 28,5 mnkr, av dessa ökade skatteintäkter användes 26,0 mnkr till att öka verksamheternas 
ramar och resterande 2,6 mnkr till att förstärka det budgeterade resultatet.. 
Efter den justerade budgeten är det endast Gymnasieskolan, Funktionshindradeomsorgen samt 
Individ- och Familjeomsorgen som redovisar en negativ budgetavvikelse. 
Avvikelsen för Gymnasieskolan beror till största delen på kostnader för 
interkommunalersättning, p.g.a. att större andel av elevunderlaget gått i skolor hos annan 
huvudman än man planerat för. Dock så är kostnadsökningen från 2020 enbart ca 1,3 mnkr. 
Avvikelsen för Funktionshindrandeomsorgen beror huvudsakligen på ökade 
personalkostnader bl.a. heltidsresan inom gruppbostäder, utökat antal köpta platser i befintlig 
servicebostad som blev dyrare än förväntat, det har tillkommit nya och utökning av befintliga 
ärenden inom personlig assistans. Behovet och kostnaden för skyddsmaterial har fortfarande 
varit högt vilket också är en orsak till den negativa avvikelsen. Effekten av dessa 
kostnadsavvikelser lindras genom positiva avvikelser för Funktionshindradeomsorgens 
intäkter om 8,1 mnkr, vilket främst beror på statsbidrag och ökade intäkter från 
Försäkringskassan till följd av nytt SFB ärende inom personlig assistans. 
Nettokostnadsökningen från 2020 är ca 6,3 mnkr och beror bl.a. på utökad 
verksamhet/volymer. 
Avvikelsen för Individ- och Familjeomsorgen beror främst på ökade kostnader för 
placeringar. Detta trots att ett arbete med att ersätta placeringar inom institutionsvården mot 
placeringar inom familjehem samt konsulentstödda familjehem p.g.a. det är svårt att rekrytera 
egna familjehem. Priserna för konsulentstödda familjehem har pressats upp, vilket har lätt till 
högre kostnader än förväntat. Antalet placeringar är färre 2021 än 2020, men varje placering 
kostar mer till en följd av att dygnspriserna höjts samt att några av ungdomarna haft komplexa 
behov. Trots att antalet anmälningar har ökat så har man kunnat minska antalet placering 
genom aktiv satsning inom öppenvårdsverksamheten. Kostnader för ekonomiskt bistånd har 
ökat med 1,7 mkr och antalet hushåll i snitt per månad har ökat från 565 till 585. Dessutom är 
det högre kostnader avseende institutionsvård av vuxna jämfört med 2020. Till viss del har 
budgetavvikelsen till följd av dessa kostnadsökningar lindrats av högre statsbidrag än 
budgeterat. 
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Investeringsredovisning 

 
Av kommunens totalt planerade investeringar exklusive finansiell leasing har 45 655 tkr 
genomförts under år 2021. Årets investeringsutgifter är 15 629 tkr lägre än budget. Detta 
beror framförallt på att planerade investeringar har försenats eller inte blivit av. 
De investeringar som har färdigställts under året* har inom 2021 års budgetram blivit 
3 771 tkr lägre än årets budget och sammantaget 270 tkr högre än den den ursprungliga 
kalkylen. 
Färdiga projekt med en totalutgift på över 2 000 tkr är följande**: 
It nämnden: 6 450 tkr 
Åtgärder pga dp 364: 2 076tkr 
Lekplatser 2021: 2 167 tkr 
Beläggningsprogram 2021: 3 206 tkr 
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Vendelbadet: 3 801 tkr 
Järnbruksparken/Gammelgården sportomr: 4 081 tkr 
Infarter Siggbo: 4 011 tkr 
Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett överskådligt sätt 
redovisar fullmäktiges och/eller kommunstyrelsens beslutade totalutgifter redovisas detta 
ännu ej helt komplett. Detta på grund av den övergångsperiod som krävs för att kunna 
fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och den normerande delen i RKRs rekommendation R14. 
Definitionen för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget eller anslag) 
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 
Pågående investeringar som ännu ej färdigställts uppgår till en beslutad totalutgift om 
193 365 tkr. Den beräknade totalutgiften är 227 219 tkr. 
Den stora avvikelsen för pågående investeringar beror främst på framtida investeringar i 
allmän platsmark där kommunen är exploatör. Dessa investeringar bör finansieras med 
exploteringsintäkter inom en 2-20 års period. 
* Investeringsredovisningen redovisar färdigställda investeringar enligt budgetanslag och 
färdigställande fram till och med bokslutsdatum, och inte aktiverade investeringar i 
anläggningsreskontran. 
**Slutredovisning lämnas på egenupparbetade tillgångar enligt gällande riktlinje för 
investering. 
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Bilagor 
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Nyckeltal Agenda 2030 
Nationella nyckeltal och verksamhetens nyckeltal 

Här presenteras de nyckeltal från Kolada som rör Agenda 2030-målen i stort liksom 
verksamheternas utvalda nyckeltal i bedömning av delmålen. 

 



Årsredovisning 2021 97(213)

 



Årsredovisning 2021 98(213)

 



Årsredovisning 2021 99(213)

 

 



Årsredovisning 2021 100(213)

 

 



Årsredovisning 2021 101(213)

 

 



Årsredovisning 2021 102(213)

 



Årsredovisning 2021 103(213)

 

 



Årsredovisning 2021 104(213)

 

 



Årsredovisning 2021 105(213)

 

 



Årsredovisning 2021 106(213)

 

 



Årsredovisning 2021 107(213)

 

 
 



Årsredovisning 2021 108(213)

Verksamheternas uppföljning av delmål och särskilda uppdrag 

Agenda 2030 och delmål 

Kommun och inflytande 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska 
öka. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Ständigt pågående arbete, dialog med föreningar, företag och organisationer för att driva 
utvecklingen tillsammans och öka delaktigheten. Svårt för oss att mäta och kräver mycket 
interna processer. 
Intressedialoger har genomförts, där medborgarens engagemang och viljeriktning tagits i 
beaktning vid kommunens beslut. T.ex. val av placering av ny förskola i Söderfors. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid har nära samarbete med föreningar samt deltar i framtagandet av den lokala 
överenskommelsen (LÖK) mellan kommunen och föreningslivet. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kommer en ökad känsla av 
delaktighet att ske, samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har för avsikt att att arbeta 
med personcentrerad vård . Utifrån Covid-19 genomfört verksamheterna mer personcentrerad 
vård då en större hänsyn tagits till individuella önskemål och individuella aktiviteter 
genomförts i större utsträckning än innan pandemin. Verksamheterna försöker vara lyhörda 
för om  kunder önskar något speciellt i kontakten med sin kontaktman. Synpunkter och 
klagomålshantering ses som en viktig länk i inflytande och delaktighet för kund samt att 
skapa ett  förändringsarbete på enheten utifrån dessa synpunkter som inkommer från kunder. 
Inom funktionshindradeomsorgen har vi haft representanter från inflytandegruppen Kung. NU 
som deltog i planering och genomförande av GLADA TIERPSLOPPET 29 aug 2021 på 
Vegavallen med alltifrån utformning och spridning av inbjudan till att vara på plats och sköta 
tekniken och dela ut medaljer. 
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Verksamhetsplaneringar som genomförts i funktionshindradeomsorgen har gett möjlighet att 
medarbetarna tillsammans i mindre grupper diskutera just ökad delaktighet för kunderna i 
vardagliga situationer, vilket varit väldigt uppskattat av medarbetarna då dessa tillfällen är 
svåra att få till i arbetet i övrigt då fokus är på kund här och nu. Med tid och möjlighet att 
reflektera tillsammans framkom många exempel på hur delaktigheten och inflytandet kan öka 
i allt från matlagningssituationer, fritidsaktiviteter till hur man mer självständigt kan ta sig till 
och från arbete och aktiviteter. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Under 2021 tänkte vi genomföra brukarundersökningar och marknadsföra vårt 
synpunktssystem. Pga att vi minskat antalet besök drastiskt pga corona har vi valt att inte 
genomföra dessa aktiviteter. Däremot har vi tagit emot synpunkter och klagomål och arbetat 
med dessa. 
(Individ- och familjeomsorg) 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Genom interkontroll inom verksamheterna säkerställa vi detta. 
(Medborgarservice) 
 
 
Den nya organisationen som sjösatts inom IFO där antalet chefer minskats och tydligheten 
stärkts har utvärderats. I stort har bara positiva effekter märkts. Samverkan mellan enheterna 
har blivit bättre och effektiviteten har ökats. Digitala möten har minskat restider och 
effektiviserat möten. 
Rättssäkerheten är hög. Andelen domar som ger kommunen rätt är hög inom samtliga 
områden. Vårt arbete med avvikelser har utvecklats och är en självklar del av 
utvecklingsarbetet idag.  Vi prioriterar att hantera klagomål och synpunkter från medborgare 
snabbt och försöker besvara enskildas frågor så lättförståeligt och snabbt som möjligt. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Utbyggnad pågår, tillgängligt för att hushåll på landsbygd kan ansluta till bredband har ökat i 
samband med 
att tekniska lösningar erbjuder bredband via radiolänk. Samhällsbyggnad koordinerar 
marknadens aktörer inför prioritering av aktörernas ansökan om stöd hos post och 
telestyrelsen. 
(Medborgarservice) 

16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

Tierps kommun 

 
Kommunens resultat är 74,9 mnkr vilket är 5,4% av skatter och bidrag. Tierps kommun har 
som mål 2% för att ha en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Kommunens resultat exkl. jämförelsestörande poster 115,2 mnkr eller 8,3 % av skatter och 
bidrag. 
(Gemensam service) 

16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska 
fler år än två år i rad. 

Tierps kommun 

 
Soliditeten ligger under 40% 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) 
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17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 

Tierps kommun 

 
Genom fortsatt arbete med att öka samverkan både internt och externt har verksamheten hittat 
samordningsvinster. Detta avser bla 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 
civilsamhället. 
Strukturen för närvårdssamverkan har löpande utvecklats och samverkan inom närvårdsfrågor 
har nu en stabil struktur och grund att stå på. Inom närvårdsamverkan pågår flera projekt inom 
ramen för Vårdcentrum. Arbetet har under 2021 tagit fart igen efter att ha avstannat lite under 
2020 då berörda personer som arbetat med projekten prioriterats till annat arbete utifrån 
pandemin. 
(Gemensam service) 
 
 
Sker kontinuerligt på olika nivåer och i olika projekt och nätverk. Exempelvis genom arbetet 
med besöksnäringen tillsammans med Älvkarleby, Heby, Region Uppsala. Eller i olika 
företagsnätverk och med civilsamhället i projektet utvecklingsnätverket sociala företag och i 
framtagandet av LÖK processen. Svårigheten är att få till en fördjupad samverkan eller inom 
ännu fler områden, inom exempelvis landsbygdsutvecklingen eller inom 
näringslivsutvecklingen, det kommer att kräva ökade resurser. 
I övrigt deltar vi i samverkansgrupper samt samverkansavtal inom specifika områden. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid erbjuder och utvecklar aktiviteter och fritidsutbud till olika åldrar och 
målgrupper, i nära samverkan med det civila samhället. Utveckling av samarbetet pågår. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen: 
-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA 
-Vård- och omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF 
-ETG - en samverkan mellan branschen och skolan inom -EE-programmet 
-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BA-programmet 
-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en 
samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet 
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-UF-ung företagsamhet, alla program 
-RESAM-  vuxenutbildningens regionala samverkan, där  branschorganisationer deltar 
tillsammans med AF, Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet 
Dessutom har utbildningen samverkan med Uppsala universitet inom Fosam, 
Skolledarakademin samt partnerskolearbetet (praktik för lärarstuderande). Denna samverkan 
har lett till ett fördjupat arbete kring forskningslitteracitet bland skolledare och karriärlärare, 
en seminarieserie kring matematikdidaktik för förskola och F-3 samt ett utvecklande samtal 
kring ledarskap och skolpraktik. 
Genom samverkan mellan regionen och länets kommuner via HSVO finns en arbetsgrupp 
tillsatt kringrutiner för remisser kring NPF-problematik och hanteringen efter genomförd 
utredning. 
Det finns en god samverkan med Region Uppsala, under året har det funnits ett 
samverkansforum varje vecka med Smittskyddsenheten kring hantering av covid-19 
(Utbildning) 
I nätverket för verksamhetschefer i förskolan ledd av SKR träffas 22 kommuner i landet för 
att dela erfarenheter och driva förskolans frågor nationellt. 
(Utbildning) 
 
 
Flertalet aktiviteter har genomförts under våren/sommaren 2021 Samverkan med att utveckla 
aktivitets och fritidsutbudet har genomförts i liten skala tillsammans med kultur och fritid 
samt FUB 
Glada Tierpsloppet var ett utmärkt exempel på samarbete med civilsamhället och kommunens 
Vård och omsorgsverksamhet, men även Kultur och fritid. Motionsloppet, där man kunde 
rulla, gå eller springa 4 varv, 1,6 km på löparbanorna på Vegavallen genomfördes i slutet av 
augusti 2021. Ca 45 deltagare inom LSS deltog både kunder som har insatser men även 
kompisar, anhöriga och medarbetare deltog i loppet. Guldmedalj och korv med bröd var 
belöningen efter genomförd prestation. 
En strukturerad samverkan med region Uppsala har genomförts kontinuerligt under perioden. 
Verksamhetsutvecklare från vård och omsorg deltar i styrelsen för Centrum för forskning om 
funktionshinder och det ger verksamheten goda möjligheter till samverkan i 
funktionshinderfrågor och forskning kring området. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Trots pandemin har samverkan regionalt stärkts. Det pågår massor av samverkan inom ex 
effektiv och nära vård, organisering av psykiatrin i norra länsdelarna när regionen tar hem 
psykiatrin till egen regi, analysgrupp av barn och unga. HSVO både regionalt och lokalt. Ett 
nätverk med IFO i HÄTÖ kommunerna har startats upp för effektiv samverka. 
  
  
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum skapar möjligheter till ytterligare samverkan inom region och 
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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. 
(IT-nämnd) 

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt 
till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 

Tierps kommun 

 
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 fossilfira drivmedel. 
Upphandlingen är ännu inte avslutad. 
(Gemensam service) 

17.3  Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Genomför dialoger med kommunens invånare i olika forum. Samrådsmöten för detaljplaner, 
medborgardialoger i samband med ÖP-arbete. 
I övrigt ser vi behov av att öka marknadsföringen och kommunikationen från kommunen för 
att på sätt informera om allt positivt och inte bara förhållningssätt som ex covid. 
  
(Medborgarservice) 
 
 
Vård och omsorg arbetar fortlöpande med att utveckla arbetet med att presentera och 
tillgängliggöra vad vi gör i våra verksamheter. under 2021 har målet varit att lyfta fram de 
positiva vi genomför i verksamheterna. Vård och omsorg har funnits med i olika lokala 
nyheter där vi lyft fram allt det positiva vi gör i verksamheterna och det vi vill förmedla ut till 
övriga medborgare. Det vi informerat om är att beslut tagits att arbeta för att våra kunder inom 
daglig verksamhet får arbeta heltid. Ytterligare har vi förmedlat att det är första året i år vi ger 
förtjänsttecken till de som arbetat inom daglig verksamhet i 25 år, detta kommer genomföras 
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årligen med fest och förtjänsttecken. Det har även uppmärksammats i media att kunderna 
inom daglig verksamhet får utifrån stadsbidrag 2021 två extra utbetalningar av sin 
habiliteringsersättning, summan av de två extra utbetalningarna baseras på hur mycket man 
arbetat under året. För våra medarbetare har vi  berättat om den goda samverkan vi har med 
vuxenutbildningen där vi sen 2019 har startat flera grupper som läser omvårdnadsprogrammet 
och blir undersköterskor. under 2021 har ytterligare två grupper startat. Finansieringen som 
ger möjlighet för våra medarbetare att studera på arbetstid är stadsbidraget äldreomsorgslyftet. 
En annan viktig del som verksamheterna inom funktionshindradeomsorgen gör är att efter 
årlig genomförd brukarundersökning ger kunder och medarbetare resultatet och ett gediget 
arbetsmaterial för att kunna arbeta med resultatet gemensamt med kunder samt medarbetare. 
Arbetsterapeuter inom funktionshindradeomsorgen är delaktiga i att stötta kunderna med 
kommunikationsstöd som tex  bild stöd samt andra kommunikations hjälpmedel för att kunna 
vara delaktiga i att arbeta med resultatet men också att förstå resultatet. Detta har varit 
framgångsrikt men behöver arbetas mer med,  detta tex med Metodstöd för kunderna som 
delaktighetsmodellen där man kan arbeta med att lyfta fram teman i brukarundersökningen 
tillsammans med kunder. Detta arbete kommer att jobbas vidare med under våren 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Vi ser att synpunkter och klagomål har minskat trots att klagomålssystemet blivit mer känt. 
Trots att inte brukarundersökning mm gjorts bedömer undertecknad att tilliten bland brukarna 
har ökat. 
Vi ser ett högt utfall av domar där Kommunen får rätt i förvaltningsrätten vilket är viktigt för 
tilliten. En hög rättssäkerhet är viktigt för den enskilde. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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. 

Tierps kommun 

 
Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor. Förskollärare leder och ansvarar för 
arbetet på förskolan. I våra arbetslag ingår även många erfarna barnskötare. På Tierps 
förskolor är 42% förskollärare (2021) att jämföra med 40% i riket (2020) Andelen barn per 
medarbetare är 4,9 (2021) jämfört med 5,1 i riket (2020) 
Den senaste personalenkäten visade två tydliga resultat som ligger till grund för olika 
utvecklingsarbeten. 
1. Utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar och utmanar. 
2. Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer. 
Systematiskt arbete med lokala mål pågår på varje förskola med enkätundersökningar och 
kartläggningar som underlag. Nära ledning av rektor, bitr. rektor, resurspedagoger och 
specialpedagoger som stöd har bidragit till goda resultat. 
92% av personalen är nöjd med förskolan i sin helhet. I fritextsvaren återkommer problemet 
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med bristfälliga lokaler. 
Över 80% av vårdnadshavarna upplever att samverkan i olika former mellan förskola och 
hemmen fungerar bra. Utvecklingssamtal och information har hanterats digitalt i möjligaste 
mån pga smittrisken och har därför varit utmanande särskilt när det gäller de föräldrar som har 
ett annat modersmål. 
Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Vi behöver fortsätta försöka rekrytera fler 
finsktalande medarbetare för att fullfölja vårt uppdrag. 
Grön flagg certifieringar finns på 17 av våra 18 förskolor. De förskolor som jobbat med 
konceptet en längre tid har betat av flera hållbarhetsområden. Två förskolor har tillfälligt 
pausat pga utmaningarna med Covid-19. 
Arbetet med matematik och naturvetenskap har stärkts under året. Dels genom en 
inspirationsutbildning via partnerskola - samarbetet med Uppsala universitet och genom en 
egen NTA - utbildare i förskolan. 
Metoden pedagogisk professionsutveckling genom lönekriterier börjar bli etablerad. Den ger 
både rektorer och medarbetare en gemensam förståelse för förskolans uppdrag. Gruppsamtal, 
observationer och individuella samtal ligger till grund för bedömningen, både av 
verksamheten i stort och medarbetares individuella insatserna. 
(Utbildning) 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till 
relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

Tierps kommun 

 
Genom ökad samverkan mellan Näringsliv och turism och utbildning ser vi ett ökat 
engagemang i UF frågan. Skolan samt UF och UF företag har under året bland annat deltagit 
på två av våra fem företagarfrukostar under året för att sprida information om UF samt 
informera om möjligheten att vara rådgivare. Information kring UF har även skickats ut i 
nyhetsbreven till våra företag. Dock är det fortsatt svårt att få personer att ställa upp som 
rådgivare vilket skapar problem för eleverna och flera UF företag riskerar att bli utan. Även 
inom näringslivschefsgruppen på Region Uppsala har detta område lyfts för en gemensam 
övergripande dialog kring hur vi kan utveckla det vidare. Ytterligare åtgärder är att vi planerar 
tillsammans att lyfta UF lärare, synliggöra fler UF företag och låta dem vara engagerade i 
olika forum skapar en större förståelse för UF och vikten av entreprenöriellt lärande. 
(Medborgarservice) 
 
 
Ungdomar i Tierp kan få hjälp och stöd på fritidsgårdarna med läxor, körkortsteori samt att 
skriva CV för att söka arbete. De som önskat hjälp har fått den hjälpen. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Elevhälsoplanen är uppdaterad och samtliga skolor har arbetat med det digitala stödet kring 
anmälan av kränkande behandling. Arbetet med likabehandlingsplaner har fått en ny och 
förbättrad form. Förstärkningar har skett vad gäller elevhälsan med skolsköterskor, 
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psykologer och specialpedagoger. Allt detta bidrar till en tryggare skola och ökad trivsel. 
Schemasystemet notifierar mentorer om frånvaron blir hög, rutinen för uppföljning av 
elevfrånvaro är uppdaterad och införd i ett digitalt verktyg. Arbetet med att minska frånvaron 
är en avgörande faktor för ökad måluppfyllelse.. Dessa insatser innebär att likvärdigheten och 
kvaliteten i skolan har ökat. 
En satsning på naturvetenskap i form av lektor och en seminarieserie kring NO/Ma i 
samarbete med Uppsala universitet samt ett nytt utvecklingsarbete i form av ett nytt 
statsbidrag kring praktiknära forskning har inletts under hösten. Dessa insatser utgår från 
behovet av en mer undersökande och laborativ undervisning. Tillsammans med NTA och 
naturskolan kan detta leda till att intresset för naturvetenskap kommer att öka. Det kommer att 
ta tid innan detta syns i ansökningarna till gymnasiet. 
Årshjul, pedagogiska bokslut, uppföljning av resultat samt underlag för det systematiska 
kvalitetsarbetet i Stratsys har genomförts under året. Kvalitetsarbetet har inneburit en ökad 
insikt om vikten av ett bättre underlag och tydligare struktur. Mycket arbetet har därför lagts 
ned på att ta fram och presentera data från verksamheten. Uppföljning med skolledarna av 
resultat har skett vid ett par tillfällen under året, prognoser och analyser ingår i 
kvalitetsarbetet. 
Förstärkt arbete med karriärlärare under våren samt nyrekrytering under hösten har haft fokus 
på undervisningsskicklighet. Som stöd för att utveckla undervisningsskickligheten används ett 
digitalt system för dokumentation och analys av lektionsobservationer baserat på 
Skolinspektionens observationsunderlag. Karriärlärarna driver det lokala utvecklingsarbetet, 
däremot har det kommunövergripande arbetet haft svårt att komma igång under pandemin. 
Behörigheten bland lärare har ökat under året som en följd av ett medvetet arbete att fokusera 
på fler utbildade pedagoger och minska antalet elevassistenter. En ökad behörighet är viktigt 
för skolans utveckling och kvalitet. 
Vårens resultat för åk 9 och gymnasiet är de högsta på mycket länge. 
(Utbildning) 
 
 
Öppna förskolan har provat på mobil verksamhet och coronaanpassad verksamhet under året. 
Lokalerna har blivit mer ändamålsenliga efter omflytt i lokalerna. Med tanke på de 
förutsättningar som covid 19 har skapat bedöms det som att målet är uppnått. 
(Individ- och familjeomsorg) 

4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för 
utomhuspedagogik. 

Tierps kommun 

 
I samband med utveckling av nya samt befintliga förskolor så tas det hänsyn till att även 
utveckla utemiljö som inkluderar naturmiljö. 
(Medborgarservice) 
 
 
Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för 
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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. 

Tierps kommun 

 
Det totala meritvärdet något högre än föregående läsår, för högskoleförberedande program 
nästan 4% högre, för de yrkesförberedande programmen något lägre. 
Samtliga skolor visar samma eller högre resultat jämfört med tidigare. 
(Utbildning) 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

Tierps kommun 

 
Ingår i det ordinarie arbetet med jämställd verksamhet. 
(Medborgarservice) 
 
 
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. 
För att säkerställa jämställda biståndsbeslut fortgår arbetet med IBIC (individens behov i 
centrum), handläggarna fortbildas löpande i utredningsmodellen för att upprätthålla och 
utveckla kompetensen på området. Under året har ett arbete med systematisk uppföljning 
genomförts och ett projekt sammanhållet av SKR har genomförts där insatsen social samvaro 
har granskats. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Inom IFO har vi inte ett könsperspektiv på vilket bistånd som beviljas. En saklig bedömning 
sker i varje ärende och vi har problematiserat och diskuterat om vi ställer olika krav på 
människor utifrån kön eller andra variabler. Biståndet ska utgå ifrån den enskildes 
förutsättningar. Vi  ser skillnader på volymer mellan kön, men det finns sociologiska 
förklaringar. Exempelvis är det fler kvinnor som är ensamstående med barn och fler män som 
har beroendeproblematik. 
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(Individ- och familjeomsorg) 

5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa 
föreställningar om kön. 

Tierps kommun 

 
Anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) sker i ett digitalt 
system. Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Statistiken används för att analysera kränkningar och diskriminering. 
Systematisk uppföljning sker i rektorsgruppen och trygghetsteamen. Arbetet med kräkningar 
har ökat medvetenheten om att uppmärksamma och snabbt hantera incidenter. Det återstår ett 
arbete med att förstå skillnaden mellan svaren i elevenkäten, där många flickor ger uttryck för 
en otrygghet och de relativt få anmälningarna gällande diskriminering på grund av kön. 
  
(Utbildning) 
 
 
Inom IFO har vi arbetat med HBTQ utbildning och detta arbete fortsätter. Vi kommer i 
framtiden att lägga en större vikt på värdegrundsutbildning utifrån de olika 
diskrimineringsgrunderna och inte enbart HBTQ. 
De olika diskrimineringsgrunderna är Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Vi ska bemöta våra brukare, våra samarbetspartners och alla anställda med respekt och utan 
fördomar. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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. 

Tierps kommun 

 

Bo, trafik och miljö 

6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa 
dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. 

Tierps kommun 
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Hållbarhetslöften för vattenåtgärder tecknades med Länsstyrelsen i december. Detta innebär 
att kommunen kommer att arbeta strukturerat med åtgärder och öka samverkan internt och 
externs för att bidra till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten. 
(Gemensam service) 
 
 
Tillsyn enskilda avlopp, industriverksamheter och jordbruk har genomförts bra efter 
omständigheterna under året. Tillsynen av industriverksamheter och jordbruk har pågått enligt 
den satta tillsynsplanen. I viss mån har tillsynen skett via TEAMS med tanke på corona. Detta 
har dock inte påverkat kvaliteten av arbetet utan i stället givit en ny möjlighet för viss tillsyn 
som inte behöver ske på plats. Detta kan öppna upp tid och möjligheter för både de 
verksamheter som får tillsyn och även för tillsynsmyndigheten. 
På handläggningen av enskilda avlopp har verksamheten varit delvis påverkad av 
sjukfrånvaro och vakanser. Detta har gjort att för att se till att arbetsmiljön inte påverkas 
negativt har fokus enbart varit på handläggning av inkommande ansökningar. En 
rekryteringsprocess har även skett under hösten för att hålla enskilda avloppsfunktionen med 
en extra tjänst vilket ger en viss teoretiskt överkapacitet. Upplärningstiden för en ny inspektör 
tar dock lång tid och kan vara minst 6 månader tills en handläggare är fullt ut självgående. 
(Medborgarservice) 

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

Tierps kommun 

 
Hållbarhetslöften för vattenåtgärder tecknades med Länsstyrelsen i december. Detta innebär 
att kommunen kommer att arbeta strukturerat med åtgärder och öka samverkan internt och 
externt för att bidra till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten. 
(Gemensam service) 
 
 
Vi har genomfört tre träffar med företagsnätverket för kvalitet och miljö under året i syfte att 
"växla upp" hållbarhetsarbetet i samverkan mellan kommunala bolagen, Tierps kommun, 
universitet och näringslivet. Under sista träffen i november togs ett antal teman fram som 
nätverket ska arbeta med.  Effektiv vattenanvändning är ett tema föreslagit av oss på Tierps 
kommun. Viktigt att åtgärder tillsammans med näringslivet genomförs i syfte att effektivisera 
vattenanvändningen och kan fortsätta utvecklas. Tid och resurser samt engagemang från 
företag, kommunen samt universitet är avgörande. 
Vi arbetar i övrigt pågående i processer med våra resurser med att säkra vattenförsörjning. 
(Medborgarservice) 
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6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland 
våtmarker, floder och sjöar. 

Tierps kommun 

 
Hållbarhetslöften för vattenåtgärder tecknades med Länsstyrelsen i december. Detta innebär 
att kommunen kommer att arbeta strukturerat med åtgärder och öka samverkan internt och 
externs för att bidra till en hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten. 
(Gemensam service) 
 
 
Rekrytering pågår för rätt kompetens och resurs för vidare arbete med vattenrelaterade 
ekosystemen, våtmarker, floder och sjöar. 
(Medborgarservice) 

7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta 
införandet av småskaliga energilösningar. 

Tierps kommun 

 
Kommunen köper enbart förnyelsebar el. 
(Gemensam service) 
 
 
Inga nyckeltal finns att analysera, möjligheten att informera samt haft specifika träffar för 
företag gällande det här har begränsats av pandemin och hög arbetsbelastning på enheten. 
Träffar med bland annat Uppsala klimatprotokoll har genomförts under hösten 2021 i syfte att 
inspirera våra företag att tillsammans med kommunen och dess bolag inspirera för att öka 
andelen förnybar energi. Fördelen är att det finns ett stort intresse bland företagen att arbeta 
med dessa frågor, men det gäller främst för de stora företagen. Behövs specifika insatser för 
små företag som exempelvis inspirationsträffar, rådgivning, samt kartläggning av eventuella 
stöd som går att söka för den målgruppen. 
Solceller som komplement övervägs och utreds i samtliga nybyggnadsprojekt. 
Verksamheterna får alltid frågan om behov av laddstolpar vid nyetablering av p-platser. 
  
(Medborgarservice) 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 
energieffektivisering. 

Tierps kommun 
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Vid beställningar av nya lokaler eller byggnader skall de uppfylla energikrav. 
(Medborgarservice) 
 
 
Genom upphandling ständigt sträva efter effektivare enheter, lägre förbrukning samt nya 
användningsområden. 
I IT-Centrums upphandlingar ställs krav på att t.ex. minimera effektuttag vid standby-lägen. 
Här finns dock mycket att göra för att ställa rätt frågor och krav vid våra utbildningar kring 
transporter m.m. vid produktion av våra klienter samt övrig utrustning. Vårt bidrag inom 
minskad energiförbrukning  genom digitalpendling beskrivs mer i Särskilda uppdrag 6.3.a 
(IT-nämnd) 

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. 

Tierps kommun 

 
Arbetet med delar av framtagandet av ny översiktsplan, samt i detaljplanearbetet har pågått 
och pågår enligt plan. Arbetet sträcker sig över en längre tid och fortsätter under 2022 men 
målet är nått för året. 
En viss oror finns för kommande samråd som behöver genomföras i fysisk form, vi hoppas att 
pandemin inte sätter allt för stora hinder i arbetet under 2022. 
(Medborgarservice) 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

Tierps kommun 

 
Upphandling av fossilfritt tankställe med biogas har avbrutits när inga anbud lämnats. Arbetet 
fortsätter dock. 
(Gemensam service) 
 
 
Vid all upphandling sträva efter att minimera miljöpåverkan och minskad PCF, Product 
Carbon Footprint. 
IT-Centrum har i uppdrag att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma 
IT-produkter och IT-tjänster för de fem ingående kommunerna och kan därigenom 
effektivisera samt minimera miljöpåverkan. 
(IT-nämnd) 
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10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk 
segregation motverkas. 

Tierps kommun 

 
Den segregationskartläggning som färdigställts under våren 2021 ingår nu som ett underlag i 
framtida planering. 
Även att våra markanvisningar styrs till att uppmuntra mångfald. 
(Medborgarservice) 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

Tierps kommun 

 
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) 

11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara 
att planera i kollektivtrafiknära lägen. 

Tierps kommun 

 
Kommunen har god planberedskap för betydligt mer än 300 bostäder, målet är uppfyllt. Men 
det behövs dialoger för att planera kommunens tillväxt på lång sikt med planering och 
markinköp. Arbetet med förtätningsplaner pågår kontinuerligt. 
(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. 

Tierps kommun 

 
I våra processer är det ständig utveckling och planering av grönområden samt tillgänglighet, 
exempelvis byggnation av tillgänglighetsanpassad busshållplats. Pågående planering av 
nyagång- och cykelvägar pågår. Förstudie för gång och cykelväg Upplanda färdigställd. 
(Medborgarservice) 
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11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och 
tillgänglighet i hela kommunen. 

Tierps kommun 

 
Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Under andra 2021 har sex nya e-tjänster 
lanserats. Ytterligare tre e-tjänster har utvecklats och lanseras inom kort. Integration mot 
Tillväxt- och samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är under utveckling. 
Integrationen kommer att minska det manuella arbetet. 
(Gemensam service) 
 
 
Genom ständig utveckling av service, bemötande, attityd och tillgängliga e-tjänster samt 
information bidrar vi till målet. 
(Medborgarservice) 

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

Tierps kommun 

 
Under 2021 har förberedelser gjorts inför uppstart av Möbelpool detta för 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. 
Vi bidrar med kompetens för verksamheter i arbete med renhållningsordning för att stimulera 
cirkulär ekonomi. 
(Medborgarservice) 
 
 
IT-Centrum har under många år återbrukat och återvunna våra klienter(pc, ipad, mobiler), IT-
Centrum planerar i den kommande upphandlingen av klienter att även efterfråga 
”refurbished”(renoverade) enheter. 
(IT-nämnd) 
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12.2 Matsvinnet ska minska. 

Tierps kommun 

 
Vi ligger bra till att uppfylla målet om minskat matsvinn för året. Mätningar visar att mars 
mot november så skiljer det ca 1 ton mindre i matsvinn. Ökat arbete och mätningar sker nu 
dagligen på samtliga kök. Totalt matsvinn: 
Mars 80g per måltid   
November 54 g per måltid  
(Medborgarservice) 

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

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
En digital workshopsserie avslutades i början på året med 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 har införts under året och har resulterat i att kommunen köpt in 
lokala råvaror till flertalet serveringar inom kommun. Fler träffar inom både vanliga 
upphandlingssystemet och DIS är inplanerade under 2022. Behövs fler branschspecifika 
träffar för att locka in producenter inom exempelvis grönsaksodling, potatis samt morötter för 
att uppnå målen. Dessutom är det av största vikt att verksamheterna faktiskt köper in varor 
från DISen, annars riskerar det att urholkas. 
  
(Medborgarservice) 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

Tierps kommun 
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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) 
 
 
Delvis uppfyllt då vi hela tiden arbetar med att minska de transporter som inte behövs under 
lov och dyl. Interna lösningar på detta har under Pandemin inte funnits 
(Medborgarservice) 
 
 
Vi har implementerat resepolicyn under året. Cykel har börjat användas till viss del för resor 
inom Tierps tätort. Vi har i pandemins spår blivit bättre att använda digitala forum för möten , 
utbildningar mm, och distansarbete har även minskat på resorna mellan hemmet och arbetet. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrums bidrag är att utveckla möjligheterna till digitalpendling och distansarbete för att 
minimera klimatpåverkan 
(IT-nämnd) 

13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan 
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

Tierps kommun 

 
Vid fysisk planering så följer vi riktlinjerna och beslut för att begränsa klimatpåverkan samt 
förändrat klimat. Primärt är dagvattenhantering och kollektivtrafik förutsättningar i nya 
områden. 
(Medborgarservice) 

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 
2030. 

Tierps kommun 

 
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, 



Årsredovisning 2021 126(213)

samhällsbyggnad och Biodriv Öst. Viss samverkan i frågan sker även med Region Uppsala. 
Resepolicy är reviderad där en klimatkompensation vid nyttjande av flygresor införts, detta 
för att minska resande med negativa effekter. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet pågår och i samverkan med flera, bland annat strategisk utveckling. Påbörjat 
utbyggnad av ladd infrastruktur, översyn av fordonspark och mycket mer. Arbetet fortsätter 
under 2022 men målet för 2021 är uppnått. 
(Medborgarservice) 

14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

Tierps kommun 

 
Kapaciteten och kompetensen har inom industriverksamheter och jordbruk varit oss tillhanda. 
Det är många områden att hålla uppe kompetensen, men det bedöms utifrån att den satta 
tillsynsplanen innehållits att detta har uppnått målet för 2021. 
På handläggningen av enskilda avlopp har verksamheten varit delvis påverkad av 
sjukfrånvaro och vakanser. Kompetensen inom området har varit på plats men med anledning 
av vakanser och sjukfrånvaro har kapaciteten koncentrerats till handläggning av tillstånd och 
rådgivning. Tillsynen av enskilda avlopp har inte utförts under 2021 med anledning av detta. 
(Medborgarservice) 

14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

Tierps kommun 

 
Vi bevakar åtgärder för att skydda kustnära ekosystem. Rekrytering av vattenplanerarresurs är 
ett behov som diskuteras för framtiden. 
(Medborgarservice) 

14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, 
bland annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 

Tierps kommun 

 
Planering för byggnation av fiskvandringsvägar pågår. 
(Medborgarservice) 
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15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande 
och förvaltning i kommunens orter. 

Tierps kommun 

 
Utveckling av befintliga och tillkommande grönområden beaktas i det löpande 
detaljplanearbetet. 
(Medborgarservice) 

15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får 
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv. 

Tierps kommun 

 
I pågående processer med planering, samverkan samt eget utförande är detta en del av arbetet. 
Ex har skötselplan för Iggelbo naturreservat uppdaterats under 2021. 
(Medborgarservice) 

15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av 
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

Tierps kommun 

 
En andel av bruksgräsmattor, i samtliga tätorter, har ändrats till ängsmark för att bevara och 
gynna tillväxt av den biologiska mångfalden. 
 
Utvärdering av frökorridorer pågår. 
(Medborgarservice) 

Kultur, fritid och friluftsliv 

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

Tierps kommun 

 
Planering pågår för att utveckla plats för spontanidrott vid Järnbruksparken. Tillgång till 
grönområden säkerställs i pågående planering och detaljplanering. 
(Medborgarservice) 



Årsredovisning 2021 128(213)

 
 
Det pågår hela tiden en utveckling av verksamheterna för att nå fler och öka tillgängligheten. 
Flera aktiviteter har erbjudits under året, så som gratis Fritidsgårdar, föreläsningar, 
författarsamtal, konstutställningar gratis padel för barn och ungdomar med mera. Flera 
aktiviteter har under 2021 varit begränsade eller ersatts med digitala lösningar på grund av 
pandemin. Den fortsatta utvecklingen kommer att bygga på resultatet från 
segregationskartläggningen i Tierps kommun och kartläggningen Liv och Hälsa Ung 2021. 
Arbetet med att verksamhetsanpassa lokaler för våra besökare tillsammans med TKAB 
fortsätter. 
(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 har bjudits in i 
mindre skala till vård och omsorgsboendena, 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. 
Under hösten har aktiviteter erbjudits på liknande sätt som under våren 2021, personer i 
ordinärt boende har bjudits in till aktiviteter på vård och omsorgsboendena men det har varit 
begränsat antal för att kunna följa restriktioner med avstånd till varandra. utifrån de 
förutsättningar som varit under året så har det genomförts aktiviteter både i grupp och även 
individuella aktiviteter. 
(Vård- och omsorg) 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

Tierps kommun 

 
Bidra med råd och kunskap i planeringsfaser för kommunens tillväxt. 
(Medborgarservice) 
 
 
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 
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 som exempel  har bryggorna som är anpassade för 
rullstolar förbättras. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet med att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteter inom 
funktionshindradeomsorgen har fortgått och kunskapen från FINA-projektet som genomförts 
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inom funktionshindradeomsorgen så har det fortsatt implementerats på verksamheterna med 
fokus på uteaktiviteter. Detta arbete har fortgått löpande under våren då det av förklariga skäl 
varit enklare att genomföra uteaktiviteter men också ökat i omfattning utifrån utifrån Covid-
19 då utomhusaktiviteter har varit det ända sättet för genomförande av aktiviteter på 
smittsäkert sätt. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva sen också 
gemensamt med föreningen för barn och vuxna med 
utvecklingsstörning/intellektuellfunktionsnedsättning (FUB). 
Inköp av triangiakök samt pannlampor är gjorda under hösten 2021 för att gruppbostäderna 
ska kunna erbjuda kunderna mer friluftsupplevelser än tidigare. detta har varit väldigt 
uppskattat av kunderna att kunna gå på promenader i omgivningarna även när det är mörkt 
samt grilla korv och dricka kaffe i naturen. 
Utifrån förutsättningarna i verksamheterna gällande Covid-19 så har uteaktiviteterna 
uppmärksammats än mer och även utvecklats med ytterligare uteaktiviteter under året och 
kommer så att fortsätta under 2022 inom funktionshindradeomsorgen. 
(Vård- och omsorg) 

3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 

Tierps kommun 

 
Kontinuerligt och pågående arbete med att underhålla befintliga grönområden med höga 
rekreations- och naturvärden som stimulerar till lek och utevistelse. Samt utvecklat nya 
områden som är tillgängliga för alla. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utveckling av fler tätortsnära naturområden. Arbetet fortsätter i många områden bland annat 
vid Hjällsjön och  Vegavallen. Även uppdatering av ny grill vid Fiskvandringsvägen i 
Karlholm är på gång. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Inom vård och omsorgsboendena inom äldreomsorgen planeras att förbättra utemiljöerna, 
med utgångspunkt av tillgängliga, ändamålsenliga ytor som stimulerar till utevistelse, detta 
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. Möten är inbokade under våren 2022  med områdeschef, enhetschefer för aktuella 
vård och omsorgsboendena för fortsatt arbete och planering med utemiljöerna. 
Under hösten 2021 har vård och omsorgsboendena gjort vissa anpassningar i boendemiljön 
tex  ramp till balkong, entré, och fastighetsägaren har renoverat gemensamma altaner. 
(Vård- och omsorg) 
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4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett 
rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

Tierps kommun 

 
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. Ett anpassat utbud har erbjudits de studerande 
under pandemin. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Andelen studerande inom vuxenutbildningen alla utbildningsformer fortsätter att öka/vara 
hög. 
  
(Utbildning) 
 
 
Ett mycket gott samarbete med vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsenheten har utvecklat möjligheten för studier och flexibel sfi med möjlighet 
till parallell planering. Kultur och fritid har drivit dans för hälsa och vidareutvecklat detta till 
andra områden också och där har IFO varit en samarbetspart. 
(Individ- och familjeomsorg) 

5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors 
behov och resurser fördelas likvärdigt mellan könen. 

Tierps kommun 

 
Jämställd verksamhet ingår i det ordinarie arbetet. 
(Medborgarservice) 
 
 
Jämställd verksamhet är en ledstjärna för alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Som 
exempel kan arbetet utifrån HBTQ certifieringen nämnas och översyn av skyltning. 
(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. De skolor där detta har 
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uppmärksammats har lagt in detta i sin verksamhetsplanering och i likabehandlingsplanerna. 
I förskolan görs en kartläggning av barnens intressen vid terminsstart inför planeringen av 
kommande aktiviteter. Okodat, ej förutsägbart material ökar i verksamheterna. En medveten 
satsning för att stimulera kreativitet utan fokus på kön. 
(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 medarbetare till 
vården och ser positivt att män söker till på VoO-utbildningen. Statistik bakåt i tiden visar att 
vi hade ett uppsving av sökande män under åren 2017/2018 där 10 av 21 elever som sökte till 
gymnasiet var män, 2018 då 17/20 sökande var män. Förklaringen till detta kan vara de 
nyanlända som kom efter 2015 och som under tiden 207/2018 började studera. 2019 och 
framåt har antalet sökande män sjunkit drastiskt 2019 var 3/7 sökande män, 2020 var 1/7 
sökande män och för 2021 var 2/19 sökande män. Flera av de män som studerade under den 
här perioden fick anställning inom vård och omsorg under 2020/2021 inom hemtjänst och 
vård och omsorgsboenden/Gruppbostäder. 
Den  positiva trend vi ser  är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det startar utbildningar både vår och höst med fulla klasser, det ser vi som 
arbetsgivaren väldigt positivt på då det är vår framtida kompetensförsörjning oavsett kvinnor 
eller män. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Se 5:1 
(Individ- och familjeomsorg) 

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. 

Tierps kommun 

 
Barn med funktionsvariationer har inom Tierps Kulturskola en sällsynt stor uppsättning kurser 
att välja på och samarbetet med skolan har under lång tid varit fruktbart. Verksamheten har 
anpassats under pandemin. Fritidsgårdarna runt om i kommunen är kostnadsfria och och på 
tisdagarna är Tierps fritidsgård öppen för funktionshindrade. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Vård och omsorg arbetar ständigt  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 
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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. Inflytandegruppen är en otroligt viktig grupp som lyfter fram 
viktiga frågor som de ställs inför i deras vardag där vi som tjänstemän kan vägleda dem rätt 
men också tillsammans utveckla tillsammans för att möjliggöra och öka delaktigheten och 
inflytandet för målgruppen i vår verksamhet men också  mot övriga samhället. 
arbetet hos kund uppmärksammar vi om individen upplever utanförskap och ensamhet och 
vidtar åtgärder utefter individuella behov. Vårt mål är att utveckla och implementera tydliga 
rutiner och arbetssätt i verksamheten som motverkar utanförskap och ökar trygghet och hälsa, 
att våra kunder känner sig inkluderade och kan delta i alla sammanhang samt att de "vågar" 
tala om vilka anpassningar som behövs. 
Vård och omsorg fortsätter sitt arbete med teamsamverkan för att alla professioner kan utifrån 
sin specialitet tillsammans med kunden se dennes möjligheter och motverka eventuella 
hinder. Detta ger möjlighet  att uppmuntra och stödja kundernas möjlighet till att påverka 
deras valmöjlighet. 
Under hösten 2021 har det öppnat upp mer för att kunderna där aktiviteter utifrån den tid de  
isolerats utifrån Covid-19. Delaktigheten för kunderna har varit mycket individuellt anpassade 
under den isolerade tiden det cheferna har sett är att kontaktmannaskapet har varit en väldigt 
viktig del för att öka tryggheten för kunden och möjligheten att kunna tala om vilka 
anpassningar som kan behövas. När ett behov uppstår så utformas ett individuellt stöd. 
På verksamhetsplanering inom funktionshindradeomsorgen under hösten 2021 diskuterade 
medarbetarna på enheten i smågrupper hur de aktivt kan arbeta för att möta de mål som ingår i 
FHO: s uppdrag utifrån agenda 2030 målen. Väldigt kreativa diskussioner som varit 
uppskattade ur flera perspektiv, men främst utifrån att få tid att tillsammans diskutera dessa 
mål utifrån egna enhetens kunder och dess behov och hur det praktiskt och konkret kan 
utvecklas. 
För att möjliggöra delaktighet i biståndshandläggningen har material för bildstöd tagits fram 
under 2021 och som nu används vid möten med kund där behov av stöd finns. 
Under senare delen av 2021 har en länsgemensam enkät avseende bemötande, information 
och delaktighet i handläggningsprocessen. Resultatet (som ännu inte sammanställts då det 
sker på länsövergripande nivå) kommer senare att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet 
under 2022. Enkäten finns även den i förenklad form på lättläst svenska och med bildstöd. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Inom IFO utvecklas olika verksamheter för att ge meningsfull sysselsättning för människor 
som lever i utanförskap. 
Vi har bland annat träffpunkter för människor med psykisk ohälsa, träffpunkter för individer 
med kognitiva nedsättningar, öppen förskola mm. 
(Individ- och familjeomsorg) 



Årsredovisning 2021 133(213)

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 

Tierps kommun 

 
Bidrar med kunskap i planeringsfas och beaktas i det löpande i ex detaljplanearbetet och 
kommunens tillväxt. 
(Medborgarservice) 
 
 
"Folkmusikprojektet" är något som funnits i snart 25 år. Alla förskoleklasser i kommunen 
träffar en folkmusikpedagog från Kulturskolan. Barnen får höra 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. Riktat bidrag har beviljats till studieförbund som 
arbetar med kulturarv och digitalisering. En vårdplan för Lancashire smedjan i Karlholm har 
tagits fram för att bevara byggnadsminnet och nu är det viktigt att medel avsätts för att 
genomföra planen. Kultur och Fritid har bistått Länsstyrelsen i Uppsala med restaureringen av 
fornminnet Husbyborg till ett säkert besöksmål. Under 2021 har verksamheterna anpassats 
utifrån pandemins restriktioner. 
(Kultur- och fritid) 

11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

Tierps kommun 

 
Utveckling av befintliga och tillkommande grönområden beaktas i det löpande 
detaljplanearbetet. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid värnar om och utvecklar tätortsnära friluftsliv. Arbetet fortsätter vid våra 
olika områden bland annat vid 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. 

Tierps kommun 

 
Delvis uppfyllt, men svårigheter kring leveranser och tillgång och korrekt statistik under 
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Corona, vilket har gjort att andelen MSC (Marine Stewardship Council) ser låg ut. 
(Medborgarservice) 

14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska 
fritidsbåtars påverkan på marina ekosystem. 

Tierps kommun 

 
Under året har arbetet med att ta fram offerter för Björn samt Ängskär tagits fram. Även 
dialog med föreningar som driver frågan i exempelvis Gudinge hamn. Antalet noder som har 
fått förbättrad service har inte påverkats under 2021, men det beror på att insatserna kräver 
mycket finansiering, planering samt samordning mellan olika aktörer. Under 2022 behöver 
mer finansiering sökas för att kunna genomföra renoveringen av Ängskär som planerat. 
(Medborgarservice) 

14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

Tierps kommun 

 
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) 

15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de 
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 

Tierps kommun 

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

Tierps kommun 

 
Sker kontinuerligt i besökskartor, på hemsida, sociala medier, virtuella guider med mera. 
Svårt att mäta medvetenheten hos invånare och besökare. 
(Medborgarservice) 
 
 
Under 2021 har uppgradering av skyltar i friluftsområdena genomförts. Information sker 
också i olika medier med fokus på att nå alla målgrupper. Arbetet med att uppgradera 
skyltarna medför att vi hela tiden säkerställer och utvecklar informationen. 
(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. 

Tierps kommun 

 
Ingår i det ordinarie arbetet med utveckling av verksamheter. Både genom att befintliga 
medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats men även inom nyrekrytering. 
(Medborgarservice) 
 
 
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. 

Tierps kommun 

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

Tierps kommun 

 
Praktikplatser har fortsatt ej kunnat tillhandahållas på grund av pandemin. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet med IOP (Ideburet offentligt partnerskap) 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. Bättre intern 
samverkan och processer krävs för att kunna underlätta arbetet. 
(Medborgarservice) 
 
 
Samverkan sker mellan individ och familjeomsorgen/arbetsmarknadsenheten, utbildning 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 på grund av Covid-19. 
Praktikplatsernas inriktning var för att prova på vården samt tillsammans även få en 
Språkpraktik. Vi har erbjudit detta under hösten 2021 som planerat med planering 
tillsammans med yrkes SFI. 
Daglig verksamhet ingår i ett ESF-projekt i kommunen, utvecklingsnätverk sociala företag, 
som handlar om socialt företagande i kommunen. Detta innebär att förbättra den interna 
samverkan mellan individ och familjeomsorgen/arbetsmarknadsenheten, utbildning, kultur 
och fritid samt vård och omsorg för att underlätta och verka för att få ut deltagare i sociala 
företag alternativt på öppna arbetsmarknaden samt att öka antalet sociala företag i kommunen. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Under året har IOP tecknats med två sociala företag med syfte att stärka personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden och att bryta deras isolering. 
Coronapandemin har gjort det svårare att hitta praktikplatser och en del arbetstillfällen med 
lägre krav på utbildning och erfarenhet har försvunnit. Tierps kommun är med i ett projekt via 
SKR som syftar till att utveckla arbetet med sociala företag för att skapa fler arbetstillfällen. 
(Individ- och familjeomsorg) 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Tierps kommun 
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Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 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. 
Pandemin har inte inneburit en ökning av ungdomar i KAA. Däremot har insatserna som 
riktas till ungdomarna som befinner sig i KAA, begränsats av restriktionerna som pandemin 
medfört. Detta kan på sikt leda till ett utanförskap och ett ökat antal UVAS i kommunen. 
75 % av avgångseleverna 2021 gick ut med en gymnasieexamen vilket är en marginell 
minskning från 2020. Andelen studiebevis som utfärdades ökade något. Över en treårsperiod 
har andelen gymnasieexamen ökat med 6,6 % och andelen studiebevis har i sin tur minskat 
med 5,5 %. Att elever varit i behov av att förlänga kurser kan möjligen ha att göra med att 
fjärr- och distansundervisning har bedrivits under stora delar av läsåret, samtidigt som andelen 
gällande förlängda studier var betydligt högre 2019 och tidigare. 
  
(Utbildning) 
 
 
Under året har ett projekt arbetats fram som ska stärka uvas gruppen, ungdomar som varken 
arbetar eller studerar, att koma ut i arbete eller till studier. 2022 startar projektet ung framtid 
med stöd av samordningsförbundet. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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. 

Tierps kommun 

 
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. 

Tierps kommun 

 
Fyra digitala företagarfrukostar har genomförts under 2021 med mycket stor uppslutning och 
en "digifysisk", dvs en mix av fysiskt och digitalt. Vi når ut till fler företag vilket är positivt, 
men många efterfrågar nu fysiska när restriktionerna börjar släppa. Några nätverksträffar 
pausades under 2020, men under 2021 har de ersatts med digitala forum och i slutet på 2021 
har även fysiska träffar genomförts med exempelvis nätverket för kvalitet och miljö samt med 
gröna näringarna tillsammans med LRF. Fysiska utbildningsträffarna inom 
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upphandlingssystemet har ställts in, men har ersatts med digitala och det har både tagits emot 
positivt och negativt. Workshop med näringslivsrepresentanter samt svenskt näringsliv har 
skett digitalt för att diskutera upphandlingsfrågor och deras förväntningar på dem. Dessutom 
har projektet NÄrMat genomfört flertalet digitala (och en fysisk) träff med de gröna 
näringarna där ett av huvuduppdragen är att införa DIS och få kvalificeringskraven till den 
matcha våra företag. Utmaning att upprätthålla relationer digitalt men nya och gamla företag 
väljer att etablera sig eller att expandera i Tierps kommun, vilket skapar en positiv effekt 
inom flera områden. Dock har vi sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking från plats 138 till 
209 2021 och i SKR:s mätning Företagsklimat, från totalt NKI 78 till 68. Här krävs fler 
riktade insatser för att identifiera orsakerna, några har analyserats och beror bland annat på 
den stora ökningen av antal ärenden samt komplexiteten i ärendena. Där emot så är det 
betydligt lägre konkurser hittills 2021 än vad det var 2020,  4 konkurser januari- november 
2021 jämfört med 7 konkurser januari-november 2020. 
(Medborgarservice) 

9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och 
innovationer. 

Tierps kommun 

 
Tierps kommun har under året 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, inledningsvis på 2021 gick samverkan ner, men nu har möten och 
nätverkandet kommit igång igen. STUNS exempelvis har deltagit både på företagarfrukostar 
samt i olika nätverk. Svårt att prioritera vilken information som enheten kan skicka ut till 
företagen då väldigt mycket olika projekt genomförs inom exempelvis STUNS. Blir för 
mycket information att skicka ut och därför har vi börja arbetat mer "inriktat" och matchar 
specifika företag direkt med universitetet. Risken är dock att missa företag som är i behov av 
universitetets kompetens. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utbildningen samverkan med Uppsala universitet inom Fosam, Skolledarakademin samt 
partnerskolearbetet (praktik för lärarstuderande). Denna samverkan har lett till ett fördjupat 
arbete kring forskningslitteracitet bland skolledare och karriärlärare, en seminarieserie kring 
matematikdidaktik för förskola och F-3 samt ett utvecklande samtal kring ledarskap och 
skolpraktik. 
(Utbildning) 
 
 
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 
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Tierp i samarbete med gymnasiesärskolan under 2022. 
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. 
Digital tillsyn via kamera erbjuds inom hemtjänst, vård och omsorgsboendena samt inom 
korttidsenheten utifrån kundens behov. Digitala samtal och möte mellan kund/anhörig och 
biståndshandläggare har kunnat möjliggöras med hjälp av teknik som finns att tillgå i 
verksamheten. Arbetet med digitalisering fortgår på biståndsenheten och under året har e-
ansökan gällande bidrag för bostadsanpassning lanserats och finns nu tillgänglig på 
kommunens hemsida. E-ansökan gällande färdtjänst har tagits fram och testas nu av 
kommunens brukarrepresentanter. Om testet faller väl ut kommer e-ansökan färdtjänst att 
lanseras på kommunens hemsida under första delen av 2022. Med hjälp av digitala möten och 
utbildningar har enheten kunnat effektivisera sin verksamhet och minska antal resor. 
Medarbetarna inom vård och omsorg har nu fått möjligheten att dokumentera på mobila 
enheter som mobiltelefoner och Ipads. Bokningssystem i Viva har börjat användas av samtlig 
legitimerad personal för att kvalitetssäkra planerade HSL insatser. 
Under hösten har alla medarbetare inom Daglig verksamhet erbjudits och genomgått 
pedagogiska caféer som funktionshindradeomsorgens Arbetsterapeut tillsammans med 
gymnasiesärskolans resursteam har anordnat kring temat kommunikation och alternativ 
kommunikation (AKK). Dessa tillfällen har varit väldigt uppskattade och arbetet ute i 
verksamheterna fortsätter under 2022 och där vår Arbetsterapeut kommer att handleda 
medarbetarna med det fortsatta arbetet med bland annat kommunikationskartor. Arbetet och 
översynen tillsammans med vår IT samordnare fortsätter under 2022 ute i verksamheterna. 
Chefer inom FHO har haft möte med IT strateg under hösten 2021 gällande funktionen kan 
vara ett stöd till verksamheten och verksamhetens behov för att utveckla arbetssätt och 
fortsätta vår digitala resa. I övrigt är verksamheterna mer digitala mogna nu efter hårda 
prövningar i pandemins tecken med medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (APT), utbildningar 
mm i Teams/Skype och liknande.  Det har även genomförts flera andra möten digitalt för 
chefer och medarbeatre sås som nätverksmöten, samordnad individuell plan (SIP)möten,  
Vårdplaneringsmöten med Regionen samt enskilda möten digitalt på enheterna. På detta sätt 
effektiviserat tidsanvändningen. (tar tid att åka på möten, vilket vi sparat mycket tid på). 
Funktionshindradeomsorgen har haft inledande möte med ansvariga professioner för frågor 
och beskrivit vårt nuläge och vårt önskade nyläge gällande välfärdsteknik och AKK.  HSL 
teamet har haft erfarenhetsutbyte med Uppsalas verksamheter inom lagen om stöd och service 
(LSS) då de kommit väldigt långt i välfärdteknikutvecklingen. Den processen fortsätter under 
2022. 
(Vård- och omsorg) 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

Tierps kommun 

 
Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av 
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun, vilket bidrar till 
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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) 

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

Tierps kommun 

 
Andelen som tillhör etableringen minskar men andelen som påbörjar SFI är stabilt och ingen 
minskad tillströmning. 
  
Detta mått är inaktuellt, då andelen som läser på SFI och tillhör etableringen är ca 20 % av 
elevunderlaget. 
I slutet av 2021 ser vi nedgång i antalet sökande till SFI. Om det är en trend får första 
kvartalet 2022 utvisa. 
Pandemins resteraktioner om distansundervisning har påverkat verksamheten negativt. 
Andelen som under VT21 gick vidare till grundläggande utbildning var endast 5 elever. Dock 
ser vi återigen en ökning under HT22 av genomströmningen. 50 elever som klarade en kurs 
och 15 som gick vidare till grundläggande nivå. Yrkessfi är den tydligaste och effektivaste 
vägen för nyanlända som leder till arbete. Första gruppen avslutade sin utbildning HT22 med 
ett genomförande på 95%. Övriga grupper som är aktiva ligger på mellan 85–90% i 
genomförande. Under VT22 kommer uppföljning av utfall. 
(Utbildning) 

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Genom samverkan med IFO och ett aktivt uppsökande arbete, ska vuxenutbildningen erbjuda 
utbildning till de individer som saknar egen försörjning. 
Under slutet av 2020 inleddes ett samarbete med Region Uppsalas folkhögskola om att 
etablera utbildningar i Tierps kommun. Detta sker i nära samverkan med Vuxenutbildningen, 
så att utbildningarna kompletterar varandra och utbildningsvägarna breddas. Sedan våren 
2021 pågår Studiemotiverade insatser samt en Lokalvårdsutbildning i kombination med 
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svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi) i Högbergsskolans lokaler. 
(Utbildning) 

12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och 
främjar lokal kultur och lokala produkter. 

Tierps kommun 

 
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 
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. 
(Medborgarservice) 

12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 
procent fram till år 2030. 

Tierps kommun 

 
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. 
Detta mål följs upp av regionen. 
(Medborgarservice) 
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12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 
procent till år 2030. 

Tierps kommun 

 
Var 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. Målet mäts av regionen. 
Delvis uppfyllt, ökat inköp av lokala råvaror ger skillnaden. Ökning har skett i slutet av året 
gällande svenskt ekologist. Dock med nuvarande resurser så ligger vi kring 25% likt tidigare 
år gällande andelen ekologiskt. Vissa månader under året så har andelen varit större, vilket 
beror på lokala inköp av råvaror av ekologiskt kvalité. 
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

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

Tierps kommun 

 
Kommunen har under året gått med i ett utvecklingsnätverk, ett projekt som ägs av SKR där 
12 kommuner deltar. Kontinuerlig samverkan och aktiviteter inom nätverket 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. Kontinuerlig dialog med företag har också 
genomförts under året för att vetta vad de har för rekryteringsbehov och det sker ofta i olika 
nätverk, exempelvis HR nätverket, ambassadörsnätverket, besöksnäringsnätverket och 
nätverket för kvalitet och miljö. En utmaning är att nå ut till alla företag samt att matcha deras 
behov med den kompetens som finns tillgänglig. Här behövs ytterligare insatser, som 
exempelvis en digital "matchningstjänst" där praktikplatser etcetera kan läggas ut och företag 
enkelt kan se dem samt mer samverkan företag sinsemellan. 
Arbetslösheten 16-64 år, medelvärde var 10,7% 2019 och 12,8% 2020. Det här upplever vi är 
en direkt orsak av pandemin då flertalet varsel/uppsägningar gjordes i början på pandemin. 
Stort antal av de större industrierna har återanställt under 2021 och påverkar förhoppningsvis 
arbetslösheten positivt. Dock behövs mer insatser och kartläggning för att nå de mindre 
företagen, ofta enskilt anställda för att kunna analysera hur det går för dessa företag. 
Enheten har genomfört förebyggande aktiviteter fysiskt vid fyra tillfällen inom budget-och 
skuldrådgivningen och målet är uppnått. Inom konsumentvägledningen har vi haft dialoger 
med grundskolorna men de flesta vill ha fysiska utbildningar, en utbildning är genomförd 
digitalt. Målet var fyra stycken men var inte möjlig att genomföra på grund av av pandemin. 
Inför 2022 bedömer vi att öka målet. 
(Medborgarservice) 
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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. Utlåningen 2019 
var 585 artiklar och ökade 2020 till 1203 artiklar. 2021 blev det ny toppnotering med 2714 
utlånad artiklar. Kulturskola för alla och de öppna fritidsgårdarna fortsätter sin verksamhet 
vilket bidrar till målet. Kostnadsfria aktiviteter är utförda trots rådande pandemi. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året. Ökningen är 6% jämfört med 2020. 
För 2020 hade kostnaden ökat med 12% jämfört med 2019. Antalet hushåll har ökat från 567 
till 625, 13%. Ökningen mellan 2019 och 2020 var 10.6.% Arbetslösheten har ökat med 0,7% 
i förhållande till 2019. En förklaring till att kostnadsökningen är lägre för 2021 än 2020 är att 
en utbildningssatsning på personer med låg utbildningsnivå, där möjlighet till studiemedel via 
csn, har kommit igång. Under pandemin har ett antal arbetstillfällen som ej kräver utbildning 
eller tidigare erfarenhet försvunnit. Det slår hårdast mot den grupp som i hög omfattning 
uppbär ekonomiskt bistånd. Så trots att arbetslösheten minskat marginelt under corona så ser 
vi att det blivit svårare för personer på försörjningsstöd att få arbete. Många personer fastnar i 
försörjningsstöd pga att de saknar utbildning och /eller har olika former av 
funktionsnedsättningar eller hinder. Det finns i biståndstagargruppen analfabeter och personer 
som har ohälsa, men inte tillräcklig ohälsa för att kunna få aktivitets- eller sjukersättning.. 
Personerna är ofta 0 klassade hos försäkringskassan och får ingen sjukpenning vid 
sjukskrivning. Ett gott  arbete har skett under året med utbildningsinsatser, i samarbete med 
vuxenutbildningen och en folkhögskola, och arbetsmarknadsinsatser. Samtliga aktiviteter som 
planerats inför året är genomförda.  Pga pandemin har det  varit svårare att ordna 
praktikplatser och delar av verksamheten har stoppats till viss del pga Corona restriktioner. 
Pandemin har medfört ändrade arbetssätt och en del av detta kommer att kvarstå även efter 
pandemin. Flera ärenden med långvarigt försörjningsstöd har lämnat försörjningsstöd under 
året, till studier eller utflyttat från kommunen. Det har tillkommit fler nya ärenden vilket gör 
att kostnaderna ökat trots detta. En del av de nya ärendena handlar om s.k social dumpning 
och ett arbete för att försöka minska denna ärendetyp har påbörjats i dialog med länsstyrelsen. 
Dessa personer står långt ifrån arbetsmarknaden och hamnar i bostäder med väldigt låg 
standard. Trots ett väldigt gott arbete har omvärldsfaktorer medfört att målet ej har nåtts. 
Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och under 2021 har inga barnfamiljer vräkts 
från sin bostad. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en 
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

Tierps kommun 

 
Vi ligger bra till att uppfylla målet om minskat matsvinn föråret. Mätningar visar att mars mot 
november så skiljer det ca 1 ton mindre i matsvinn. Ökat arbete och mätningar sker nu 
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dagligen på samtligakök. Totalt matsvinn är för mars 80g/måltid och för november 
54g/måltid. Till nästa år blir det mer intressant att få nyckeltal och jämföra månad mot månad 
under 2021 och 2022. 
I processerna för planering/exploatering (planarbete, ÖP-arbete, förhandsbesked-bygglov) så 
tas det alltid hänsyn till jordbruksmarker. 
(Medborgarservice) 
 
 
Inom vård och omsorgsboendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen, 
tex att duka fint och extra vid helg eller storhelger. Avseende utvecklingen av måltider och 
menyer har ett samarbete med kostenheten påbörjats genom gemensamma möten under våren 
och hösten 2021. 
Verksamheten har under hösten 2021 jobbat tillsammans med köksenheten kring 
måltidsmiljöerna. Kostombuden för vård och omsorgboendena har träffats kontinuerligt och 
även träffat kökschefen för förbättrat samarbete. Verksamheterna Har även startat kostråd där 
kunder är delaktiga, och ett vård och omsorgsboende har har genomfört ett kostråd under 
hösten. Enheterna har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som 
midsommarfirande med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong. Frågeformulär 
har lämnats till kunder för att få fram deras synpunkter och önskemål kring måltider för att 
enheten ska jobba för förbättring tillsammans med kostenheten, frågeformulären kommer gås 
igenom i början av 2022 för att se vad som ska prioriteras utifrån kundernas önskemål. 
Sammanfattningsvis har vård och omsorgboendena haft aktiviteter kopplat till måltider och 
måltidsmiljöer för att uppnå målet med ökad kvalité vid måltider som också varit kopplad till 
traditioner och smakupplevelser som lett till positivt välmående hos våra kunder. 
Projektet att inrätta en Måltidskompis dvs brukare inom FHO äter tillsammans med brukare 
inom hemtjänsten, har varit pausades pga Covid hela året och kommer tas bort som mål under 
2022, detta utifrån Covid-19. 
(Vård- och omsorg) 

2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

Tierps kommun 

 
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) 
 
 
Dialog och workshops kring stöd åt vård och omsorgspersonal har genomförts under året för 
att öka tryggheten kring servering och måltid. Måltiderna för vård och omsorg uppfyller de 
rekommendationer som Livsmedelverket har på måltider för äldre. Stor del av detta arbetet 
utför på vårdboendena och inte direkt av kostenhetens medarbetare. 
(Medborgarservice) 
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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. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande 
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid 
risk för undernäring. Äldreomsorgen har under 2021 infört senior alert ombud bland 
omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen regelbundet. Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till kunderna för att bryta dygnsfastan 
och för förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån 
framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
Under 2020 genomfördes totalt 238 riskbedömningar inom verksamhetens vård och 
omsorgsboenden. 231 av dessa riskbedömningar bedömdes att det finns risker för kunderna. 
71/238 av bedömningarna 30% bedömdes finnas risk för trycksår, 174/238 av bedömningarna 
73% bedömdes finnas risk för undernäring samt 203/238 av bedömningarna 85% bedömdes 
finnas risk för fall. 
Statistiken för 2021 visar på att verksamhetens olika professioner har genomfört fler 
riskbedömningar på kunderna inom våra vård och omsorgsboendena jämfört med 2020. 
2021 har det genomförts totalt 334 riskbedömningar varav 322 av dessa riskbedömningar 
bedömdes att det finns risker för kunderna gällande redovisade parametrar trycksår, 
undernäring och fall. 106/334 av bedömningarna 32% bedömdes finnas risk för trycksår, 
254/334 av genomförda bedömningar 76% visar risk för undernäring samt 271/334 av 
genomförda bedömningar 81% visar att det finns risk för fall. 
Sammantaget har Äldreomsorgen arbetat aktivt med att stärka måltider och måltidsmiljöer 
samt att de aktivt jobbar med riskbedömningar för att minska risk för undernäring hos äldre. 
(Vård- och omsorg) 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 
grupper och individer ska minska. 

Tierps kommun 

 
Närvårdstrategen arbetar med fortsatt utveckling av samverkansmodellen mellan kommun och 
region och enheterna inom kommun respektive region. Flera aktiviteter pågår. 
(Gemensam service) 
 
 
Delvis uppfyllt genom ökad spridning av information om hälsa och kost ut på våra enheter. 
Detta genom servering, dialoger kring måltiden, visning av tallriksmodellen mm. Tyvärr så 
har vi dock inte kunnat anordna större tema tillfällen och träffar för detta, då pandemin satt 
stopp. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid bidrar till ökad hälsa genom att verksamheterna erbjuder hälsofrämjande 
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aktiviteter. Under pandemin har badens gruppträningar varit begränsade, dessa har kommit 
igång igen under hösten. Friluftsområdena har varit välbesökta under pandemin. Det märks 
inte minst på åtgången av ved och toaletter som behövs tömmas oftare. På Upplandsleden har 
förbättringar gjorts, tydliga markeringar har satts upp så att även de som  är ovana ska kännas 
sig trygga när de vandrar på leden. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Verksamheterna inom vård och omsorg 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 på grund av Covid -19. 
Träffpunkterna har öppnat upp under hösten 2021 men har haft aktiviteter i mindre skala för 
att träffas på smittsäkert sätt. Det har även genomförts förebyggande arbete individuellt med 
kunderna inom vård och omsorgsboendena, detta som fysisk träning. Inom 
funktionshindradeomsorgen har kunder inom gruppbostäder/servicebostäder erbjudits fysisk 
aktivitet utomhus vid Vegavallens utegym under våren och hösten. Kultur och fritid har 
anordnat Yoga under våren för deltagare inom daglig verksamhet. Utifrån de förutsättningar 
verksamheten har haft med rådande Covid-19 läge har verksamheterna ändå lyckats 
genomföra aktiviteter på smitt säkert sätt och tryggat upp för de kunder som har kunnat och 
velat delta. 
Enkäten vad tycker de äldre om äldreomsorgen har inte genomförts under 2021. Nyckeltalet 
att 90% av kunderna ska som helhet vara nöjd med sin insats har inte gått att följa upp under 
2021 men senaste resultatet från 2019 visar  en kundnöjdget på 95%. Enkäten planeras att 
genomföras under våren 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Målet är svårt att mäta och följa upp. Enligt Liv och hälsaundersökningen, som görs bland 
skolelever vartannat år, av regionen, så har ungdomars hälsa i kommunen ökat på de flesta 
områden 2021 i förhållande till 2019 års undersökning. Vi har genomfört ett antal aktiviteter 
som riktar sig till personer med ohälsa och har sett att just dessa individer haft en positiv 
utveckling. Samtidigt ser vi att antalet anmälningar om att barn far illa, antal ärenden med 
våld i nära relationer, antal personer med beroendeproblematik och antal personer med 
ekonomiskt bistånd har ökat under året. Coronapandemin har påverkat människors psykiska 
hälsa negativt och en del av de volymökningar vi ser hos socialtjänsten är coronarelaterade. 
Antalet anmälningar om at barn far illa är historiskt högt. 2114 anmälningar, vilket är en 
ökning med 16% från föregående år, som även det var en toppnotering. Eftersom flera 
anmälningar kan göras på samma barn är det även intressant att titta på hur många unika barn 
som anmälningarna avser. För 2021 inkom anmälningar på 720 unika barn, vilket är en 
ökning om 16% mot 2020. Noterbart är att ökningen gällande flickor var 25% och för pojkar 
9%, Fördelningen av unika barn var 387 pojkar och 333 flickor. Om anmälare har blivit bättre 
på att se flickors utsatthet eller om det finns andra förklaringar är en frågeställning. Det kan 
konstateras att 15% av alla barn i kommunen hamnar hos socialtjänsten för en 
förhandsbedömning. Av dessa startas en utredning på ungefär 33%.Det är positivt att 
anmälningsbenägenheten ökar, men det är allvarligt att det är så pass många barn som inte har 
det bra i Tierps kommun. Arbetet med tidiga och förebyggande insatser utvecklas och det 
arbetet måste fortsätta för att bromsa denna utveckling. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

Tierps kommun 

 
Tillsynen av alkohol och tobak har utförts enligt den satta tillsynsplanen. Det har dock varit 
mindre inkommande ansökan än ett normalår med tanke på omständigheterna kring corona. 
Detta har gjort att vi inte haft någon tillsyn på tillfälliga tillstånd. Det bedöms att målet är 
uppnått. 
(Medborgarservice) 
 
 
Drogfri verksamhet är ett viktigt kriterium när föreningsbidrag delas ut. Fritidsgårdarna har ett 
aktivt förebyggande arbete. Föreläsningar och kurser har erbjudits under året i samarbete med 
SISU som är idrottsrörelsens studieförbund. De kurser som SISU anordnar riktar sig i 
huvudsak till idrottsföreningar men det finns också vissa kurstillfällen som handlar om FAR, 
fysisk aktivitet på recept som vänder sig till olika aktörer som arbetar med friskvård. Utöver 
idrottsföreningar samarbetar SISU med gym, och andra föreningar som pensionärsföreningar 
och föreningar för funktionsnedsatta. Under 2021 har Trygg idrott för alla startat. Kultur och 
Fritid deltar aktivt i nätverket SamBaT, samverkan barn och unga i Tierps kommun, där de 
kommunala verksamheterna Individ- och familjeomsorg, Utbildning och Kultur och Fritid 
tillsammans arbetar preventivt och förebyggande. Som grund för arbetet används Liv och 
Hälsa Ung 2021 och Segregationskartläggningen i Tierps kommun 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Vård och omsorg samverkar med individ och familjeomsorgen för att öka kompetensen till 
våra medarbetare och få stöd för frågor som uppstår kring både individ och verksamhetsnivå 
Samverkan har lett till ökad kunskap och givit verktyg till medarbetarna för att underlätta 
vardagen för enskilda kunder och förstärkt kompetensen hos medarbetarna inom vård och 
omsorg. Det har dock inte skett någon samverkan med kontinuitet under 2021 utan när behov 
har uppstått i verksamheterna kring individärenden. Det har under 2021 ökat med antalet 
kunder som har psykisk ohälsa, detta utifrån pandemin som begränsat sociala kontakter och 
under en längre period där daglig verksamhet ställde om sin verksamhet som begränsade det 
sociala i att träffa kollegor och företag. Men till största del har funktionshindradeomsorgen nu 
också fått en mer utmanande målgrupp att arbeta mot där det förekommer mer psykisk ohälsa 
samt drogmissbruk. 
Planen är att arbeta mer förebyggande med frågan och att samverkan sker kontinuerligt. Tre 
utbildade medarbetare finns nu som utbildare för Psykisk hälsa där utbildningssatsningar 
kommer ske för alla medarbetare inom IFO och för Vård och omsorg. Planen har varit att 
genomföra dessa utbildningar under hösten 2021, men på grund av ökad smittspridning så har 
utbildningarna tvingats att ställas in. En plan finns framtagen men utifrån pandemin har inte 
planen följts som tänkt. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Öppenvården på hemmaplan har utvecklats och bland annat har insatsen träningsboende 
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införts under året. En särskild satsning med en behandlare för ungdomar med missbruk har 
gjorts, och samarbetet med team Maria, missbruksvård i samarbete med regionen och länets 
kommuner, har gjorts känd och fått deltagare från Tierp. Öppenvården har periodvis provat 
andra metoder pga Corona och det har i stort sett fungerat bra. Vi ser att anmälningarna om 
beroende har ökat och även externa placeringar. Utan öppenvården hade placeringarna ökat i 
betydligt högre omfattning. Anhöriggrupper har genomförts och i stort har arbetet med 
beroende utvecklats. 
Andt arbetet behöver en bättre styrning och berör fler verksamheter än de som ingår i Sambat. 
Vi behöver hitta nya vägar att upptäcka ungdomar som ligger i riskzonen för att utveckla ett 
beroende. Dialog med polisen och regionen har påbörjats. 
Arbetet fortsätter men bedömningen är att målet uppnåtts med tanke på förutsättningarna. 
(Individ- och familjeomsorg) 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

Tierps kommun 

 
Kommunen har sökt och fått stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa och 
suicidpreventivt arbete. Aktiviteter har genomförts för att öka barn och ungas psykiska hälsa. 
(Gemensam service) 
 
 
Många av aktiviteterna på Kultur och Fritid bidrar till att förebygga eller hantera psykisk 
ohälsa. Viktiga aktiviteter under 2021 är: öppna fritidsgårdar, fritidsgård för 
funktionsvarierade på tisdagskvällar, HBTQ anpassade fritidsgårdar och bad, 
föreläsningsverksamhet kring psykisk ohälsa. Vi har genomfört projekt för att förebygga och 
hantera psykisk ohälsa. Projekten är: dans för hälsa, trummor för hälsa, fysisk aktivitet för 
hälsa och motor för hälsa. Alla resultat och signaler som kommer från projekten visar på att 
de bidrar till psykisk hälsa. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Två stycken medarbetare inom vård och omsorg, en från äldreomsorg och en från 
funktionshindradeomsorgen samt en medarbetare från individ och familjeomsorgen 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 hade i uppdrag att innan årets slut utbilda 20 medarbetare inom vård 
och omsorg samt inom  individ och familjeomsorg för att komma i gång med utbildningarna 
samt att få träna sig att utbilda. Till utbildningen tillkommer kursmaterial till medarbetarna. 
Utbildning har fått ställas in på grund av av ökad smittspridning. 
Andra kompetenshöjande insatser har genomförts inom vård och omsorg i  form av 
webbutbildningar för biståndshandläggare inom området psykisk hälsa, bland annat vad gäller 
samlarssyndrom. 
Föreläsning i intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har erbjudits medarbetare 
inom funktionshindradeomsorgen digitalt som uppgetts varit väldigt uppskattad och 
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kompetensutvecklande. Praktiskt arbetet kommer att fortlöpa även under 2022 för att arbeta 
fram verktyg för medarbetare i bemötande kring målgruppen. Satsningen att arbeta med att 
minska psykisk ohälsa har inte uppfyllts utifrån den plan som vård och omsorg haft under 
2021. Som alternativ har  webbutbildningar genomförts digitalt för att ändå uppmärksamma 
och få verktyg för att kunna arbeta vidare med att minska psykisk ohälsa kring våra olika 
målgrupper, detta genom att få kunskapspåfyllnad på alternativa sätt så som digitala 
utbildningar. 
Det har under 2021 ökat med antalet kunder som har psykisk ohälsa, detta utifrån pandemin 
som begränsat sociala kontakter och under en längre period där daglig verksamhet ställde om 
sin verksamhet som begränsade det sociala i att träffa kollegor och företag. Men till största del 
har funktionshindradeomsorgen nu också fått en mer utmanande målgrupp att arbeta mot där 
det förekommer mer psykisk ohälsa samt drogmissbruk. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Målet är svårt att mäta. Liv och hälsa ung ger att den psykiska hälsan bland ungdomar blivit 
bättre. Vi har genomfört våra aktiviteter på området under 2021 i den mån som corona 
medgivit det. 
(Individ- och familjeomsorg) 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Tierps kommun 

 
Kultur och fritid har aktiviteter riktade till äldre, kultur i vården. Tyvärr gick det inte att 
genomföra alla 2021 på grund av pandemin. Vissa aktiviteter genomfördes via digitala 
lösningar, Kulturarvstrappen finns att tillgå digitalt. Under hösten har aktiviteterna kommit 
igång igen. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Träffpunkterna inom vård och omsorgsboendena har öppnat upp i mindre skala under 
sommaren och nu under hösten för att på smittsäkert sätt kunna genomföra gruppaktiviteter. 
Under rådande läge gällande Covid-19 så har vi inte kunnat utföra gruppaktiviteter i någon 
större skala som planerat, men Fysioterapi assistenter som finns i verksamheten har vid behov  
gjort enskilda insatser så som fysisk aktivitet eller social samvaro där behov funnits alternativt 
uppstått för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa. 
Under 2021 har det pågått ett projekt utifrån IBIC där en översyn av insatsen social samvaro 
har gjorts, detta har lett till att det inom hemtjänsten pågår ett utvecklingsarbete genom 
planering av gemensamma träffar med kunder som har insatsen social samvaro, detta för att 
minska ensamheten hos våra kunder. Arbetet är ännu inte implementerat men kommer under 
2022 att fortsätta för att kunna prova detta inom hemtjänstområdena. 
(Vård- och omsorg) 
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3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. 

Tierps kommun 

 
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 2022 i regionens 
regi i samverkan med Älvkarleby och Tierps kommun. 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet med effektiv och nära vård sker på strategisk nivå inom vård och omsorg tillsammans 
med länets övriga kommuner och regionen. Ledningsgruppen för vård och omsorg har 
genomfört SKR:s ledarskapsprogram under våren 2021. Lokalt i Tierp pågår olika projekt för 
att vården ska komma nära medborgaren. Bland annat har vård och omsorg genomfört en 
innovationsjakt med fokus på workshop tillsammans med  kunder från verksamheten, 
tjänstemän och projektledare från regionen med temat delaktighet. Workshopen har lett till 
lokala utvecklingsområden för att öka delaktigheten för våra brukare tex en verktygslåda för 
att underlätta kommunikation både till kunder och medarbetare samt pågår ett 
utvecklingsarbete i dokumentationssystemet VIVA där kunderna ska få vara delaktiga om 
vilken viktig information som behövs för att underlätta kommunikationen med den enskilde 
kunden. 
Lokalt samverkar Ledningsgrupp för vård och omsorg tillsammans med primärvårdens 
verksamhetschef i Tierp, vi träffas regelbundet 1 ggr/mån där vi diskuterar avvikelser i 
samverkan, samverkan kring utskrivningsprocesser och strategisk planering framåt gällande 
resurser men även utifrån framtagna dokument för vård i samverkan. 
Planering och genomförande av Närvårdsenhet har pågått under 2021, enheten kommer starta 
upp i mindre skala under 2022 då lokalerna måste renoveras. Pågående projekt är 
vårdcentrum Tierp, arbetet pågår och kommer fortsätta under 2022 tillsammans med 
Älvkarleby och regionen. 
(Vård- och omsorg) 

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. 

Tierps kommun 

 
Vi arbetar aktivt med frågan kring våld i nära relationer. From 2022 görs en omorganisation 
för att försöka stärka detta arbete ytterligare. Vi har ett välfungerande samarbete med 
Kvinnojouren Liljan via ett IOP, som ger stöd till kommuninvånare och utbildning till 
personalen. Vi deltar i länsnätverk och har utbildat personalen inom screeninginstrument 
inom området. 
Vi har börjat erbjuda förövare behandlingsinsatser för att försöka bryta mönster och är nu på 
gång med at ge mer stöd till de som utsätts för våld. 
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Under året har vi sett flera ärenden gällande våld i nära relationer. Det är möjligt att detta har 
viss påverkan av corona, där fler personer har levt närmare varandra. Det finns fortfarande ett 
stort mörkertal och vi försöker utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet. 
Kvinnojouren gör här en viktig insats där man utbildar ungdomar i skolan inom området. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 

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

Tierps kommun 

 
Andelen brukare inom funktionshindradeomsorgen som anser att de får bestämma om saker 
de tycker är viktiga i hemmet på gruppbostad har ökat från 73% till 87%% från senaste 
brukarundersökningen 2019 då det genomfördes på gruppbostad, för servicebostäder med 
samma fråga har det sjunkit något i stället från 87% till 83% samt för stöd i boende ses en 
marginell ökning från 91% 2019 till 92% för 2021 års resultat. Enhetschefer arbetar med 
resultatet gemensamt med medarbetare och kunder inom verksamheterna. Senaste 
brukarundersökningen gjordes under hösten 2021 inom servicebostäder/gruppbostäder samt 
stöd i boende där arbetsterapeut inom funktionshindradeomsorgen 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.  Utifrån svaren i 
brukarundersökningen så har det diskuterats på verksamhetsplaneringarna som genomförts 
hur verksamheterna ska få resultatet tydligare presenterat för våra kunder, men framför allt 
hur vi utifrån resultaten ska öka brukarinflytandet. Flera bra arbetssätt har kommit fram hur 
tex husmöten kan bli mer inkluderande och tillgängliga att delta på för alla kunder med 
anpassad agenda och aktivitetskort som några exempel. 
Inom äldreomsorgens korttidsenhet arbetas det utifrån PCV (personcentrerad vård). Det 
innebär att samtliga kunder med beslut om korttidsplats erbjuds möjligheten till ett möte 
tillsammans med hela teamet där kunder kan berätta vad de har för mål under vistelsen på 
korttids, vilka resurser de själva har och vilket stöd behövs för att de ska nå sina mål. Det är 
även ett forum om de vill ta upp något annat i teamet. Målet sätts upp synlig för både kund 
och medarbetarna vilket hjälper samtliga att arbeta utifrån det och sträva mot målet. Kundens 
hjälpbehov och hur hjälpen ska ges beskrivs även i genomförandeplanen. Samtliga kunder får 
en genomförandeplan för att hjälpen ska vara anpassad utifrån den enskildes behov och 
önskemål. 
Under senare delen av året har en länsgemensam enkät avseende bemötande, information och 
delaktighet i handläggningsprocessen genomförts. Enkäten ger ett utgångsläge för vidare 
arbete med delaktighet och påverkansmöjligheter i handläggningsprocessen. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner och den enskilde har möjlighet att göra sin röst 
hörd. 
Vi har försökt att rekrytera personer till att delta i brukarmedverkan, men det har vari svårt. 
Pandemin har också medfört svårigheter att arbeta med brukaraktiviteter. 
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(Individ- och familjeomsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

Tierps kommun 

 
Sjukfrånvaron har sjunkit och ligger på 7,0 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. 
Sjukfrånvaron låg på 8,3 procent för år 2020. Det är dock svårt att jämföra de senaste två 
årens sjuktal med tidigare år då alla medarbetare på grund av pandemin uppmanats vara 
sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria 
(Gemensam service) 
 
 
Vi använder verktyget Stamina och flera träffar har genomförts under året. Pandemin 
påverkar målet, men minskad sjukfrånvaro mot föregående år och generellt så har vi klarat oss 
bra under senare delen av pandemin. Här ser vi en förbättring mot året innan då pandemin 
slog till hårt i mars. 
Sjuktal över tid: 
2018 8,2% 
2019 8,4% 
2020 11,7% 
2021 7,3 % 
(Medborgarservice) 
 
 
Sjukfrånvaron i förskolan har minskat till 9% under 2021 att jämföra med 12% under 2020. 
Arbetet med ökad ledning, stöd och uppföljning av närmaste chef ger positivt resultat. De 
senaste åren har Covid-19 pandemin med restriktioner att stanna hemma vid minsta symtom 
påverkat och fortsätter att påverka även det kommande året. 
(Utbildning) 
 
 
Sjuktalen för vård och omsorg med jämförelse från 2020 ser ut som följande: 
Funktionshindradeomsorgen 2020: 8.10% 2021: 10.17% 
Äldreomsorgen 2020: 12.46% 2021: 10,01% 
Biståndsenheten 2020: 8,85% 2021: 9,47% 
Äldreomsorgen har under 2021 minskat sin sjukfrånvaro medans övriga verksamheter har 
ökat. Utifrån Covid-19 så har korttidssjukfrånvaron ökat inom alla verksamheter utifrån att 
stanna hemma vid minsta symptom och att vi har haft hög sjukfrånvaro i stort sett hela hösten, 
verksamheterna har legat på mellan 12-18% frånvaro. 
(Vård- och omsorg) 
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Sjuktalet har minskat under 2021. Detta trots pandemin. Möjligheten att arbeta hemma har 
möjligen bidragit till att personal kunnat arbeta trots att de haft vissas symtom som gjort det 
svårt att vara på arbetet. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum utvecklar möjligheterna till distansarbete. 
Under 2021 har arbetet fortskridit med att tillgängliggöra och säkra kapacitet för digitalt 
distansarbete. Löpande har antalet användare, samt kapacitet i de lösningar som gör det 
möjligt att arbeta på distans och därmed minska sjukfrånvaron övervakats och utökats efter 
behov. Antalet supportärenden som handlar om problem vid användning av våra lösningar för 
digitala möten eller distansarbete har självfallet gått upp under de sista 24 månaderna, men 
ligger i paritet med den ökade användningen. Vår analys är att de första månadernas problem 
relaterade till användare och utbildning i verktygen har minskat. 
  
  
(IT-nämnd) 

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. 

Tierps kommun 

 
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 inte finns osakliga 
löneskillnader som beror på kön. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Arbeta med verktyget Stamina som rutin för synliggöra arbetsvillkor och arbetsmiljö, ett  bra 
arbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Har stannat av något under pandemin men startar upp igen i högre skala under 2022. 
(Medborgarservice) 
 
 
Inom förskolan erbjuds alla nyanställda heltidstjänster. 
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(Utbildning) 
 
 
För att förbättra villkoren för heltidstjänster inom vård och omsorg genomförs SKR:s projekt 
Heltidsresan. Med önskad sysselsättningsgrad, hållbara scheman utifrån arbetsmiljö samt att  
Kompetensutveckla personalen genom att erbjuda studier till undersköterska på arbetstid, 
studier 60%, arbete 40% inom kommunens vuxenutbildning, YH utbildningar som 
specialistundersköterska inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter möjliggör 
förbättrade arbetsvillkor och en arbetsmiljö som är hållbar. 
Inom funktionshindradeomsorgen och inom äldreomsorgen pågår pilotprojekt för att prova 
nya arbetssätt och metoder för att underlätta schemaläggning och mer hållbara scheman till 
våra medarbetare samt att ge möjlighet att önska sysselsättningsgrad och erbjuda 
heltidsanställningar med väl planerade och hållbara scheman. Detta arbete sker 
partsgemensamt med Kommunal tillsammans med medarbetarna och arbetsgivaren. 
Personlig assistans har i vårt part gemensamma arbete tillsammans med kommunal kommit 
fram till att verksamheten måste ha en mer långsiktig planering då antalet medarbetare i 
förhållande till kundernas beslutade assistanstid inte är förenade med att få ut sin resterande 
del av arbetstid inom personlig assistans. Att i dagsläget öka tjänstgöringen från 75% till 80% 
gör att tiden utöver 75% inte kan göras inom verksamheten, då måste tiden förläggas på annan 
enhet. Många medarbetare är inte utbildade USK eller har annan relevant utbildning vilket gör 
det svårt att göra tiden på annan enhet men verksamheten finns med planeringen. Men 
verksamhetenen jobbar till viss del i enlighet med det arbetstidsavtal som vi har och där 
nyttjas resurspass tid som cheferna set till att använda då behov uppstår. 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för 
timvikarier, fyllnadstid och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat 
utvärdera pilotprojektet då pandemin har begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 
2021 visar inte på minskade antal timvikarier, detta utifrån pandemin. Vi har en ökad 
sjukfrånvaro som innebär att vi måste ersätta med timvikarier och även haft fler timvikarier 
inne då vi bedrivit kohortvård eller haft covidteam som inneburit en utökning av medarbetare 
inom hemtjänsten för att begränsa smittan. Däremot visar statistik att flera medarbetare har 
gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi erbjuder studier på arbetstid 60& 
studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet som är i studier är 
70 stycken. Under 2022 har vi förhoppningar om att det går att följa upp projektet utifrån 
framtagna parametrar till statistik. I januari 2022 kommer den partgemensamma 
arbetsgruppen för heltidsresan att träffas för att lägga plan framåt samt att revidera den 
handlingsplan för heltidsresan fram till 2024. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Sjuktalen har förbättrats inom IFO. Enligt de olika medarbetarundersökningar mm som gjorts 
så bedöms arbetsmiljön vara god. Självklart finns det förbättringsområden. Vi har gjort 
personalförstärkningar för att bidra till att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning. 
Periodvis är arbetsbelastningen för hög pga stort inflöde av ärenden, vilket är svårt att 
undvika. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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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. 

Tierps kommun 

 
Lönekartläggningen för 2021 är genomförd. Analysen visar på att det ej finns några osakliga 
löneskillnader som beror på kön. 
(Gemensam service) 
 
 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg är att öka attraktiviteten för Tierps 
kommun som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad 
samt hållbara scheman utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling 
till medarbetare genom att erbjuda studier till undersköterska inom kommunens 
vuxenutbildning, erbjuder YH utbildningar som specialistundersköterska inom äldre och 
demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten 
för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. Pilot projektet för Heltidsresan är 
återupptaget under 2021 och de pilotverksamheter som startades upp innan Covid är nu åter i 
genomförande samt planering för att återuppta arbetet. 
Inom funktionshindradeomsorgen har man under hösten 2021 fokuserat arbetat 
partsgemensamt med en arbetsgrupp av schemaplanerare, skyddsombud, kommunal som 
provar olika arbetssätt för att få hållbara scheman utifrån arbetsmiljö. det man nu provar är att 
lyfta schemaplaneringen från medarbetaren så schemaplaneringen sker centralt av 
schemaplanerare från alla pilotverksamheter (gruppbostäder) och att medarbetarnas arbetstid 
förläggs där den behövs bäst för kunden. detta har genomförts under två schemaperioder och 
fallit väl ut där medarbetare tycker det är lugnare i arbetsgrupperna och de ändå är nöjd med 
sitt schema fast att någon annan planerat det. 
Heltid som norm för för kunder inom daglig verksamhet har kartlagts och skrivits fram 
underlag till politiken som det fattades beslut om under hösten 2021. Detta innebär  att kunder 
som vill arbeta heltid 100% kommer att erbjudas  det succesivt inom vissa arbetsgrupper 
under 2022. Det är 15 kunder som önskar heltid i dagsläget. Detta betyder även att 
medarbetare inom DV kommer få önskad sysselsättningsgrad om heltid i linje med detta och 
heltidsresan och det är i dagsläget 18 stycken som önskar heltid inför 2022. Arbetet kring 
detta kommer att påbörjas innan årsskiftet och kommer att fortsätta under 2022 
kompetensutveckling för alla yrkeskategorier pågår och det som har erbjudits under våren 
2021 är digitala webbutbildningar/föreläsningar inom relevanta områden för alla 
yrkeskategorier, omvårdnadsprogrammet på  vuxenutbildningen, YH utbildningar till 
specialistundersköterskor samt värdegrundsutbildning till enhetschefer. Kunderna inom daglig 
verksamhet har haft en arbetsgrupp som fått utbildning kring säkerhet, Regionen ansvarade 
för utbildningen och heter "Min säkerhet". 
(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. 

Tierps kommun 

 

Särskilda uppdrag 

Kommun och inflytande 

Tierps kommun 

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  2021 så har flertalet 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) 
 
 
Handlingsplan för digitalisering är framtagen för verksamheten för 2022 
Under året har vi tvingats till mer digitalt nyttjande vilket gjort flera processer mycket mer smidigare och 
effektivare. Även befintliga delar har utvecklats då behovet ökat. Uppstart av E-tjänst för ansökan av 
specialkost har kommit igång, och givit oss större fördelar i dialog och återkoppling i ämnet mot 
vårdnadshavare. 
Ständigt pågående arbete, N&T har inte så många delar som kan digitaliseras, men där emot fångar vi upp 
företagens behov och önskemål samt just nu ser vi över hur inrapporteringen av Hemsändningsbidraget kan 
digitaliseras/förenklas. Förhoppningen var att ha en e-tjänst klar till 2022 men då Region Uppsala meddelat att 
hemsändningsbidraget kan komma att ändras har vi valt att avvakta den tjänsten. Utveckling av Upplev 
Norduppland sker kontinuerligt och det har påbörjats ett arbeta att ersätta evenemangskalendern på hemsidan 
till nya och förbättrade lösningar direkt i appen. Handlingsplan för digitalisering för 2022 är framtagen för 
verksamheten, dock behövs budget, samarbeten med andra verksamheter och resurser för att kunna 
genomföra den. 
Vi bemöter medborgarnas behov utifrån de förutsättningar som finns. 
Intern har vi hög digitaliseringsgrad, externt mot kund pågår arbete 



Årsredovisning 2021 157(213)

Status Särskilda uppdrag 
 
Tierps kommun har byggt ett förvaltningsnät som binder samman tätorterna på vissa sträckor för framtida bruk. 
Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att bidra till samverkan och samordning, och som stöd vid lokala 
fibermöten. 
Under 2021 tilldelades Tierps kommun stödpengar från PTS på 44 Mkr för fortsatt utbyggnad på landsbygd, 
med operatörernas investeringar blir summan totalt ca 110 Mkr. 
(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. Tyvärr fungerar ännu inte kopplingen till ekonomi så fakturorna kan inte hanteras 
automatiskt. Arbete pågår för att lösa problemet. 
Fritidsklubben har digital anmälan 
Digital ansökan för föreningsbidrag har införts. Införandet har fungerat bra. Systemet kommer att medföra en 
enklare och säkrare hantering. 
Föreningarnas bokningar av lokaler och anläggningar sker oftast digitalt. 
  
(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. Detta medför att arbetet med att minska 
frånvaron har förbättrats. 
Nytt schema är infört, även det synligt för elever och vårdnadshavare. Kopplingen till tjänsteplaneringen gör att 
behöriga lärare kan användas mer ändamålsenligt. 
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov. Nya mallar har införts för att få 
bättre koll på elevers kunskapsutveckling. 
Nytt administrativt system är infört för hela utbildningsverksamheten, det har medfört att val till förskoleklass 
2022 kan genomföras i en digital tjänst. 
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt. Antalet pedagoger som genomför kurser i 
fortbildningsportalen har ökat under våren, vilket gör att den digitala kompetensen ökar. 
De digitala systemen för Anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel 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. 
Distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen har påskyndat och utvecklat undervisning med 
digitala verktyg och gett ökad kunskap kring ett mer flexibelt arbetssätt. 
Under året har arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan genomförts, vilket ger nya 
möjligheter till individualisering, användning av digitala läromedel samt en bra grund inför kommande digitala 
nationella prov. 
(Utbildning) 
 
 
IT samordnare för välfärdsteknik  inom vård och omsorg arbetar med att kartlägga ytterligare behov ute i 
verksamheterna gällande nattkameror samt utveckling av andra digitala hjälpmedel för våra kunder. 
Verksamhetens IT samordnare  är med i ny upphandling av trygghetslarm på vård och omsorgsboendena, 
genomfört omställning till befintligt nyckelsystem till digitala nyckelgömmor inom hemtjänsten. It samordnare 
deltar i lokala E-styr samt arbetar med E-tjänster samt göra E-tjänster lättillgängliga för kunder inom vård och 
omsorg. IT Samordnare gör även översyn av alla Ipad samt mobiltelefoner om vilka appar som kunder kan 
behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av utifrån eftrågan från kunder eller 
kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till kund. 
Digital tillsyn via kamera erbjuds inom hemtjänst, vård och omsorgsboendena samt inom korttidsenheten 
utifrån kundens behov. Digitala samtal och möte mellan kund/anhörig och biståndshandläggare har kunnat 
möjliggöras med hjälp av teknik som finns att tillgå i verksamheten. Arbetet med digitalisering fortgår på 
biståndsenheten och under året har e-ansökan gällande bidrag för bostadsanpassning lanserats och finns nu 
tillgänglig på kommunens hemsida. E-ansökan gällande färdtjänst har tagits fram och testas nu av kommunens 
brukarrepresentanter. Om testet faller väl ut kommer e-ansökan färdtjänst att lanseras på kommunens hemsida 
under första delen av 2022. Med hjälp av digitala möten och utbildningar har biståndsenheten kunnat 
effektivisera sin verksamhet och minska antal resor. 
Medarbetarna inom vård och omsorg har under 2021 fått en APP, VIVA omsorg på sina mobiltelefoner/Ipadsatt 
som innebär att de nu kan dokumentera på mobila enheter, detta möjliggör att dokumentera tillsammans med 
kunden i dennes hem. Bokningssystem i Viva har börjat användas av samtlig legitimerad personal för att 
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Status Särskilda uppdrag 
kvalitetssäkra samt effektivisera de planerade HSL insatser som i dag genomför inom vård och omsorg. 
Jämförelse innan pandemins början så är det en märkbar skillnad att under 2020-2021 är medarbetarna i 
verksamheterna mer digitalt mogna nu efter hårda prövningar i pandemins tecken med medarbetarsamtal, 
arbetsplatsträffar (APT), utbildningar mm i Teams/Skype och liknande.  Det har även genomförts flera andra 
möten digitalt för chefer och medarbetare sås som nätverksmöten, samordnad individuell plan (SIP)möten,  
Vårdplaneringsmöten med Regionen samt enskilda möten digitalt på enheterna. På detta sätt effektiviserat 
tidsanvändningen då det tar tid att åka på möten, vilket vi sparat mycket tid för cheferna inom vård och omsorg. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Säkra webmöten är upphandlat och arbetssätten är anpassade för att genomföra säkra möten tills det nya 
systemet är i drift. I slutet på året infördes tjänsten kring säkra möten. 
Pga förändrade arbetssätt under pandemin kan det vara svårt att klara ökning av e ansökningar under året. 
Men brukare informeras om att tjänsten finns. 
Kontakter är tagna för att påbörja förstudien med AI vid förhandsbedömningar. 
Översyn av hemsidan pågår. 
Systemet för digitala signeringar har utvecklats och nya tjänster har tillfogats. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum stödjer ”verksamhetsutveckling genom digitalisering” både i den av verksamheten efterfrågade 
projekten och genom de förbättringar som hela tiden görs i IT-infrastrukturen. Goda exempel under det sista 
året är den gemensamma digitala telefonilösningen för fem kommuner samt ny gemensam lösning för utskrift, 
kopiering och scanning. 
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Under året har vi tagit stora kliv i både arbetat med minskat matsvinn och att öka andelen närproducerat på 
våra tallrikar. Trots rådande läge under året så har dessa delar varit möjliga att genomföra på ett mycket bra 
sätt. 
Mycket har kunnat genomföras via den digitala vägen med gott resultat. Vi har visat att resultat av ett minskat 
matsvinn  från starten av mars till slutet av året. 
Andelen ekologiska inköp har bromsats under pandemin, detta pga av tillgång och höga priser. 
(Medborgarservice) 
 
 
Vård och omsorgsboendena har under hösten 2021 jobbat tillsammans med köksenheten kring 
måltidsmiljöerna. Kostombuden för vård och omsorgboendena har träffats kontinuerligt och även träffat 
kökschefen för förbättrat samarbete. Verksamheterna Har även startat kostråd där kunder är delaktiga, och ett 
vård och omsorgsboende har har genomfört ett kostråd under hösten. Enheterna har kunnat genomföra 
aktiviteter kopplade till måltider, så som midsommarfirande med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån 
kräftsäsong. Frågeformulär har lämnats till kunder för att få fram deras synpunkter och önskemål kring måltider 
för att enheten ska jobba för förbättring tillsammans med kostenheten, frågeformulären kommer gås igenom i 
början av 2022 för att se vad som ska prioriteras utifrån kundernas önskemål. Sammanfattningsvisa har vård 
och omsorgboendena haft aktiviteter kopplat till måltider och måltidsmiljöer för att uppnå målet med ökad 
kvalité vid måltider som också varit kopplad till traditioner och smakupplevelser som lett till positivt välmående 
hos våra kunder. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har under 2021 infört senior alert ombud bland omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen 
regelbundet. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till kunderna för 
att bryta dygnsfastan och för förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån 
framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
Under 2020 genomfördes totalt 238 riskbedömningar inom verksamhetens vård och omsorgsboenden. 231 av 
dessa riskbedömningar bedömdes att det finns risker för kunderna. 71/238 av bedömningarna 30% bedömdes 
finnas risk för trycksår, 174/238 av bedömningarna 73% bedömdes finnas risk för undernäring samt 203/238 av 
bedömningarna 85% bedömdes finnas risk för fall. 
Statistiken för 2021 visar på att verksamhetens olika professioner har genomfört fler riskbedömningar på 
kunderna inom våra vård och omsorgsboendena jämfört med 2020. 
2021 har det genomförts totalt 334 riskbedömningar varav 322 av dessa riskbedömningar bedömdes att det 
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finns risker för kunderna gällande redovisade parametrar trycksår, undernäring och fall. 106/334 av 
bedömningarna 32% bedömdes finnas risk för trycksår, 254/334 av genomförda bedömningar 76% visar risk 
för undernäring samt 271/334 av genomförda bedömningar 81% visar att det finns risk för fall. 
Sammantaget har Äldreomsorgen arbetat aktivt med att stärka måltider och måltidsmiljöer samt att de aktivt 
jobbar med riskbedömningar för att minska risk för undernäring hos äldre. 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Målet är uppnått i första steget 
Under året har vi startat upp med insatser att mäta vårt matsvinn på samtliga enheter. Dessa mätningar visar 
en skillnad från startern i mars månad mot november månad  en minskning på ca 1100kg månad mot månad. 
Vi ser en minskning i matsvinn genom samtliga våra serveringar Förskola, Grundskola och Gymnasium. Ett 
tankesätt som tar tid att införa och något som även är viktigt att förstå för våra gäster. Arbeten kring vår meny 
och ökad kundnöjdhet har dock varit lite haltande pga av pandemin. 
(Medborgarservice) 

 6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion. 

Kommentar 
Gemensam upphandling med Enköpings kommun genomförs. Beräknas klart tidig vår 2022. 
(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) 
 
 
På grund av pandemin har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat vilket inte täckts av några andra statliga 
bidrag. De generella KS-medlen har efter beslut tagits i anspråk till viss del för dessa ökade kostnader. 
Vidare har beslut fattats om tillfällig avgiftsfri kulturskola  samt fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det 
lokala näringslivet även 2021. 
(Gemensam service) 
 
 
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) 
 
 
En projektledarutbildning genomfördes under året med ca 70 deltagare från många av kommunens olika 
verksamheter. I samband med det så har kommunens projektmodell reviderats. 
(IT-nämnd) 

 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 
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och utveckling av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam 
infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-
tillsammans. 

Kommentar 
Intensifierad samverkan har påbörjats. De enda medel som hittills har tagit i anspråk avser slutkostnad för 
utredning C-tillsammans. Uppgick till drygt 7 tkr. Planering för en eventuell gemensam resurs som ska hjälpa 
att genomför Risk- och sårbarhetsanalys vid införande av Office 365 i de fem kommuner som ingår i den 
gemensamma IT-nämnden finns. 
(Kommunstyrelsen) 
 
 
För att öka samverkan har C-tillsammans inlett kartläggningar om gemensamma samverkansområden. 
Gemensammma områden som fastställts är  tjänst för byggande av e-tjänster, upphandling av 
visselblåsarfunktion, samnyttjande av juristkompetens, mötesapp. Pågående kartläggningar som pausats eller 
ej prioriterats på grund av pandemin är gemensam resurs för  genomförande av risk och sårbarhetsanalys för 
införande av system, kontaktcenter, upphandling, lönecentrum. 
(Gemensam service) 
 
 
Utredningar har genomförts avseende gemensamma insatser. Dessutom planeras ytterligare gemensamma 
nödvändiga arbeten t.ex. avseende risk- och konsekvensanalys vid införandet av Office 365 
(Medborgarservice) 

Barnomsorg och utbildning 

Tierps kommun 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar 
Under våren har Uppsala universitet via Fosam genomfört seminarier kring forskningslitteracitet med 
karriärlärarna samt med skolledarna 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. 
Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklas under våren med tydliga uppföljningar, inlagda i 
årshjulet, siktet är att få Stratsys att fungera som stöd i arbetet. Elevenkäter har genomförts vid två tillfällen 
under året. 
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 med syftet 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. Tre skolor i Tierp tillhör de 
främsta i landet när det gäller användning av Kartläggaren, och möjligheten att fortlöpande följa elevernas 
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progression stärker likvärdighet och ger underlag för tidiga insatser. 
Lovskola planerades under året 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. och personal förväntas rekryteras i början av 2022. 
Utveckling av fältarbete har stannat av pga covid 19 men kommer att återupptas under 2022. 
Förstärkningar har skett på familjestödsenheten pga ökade behov. Vi har tagit hem familjerådgivning, trappan 
samtal och stöd till våldsutövare till egen regi. 
(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) 
 
 
Samverkan sker mellan arbetsmarknadsenheten, utbildning 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 på grund av Covid-19. Praktikplatsernas inriktning var för att prova på vården samt tillsammans även få 
en Språkpraktik. Vård och omsorg har erbjudit detta under hösten 2021 som planerat med planering 
tillsammans med yrkes SFI. 
Vårdbiträdesutbildningen som Vuxenutbildningen erbjuder börjar många som gått SFI och som vill fortsätta att 
studerar. Vårdbiträdesutbildningen är en bra grund för att sen klara av att studera vidare på 
omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen. Flertalet av dessa elever har också anställts inom vård och 
omsorg, eller arbetar som timanställda. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet med praktikplatser är pausat för närvarande. Det har varit svårt att hitta praktikplatser under pandemin. 
Vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd har ett gott samarbete. Nytt upplägg på sfi 
ska kunna skapa en mer flexibel planering. 
(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 teknik- 
respektive vård- och omsorgscollege. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete, vi ser att arbetet sakta börjar ge resultat och att det varit värdefullt med en 
samordnare. Vi ser att samverkan ökar inom vissa områden och att det har skapats förståelse för varandras 
olika verksamheter samt en förståelse av vikten av att samverka och samarbeta då målbilden är oftast 
densamma. Pandemin har dock påverkat några större planerade evenemang som skulle kunna leda till ännu 
bättre samverkan, förståelse och insikt om vad arbetsmarknaden kan erbjuda eftersom att dessa har ställts in. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vård- 
och omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan 
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BA-
programmet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan 
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mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAM-  
vuxenutbildningens regionala samverkan, där  branschorganisationer deltar tillsammans med AF, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet. 
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt 
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar. 
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt. 
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en 
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans 
lokaler. 
(Utbildning) 
 
 
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. 
Den lokala styrgruppen för vård och omsorgscollege i 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. 
Den  positiva trend vård och omsorg ser är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det startar utbildningar både vår och höst med fulla klasser, det ser vi som arbetsgivaren 
väldigt positivt på då det är vår framtida kompetensförsörjning. Flertalet av de som studerar på 
vuxenutbildningen har anställning, eller arbetar som timanställd. Flertalet rekryteras även till fasta tjänster inom 
vård och omsorg. Samverkan med utbildning möjliggör också att vi kan erbjuda våra befintliga medarbetare att 
gå omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen tre terminer med 60%  betalda studier och arbete 40% för att 
sen bli färdiga undersköterskor, detta finansieras med stadsbidraget äldreomsorgslyftet. 
(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 i privat regi finns som alternativ till förskola på följande orter: Tierps centralort, Vendel, 
Månkarbo och i början av året öppnade ett nytt familjehem i Skärplinge. 
(Utbildning) 

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

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

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

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. 
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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 
Ny förskola i Söderfors med placering på samma tomt som före detta Solgläntan lagd december 2021. Nya 
förskolan ska vara färdig att ta i bruk tidigast möjligt under 2023. (Utbildning) 
  
(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. 

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. Ändrad politisk inriktning avseende upphandling och förvaltning gör att beställning istället 
gjorts hos TKAB. 
Beställning av ny förskola på befintliga Vallskogatomten är lagd december 2021. Nya förskolan ska vara färdig 
att ta i bruk tidigast möjligt 2023. (Utbildning) 
(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) 
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 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 året, och är i stort 
avklarat. 
(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 

Tierps kommun 

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 
Beslut om riktlinje för resor har fastställts. Dokumentet är inte helt nytt utan tidigare policy har reviderats och är 
nu en riktlinje. Största förändringen avser införandet av en form av klimatväxling för flygresor. 
(Gemensam service) 
 
 
Ansvaret för revidering av kommunens resepolicy finns hos Kvalitet- och strategisk utveckling och nytt beslut 
om resepolicy har fattats. 
(Medborgarservice) 
 
 
Jämförelse innan pandemin och för 2021 är verksamheterna inom vård och omsorg mer digitalt mogna nu efter 
hårda prövningar i pandemins tecken med medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (APT), utbildningar mm i 
Teams/Skype och liknande.  Det har även genomförts flera andra möten digitalt för chefer och medarbetare 
sås som nätverksmöten, samordnad individuell plan (SIP)möten,  Vårdplaneringsmöten med Regionen samt 
enskilda möten digitalt på enheterna. På detta sätt effektiviserat tidsanvändningen samt minskat 
klimatpåverkan med transportmedel som krävs till och från möten, Digitaliseringen har sparat mycket tid för 
chefer och medarbetare men även lett till en positiv digital utveckling inom vård och omsorg. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
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. 
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(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar 
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria 
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter. 
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och 
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter, 
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med 
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten. 
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i 
arbetet med fossilfria transporter. 
(Gemensam service) 

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

Kommentar 
Arbetet är pågående i verksamheten. För kommunhuset har detta införts genom inköp av nya kärl för att enkelt 
kunna källsortera. 
(Gemensam service) 
 
 
Källsortering finns på varje våningsplan i kommunhuset och i källaren finns det ett "återbruksrum" , vi har även 
källsortering i det utrymmet. Och samtliga enheter utför sortering i den mån fastigheten tillåter. 
(Medborgarservice) 
 
 
Källsortering finns i de flesta verksamheterna. Vi behöver påminna alla att den måste användas. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Medvetenhet om källsortering är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet som bland annat ingår i 
hållbarhetsarbetet inom Grön flagg. 
 
(Utbildning) 
 
 
 
Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor, 
tidningar, matavfall och brännbart. Det som nu återstår är att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla 
avfallstyper. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Dialog pågår på övergripande nivå för att få till utrymmen för sopsortering för IFO huset och kommunhuset. 
Inom delar av verksa,heten fungerar sopsorteringen. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum har via sina leverantörer under fler år återbrukat eller återvunnit alla återlämnade klienter. 
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan 
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har 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) 
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Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum. Ökat 
samarbete med vår Hållbarhetsstrateg i syfte att hjälpa företagen "växla upp" deras hållbarhetsarbete, 
inledningsvis med de företag som ingår i "Nätverket för kvalité och miljö" samt informationsutskick i nyhetsbrev 
samt på företagarfrukostar. 
(Medborgarservice) 

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

Kommentar 
Har övergått till statligt anslag 
(Medborgarservice) 

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

Kommentar 
Träffpunkten Skutan har lämnat lokalerna som återlämnats till Tierpsbyggen, och återanpassats till lägenheter. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 
Förberedande arbete pågår för markanvisning av Trädgårdsstaden. Utmaning för fortsatt arbete är rätt 
kompetens och resurs för vidare hantering och även för exploatering övergripande. 
(Medborgarservice) 

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

Kommentar 
Förberedande arbete pågår för markanvisning av Trädgårdsstaden. Utmaning för fortsatt arbete är rätt 
kompetens och resurs för vidare hantering och även för exploatering övergripande. 
(Medborgarservice) 

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

Kultur, fritid och friluftsliv 

Tierps kommun 

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. Även om det nuvarande arbetet ger 
en ökad delaktighet finns det mer att göra. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet med att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteter inom funktionshindradeomsorgen har fortgått 
och kunskapen från FINA-projektet som genomförts inom funktionshindradeomsorgen så har det fortsatt 
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implementerats på verksamheterna med fokus på uteaktiviteter. Detta arbete har fortgått löpande under våren 
då det av förklarliga skäl varit enklare att genomföra uteaktiviteter men också ökat i omfattning utifrån utifrån 
Covid-19. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva sen också gemensamt med föreningen för 
barn och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuellfunktionsnedsättning (FUB). Flertalet aktiviteter har 
genomförts under våren/sommaren 2021 Samverkan med att utveckla aktivitets och fritidsutbudet har 
genomförts i liten skala tillsammans med kultur och fritid samt FUB 
Glada Tierpsloppet var ett utmärkt exempel på samarbete med civilsamhället och kommunens Vård och 
omsorgsverksamhet, men även Kultur och fritid. Motionsloppet, där man kunde rulla, gå eller springa. Ca 45 
deltagare inom LSS deltog både kunder som har insatser men även kompisar, anhöriga och medarbetare 
deltog i loppet. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
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 
Under 2021 har det gjorts en översyn av taxor och avgifter samt en genomgång av hyresnivåer, ett arbete där 
Kultur och Fritid är beroende av andra aktörer. Arbetet är inte avslutat utan måste fortsätta men översynen 
2021 är slutförd. 
(Kultur- och fritid) 

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

Kommentar 
Det pågår en genomgång och revidering av gränsdragningslistorna. Arbetet genomförs tillsammans med 
TKAB. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och hinner  inte slutföras 2021. 
(Kultur- och fritid) 

Näringsliv och arbete 

Tierps kommun 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar 
Ständigt pågående arbete. Under hela året har den digitala destinationen Upplev Norduppland förbättrats och 
utökats med mycket fler besöksmål, handel etcetera. Framtagning av virtuella guidade turer har också 
påbörjats, ca 30 platser i kommunen kommer presenteras i film och beräknas vara klara under 2021. 
Produktkatalog har tagits fram under våren 2021 tillsammans med bla Region Uppsala i projektet "100 bussar" 
i syfte att öka antalet turistbussar till våra olika besöksmål. 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. För att driva trafik till appen Upplev 
Norduppland har destinationssamarbetet (Tierp och Älvkarleby kommuner) utöver framtagandet av 
sommarmagasinet Upplev Norduppland (bilaga till VILLA tidningen) även annonserat i ett flertal magasin och 
sommarbilagor. Samt på skärmen vid möbeln. På besöksmål och vid porten har det funnits 
informationsmaterial med QR koder kopplade till appen. En viktig del av marknadsföringen är sociala medier -
 Facebook, Instagram och YouTube. 
(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 
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utförare. Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter 
genomförts under året,. Främst på grund av pandemin. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete, försvårats i och med pandemi samt väldigt begränsad budget för marknadsföring 
samt ingen budget för exempelvis områdesskyltar till företagsparken. 
(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. Vi fortsätter att inbjuda till samarbete med 
arbetsförmedlingen. 
(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 och dess medlemmar har genomförts under året i syfte att identifiera 
områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna processer. Även interna träffar har 
genomförts samt träffar med lokala företag med olika fokusområden som upphandling och bygglov. Uppföljning 
av ranking Svenskt Näringsliv samt Löpande Insikt har också genomförts under året samt fokusträffar med 
olika branscher som exempelvis gröna näringarna, besöksnäringen i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheter. 
Fortsatt internt arbete behövs för att sätta eventuella nya arbetsrutiner och kommunikationsvägar. 
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

Tierps kommun 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar 
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) respektive beslut om daglig verksamhet 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. Antalet anmälningar har ökat återigen och med det behovet. Utan den 
välfungerande öppenvården hade antalet placeringar varit betydligt fler.  Vi ser att antalet konsulentstödda 
familjehem ökar och vi behöver försöka hitta egna familjehem istället. För att kunna minska placeringar är det 
viktigt att fortsätta att utveckla de tidiga och förebyggande insatserna. 
(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. 
vård och omsorgsboendena har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som midsommarfirande 
med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong. Frågeformulär har lämnats till kunder för att få fram 
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deras synpunkter och önskemål kring måltider för att enheten ska jobba för förbättring tillsammans med 
kostenheten, frågeformulären kommer gås igenom i början av 2022 för att se vad som ska prioriteras utifrån 
kundernas önskemål. Sammanfattningsvisa har vård och omsorgboendena haft aktiviteter kopplat till måltider 
och måltidsmiljöer för att uppnå målet med ökad kvalité vid måltider som också varit kopplad till traditioner och 
smakupplevelser som lett till positivt välmående hos våra kunder. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har under 2021 infört senior alert ombud bland omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen 
regelbundet. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till kunderna för 
att bryta dygnsfastan och för förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån 
framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
Under 2020 genomfördes totalt 238 riskbedömningar inom verksamhetens vård och omsorgsboenden. 231 av 
dessa riskbedömningar bedömdes att det finns risker för kunderna. 71/238 av bedömningarna 30% bedömdes 
finnas risk för trycksår, 174/238 av bedömningarna 73% bedömdes finnas risk för undernäring samt 203/238 av 
bedömningarna 85% bedömdes finnas risk för fall. 
siffror för 2021 visar på att verksamhetens olika professioner har genomfört fler riskbedömningar på kunderna 
inom våra vård och omsorgsboendena jämfört med 2020. 
2021 har det genomförts totalt 334 riskbedömningar varav 322 av dessa riskbedömningar bedömdes att det 
finns risker för kunderna gällande redovisade parametrar trycksår, undernäring och fall. 106/334 av 
bedömningarna 32% bedömdes finnas risk för trycksår, 254/334 av genomförda bedömningar 76% visar risk 
för undernäring samt 271/334 av genomförda bedömningar 81% visar att det finns risk för fall. 
Sammantaget har Äldreomsorgen arbetat aktivt med att stärka måltider och måltidsmiljöer samt att de aktivt 
jobbar med riskbedömningar för att minska risk för undernäring hos äldre. 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Träffpunkterna inom vård och omsorgsboendena har öppnat upp i mindre skala under sommaren och nu under 
hösten 2021 för att på smittsäkert sätt kunna genomföra gruppaktiviteter. 
Under rådande läge gällande Covid-19 så har vi inte kunnat utföra gruppaktiviteter i någon större skala som 
planerat, men Fysioterapi assistenter som finns i verksamheten har vid behov  gjort enskilda insatser så som 
fysisk aktivitet eller social samvaro där behov funnits alternativt uppstått för att motverka ensamhet och psykisk 
ohälsa. 
Under 2021 har det pågått ett projekt utifrån IBIC där en översyn av insatsen social samvaro har gjorts, detta 
har lett till att det inom hemtjänsten pågår ett utvecklingsarbete genom planering av gemensamma träffar med 
kunder som har insatsen social samvaro, detta för att minska ensamheten hos våra kunder. Arbetet är ännu 
inte implementerat men kommer under 2022 att fortsätta för att kunna prova detta inom hemtjänstområdena. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Cafe Björken har utvecklats och trygghetsvärdinneuppdraget har överförts till IFO. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 
Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och kvalitetssäkra mätning av kontinuitet påbörjades under våren men 
pausades, arbetet har återupptagits och kontinuiteten ses över i planeringssystemet TES för att minska antalet 
olika medarbetare vid besök hos våra kunder. Det som setts över är de kunder som har många besök per dag 
att försöka få samma personal i så stor utsträckning som möjligt vid samtliga besök över dagen. 
Hemtjänsten har under en 14 dagars period i mars 2021 ett genomsnitt antal personal  på 11,57 jämfört med 
november 2019 då det var 11,67. Som jämförelse ligger det nationella snittet på 15 personer för år 2020. Siffror 
för 2021 finns inte ännu registrerade i Kolada. 
(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. Regionen 
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kommer att öppna närvårdsplatser men i samverkan med Tierp och Älvkarleby kommun. . 
(Gemensam service) 
 
 
Arbetet med effektiv och nära vård sker på strategisk nivå inom vård och omsorg tillsammans med länets 
övriga kommuner och regionen. Ledningsgruppen för vård och omsorg har genomfört SKR:s 
ledarskapsprogram under våren 2021. Lokalt i Tierp pågår olika projekt för att vården ska komma nära 
medborgaren. Bland annat har vård och omsorg genomfört en innovationsjakt med fokus på workshop 
tillsammans med  kunder från verksamheten, tjänstemän och projektledare från regionen med temat 
delaktighet. Workshopen har lett till lokala utvecklingsområden för att öka delaktigheten för våra brukare tex en 
verktygslåda för att underlätta kommunikation både till kunder och medarbetare samt pågår ett 
utvecklingsarbete i dokumentationssystemet VIVA där kunderna ska få vara delaktiga om vilken viktig 
information som behövs för att underlätta kommunikationen med den enskilde kunden. 
Lokalt samverkar Ledningsgrupp för vård och omsorg tillsammans med primärvårdens verksamhetschef i 
Tierp, vi träffas regelbundet 1 ggr/mån där vi diskuterar avvikelser i samverkan, samverkan kring 
utskrivningsprocesser och strategisk planering framåt gällande resurser men även utifrån framtagna dokument 
för vård i samverkan. 
Planering och genomförande av Närvårdsenhet har pågått under 2021, enheten kommer starta upp i mindre 
skala under 2022 då lokalerna måste renoveras. Pågående projekt är vårdcentrum Tierp, arbetet pågår och 
kommer fortsätta under 2022 tillsammans med Älvkarleby och regionen. 
(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 attkunna 
kartlägga och tidigt möta framtida behov. 

Kommentar 
Arbetet är inte genomfört för 2021 det har varit Pausat på grund av pandemin. 
(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) 
 
 
Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kommer en ökad känsla av delaktighet att ske, 
samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har för avsikt att att arbeta med personcentrerad vård . Utifrån 
Covid-19 genomfört verksamheterna mer personcentrerad vård då en större hänsyn tagits till individuella 
önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större utsträckning än innan pandemin. Verksamheterna 
försöker vara lyhörda för om  kunder önskar något speciellt i kontakten med sin kontaktman. 
Synpunkter och klagomålshantering ses som en viktig länk i inflytande och delaktighet för kund samt att skapa 
ett  förändringsarbete på enheten utifrån dessa synpunkter som inkommer från kunder. 
Inom funktionshindradeomsorgen har vi haft representanter från brukarrådet Kung. NU som deltog i planering 
och genomförande av GLADA TIERPSLOPPET 29 aug på Vegavallen med alltifrån utformning och spridning 
av inbjudan till att vara på plats och sköta tekniken och dela ut medaljer. 
(Vård- och omsorg) 

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

Kommentar 
Arbetet är påbörjat men har försvårats och försenats pga covid 19 och de restriktioner som införts. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 
Projektet har övergått till ordinarie verksamhet. Pandemin har medfört att det under våren 2021 endast varit 
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möjligt att genomföra några få aktiviteter. Under andra halvåret har verksamheten genomförts fullt ut. 
(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 genomförda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

Tierps kommun 

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 arbetsgivaren. 
Den positiva trend vård och omsorg ser är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det startar utbildningar både vår och höst med fulla klasser, det ser vi som arbetsgivaren 
väldigt positivt på då det är vår framtida kompetensförsörjning. Flertalet av de som studerar på 
vuxenutbildningen har anställning, eller arbetar som timanställd. Flertalet rekryteras även till fasta tjänster inom 
vård och omsorg. Samverkan med utbildning möjliggör också att vi kan erbjuda våra befintliga medarbetare att 
gå omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen tre terminer med 60% betalda studier och arbete 40% för att 
sen bli färdiga undersköterskor, detta finansieras med stadsbidraget äldreomsorgslyftet. 
(Vård- och omsorg) 
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Nytt avtal med Uppsala universitet gällande VFU är undertecknat. Duktiga och engagerade personer utvecklar 
arbetet med VFU studenter. Väldigt goda resultat i utvärderingen från senaste VFU studenterna. 
(Individ- och familjeomsorg) 

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

Kommentar 
Ny kompetensstrategin har fastställts. Generellt har rådande pandemi utvecklat distansarbetet. Digitala HR-
utbildningar har tagits fram för att underlätta för chefer och skyddsombud. Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
genom Stamina-modellen fortsätter. 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. 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medaretare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder YH utbildningar som specialistundersköterska 
inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för 
att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och de 
pilotverksamheter som startades upp innan Covid är nu åter i planering för att återuppta arbetet. 
Den positiva trend vård och omsorg ser är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det startar utbildningar både vår och höst med fulla klasser, det ser vi som arbetsgivaren 
väldigt positivt på då det är vår framtida kompetensförsörjning. Flertalet av de som studerar på 
vuxenutbildningen har anställning, eller arbetar som timanställd. Flertalet rekryteras även till fasta tjänster inom 
vård och omsorg. Samverkan med utbildning möjliggör också att vi kan erbjuda våra befintliga medarbetare att 
gå omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen tre terminer med 60% betalda studier och arbete 40% för att 
sen bli färdiga undersköterskor, detta finansieras med stadsbidraget äldreomsorgslyftet. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Tack vare de särskilda medel som äskats från kommundirektören, och att fler utbildare anpassat undervisning 
till pandemivänlig verksamhet har kompetensutveckling kunnat ges i relativt hög omfattning. Pandemin har 
medfört utveckling av nya arbetssätt som kan förenkla för pendlare att arbeta i Tierp. 
Ett stort fokus har lagts på att utveckla arbetsmiljöarbetet i nära dialog med facken. 
Enligt lönekartläggningar har Individ- och familjeomsorg en lönebild som stämmer överens med övriga länet. 
(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) 
 
 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medarbetare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder YH utbildningar som specialistundersköterska 
inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för 
att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och de 
pilotverksamheter som startades upp innan Covid är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Inom 
funktionshindradeomsorgen pågår det partsgemensamma arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare 
som provar olika arbetssätt för att få hållbara scheman utifrån arbetsmiljö och att medarbetarnas arbetstid 
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förläggs där den behövs bäst för kunden. 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för timvikarier, fyllnadstid och 
övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar inte på minskade antal timvikarier, detta utifrån 
pandemin. Vi har en ökad sjukfrånvaro som innebär att vi måste ersätta med timvikarier och även haft fler 
timvikarier inne då vi bedrivit kohortvård eller haft covidteam som inneburit en utökning av medarbetare inom 
hemtjänsten för att begränsa smittan. Däremot visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 
2021, förklaring till detta är att vi erbjuder studier på arbetstid 60& studier och 40% arbete, detta innebär att 
anställningen blir 100%. Antalet som är i studier är 70 stycken. Under 2022 har vi förhoppningar om att det går 
att följa upp projektet utifrån framtagna parametrar till statistik. I januari 2022 kommer den partgemensamma 
arbetsgruppen för heltidsresan att träffas för att lägga plan framåt samt att revidera den handlingsplan för 
heltidsresan fram till 2024. 
(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) 
 
Inom enheten finns i dagsläget finns ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Kvalitet & strategisk utveckling) 
 
Inom enheten finns i dagsläget finns ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Ledningsstöd) 
 
I dagsläget finns inta medarbetare som vill/kan bli deltidsbrandman Om det blir aktuellt framöver kommer 
åtgärder vidtas för att möjlig göra detta. 
(Lönecentrum) 
 
Inom enheten finns i dagsläget  ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Medborgarservice) 
 
Inom enheten finns i dagsläget finns ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Kundcenter och service) 
 
Möjliggörs för medarbete som önskar detta 
(Kostenheten) 
 
Inom enheten finns i dagsläget ingen medarbetare som är deltidsbrandman eller har ansökt att bli det.  Blir det 
aktuellt framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Näringsliv och turism) 
 
Möjlighet ges om det blir aktuellt. 
(Tillväxt och samhällsbyggnad) 
 
Kultur och Fritid har inga medarbetare som är deltidsbrandmän 
(Kultur- och fritid) 
 
Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation 
(Utbildning) 
 
Möjlighet ges om det blir aktuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter. 
(Individ- och familjeomsorg) 
(Tierps kommun) 
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I dagsläget finns inga medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt framöver kommer 
åtgärder vidtas. 
(Gemensam service) 
 
 
Inom enheten finns i dagsläget  ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid har inga medarbetare som är deltidsbrandmän 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation 
(Utbildning) 
 
 
Möjlighet ges om det blir akuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum har medarbetare som även är deltidsbrandman. 
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Kompetensbaserad rekrytering tillämpas. 
(Gemensam service) 
 
 
Kompetensbaserad rekrytering tillämpas. 
  
(Medborgarservice) 
 
 
Kultur och Fritid använder kompetensbaserad rekrytering. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
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) 
 
 
Speciell intervjumall har tagits fram för it-centrum. Vid rekrytering av chef senast användes verktygen 
”Jobmatch” samt ”Logic” tack vare hjälp från Östhammar kommuns HR-avdelning.  
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
Genomfördes i november 2021 där 18 st deltagare i daglig verksamhets bjöds på fin middag och utdelning av 
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förtjänsttecken. Ceremonin fick delas på två tillfällen för att inte bli för många i lokalen utifrån restriktioner med 
att hålla avstånd till varandra. Ceremonin kommer vara återkommande varje år med förhoppningen att kunna 
bjuda in alla deltagare till ceremonin där det bjuds på middag och utdelning av förtjänsttecken  delas ut till 
ytterliga som arbetat 25 år inom daglig verksamhet. 
(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, uppdragsutbildning för kommunledningsgruppens strategiska arbete, utbildning av 
anställda vårdbiträden till undersköterska, ett antal utbildningar inom socialtjänsten, Brandsäkerhet och Hot och 
våld utbildning inom utbildning mm mm 
(Gemensam service) 
 
 
Några medarbetare har deltagit i projektledarutbildning samt en del övriga digitala utbildningar/forum under året 
samt utbildning inom kraven för livsmedelshygien. I övrigt sker utbildning för att upprätthålla rätt kompetensnivå 
för uppdraget pågående inom processerna där det är möjligt. I vissa områden krävs konsultverksamhet som vi 
har upphandlad. 
(Medborgarservice) 
 
 
Under pandemin har kompetensutvecklingen varit på sparlåga. Kultur och Fritid har anmält 11 medarbetare till 
projektledarutbildningen 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Under året har en barnskötare studerat till förskollärare med ekonomiskt stöd från kommunen. Ytterligare två 
barnskötare är på gång. 
(Utbildning) 
 
 
Utbildningar är bokade för hösten och dessa finansieras delvis via kompetensutvecklingsmedlen. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
Utbildningar inom nyckelområden sker löpande, både med externa utbildningar men även interna. Under det 
senaste året företrädesvis digitalt. 
(IT-nämnd) 

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

Kommentar 
En utredning har genomförts för att kartlägga ökat resursnyttjande av kommunens fordonsflotta. Aktiviteter 
utifrån denna kommer att genomföras under 2022. Bland annat kan ses utbyte till elbilar inom fordonsflottan på 
vissa områden. 
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(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 men ska 
revideras under januari 2022 men kommer följas 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. 
Statistikför heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskadekostnader för timvikarier, fyllnadstid och 
övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade 
kostnader för timanställda, fyllnadstid och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat 
utvärdera pilotprojektet då pandemin har begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar att vi 
trots pandemin som krävt extra mycket timanställda så har vi minskat antalet timanställda men inte i den 
omfattning som motsvarar antalet medarbetare som har gått upp i tid, Till detta bör hänsyn tas till att det funnits 
ett stort behov av ökat antal timanställda på grund av pandemin. Vi har haft en ökad sjukfrånvaro som inneburit 
att vi måste ersätta med timanställda och även haft fler timanställda inne då vi bedrivit kohortvård eller haft 
covidteam som inneburit en utökning av medarbetare inom hemtjänsten för att begränsa smittan. Däremot 
visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi erbjuder 
studier på arbetstid 60& studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet som är i 
studier är 70 stycken. Under 2022 har vi förhoppningar om att det går att följa upp projektet utifrån framtagna 
parametrar tillstatistik. I januari 2022 kommer den partgemensamma arbetsgruppen för heltidsresan att träffas 
för att lägga plan framåt samt att revidera den handlingsplan för heltidsresan fram till 2024. 
(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) 
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Verksamheternas rapporter 

Gemensam service 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 1  1   22 

Övriga intäkter 17 640 15 039 2 601 15 348 2 292 15 559 

Summa intäkter 17 641 15 039 2 602 15 348 2 292 15 581 

       

Personalkostnader -55 816 -56 118 303 -55 766 -50 -52 692 

Material -1 359 -512 -847 -645 -714 -687 

Tjänster -30 046 -30 739 693 -31 147 1 101 -55 898 

Övriga kostnader -6 275 -5 166 -1 109 -5 060 -1 215 -5 160 

Kapitalkostnader -33 -52 18 -50 17 -567 

Avskrivningar -134 -134  -134  -3 581 

Summa kostnader -93 663 -92 721 -942 -92 802 -861 -118 585 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-76 022 -77 682 1 660 -77 454 1 431 -103 004 

       

Finansiella intäkter 133 135 -2 150 -17 128 

Finansiella kostnader -84 -83 -1 -78 -6 -98 

Resultat efter 
finansiella poster 

-75 973 -77 630 1 657 -77 382 1 408 -102 974 

Extraordinära poster       

Årets resultat -75 973 -77 630 1 657 -77 382 1 408 -102 974 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Kommundirektör 0 -750 -750 -200 -200 0 

       

       

       

Summa verksamheten 0 -750 -750 -200 -200 0 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Gemensam service har en positiv avvikelse mot budget med 1 657 tkr. Den främsta orsaken är 
att budget för de generella extra statsbidragen funnits på gemensam service men kostnaden 
bokförts på respektive verksamhet som nyttjat dessa. Det avser en stor del av  medel för  
kompetensutveckling, hälsomedel och sociala medel. Inom området samverkan för de 
generella statsbidragen har inte aktiviteter kunnat genomföras i planerad omfattning. De 
planerade aktiviteterna är kopplade till samverkan inom ramen för C-tillsammans vilket 
pausats med anledning av pandemin. 
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Vidare har verksamheten haft vakanta tjänster som inte tillsatts i samband med att 
medarbetare avslutat tjänst. Det har varit en viss fördröjning vid rekryteringen innan tjänsten 
tillsatts. 
  
  
  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet är 1 408 tkr bättre än prognos. I prognosen som lämnades i samband med 
delårsrapporten beräknades hela summan av de generella extra statsbidragen att nyttjas och 
bokföras på respektive verksamhet. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Medborgarservice 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 9 440 8 050 1 390 8 671 769 6 713 

Övriga intäkter 136 863 110 685 26 178 136 966 -103 124 355 

Summa intäkter 146 303 118 735 27 568 145 637 666 131 068 

       

Personalkostnader -59 219 -63 347 4 127 -61 437 2 218 -57 406 

Material -14 591 -14 067 -524 -14 136 -455 -14 359 

Tjänster -75 599 -65 775 -9 823 -76 643 1 044 -64 658 

Övriga kostnader -5 572 -2 376 -3 196 -5 700 128 -3 821 

Kapitalkostnader -9 064 -10 589 1 524 -9 059 -5 -10 670 

Avskrivningar -26 046 -16 600 -9 446 -17 356 -8 690 -15 999 

Summa kostnader -190 091 -172 754 -17 338 -184 331 -5 760 -166 913 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-43 788 -54 019 10 230 -38 694 -5 094 -35 845 

       

Finansiella intäkter 1 374 0 1 374 0 1 374 0 

Finansiella kostnader -8 -625 617 -626 618 -6 

Resultat efter 
finansiella poster 

-42 422 -54 644 12 221 -39 320 -3 102 -35 851 

Extraordinära poster       

Årets resultat -42 422 -54 644 12 221 -39 320 -3 102 -35 851 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 
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"Lilla Medborgarervice" 
1210 

0 0 0 0 0 -150 

Kostenheten 1218 -48 -400 351 -100 52 0 

Samhällsbyggnad 13 -32 303 -44 788 12 484 -28 566 -3 737 -30 079 

       

Summa verksamheten -32 351 -45 188 12 836 -28 666 3 685 -30 229 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Medborgarservice årsavvikelse slutade år 2021 på plus + 12 221 tkr inklusive intäkter 
för exploatering och deponi.  
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen för lilla Medborgarservice blev + 1 454 tkr. 
Chef Medborgarservice bidrar med ett postivt utfall på ca 300 tkr, vilket beror på ej nyttjade 
poster som konsultverksamhet samt personal. 
Budgeten för hemsändningsbidragen gick över budget, medan budget för näringsliv och 
turism bidrar med ett plus på totalen med 100tkr på grund av pandemin. 
 
Kundcenter och service redovisar +915 tkr beroende på ersättning 300 tkr från IT-centrum för 
att man är värdkommun, lägre personalkostnader på 200 tkr (bla.fackliga uppdrag), lägre 
kostnader för kurser/utbildningar, lägre kostnader för inköp och lägre kostnad för 
dataprogram då fler verksamheter delar på kostnaden. 
Bilpoolen redovisar + 133 tkr, detta beroende på lägre personalkostnader mot budget samt 
försäljning av en bil. Intäkterna lägre än förväntat med anledning av mindre bokningar av 
bilar. 
Kostenheten: 
Under 2021 hade kostenheten en budgetram gentemot köpande verksamheter enligt 
fördelningen i tabellen nedan: 

 
Kostenheten visar totalt en årsavvikelsen med + 2 350 tkr mot budget under 2021 som har 
fördelats till kunderna enligt specifikationen nedan. Återbetalningen är gjord under två 
tillfällen. Den första inför delårsrapporten med 497tkr och den andra inför årsbokslut med 1 
853tkr. 
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En positiv avvikelsen gentemot budget under 2021 avser personalkostnader med + 3 273tkr. 
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. 
En negativ årsavvikelse avser främst mattransporter (-445tkr) mot budget. Kosten har fortsatt 
behov av att använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav. 
Kostens budgeterade intäkter för intern och extern försäljning fick en årsavvikelse på ca – 
520 tkr. Kostenheten fick ett högre bidrag än budget med ca +300tkr. Detta avsåg bidrag 
sjuklönekostnader och mjölkstöd från Jordbruksverket. 
Livsmedelskostnaderna fick en årsavvikelse på ca -450tkr . 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. 
Samhällsbyggnad: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten blev totalt +10 766 tkr* mot budget. 
* Inklusive överskott för året på +17 851 tkr från sluttäckningsprojekt deponi 
* Inklusive exploateringsverksamheten med ca +13 247 tkr 
Enheter inom Samhällsbyggnad redovisas nedan: 
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad blev -1 250 tkr mot budget. Avvikelsen 
beror på sanktionsavgifter för byggnation samt även på att budgeten för initialt arbete med att 
utveckla bilpool samt fasa in fossilfria fordon i verksamheterna finns hos kommundirektör 
under 2021. 
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet blev +2 174 tkr mot budget. Den positiva 
avvikelsen beror på högre intäkter gällande bygglovsavgifter/tillsynsavgifter, planavgifter och 
intäkter naturvård. Lägre kostnader för utredningar i detaljplanearbetet samt vakanser under 
2021 bidrar även till det positiva resultatet. 
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande blev +32 416 tkr mot budget. 
* Inklusive överskott för året på +17 851 tkr från sluttäckningsprojekt deponi 
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* Inklusive exploateringsverksamheten med ca +13 247 tkr 
Deponi 
Sluttäckningen av deponin vid Gatmot gav under 2021 intäkter på 18 070 tkr. Förändring av 
avsättningen har minskat dels på grund av ianspråkstagna medel (utbetalningar kopplat till 
återställandet) samt indexnedräkning på grund av att anläggningsmaskinindex hade minskat 
med 2,3% från 2019-2020. Detta påverkade avsättningen till deponierna totalt med 5 235 tkr 
under 2021. Det ej budgeterade överskottet vid Gatmot har under 2021 används till att täcka 
underskott hos Chef Fastighetssamordnare. 
Exploateringsverksamheten 
Exploateringsverksamheten bidrar med ett plus mot budget, men dess vinst på ca +13 247 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 skedde 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 i Skärplinge samt Örbyhus är sålda under året, samtliga för 
bostadsändamål. 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling blev -7 426 tkr. Årsavvikelsen beror på ökade 
kostnader inom gata- park/ Tierps Energi och Miljö AB som överstiger budget, vilket består 
av vinterväghållning -1 900tkr, barmarksrenhållning - 1 000 tkr, gröna ytor – 1 000 tkr, 
gatubelysning -1 800tkr och lekplatser – 1 400tkr. 
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd blev- 72 tkr. Årsavvikelsen beror till största 
delen på färre intäkter för tillfälliga serveringstillstånd samt årliga avgifter för miljö och 
livsmedelstillsyn samt utökat behov av administrativ personal. 
Årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare blev -15 074 tkr mot budget. Avvikelsen beror 
främst på: 

 Hyresmodellen gentemot Tierps kommunfastigheter AB ca -3 800tkr som avser ej 
kompensation för ej utförd 2020års hyresökning, 

 Utebliven hyra för Kyrkskolan, Solgläntan och ramförlust för brandstationen. 
Försäljning, utrangering samt rivnings- samt övriga kostnader för Kyrkskolan bidrar 
ytterligare sammantaget till det negativa resultatet ca -3 200 tkr. 

 Söderfors Camping såldes även med en förlust med ca -300tkr. 
 Vendelbadet samt sporthallen i Örbyhus ger sammantaget ett plus på +1 500tkr. Detta 

på grund av lägre kostnader (fjärrvärme/vatten övrig drift) på grund av att badet har 
varit stängt/pandemi samt större renoveringsåtgärder som upptagits som investering då 
de var omfattande. Lägre kapitalkostnaderna bidrar också till den positiva avvikelsen. 

 Nedskrivning av Crosshallen enligt politiskt beslut med -9 100 tkr bidrar även till den 
negativa årsavvikelsen. 

Investeringar 
2021 års investeringsutgifter är 12 837 tkr lägre än budget (45 188 tkr) Detta beror framförallt 
på att planerade investeringar har försenats. (Se avsnittet ”Förväntad utveckling”) 
Under 2021 har investeringar inom Medborgarservice, till ett belopp om ca 33 miljoner 
kronor färdigställts, varav köp av Crosshallen och Sporthallen i Örbyhus från Tierps 
kommunfastigheter ingår i detta värde. 
Egenupparbetade investeringar, som har färdigställts under året, med en totalutgift på över 
2 000 tkr delges med en slutredovisning till KS/KF: 

 Åtgärder pga dp 364: 2 076tkr 
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 Lekplatser 2021: 2 167 tkr 
 Beläggningsprogram 2021: 3 206tkr 
 Vendelbadet: 3 800 tkr 
 Gammelgården/Järnbruksparken: 4 081 tkr 
 Infarter Siggbo: 4 011 tkr 

(Se även avsnittet ”Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning”) 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Medborgarservice årsavvikelse slutade år 2021 på plus + 12 221 tkr inklusive intäkter 
för exploatering och deponi. Vid delårsprognosen 2021 sades att Medborgarservice totalt 
skulle gå +13 823 tkr (inklusive intäkter för exploatering och deponi) Differensen är inte 
stor, men det är flera avvikelser som ändå bidrar. 
Efter delårsprognosen har Medborgarservice RAM förändrats med 1 500tkr, och därmed ser 
avvikelsen större ut i prognosavvikelsen för hela året (-3 102tkr). 
Lilla Medborgarservice 
Lilla Medborgarservice förklaring till skillnaden delår-helår är att med anledning av pandemin 
har inte utbildningar genomförts som tänkt, lägre inköp samt även lägre kostnader personal 
och konsulter. 
Bilpoolens förklaring är att vi sålt en bil samt lägre intäkt på ”uthyrning” av bilar – detta med 
anledning av pandemin. 
Vid tillfället för delårsprognosen var det lättade restriktioner gällande pandemin, därav har 
man vid prognostillfället antagit att flertalet aktiviteter, marknadsföringsaktiviteter, 
konferenser och kurser skulle utföras enligt budget. Detta blev således inte fallet. 
Samhällsbyggnadsenheten 
Skillnaden jämfört med årsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten och 
årsavvikelsen för Chef planering och myndighet avser främst att intäkterna för 
myndighetsutövning som blev ca 1 000 tkr högre än vad man förväntade sig vid delåret. 
Skillnaden jämfört med årsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten och 
årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande är främst att det blev ett bättre resultat 
än beräknat av sluttäckningen av deponin vid Gatmot med + 5 000tkr. Detta på grund av 
högre intäkter än förväntat samt förändrad indexberäkning. 
Skillnaden jämfört med årsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten och 
årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare är främst lägre kostnader för Kyrkskolan än 
antaget vid delåret (försäljning, rivning, övriga omkostnader) + 1 200tkr samt nedskrivning av 
Crosshallen med -9 100tkr enligt politiskt beslut. 
Skillnaden jämfört med årsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten och 
årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling är – 1500 tkr, vilket avser ökade kostnader 
inom avtalet med Tierps Energi och Miljö AB. 
Kostenheten 
Skillnaden jämfört med årsprognosen som lämnades i samband med delårsrapporten och 
årsavvikelsen för kostenheten avser främst personalkostnader med ca 1 100tkr. Motiveringen 
är överdriven försiktighet gällande utfallet av personalkostnader. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Den stora utmaningen för hela Medborgarservice har fortsatt varit pandemin. Man har under 
2021 fortsatt ställt om till digitalt, vilket har inneburit påskyndad digital kompetens, samt 
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inköp av utrustning och program. En annan utmaning har varit den omställning för relevanta 
delar inom Medborgarservice som har möjlighet att arbeta hemifrån, gäller även för de som är 
på plats. Ledarskapet är viktigt, med allt från arbetsmiljö till leverans och uppdrag. En lärdom 
av år 2020-2021 är att en stor del av Medborgarservice verksamhet går att driva på distans. 
Tack vare en bra dialog och ett tillitsbaserat ledarskap bland medarbetarna har vi kunnat 
fullfölja vårt uppdrag i en pandemi med stora restriktioner. 
Osäkerheten kring resultatet har inneburit att man inte har utfört vissa aktiviteter i 
kombination med pandemin. Vidare ser vi högt tryck på exploatering och tillväxt, vilket för 
med sig resursbehov samt övriga kostnader. 
Kostenheten 
Under slutet av 2020, början av 2021 har kostenheten förflyttat produktionen av 
Högbersskolans tillagning av mat till Aspenskolans tillagningskök, vilket medfört en 
effektivare och mer kostnadseffektiv tillagning med större volymer. 
Aspenskolans elever äter från våren 2021 sitt mellanmål i Aspenskolans matsal såsom övriga 
skolors verksamheter gör. 
Under slutet av 2021 så gjordes en förändring av produktionen av tillagning av mat på 
Palettens förskola. Även här flyttades produktionen till det större tillagningsköket i Örbyhus, 
vilket medfört en kostnadseffektivare tillagning. 
Livsmedelspriserna har under 2021 ökat på grund av omvärldens brist på material, ökade 
transportkostnader och brist på livsmedel. 
Samhällsbyggnadsenheten  
Chef planering och myndighet 
Under 2021 har det inkommit en ökad mängd bygglovsansökningar, vilket har genererat 
högre intäkter av bygglov och planavgifter, men även högre personalkostnader. 
Samhällsbyggnad har tillsammans med näringsliv varit en planerande resurs i samband med 
att möjliggöra koordinerad vildsvinsjakt i kommunen. 
Chef Förvaltning och genomförande 
Inom verksamhetsområdet för Chef Förvaltning och genomförande så har ett flertal händelser 
inträffat som har en väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna: 
Försäljningar  
I Dp 1045 Siggbo Företagspark har tomt för Padel sålts samt att två ytterligare tomter är sålda. 
I Dp 1058 Triangelparken skedde 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 i Skärplinge samt Örbyhus är sålda under året, 
samtliga för bostadsändamål. 
Rörholmsbadet såldes med förbehåll om lantmäteriförrättning under 2020, vilket innebär att 
köpet gick igenom under 2021. 
De miljöskadade skolbyggnaderna i Kyrkbyn har utrangerats, dvs byggnaderna har rivits samt 
att bokfört värde har ekonomiskt fasats ut. Detta som första steg att bygga ny förskola, fritids 
och matsal på motsvarande yta. Skolfastigheten är avstyckad och såld till Tierps 
kommunfastigheter. 
Deponin 
Sluttäckningen av deponin vid Gatmot Avfallsanläggning gav under 2021 intäkter på 
18 070 tkr från företag/leverantörer som fått avsättning för sitt material genom en 
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mottagningsavgift från sluttäckningsprojektet. Intäkten är svår att bedöma från år till år och är 
beroende av konjunkturen och marknaden. Sluttäckningsprojektet fortskrider enligt plan. 
Avsättningen (kostnaden) till deponierna var 5 235 tkr under 2021. 
Omstrukturering/köp 
Under slutet av 2021 köpte Tierps kommun Crosshallen utav Tierps kommunfastigheter i 
syfte att sälja Crosshallen på den öppna marknaden under 2022. I samband med detta 
beslutades även om en nedskrivning av Crosshallen då den inte kan användas för sitt syfte. 
Under året har Tierps kommun tagit tillbaka förvaltningen av Sporthallen i Örbyhus från 
Tierps kommunfastigheter AB. Detta innebar att kommunen betalade Tierps 
kommunfastigheter AB för redan gjorda investeringar, vilket inte var budgeterat för år 2021. 
Hyresmodellen mot Tierps kommunfastigheter 
Hyresmodellen gentemot TKAB gav under 2021 mindre intäkter på drygt 3 000tkr, exempel 
Kyrkskolan/Solgläntan/Gamla Brandstationen samt ej utförd hyreshöjning 2020. 
Betydande rättstvister  
Rörholmsbadet såldes med förbehåll om lantmäteriförrättning under 2020, vilket innebär att 
köpet gick igenom under 2021. Köparen har lämnat ett skadeståndskrav med anledning av 
läckage i bassängen, vilket innebar högre driftkostnader än beräknat. Kommunen har bestridit 
skadeståndskravet. 
Händelser av väsentlig betydelse 
Återöppning av både ute och inomhusbad vid Vendelbadet i Örbyhus. Detta efter att badet 
varit stängt under två år för vidare beslut om renovering samt genomförd renovering. 
Under 2021 skrevs ett markanvisningsavtal gällande utveckling av område C i Dp 1036 
Triangelparken. Handpenning för detta är erlagt under 2021. 
Chef Teknik och utveckling 
Under 2021 har fokus legat på framtagande av ett driftavtal med Gata park/Tierps Energi och 
Miljö AB med fokus på hållbar ekonomi. Man har även tillsammans med Tierps kommun sett 
över produktionsplaner som ligger till grund för driften av allmän platsmark. 
Vidare har man hanterat inventering och översyn av lekplatser och belysning som har 
påverkat utfallet negativt under 2021. 
Ytterligare stort fokus har varit delar inom sluttäckningsprojektet Gatmot och 
verksamhetsytor, där Tierps Energi AB är verksamhetutövare. 
Investeringar 
Under 2021 har ett flertal större investeringsprojekt slutredovisats, vilket framledes kommer 
att påverka kommunens driftredovisning. De större projekten redovisas nedan: 

 Busshållplatser Tierps Vårdcentrum: 1 983 tkr 
 Gammelgården/Järnbruksparken: 4 081 tkr 
 Vendelbadet: 3 801 tkr 
 Bondegatan: 722 tkr 
 Åtgärder pga dp 364: 2 076 tkr 
 Infarter Siggbo: 4 011 tkr 
 Beläggningsprogram 2021: 3 206 tkr 
 Lekplatser 2021: 2 167 tkr 

Busshållplats Tierps Vårdcentrum 
Nya tillgänglighetsanpassade Busshållplatser vid Tierps sjukhus är färdigställda. Projektet 
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omfattade två busshållplatser enligt Regionens standard, ett övergångställe med fartdämpande 
åtgärder, omdragning av en gångväg och en cykelväg samt breddning av en gångbana. 
Åtgärden gör att trafiksäkerheten blir tillfredställande på platsen och tillgängligheten har ökat, 
som tidigare var minimal. Projektet utfördes i samarbete med Region Uppsala, som även var 
medfinansiär. 
Gammelgården/Järnbruksparken 
Projektet omfattade renovering av en tennisbana med nytt staket och övrig utrustning. Två 
padelbanor anlades i anslutning till tennisbanorna och två beachvolleybollplaner. Till området 
byggdes även tillgänglighetsanpassade toaletter för att öka servicen. 
Vendelbadet 
Samhällsbyggnad fick under våren 2020 i uppdrag att ta fram en fördjupad utredning gällande 
statusen på Vendelbadets utomhusanläggning i Örbyhus. Badets utomhusanläggning stängdes 
sommaren 2019 då man sett att förbrukningen på vattnet avvek från det normala. Detta gjorde 
att driften inte kunde fortsätta på utomhusanläggningen. Vattenläckaget låg på ca 150 
m3/dygn vid stängningen 2019. 
Samhällsbyggnad har under 2020-2021 åtgärdat vattenläckaget av Vendelbadet och 
möjliggjort en öppning av badanläggningen sommaren 2021. Arbetet kom att innefatta 
grävarbeten runt utomhuspoolen och anläggande av nya ledningar som tar hand om vattnet 
från poolen, samt återställning runt poolen. Under arbetets gång ökade omfattningen på grund 
av tilläggsarbeten såsom slipning/blästring av gammal bottenfärg samt målning av 
utomhuspoolen samt reparationer av inomhusanläggningen. 
Bondegatan 
Samhällsbyggnad har under 2021 färdigställt DP 1069 Bondegatans infrastruktur inför 
försäljning av tre tomter för bostadsändamål . 
Åtgärder pga Dp 364 Örbyhus centrum 
Under 2020 vann detaljplanen 364 lagakraft och ett utförande kunde påbörjas. Huvudsyftet 
med planen var att göra det möjligt för Tierpsbyggen AB att bygga bostäder på en attraktiv 
plats i centrala Örbyhus. För att möjliggöra den tänkta byggnationen behövdes vissa åtgärder 
utföras. Isbanan med intilliggande boulebana, bland annat, fick en ny placering enligt 
detaljplanen. 
Infarter Siggbo 
Eftersom Tierp expanderar med en ny stadsdel där bostadsområde och handelscentrum byggs 
kommer trafikmängden att öka väsentligt i området. 
Projektet omfattar tre stycken infarter från länsväg 292. Korsningarna har trafiksäkrats och 
utformats efter Trafikverkets krav och regler. Vänstersvängsfält med refuger har anlagts för 
att öka säkerheten och motverka köbildningar. Projektets avgränsningar är detaljplanerna 
Siggbo Handelsområde och Siggbo Trädgårdsstaden och Medfinansieringsavtal TRV 
2018/32250 (enligt Dnr 2019/191) med Trafikverket. 
Beläggningsprogram 2021 
För de vägar där Tierps kommun är huvudman har en flerårig underhållsplan tagits fram och 
som följs vid de årliga underhållsåtgärderna. Åtgärderna koordineras med ledningsägare 
såsom, elnät, belysning, fiber, VA och fjärrvärme. Under 2021 har åtgärder främst utförts i 
Tierp, Månkarbo, Tobo, Söderfors och Karlholmsbruk. 
Lekplatser 2021 
Under 2021 har samhällsbyggnad fortsatt att anlägga lekplatser i enlighet med lekplatsplanen. 
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Under 2021 har åtgärder främst utförts i Kyrkbyn, Mehedeby, Örbyhus, Månkarbo och Tobo. 

Förväntad utveckling 

Medborgarservice  
När det gäller framtiden kopplat till budget för Medborgarservice så finns en stor osäkerhet. 
Tillväxt kostar och är ett långsiktigt arbete. Budget är därmed ett svårt verktyg om man ser 
den årsvis. Det finns därmed en utmaning för Tierps kommun att tillväxten inte går i den takt 
som omvärlden och marknaden kräver, och som bidrar till hela kommunens hållbara 
utveckling. 
Vi ser ett ökat behov av resurser, främst inom exploateringsverksamheten för att skapa 
möjligheter till fortsatta exploateringsintäkter till Tierps kommun. 
Med Tierp kommuns höga tillväxt samt exploateringstakt är det av största vikt att 
kommunkoncernen samarbetar i högre utsträckning för en hållbar kommun i framkant. 
Under 2021 har en översyn gjorts gällande att utveckla kommunens bilpool samt att fasa in 
fossilfria fordon i kommunens verksamheter. Man har även tagit fram prioriterade platser för 
elbilsladdare. Arbetet fortsätter under 2022. 
Samverkan med andra kommuner - ett arbete (C-tillsammans) kommer att under 2022 
innebära att kundcenter i Tierp ”tar” över Knivstas konsumentvägledning från 2022-02-01 
Under 2022 planerar Tierps kommun att medfinansiera upprustning av Ängskärs brygga, 
Björns brygga och Gudinge hamn. Detta är beroende av övriga medfinansiärers beslut. 
Kostenheten 
Inför kommande år ser kostenheten att vakanta tjänster kommer att behöva tillsättas i takt med 
nybyggnationer och kommande pensionsavgångar. Även ett fortsatt arbete med 
möjliggörande av målen kring heltidsresan fortsätter. 
Fortsatt fokus ligger för kostenheten att utveckla det tidigare projektet NärMat med att i nästa 
steg öka andelen lokala avrop mot föregående år, samt etablera fler kontakter med lokala 
producenter. 
Nytt grossistavtal för livsmedel upphandlas igen och där ser kosten utmaningar i hur 
världsläget och Pandemin påverkat både tillgång och prisnivåer på livsmedel. 
Fortsatta krav på hållbarhetsmål och stigande livsmedelspriset blir en utmaning för framtiden, 
vilket gör att beslut om en prioriteringsordning behövs genomföras för att säkerställa de 
ekonomiska ramarna. 
Måltidsmiljön behöver ses över. Det är inte bara maten på tallriken som är viktigt för 
måltiden. Allt från ljud, ljus, färg, utrymmen till schemaläggningen samspelar för att få en 
positiv upplevelse. Detta behöver kosten och skolan tillsammans se över gällande 
gränsdragning kring kostnader. 
Under 2022 beräknas den nya Kyrkskolan stå klar, och kostenheten beräknar att ytterligare 
tjänster behöver tillsättas utefter beläggning av elevantal. 
Inom de närmsta åren ser kosten ett behov av renoveringar av flertalet tillagningskök. Här ser 
kosten ett behov av översyn och ett tydliggörande kring avtal gällande hyror och gränssnitt. 
Hyresmodellen gällande tillagningsköket Wesslandia behöver prioriteras. 
  
Samhällsbyggnad 
Chef planering och myndighet 
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Inom verksamhetsområdet för Chef Planering och myndighet så behövs en medvenhet om att 
vid framtagande av detaljplaner där kommunen är exploatör, så är dessa till en början likvid 
och resultatpåfrestande, vilket inom en 2-20 års period kan inbringa likvida medel och 
intäkter. 
Arbetet med översiktsplanen kommer att fortgå under 2022 och förväntas bli färdig under 
2023. Detta dokument ligger till grund för Tierps kommuns utveckling framöver. 
Den ökade mängden bygglovsansökningar under 2021 förväntas mattas av något under 2022. 
Byggnationerna vid Karlholm Strand kommer dock att inbringa bygglovsintäkter, men inte 
planavgifter. Genomförandeavtalet för Karlholm Strand är ännu ej fullföljt mellan exploatören 
och Tierps kommun. 
Östhammars kommun fattade beslut om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark under 
2021. Regeringen fattade sedan beslut i början av 2022. Detta kan komma att påverka behovet 
av detaljplanerad mark och kommunal service i Tierps kommun. 
Detaljplanearbetet gällande Västra Libbarbo i Örbyhus kommer att fortgå under 2022. 
Under 2022 kommer Samhällsbyggnad att utveckla Tierps kommuns arbete med övergripande 
vattenplanering. 
Under 2022 kommer ytterligare skötselåtgärder utföras i naturmiljöer i enlighet med 
fastställda skötselplaner. 
Samarbetsprojektet gällande Vildsvinsjakten förväntas fortgå framledes. 
Chef Förvaltning och genomförande 
Bredband 
Under 2022 löper avtalet med Lidén Data ut som tecknades 2013, och ett nytt avtal är under 
framtagande för att presenteras för politiken under 2022 för senare beslut i KF. Avtalet 
reglerar nyttjanderätter och förvaltning av befintligt nät. 
Deponier 
Sluttäckningen av deponin vid Gatmot förväntas fortsätta under 2022 tom 2024 när det ska 
vara slutfört. Bedömningen är att intäkterna minskar något under 2022. Därefter minskar 
intäkterna ytterligare 2023 och 2024, och kostnaderna bedöms öka. 
Sluttäckningsprojektet för samtliga deponier fortskrider enligt plan, och avsättning ska göras 
enligt indexförändring. I takt med att sluttäckningen av deponin på Gatmot blir klar, så 
kommer även intäkterna att minska. Därmed kommer deponiprojektet att behöva medel 
årligen för avsättning enligt indexförändringen. 
Försäljningar 
Under 2022 förväntas försäljningsintäkter av industritomter vid Siggbo Företagspark, samt 
villatomter längs Bondegatan i Tierp och Kvarnvägen i Örbyhus, vilket kan inbringa ett 
resultat på ca 4 000tkr under 2022 för exploateringsverksamheten. 
Framledes finns förhoppning om att Siggbo Trädgårdsstad kan säljas i etapper till exploatörer 
som ansvarar för både byggnation av teknisk infrastruktur och tomtmark. 
Detaljplanen Västra Libbarbo i Örbyhus är under framtagande och tanken är att involvera 
intresserade exploatörer innan detaljplanen vinner laga kraft. 
I Triangelparken löper ett markanvisningsavtal från 2021 som kan skapa förutsättning för 
nästan 100 stycken nya bostäder. Försäljningen beräknas ske under 2023. 
Under slutet av 2021 köpte Tierps kommun Crosshallen utav Tierps kommunfastigheter i 
syfte att stycka av marken och sälja Crosshallen som en fastighet på öppna marknaden under 



Årsredovisning 2021 188(213)

2022. 
Chef Fastighetssamordnare 
Fastighetsutredning 
Under 2021 aktualiserades en fastighetsutredning gällande de fastigheter som det kommunala 
fastighetsbolaget förvaltar. Utredningen gäller om fastigheterna ska föras över till Tierps 
kommunfastigheter AB, eller behållas av Tierps kommun. Det är omfattande ekonomiska och 
juridiska frågeställningar som behöver besvaras innan beslut kan tas. 
Förskolor 
Under 2022 planeras det en rivning av Söderfors förskola enligt beslut i kommunstyrelsen 
under 2021. Byggnation av ytterligare förskolor ligger i planeringsskedet. Under 2021 
planeras försäljning av fastigheten för förskolan i Söderfors till Tierps kommunfastigheter. 
Under 2021 såldes Kyrkskolan, som tidigare evakuerats på grund av utdömda lokaler, till 
Tierps kommunfastigheter för reparation och nybyggnation. 
Brandstationer 
Samhällsbyggnad har blivit ombedd att se över möjligheten till nya brandstationer i 
Skärplinge och Söderfors. Mark för lokalisering av dessa utreds. 
Chef Teknik och utveckling 
Drift av gator och vägar 
Ytor av områden som kräver skötsel av allmän platsmark utökas allteftersom att nya 
detaljplaneområden exploateras. Detta kräver utökade driftmedel framledes. 
Belysning 
Vattenfall fortsätter att vädersäkra sin eldistribution och lägger ner luftkabel i mark, i 
samband med detta kan belysningsstolpar komma att raseras. 
Chef Miljö och Hälsoskydd 
För Chef Miljö och Hälsoskydd ses ett behov av samverkan med kringliggande kommuner. 
Detta på grund av att organisationen är liten och ett personalbortfall påverkar både resultatet 
ekonomiskt, och även prestationen av den lagda tillsynsplanen. Fortgår detta kan det ha en 
negativ inverkan på utvecklingen i kommunen och kommunens påverkan på människans hälsa 
och miljö. 
Investeringar Samhällsbyggnad 
Investeringar Exploatering 
Inom en treårsperiod beräknas skede 2 att anläggas med det sista ytskikten på gator och vägar 
av DP 1058 Triangelparken, DP 1053 Wallskoga, DP1045 Siggbo Företagspark samt DP 
1057 Kronhjortsvägen. 
Ett genomförande av detaljplanen Trädgårdsstaden förväntas att påbörjas inom en 
treårsperiod. 
Investeringar 
Försäljningen av mark för bostadsbyggande i Örbyhus Centrum som skedde under 2020 
innebär att kommunen behöver iordningsställa/ändra förutsättningarna i anslutning till detta. 
Detta har påbörjats under 2021, och fortsätter under 2022. 
Inom en treårsperiod förväntas även en fortsatt utveckling av Örbyhus centrum utifrån 
medborgardialog. 
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Gång och cykelvägen mellan Örbyhus och Upplanda, Tobo och Örbyhus och bron vid 
Källstigen i Örbyhus förväntas att färdigställas under 2022. 
I Tierp planeras en förändring av Tierps resecentrum. Detta projekt sträcker sig under flera år. 
Kommunen planerar även att se över utformningen av området runt kvarteret Lejonet i 
centrala Tierp. 
Besöksparkeringen vid Trollsjön förväntas att färdigställas under 2022. 
En gång och cykelväg längst Strömsbergsvägen är påbörjad och förväntas genomföras under 
2022. 
Kommunen har ett flertal naturvårdsprojekt som beräknas infinna sig i fasen genomförande 
inom en treårsperiod. Fiskvandringsväg i Skärplinge, dagvattendamm i Örbyhus, 
Tegelsmoraleden, Återmeandring och vattenfördröjning i Siggebobäcken. 
  

Kultur- och fritid 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 1 886,2 2 358,0 -471,8 858,0 1 028,1 1 886,4 

Övriga intäkter 10 220,6 10 174,1 46,5 9 924,0 296,6 8 143,2 

Summa intäkter 12 106,8 12 532,1 -425,3 10 782,0 1 324,7 10 029,6 

       

Personalkostnader -30 043,9 -31 769,3 1 725,4 -31 069,0 1 025,1 -29 518,3 

Material -4 307,0 -3 253,5 -1 053,5 -3 153,0 -1 154 -4 711,0 

Tjänster -46 514,8 -45 732,2 -782,6 -45 682,0 -832,8 -45 818,4 

Övriga kostnader -5 087,3 -6 301,6 1 214,3 -5 402,0 314,7 -5 569,0 

Kapitalkostnader -620,0 -685,0 65 -685,0 65,0 -784,9 

Avskrivningar -882,2 -789,0 -93,2 -789,0 -93,2 -890,7 

Summa kostnader -87 455,2 -88 530,6 1 075,4 -86 780,0 -675,2 -87 292,3 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-75 348,4 -75 998,5 650,1 -75 998,0 649,5 -77 262,7 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -15,0 -12,5 -2,5 -13,0 -2 -18,0 

Resultat efter 
finansiella poster 

-75 363,4 -76 011,0 647,6 -76 011,0 647,5 -77 280,7 

Extraordinära poster       

Årets resultat -75 363,4 -76 011,0 647,6 -76 011,0 647,5 -77 280,7 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Kultur & Fritid -516,2 -1 196,4 680,2 -1 196,4 680,2 -1 199,7 
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Summa verksamheten -516,2 -1 196,4 680,2 -1 196,4 680,2 -1 199,7 

Investeringar: 
Av de 680 tkr som inte använts 2021 är 560 tkr till projektet Vattenledning för produktion av 
konstsnö. Projektet har blivit försenat p g a orsaker som Kultur och Fritid inte råder över. 
Prognosen gällande investeringar i delårsrapporten var att alla medel skulle användas 2021. 
Investeringsmedlen kommer att flyttas över till kommande år. 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

2021 var ett år när pandemin medförde att både intäkter och kostnader påverkades både 
positivt och negativt. 
För Kultur och Fritid minskade intäkterna avseende badkort och uthyrning av lokaler. 
Uthyrning av vaccinationslokal till Regionen bidrog till att intäktsförlusten inte blev så stor 
som befarat. 
När det gäller verksamheterna har vissa planerade program samt aktiviteter på fritidsgårdarna 
inte genomförts. Det har medfört lägre kostnader. 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Administration prognostiserade i delårsrapporten ett överskott på 850 tkr avseende bidrag. 
Prognosen stämde och beror på minskat antal ansökningar. 
I delårsrapporten fanns ett prognosticerat underskott i fritidsverksamheten för minskade 
intäkter för uthyrning av lokaler och minskade intäkter för baden om 1 750 tkr. Det 
underskottet har minskat på grund av uthyrning av lokaler till Regionen för vaccination. 
När det gäller verksamheterna har vissa planerade program samt aktiviteter på fritidsgårdarna 
inte genomförts. Det har medfört lägre kostnader om 600 tkr. I delårsrapporten var prognosen 
250 tkr 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Avtal med Regionen gällande uthyrning av lokaler för vaccination. 
Försäljning av bibliotekets bokbuss, som gav 160 tkr. 

Förväntad utveckling 

Kultur och Fritids verksamheter har påverkats mycket av den pågående pandemin. 
Förhoppningsvis kommer vi under kommande år få möjlighet att bedriva verksamheten fullt 
ut. Kulturhuset Möbeln måste få en chans att utvecklas till det Kulturhus det var planerat. 

Förskola 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 11 834 10 137 1 697 11 726 108 10 028 

Övriga intäkter 9 213 5 280 3 933 9 000 213 8 960 

Summa intäkter 21 047 15 417 5 630 20 726 321 18 988 
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Personalkostnader -102 959 -105 575 2 616 -106 702 3 743 -100 002 

Material -3 130 -836 -2 293 -1 391 -1 739 -1 002 

Tjänster -49 321 -47 919 -1 402 -49 635 314 -52 556 

Övriga kostnader -513 -361 -153 -376 -137 -283 

Kapitalkostnader -243 -241 -2 -242 -1 -283 

Avskrivningar -378 -301 -77 -364 -14 -318 

Summa kostnader -156 544 -155 233 -1 311 -158 710 2 166 -154 444 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-135 497 -139 816 4 319 -137 984 2 487 -135 456 

       

Finansiella intäkter       

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

Resultat efter 
finansiella poster 

-135 498 -139 816 4 318 -137 985 2 487 -135 457 

Extraordinära poster       

Årets resultat -135 498 -139 816 4 318 -137 985 2 487 -135 457 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Förskolechef Omr. 1 0 -250 250 -250 250 -191 

Förskolechef Omr. 2 0 -250 250 -250 250 -252 

Förskolechef Omr 3 0 -250 250 -250 250 -236 

 0 -750 750 -750 750 -679 

Summa verksamheten       

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Förskolan redovisar ett överskott på 4,3 miljoner för 2021. 
Intäkterna är 5 630 tkr bättre än budget. Överskottet beror i huvudsak  på sjuklönebidrag från 
Försäkringskassan för Covid-19 om 1 555 tkr, förbättrade rutiner kring barnomsorgsavgifter 
och inkomstuppgifter om 1 631 tkr samt rutiner för fakturering av Interkommunal ersättning 
för (IKE) för barn från andra kommuner som valt förskola i Tierp om 1 811 tkr. 
Kostnaderna är samtidigt 1 311 tkr högre än budget. 
Avvikelsen beror på  kostnader för förbrukningsinventarier, digitala enheter och material som 
är 2 293 tkr högre än budget samt högre lokalkostnader om 982 tkr till följd av att förskolan 
fakturerats för Tegelbruket trots att det tagits ur budget. 
Interkommunala kostnader för barn i Tierp som valt fristående förskola är 944 tkr högre än 
budget. 
Trots stora inköp har kostnaderna blivit lite lägre än vad förutsett tack vare besparingarna på 
måltidskostnaderna om 240 tkr, lägre kostnader för uppvärmning om 333 tkr samt att 
personalkostnaderna är 2 616 tkr lägre än budget.. Det senare beror främst på att flera 
tjänsterör att öka bemanning och behörighet, inte rekryterats förrän sent under hösten och 
därför inte hunnit få stort genomslag under 2021. 
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Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

I delårsprognosen prognostiserade vi att överskottet för 2021 skulle bli lägre. Detta är främst 
på grund av personalkostnaderna. Prognosen angav att alla nya rekryteringar som var 
planerade för att öka bemanning skulle genomföras i början på hösten vilket skulle ha lett till 
ett lägre överskott på personalsidan. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Kompensation för sjuklönekostnader där kostnaden för vikariebehov varit lägre än intäkten 
har starkt bidragit till det positiva resultat. Utöver det är delar av den positiva effekten kring 
fakturering av interkommunal ersättning av engångskaraktär. Dessa positiva avvikelser kan 
inte förväntas under kommande år. 
Under lång tid har kvaliteten på förskolans lokaler i flera fall inte varit tillfredsställande. Fyra 
nya förskolor är nu beställda varav en tas i bruk under hösten 2022 och resterande planeras 
färdiga att överlämnas till verksamheten under 2023. Kvalitetshöjningen är efterlängtad och 
nödvändig men kommer också naturligt att medföra ökade kostnader för vilka höjd måste tas i 
framtida ekonomisk planering av förskolans drift. 
  

Grundskola 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 6 424 6 000 424 6 170 254 5 789 

Övriga intäkter 41 082 26 769 14 313 39 133 1 949 30 135 

Summa intäkter 47 506 32 769 14 737 45 303 2 203 35 924 

       

Personalkostnader -195 018 -189 463 -5 555 -191 954 -3 064 -190 685 

Material -10 978 -3 131 -7 847 -9 592 -1 386 -4 219 

Tjänster -123 857 -124 600 744 -125 567 1 710 -129 059 

Övriga kostnader -776 -929 153 -1 049 273 -1 000 

Kapitalkostnader -586 -591 5 -584 -2 -744 

Avskrivningar -519 -382 -137 -497 -22 -406 

Summa kostnader -331 734 -319 096 -12 637 -329 243 -2 491 -326 113 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-284 228 -286 327 2 100 -283 940 -288 -290 189 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -10 -1 -9 -6 -4 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-284 238 -286 328 2 091 -283 946 -292 -290 193 

Extraordinära poster       
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Årets resultat -284 238 -286 328 2 091 -283 946 -292 -290 193 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

So1 0 -300 300 -300 300 -92 

So2 -226 -350 124 -350 124 -248 

So3 -173 -250 77 -250 77 -308 

So4 -170 -200 30 -200 30 -505 

Summa verksamheten -570 -1 100 530 -1 100 530 -1 153 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Grundskolan redovisar ett överskott på 2 091 tkr för 2021. 
Intäkterna är 14 737 tkr bättre än budget. I den stora avvikelsen finns 5 600 tkr tillfört från 
kommunens generella statsbidrag för att finansiera satsning på digitala enheter för 
grundskolan. Motsvarande summa finns i avvikelsen gällande kostnader. Andra stora 
avvikelser är avseende statsbidrag om sammanlagt ca 6 000 tkr samt bidrag för 
sjuklöneersättning till följd av Covid-19 om 1 800 tkr. Översyn av avgifter och taxor har givit 
en positiv avvikelse på 424 tkr 
Kostnaderna är 12 637 tkr högre än budget vilket förutom ovan nämnda kostnad för digitala 
enheter som finansierats med statsbidrag till stor del beror på kraftigt ökade personalkostnader 
för två skolområden. 
Ytterligare anledning till det stora underskottet på kostnadssidan är också Interkommunal 
ersättning (IKE) för elever i Tierp som valt skola i annan kommun eller fristående huvudman 
om 1 337 tkr samt nödvändiga inköp av förbrukningsinventarier och material 1 700 tkr. IT- 
kostnader och licensavgifter har ökat med 1 028 tkr jämfört med budget vilket i huvudsak 
beror på intern extradebitering för IT-kostnader. Grundskolan hade också  utökade 
städkostnader om 965 tkr högre än budget till följd av pandemin. pandemin. Dessa dessa har 
dock finansierat med hjälp av statsbidraget Skolmiljarden. 
Den huvudsakliga anledningen till grundskolans överskott är den tilläggsbudgetering som 
beslutades under året samt tilldelning av tillfälliga statsbidrag. 
  
  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Osäkerhet kring tilläggsbudgetering, osäker fordran gällande felfakturerade 
skolskjutskostnader från UL om 2 575 tkr och ökade vikariekostnader under höstterminen är 
faktorer som försvårade arbetet med att göra en riktig delårsprognos. 
  
  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Grundskolans positiva resultat för 2021 är till mycket stor del beroende av tillfällig 
statsbidragsfinansiering, besparingar gällande måltidskostnader om 794 tkr till följd av 
pandemin samt översyn av avtal och fakturering gällande skolskjutskostnader som därav 
ligger nära budgeterat kostnad. 
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Oförutsedd ökning av elevantalet till följd av stor inflyttning i vissa områden har också drivit 
kostnader för undervisning. 
  
  
  

Förväntad utveckling 

Den tilläggsbudgetering som beslutats under 2021 ger grundskolan möjlighet att utföra sitt 
uppdrag i enlighet med Skollagens krav. Oförutsedd ökning av elevantalet till följd av stor 
inflyttning i vissa områden har som nämnts drivit kostnader för undervisning och medför även 
lokalmässiga utmaningar då flera av kommunens grundskolor har begränsat utrymme att ta 
emot fler elever. Detta i kombination med ett kommunövergripande behov av att uppdatera 
klassrumsmiljöer och AV-utrustning medför på sikt ett stort investeringsbehov för att 
möjliggöra en fortsatt positiv utveckling för grundskolans kunskapsresultat 

Gymnasium 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 993 449 544 590 403 430 

Övriga intäkter 31 196 36 766 -5 570 32 100 -904 32 463 

Summa intäkter 32 189 37 215 -5 026 32 690 -501 32 893 

       

Personalkostnader -80 745 -78 604 -2 142 -78 691 -2 054 -80 188 

Material -2 561 -1 839 -722 -1 874 -687 -2 230 

Tjänster -77 687 -73 203 -4 484 -76 498 -1 189 -77 855 

Övriga kostnader -1 372 -1 411 40 -1 407 35 -1 451 

Kapitalkostnader -753 -798 45 -798 45 -905 

Avskrivningar -1 013 -1 111 98 -1 111 98 -889 

Summa kostnader -164 131 -156 966 -7 165 -160 379 -3 752 -163 518 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-131 942 -119 751 -12 191 -127 689 -4 253 -130 625 

       

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -3 0 -3 0 0 -3 

Resultat efter 
finansiella poster 

-131 945 -119 751 -12 194 -127 689 -4 253 -130 628 

Extraordinära poster       

Årets resultat -131 945 -119 751 -12 194 -127 689 -4 253 -130 628 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Gymnasiet -1 208 -1 500 292 -1 500 0 -182 
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Summa verksamheten       

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett underskott på -12 194 tkr för 2021. 
  
Underskottet har ett antal större poster av vilka interkommunala ersättningar för 
gymnasieskolan är en. Under höstterminen studerade 293 elever hos annan huvudman och 
528 elever på  på Högbergsskolan. Det motsvarar ca 35 % av elevunderlaget och är en högre 
andel än förväntat vilket drivit kostnaderna högre än budgeterat. Även på intäktssidan finns 
ett underskott gällande interkommunal ersättning när elever på gymnasieskola och 
gymnasiesärskola som aviserat skolgång på Högbergsskolan ändrat sig och istället valt att 
stanna i hemkommunen. Vid budgetarbete är elevantalet för höstterminen okänt och 
svårbedömt och sammantaget genererar utfallet under hösten ett underskott som motsvarar 
4 480 tkr av den negativa avvikelsen. 
Utöver ovanstående togs ett statsbidrag motsvarande intäkter på ca 2 500 tkr för 
Introduktionsprogrammen bort vilket inte heller var möjligt att förutse vid budgetarbetet. 
Elevunderlaget på vuxenutbildning och SFI har ökat kraftigt p g a stor inflyttning under 2021 
vilket i sig driver upp undervisningskostnaderna i den delen av verksamheten. Att sedan 
pågående pandemi påverkat genomströmningen negativt medför även det ökade 
undervisningskostnader och ytterligare underskott. 
Samtliga avvikelser ovan är sådana som inte är möjliga att påverka under pågående budgetår. 
Ny skolledning har under höstterminen arbetat aktivt med att hantera personalkostnader och i 
budget beslutade åtgärder som ännu inte hade genomförts. Med hänsyn till avvikelser 
avseende  ökade undervisningskostnader till följd av ökat elevunderlag på vuxenutbildningen, 
försenade effektiviseringsprocesser och personalkostnader av engångskaraktär så får 
Högbergsskolans personalkostnader för budgetåret anses vara förväntade i förhållande till 
programutbudet. 
Merparten av det underskott som redovisas beror således på uteblivna statsbidrag och 
avvikelser i elevunderlaget för gymnasieskolan och verksamheten är därmed, med 
utgångspunkt i det program som erbjuds, underfinansierad. 
  
  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Avvikelsen mellan årsutfall och delårsprognos beror i huvudsak på ovan redovisade 
avvikelser avseende interkommunala ersättningar. 
  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

En grundläggande budgetmässig utmaning för Högbergsskolan är att programutbudet är 
mycket stort och inte i alla fall motsvarar elevunderlaget. Att bibehålla ett stort utbud och den 
höga kvalitet våra utbildningar håller, och samtidigt ha en budget i balans kräver större 
ekonomiska ramar än idag. 
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Förväntad utveckling 

Flera av gymnasieskolans program saknar det elevunderlag som skulle behövas för att kunna 
erbjudas inom de ekonomiska ramar som verksamheten har idag. Ställningstaganden kring 
programutbud på sikt samt eventuella beslut om tillfälligt inställda program behöver vara en 
naturlig del i arbetet om inte de ekonomiska ramarna utökas. Vad gäller vuxenutbildningen 
förväntas en fortsatt ökning av elevunderlag till följd av inflyttning av personer som tillhör 
målgruppen för utbildningsformen. Detta förväntas medföra fortsatt ökade kostnader för 
verksamheten som i sin tur blir utmaningar i förhållande till kommande års utfall. 

Äldreomsorg 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 11 130 11 163 -33 10 703 427 10 968 

Övriga intäkter 53 959 27 260 26 699 53 757 202 51 735 

Summa intäkter 65 089 38 423 26 666 64 460 629 62 703 

       

Personalkostnader -215 440 -202 345 -13 095 -216 188 748 -222 816 

Material -14 758 -10 334 -4 424 -14 296 -462 -16 726 

Tjänster -107 450 -105 506 -1 944 -108 853 1 403 -83 091 

Övriga kostnader -2 711 -3 133 422 -2 883 172 -3 367 

Kapitalkostnader -264 -325 61 -325 61 -728 

Avskrivningar -966 -911 -55 -913 -53 -836 

Summa kostnader -341 589 -322 554 -19 035 -343 458 1 869 -327 564 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-276 500 -284 131 7 631 -278 998 2 498 -264 861 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -2 -1 -2 -1 -1 -3 

Resultat efter 
finansiella poster 

-276 502 -284 132 7 629 -278 999 2 497 -264 864 

Extraordinära poster       

Årets resultat -276 502 -284 132 7 629 -278 999 2 497 -264 864 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Äldreomsorg -2 664 -1 500 -1 164 -1 500 -1 164 -1 713 

       

       

       

Summa verksamheten -2 644 -1 500 -1 164 -1 500 -1 164 -1 713 
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Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Bistånd 
Bistånd redovisar ett positivt resultat om +3 984. Det beror främst på att köpt plats verkställs i 
befintlig verksamhet inom funktionshindradeomsorgen +1 500 tkr, att kunderna inte har 
utnyttja färdtjänst i normal omfattning pga. covid-19, +1 600 tkr samt att 
bostadsanpassningsbidrag ansöks i mindre omfattning +300tkr 
Äldreomsorg 
Drift 
Äldreomsorgen redovisar ett positivt resultat om +3 644. 
Verksamhetens intäkter avviker positivt om 26 700tkr. Statsbidrag har erhållits om 28 700tkr, 
dock har vård och omsorgsboendena ej varit fullbelagda under året vilket har medfört en 
intäktsavvikelse om -2 000tkr. 
Verksamhetens personalkostnader avviker mot budget om -13 300tkr, främst beroende på 
heltidsresan och covid-19. Svårigheter att rekrytera legitimerad personal har medfört 
ytterligare kostnader för inhyrd personal om 7 500tkr. Vidare är behovet och kostnaden för 
skyddsmaterial och förbrukningsmaterial fortfarande höga, posten avviker -4 395tkr för året. 
Andra händelser som påverkat utfallet är att verksamheten erhållit stadsbidrag för ökade 
kostnader för covid-19, detta bidrag avsåg kostnader för 2020 men intäktsfördes på 2021 då 
det ej framkom att verksamheten skulle få ytterligare stöd för 2020, bidraget uppgick till 5 
400tkr varav 4 300tkr avsåg äldreomsorgen. Budgeten för närvårdsplatser 1 500tkr har inte 
behövt nyttjas då regionen finansierat uppstarten på egen hand. 
Investeringar 
Verksamheten har investerat i desinfektorer och spolos i samtliga vård och omsorgs boenden 
till en kostnad om 200tkr, och bytt ut samtliga låskolvar till digitala låskolvar för alla 
hemtjänstområden till en kostnad om 2 000tkr. 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet jämfört med delårsprognosen avviker +2 496 (med hänsyn tagits till 
ombudgeteringen av arbetsavgifter unga). 
Kostnaden för personal blev mindre än prognostiserat. Kostnaden för material blev mer än 
prognostiserat då covid läget försämrades under hösten. Detsamma gäller färdtjänst där vi 
bedömde att nyttjandet skulle återgå till normalläge under hösten, vilket inte skedde då 
smittläget försämrades. Vidare så avslutades en köpt plats under hösten. 
  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Pandemin har haft stor inverkan på vård- och omsorgsverksamheten även under 2021. 
Kostnaden uppskattas till cirka 11 mnkr. Det har stundtals varit smitta i verksamheterna och 
under perioder har det varit hög sjukfrånvaro bland personalen. 
Projektet Heltidsresan fortsätter och har under hösten 2021 återupptagits inom 
pilotverksamheterna, det har främst varit fokus på att hitta nya arbetssätt för att förbättra 
arbetsmiljön och ge medarbetarna mer hälsosamma scheman. 
Det har under 2021 startat två grupper en på våren 2021 samt en grupp under hösten 2021 på 
vuxenutbildningens omvårdnadsprogram, där har 37 av våra tillsvidareanställda påbörjat 
utbildningen över tre terminer. Medarbetare erbjudits att studera 60% på arbetstid och arbeta 
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40%. Detta finansieras av stadsbidraget äldreomsorgslyftet. 
Under hösten 2021 lämnade vård och omsorg Hällbackas lokaler i Söderfors. 
Vardaga har nu varit i drift ett år och vi har fyllt större delen av de boendeplatserna vård och 
omsorg köper av Vardaga. Vård och omsorg har haft tomma platser inom kommunens vård 
och omsorgboende under våren 2021 men behovet av boendeplatser har under hösten ökat 
markant och vi har fyllt i stort alla befintliga platser. Under augusti 2021 lämnade vi 
regionens lokaler (Danielsgården) och flyttade ut växelvården till Wesslandia med 8 platser 
samt att korttidsenheten för vuxna flyttade till Vendelgårdens lokaler med 15 platser. 
Vård och omsorgs ledningsgrupp har under hösten haft mycket nyrekryteringar. under våren 
började Ny IT samordnare och efter sommaren rekryterades ny verksamhetschef som startade 
1 september, ny områdeschef rekryterades och påbörjade uppdraget 1 november samt att 
Verksamhetsutvecklare är nu under rekrytering och kommer komma på plats under våren 
2022. 

Förväntad utveckling 

Framtida behov för vård och omsorgboendena är renovering av inomhus- och utomhusmiljöer 
som är ändamålsenliga och attraktiva. 
Fortsatt problematik kring rekrytering av legitimerad personal inom äldreomsorgen, detta 
medför en större kostnad då vi blir tvungna att hyra in personal. 
Den fortsatta tilldelningen av statsbidrag till äldreomsorgen innebär att satsningar i 
verksamheten ska genomföras på kort tid vilket medför resurskrävande 
planering/genomförande i verksamheten. 
Äldreomsorgen har vi under 2021 tecknat nytt avtal för delar av Hällbackas lokaler till 
Hemtjänsten Söderfors, hyresvärd Tierpsbyggen och hyran är 292 400 kr/år. Avtalstiden är 
från 2021-09-01 tom 2026-08-31 
Avslutade avtal är Hyresvärd Regionen/Danielsgårdens korttidsenhet och Hyresvärd 
Tierpsbyggen, Hällbackas vård och omsorgsboende. 

Funktionshindradeomsorg 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 496 286 210 326 170 255 

Övriga intäkter 25 769 17 863 7 906 20 269 5 500 22 998 

Summa intäkter 26 265 18 149 8 116 20 595 5 670 23 253 

       

Personalkostnader -96 003 -92 411 -3 591 -92 457 -3 546 -92 576 

Material -5 354 -4 118 -1 236 -4 793 -561 -4 116 

Tjänster -23 885 -20 195 -3 690 -23 569 -316 -19 632 

Övriga kostnader -10 506 -8 967 -1 539 -9 367 -1 139 -10 101 

Kapitalkostnader -115 -119 4 -119 4 -190 

Avskrivningar -97 -96 -1 -96 -1 -75 

Summa kostnader -135 960 -125 906 -10 053 -130 401 -5 559 -126 690 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-109 695 -107 757 -1 937 -109 806 111 -103 437 
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Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -43  -43  -43 -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-109 738 -107 757 -1 980 -109 806 68 -103 480 

Extraordinära poster       

Årets resultat -109 738 -107 757 -1 980 -109 806 68 -103 480 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Funktionshindradeomsor
g 

-271 -350 79 -350 79 -248 

       

       

       

Summa verksamheten -271 -350 79 -350 79 -248 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Funktionshindradeomsorgen 
Utfall drift 
Funktionshindrandeomsorgen redovisar ett negativt resultat om -1 980tkr. 
Intäkterna avviker +8 116, främst beroende på statsbidrag men även ökade intäkter för 
försäkringskassan kopplade till nytt SFB ärende inom personlig assistans. 
Kostnaden för personal avviker negativt -3 591tkr, vilket främst beror på heltidsresan inom 
gruppbostäder och covid-19. Verksamheten har också verkställt tre köpta platser i befintlig 
servicebostad men har blivit en dyrare verkställighet än beräknat. Behovet och kostnaden för 
skyddsmaterial och förbrukningsmaterial är fortfarande höga, posten avviker -1 236tkr för 
året. Det har tillkommit 7 nya ärenden samt utökning av befintliga ärenden inom personlig 
assistans, denna kostnadsökning har genererat i en avvikelse om -3 400tkr. Det har också 
avslutats/avlidit två kunder under senare delen av 2021. 
Andra händelser som påverkat utfallet är att verksamheten erhållit stadsbidrag för ökade 
kostnader för covid-19, detta bidrag avsåg kostnader för 2020 men intäktsfördes på 2021 då 
det ej framkom att verksamheten skulle få ytterligare stöd för 2020, bidraget uppgick till 5 
400tkr varav 1 100tkr avsåg funktionshindradeomsorgen. 
Investeringar 
Verksamheten har investerat i teknisk utrustning till nya gruppbostaden Bofinksvägen till ett 
värde av 271tkr. 
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Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet jämfört med delårprognosen avviker -70tkr (med hänsyn tagit till 
ombudgeteringen av arbetsavgifter unga). 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Pandemin har haft stor inverkan på vård- och omsorgsverksamheten även under 2021. 
Kostnaden uppskattas till cirka 11 mnkr. Det har stundtals varit smitta i verksamheterna och 
under perioder har det varit hög sjukfrånvaro bland personalen. 
Projektet Heltidsresan fortsätter och har under hösten 2021 återupptagits inom 
pilotverksamheterna, det har främst varit fokus på att hitta nya arbetssätt för att förbättra 
arbetsmiljön och ge medarbetarna mer hälsosamma scheman. 
Under december öppnade ny gruppbostad inom funktionshindradeomsorgen, Bofinksvägen. 
Inflytt påbörjades efter jul, medarbetare är rekryterade och kommer vara fulltaliga utifrån 
kundernas inflytt i slutet av januari 2022. 
En ny dagligverksamhetsgrupp har öppnat upp med nya lokaler samt brukare. Beslut har 
fattats för att erbjuda kunder inom daglig verksamhet heltid som norm samt att förtjänsttecken 
har delats ut under november månad till 18 st kunder som arbetat 25 år inom daglig 
verksamhet och kommer att vara återkommande varje år med utdelning av förtjänsttecken. 
  

Förväntad utveckling 

Framtida behov som verksamheten ser är behov av underhållsplan för gruppbostäder och 
servicebostäder, vilket främst innebär renovering av inomhusmiljön. Kartläggning utifrån 
behov påbörjas under 2022 tillsammans med fastighetsägarna. I dagsläget är det svårt att 
uppskatta en kostnad kring detta. 
I övrigt fortsatt ökning av beslut kring målgruppen inom SoL/LSS kopplat till missbruk och 
utskrivningar inom rättspsykiatrin. Utifrån målgruppens behov och resurser innebär det att vi 
inte kan fortsätta verkställa beslut inom befintliga grupp- och service bostäder. Det råder en 
osäkerhet i hur ökningen påverkar verksamhetens och dess framtida kostnader. 
  
  

Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 451,2 306,0 145,2 306,0 145,2 313,7 

Övriga intäkter 26 979,5 20 477,0 6 502,5 19 177,0 7 802,5 31 579,1 

Summa intäkter 27 430,7 20 783,0 6 647,7 19 483,0 7 947,7 31 892,8 

       

Personalkostnader -80 785,8 -84 885,5 4 099,7 -83 885,0 3 099,2 -78 365,1 

Material -1 351,9 -1 465,0 113,1 -1 465,0 113,1 -1 335,7 

Tjänster -71 521,5 -51 725,5 -19 796,0 -62 087,0 -9 434,5 -67 288,4 

Övriga kostnader -33 196,6 -31 167,0 -2 029,6 -31 607,0 -1 589,6 -30 193,1 
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Kapitalkostnader -277,8 -271,0 -6,8 -271,0 -6,8 -282,4 

Avskrivningar -277,0 -197,0 -80 -196,0 -81 -219,7 

Summa kostnader -187 410,6 -169 711,0 -17 699,6 -179 511,0 -7 899,6 -177 684,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-159 979,9 -148 928,0 -11 051,9 -160 028,0 48,1 -145 791,6 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -14,9 -35,0 20,1 -35,0 20,1 -29,0 

Resultat efter 
finansiella poster 

-159 994,8 -148 963,0 -11 031,8 -160 063,0 68,2 -145 820,6 

Extraordinära poster       

Årets resultat -159 994,8 -148 963,0 -11 031,8 -160 063,0 68,2 -145 820,6 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

IFO -309,4 -350,0 40,6 -350,0 40,6 -334,6 

       

       

       

Summa verksamheten -309,4 -350,0 40,6 -350,0 40,6 -334,6 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Ett stort underskott i förhållande till budget gällande köpta tjänster. I första hand handlar det 
om placeringskostnader. 
Kostnaderna för placeringar av barn och unga har ökat med 2,9 mkr jämfört med föregående 
år. 
För institutionsvården har en minskning med ca 2 mkr skett mot föregående år, men 
familjehem inkl konsulentstödda familjehem har ökat med ca 4 mkr. Det beror delvis på att 
det är svårt att rekrytera egna familjehem och att konsulentmarknaden har trissat upp 
ersättningarna. Vi arbetar dessutom med att försöka placera om ungdomar på institution till 
familjehem. 
Antal placeringar som görs är färre jämfört med föregående år, 177 placeringsärenden 2020 
mot 149 2021, och antalet barn är ungefär lika många,89 barn 2020 mot 87 barn 2021. Med 
tanke på att anmälningarna ökat med 16% mot 2020, och blev hela 2126 stycken för året, så är 
det ett tecken på att öppenvårdsverksamheten fungerar. Däremot har placeringarna blivit 
dyrare. Det beror på att dygnsavgifterna höjts och att några ungdomar haft komplexa behov. 
Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat med 1,7 mkr och antalet hushåll i snitt per månad 
har ökat från 565 till 585. Ökningen hade tagits höjd för i budget men eftersom intäkterna från 
migrationsverket blev 4,6 miljoner lägre än beräknat blev det ändå ett underskott. 
Statsbidragen blev på totalen högre än budgeterat men ändå 4,5 mkr lägre än föregående år. 
För  merparten av de beviljade statsbidragen följer en kostnad med som gör att intäkterna inte 
ger något överskott. 
Kostnader för våld i relationer har ökat med 740 tkr jämfört med 2020. 
Kostnader för institutionsvård beroende vuxna har ökat ca 1.2 mkr jämfört med 2020. 
Personalkostnaderna var 4 mkr lägre än budgeterat. Det beror på vakanshållning av vissa 
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tjänster för att hålla kostnaderna nere, samt köp av konsulttjänster som då flyttar 
lönekostnaderna till köp av tjänst istället. Vi har haft svårt att rekrytera socialsekreterare på 
framförallt barn och ungdomssidan. Även på ekonomiskt bistånd har en konsult tagits in i 
slutet på året pga. sjukdomar i personalgruppen. 
Volymökningar inom boendestödet har medfört viss ökning av personal och bilkostnader. 
Lokalkostnaderna är högre än budgeterat. Vi har lämnat externa lokaler och fått ökade 
hyreskostnader som inte varit budgeterade. Ökningen är ca 1 mkr. 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Prognosen stämmer väldigt bra i förhållande till utfallet. Det skiljer endast 68 Kkr. Ett bra 
arbete har skett kring uppföljning av ekonomin där enhetschefer och verksamhetschefer har 
haft stöd av förvaltningsekonom. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Vi ser att antalet anmälningar om att barn far illa fortsätter att öka. Vi placerar färre barn men 
kostnaderna har ökat. Öppenvården har vuxit och tar fler ärenden. Bedömningen är att 
kostnadsökningen för placeringar kommer att bromsas upp. Vårt arbete med tidiga och 
förebyggande insatser kommer att medföra att placeringskostnaderna minskar på sikt. 
Beroendevården har kommit långt med en bra öppenvård och systematiskt arbetssätt. Vi ser 
vissa ökade behov men bedömer att kostnaderna hamnar i nivå med budget.. Det ekonomiska 
biståndet bedöms fortsätta öka då fler människor står långt ifrån arbetsmarknaden och 
arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats. Vi arbetar aktivt tillsammans med 
vuxenutbildningen för att försöka ge människor verktyg att komma ut i egen försörjning. 
Boendestödet får utökade volymer vilket medför ökade kostnader. 
Statsbidragen kommer att fortsätta att minska, men en del av den effekten försvinner då 
kostnader också minskar. 
Sammantaget ser framtiden utmanande ut med ökande kostnader och stora budgetunderskott 
historiskt. 

IT-nämnd 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 67 840 67 112 728 69 461 -1 621 67 539 

Summa intäkter 67 840 67 112 728 69 461 -1 621 67 539 

       

Personalkostnader -26 173 -25 654 -519 -26 232 59 -24 781 

Material -403 -600 197 -327 -76 -668 

Tjänster -40 553 -40 038 -515 -42 112 1 559 -41 454 

Övriga kostnader -117 -185 68 -185 68 -205 

Kapitalkostnader -52 -79 27 -49 -3 -37 

Avskrivningar -539 -556 17 -556 17 -392 



Årsredovisning 2021 203(213)

Summa kostnader -67 837 -67 112 -725 -69 461 1 624 -67 537 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3 0 3 0 3 2 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -3  -3  -3 -2 

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Den gemensamma IT-nämnden har en så kallad nollbudget. Budgeterade intäkter och 
kostnader är lika stora och eventuella avvikelser regleras mot respektive medlemskommun så 
att resultatet för IT-nämnden blir noll. Från budget 2020 till 2021 så skrevs budgeten upp med 
0%. IT-nämnden åtog sig att leverera så mycket it som möjligt utan att erhålla mer resurser. 
Budgeten hölls under året, men det innebar tyvärr två stoppade projekt då kostnaderna skenat 
för expertis i form av konsulter. 
Budget år 2021, 67 112 tkr, är fördelad på de fem kommunerna enligt tabellerna och 
diagrammen i rapporten. Medlemsavgiften och it-tjänsteavtalen fördelas med beslutad 
fördelningsnyckel. 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Administration 0 -500 500 0 0  

Drift -6 450 -5 000 -1 450 -3 100 -3 350 -714 

Nät -1 092 -3 000 1 908 -4 300 3 208  

Support 0 -100 100 0 0  

Summa verksamheten -7 542 -8 600 1 058 -7 400 -142 -714 

Byggandet och investeringarna i det nya centrala servermiljöerna och det kommande nya 
datacentret samt det datanät(WAN) som byggs mellan de fem kommunerna kunde inledas 
under 2021. Upphandlingen och avtalet för datacenter genomfördes under 2020. 
Konsolideringen kommer att innebära kostnadsreduceringar i förhållande till att hålla liv i och 
återinvestera i flera olika servermiljöer för de fem kommunerna. 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Årets kostnad för IT-centrum är 67 840 tkr varav 489 tkr avser licenser för Tierpsbyggen, 
Temab och Älvkarlebyhus. 
Kostnaden exklusive bolagens licenser, 67 351 tkr, har fördelats på medlemskommunerna 
enligt följande: 

 Tierp 14 898 tkr 
  Älvkarleby 7 510 tkr 
  Heby 14 523 tkr 
  Knivsta 16 275 tkr 
 Östhammar 14 145 tkr. 
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Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet är 1 209 tkr bättre än prognos. 
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Ekonomimodellen för IT-centrum reviderades under året vilket bland annat resulterade i 
justerad fördelningsnyckel och justerad budget. Prognosen i samband med delårsrapporten 
lämnades innan beslut om ekonomimodell var fattat. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomimodellen, det vill säga hur kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna, 
reviderades under år 2021. 
Kostnaderna är indelade i 3 olika kategorier. Medlemsavgift, IT-tjänsteavtal och 
Kommunspecifikt. 

 
Medlemsavgift: Kostnader för arbetskraft, värdskap Tierp, konsulter, förbrukningsmaterial 
och övriga kostnader samt gemensamma kapitalkostnader. 
IT-tjänsteavtal: Kostnader för licenser, support/service/underhållsavtal och telefoni. 
Kommunspecifikt: Kostnader för nät och kommunikation, kommunspecifika 
kapitalkostnader samt Knivsta och Hebys kostnader för extern drift. 
Medlemsavgift och IT-tjänsteavtal fördelas mellan kommunerna med fördelningsnyckel. 
Fördelningsnyckeln bygger på varje medlemskommuns volymer enligt följande: 

 1a) Viktning volymer Datorer: Adm 80%, Edu 20% 
 1b) Viktning volymer Datorer 67%, Surf.platta 33% 
 2) Viktning konton: Adm 80%, Edu 20% 
 3) Viktning 1a) + 1b) 80% 2) 20% 
 4) Golvpris i budget - 1 Mkr per kommun som undantas i fördelningsnyckel. 

 



Årsredovisning 2021 206(213)

 

 
  
  
  
Lokalkostnader  samt intern ersättning för växel i Tierp beslutades att flyttas tillbaka till 
respektive kommun, Tierp och Knivsta. 
Ersättning till Tierp för värdskap, 1 000 tkr, beslutades att läggas till i medlemsavgiften och 
fördelas via nyckel. 
Budget 2021 (68 252 tkr) justerades med anledning av beslut om värdskap (+1000 tkr), 
lokaler (-1640 tkr) och växel (-500 tkr) 
68 252+1000-1640-500 = 67 112 tkr. 
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Arbetet tillsammans med upphandlingsenheten i Tierp fortsätter och under året så har licens-
försörjningsavtalet kommit på plats. Implementeringen av avtalet kommer att fortsätta en bit 
in på 2022. 
Avtalet gällande klientförsörjning behöver förnyas under 2022 och arbetet med 
upphandlingen startade i augusti 2021. 
Arbetet kallat Förbättringsarbete IT har pågått under 2021 och resulterat i en del 
organisations-förändringar under 2022 
Verksamhetsbeställare 
Vi har infört verksamhetsbeställare i fyra av våra fem kommuner. Detta innebär att utsedda 
personer inom verksamheterna, själva lägger beställningar hos vår avtalsleverantör gällande 
hårdvara och tillbehör. 

Förväntad utveckling 

Det finns några speciella områden som påverkar it-centrums verksamhet och dess ekonomiska 
utfall i högre grad än andra. 
Digitaliseringen har med för ett högre tryck på support och driftsorganisationerna både i egen 
regi och för de partners som vi idag har. Skolans väg mot att i allt högre grad använda digitala 
verktyg än den tryckta boken medför ett utökat antal klienter i våra datanät. Under pandemin 
har denna utbyggnad eskalerat även i andra verksamheter inom kommunerna, De digitala 
mötena i olika verktyg som Zoom, Skype och TEAMS har etablerat arbetssätt som under 
normala omständigheter tagit ett decennium att införa. 
En handläggare inom egentligen vilken verksamhet som helst har idag både en smartphone, 
en dator och ibland även en ipad. Det här driver licenskostnader, och även fler supportärenden 
samt ett ökat behov av avbrottsfri elkraft samt wifi-signal. 
Totalkostnaderna för it kommer inte att minskas totalt sett för de svenska kommunerna, de 
kommer att öka. Dock kan kostnaden per styck minska om man fortsätter konsolidering, 
samarbete och att införa gemensamma lösningar via gemensamma upphandlingar. 
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Lönenämnd 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 11 043 11 043 0 11 043 0 10 028 

Övriga intäkter       

Summa intäkter 11 043 11 043 0 11 043 0 10 028 

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster -11 043 -11 043 0 -11 043 0 -10 028 

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -11 043 -11 043 0 -11 043 0 -10 028 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 0 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Lönenämnden redovisar endast intäkter och kostnader i form av köp och sälj mellan nämnd 
och Lönecentrum. 
Verksamheten Lönecentrum bedrivs inom Gemensam service i Tierps kommun. Totala 
intäkter år 2021 för Lönecentrum är 11 046 tkr (11 043 tkr från nämnd och 3tkr 
sjuklönebidrag).Totala kostnader är 10 389 tkr. 
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Överskottet 657 tkr, har fördelats med fördelningsnyckel enligt följande: 

 Tierp 377 tkr 
 Älvkarleby 222 tkr 
 Knivsta 119 tkr 
 Temab -60 tkr 

  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet blev 657 tkr bättre än vad som beräknades i årsprognosen. Det beror främst på att 
Lönecentrum hade räknat med att ta kostnaden för pensionssupport vilket istället hanterades 
av respektive medlemskommun. Kostnader för konsulter, kurser och resor blev lägre än 
beräknat. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Lönenämndens budget för år 2022 ligger kvar på samma nivå som år 2021. 11 043 tkr. 
Det finns ett behov av att förändra arbetssätt och rutiner inom Lönecentrum dels för att uppnå 
en bättre arbetsmiljö men också för att uppnå säkrare leverans och högre servicegrad till kund. 
Utveckling av robotisering fortsätter enligt tidigare plan. Syftet är att minimera 
löneadministration genom att digitalisera och automatisera löneprocesser. 
  

Jävsnämnd 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -30 -44 14 -35 5 -25 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -30 -44 14 -35 5 -25 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-30 -44 14 -35 5 -25 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-30 -44 14 -35 5 -25 

Extraordinära poster       

Årets resultat -30 -44 14 -35 5 -25 

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       
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Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna 
verksamheter. Jävsnämndens verksamhet, det vill säga behovet av sammanträden, är helt 
avhängigt vilka aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver 
politiska beslut. Den positiva avvikelsen beror främst av att det endast behövts tre möten samt 
att mötena hållits digitalt och ersättningar i form av bilersättning och timersättning för 
förlorad arbetsförtjänst därvid blivit lägre. 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Skillnad i utfall beror av att det under hösten endast behövdes ett sammanträde och inte två. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Jävsnämnden har en liten verksamhet. Inga större förändringar väntas. 

Valnämnd 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -18 -19 1 -16 -2  

Material 0 -4 4 -4 4  

Tjänster 0 -1 1    

Övriga kostnader -1 -5 4 -2 1  

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -19 -29 10 -22 3  

Verksamhetens 
nettokostnader 

-19 -29 10 -22 3  

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-19 -29 10 -22 3  

Extraordinära poster       

Årets resultat -19 -29 10 -22 3  

Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 
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Summa verksamheten       

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Valnämndens verksamhet under året har varit begränsad. Framförallt har det handlat om att 
bereda förslag till valdistrikt och påbörja planeringen inför valåret 2022, då valnämnden 
kommer ha full verksamhet. Den positiva avvikelsen beror främst av att möten hållits digitalt 
och ersättningar i form av bilersättning och timersättning för förlorad arbetsförtjänst därvid 
blivit lägre. 
  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Utfallet stämmer bra med delårsprognosen. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förväntad utveckling 

Valnämnden kommer ha stor verksamhet under 2023. Statens ger bidrag till drygt hälften av 
kostnaderna för att genomföra valet. Valmyndigheten har signalerat att säkerheten runt valet 
behöver stärkas, likaså arrangemangen runt valssedelsställ för att bevara valhemligheten. 
Detta kommer resultera i behov av bland annat ökad bemanning i val- och röstningslokaler. 
Oklart om ökningen i bidrag från staten kommer täcka denna ökade kostnad. Valmyndigheten 
kommer meddela bidragets storlek under våren. 

Revision 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -267 -268 1 -268 1 -163 

Material -1 -9 8 -9 8  

Tjänster -1 280 -1 298 18 -1 298 18 -1 017 

Övriga kostnader -8 -50 42 -50 42 -15 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -1 556 -1 625 69 -1 625 69 -1 195 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 556 -1 625 69 -1 625 69 -1 195 

       

Finansiella intäkter       
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Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-1 556 -1 625 69 -1 625 69 -1 195 

Extraordinära poster       

Årets resultat -1 556 -1 625 69 -1 625 69 -1 195 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Revisionen hade för 2021 en budget på totalt 1 625 tkr. Totalt sett redovisas ett överskott på 
69,3 tkr. För revisionens interna verksamhet redovisas ett överskott 71,8 tkr. Överskottet är 
direkt hänförligt till rådande pandemi och därigenom inställda konferenser och kurser, 
övergång till digitala sammanträden. Uppdragsledning, granskning delårsrapport/bokslut, 
fördjupad granskning redovisar budgetöverskridande med 2,5 tkr. 
På grund av rådande pandemi har vi även under 2021 genomfört våra sammanträden digitalt. 
Detta arbetssätt är en omställningsprocess som inte bara vi får arbeta med men, det är en 
utveckling och förändring som kommit för att stanna. De studiebesök som planerats att göra 
inom kommunens verksamheter blev på grund av rådande omständigheter ej möjliga att 
genomföra. 
För att få underlag till granskningsinsatser har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts 
och fungerat som underlag för genomförda granskningsinsatser under året. 
Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar med 
mera. Dialog kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunledning 
och fullmäktiges presidium, utskottet barn och unga. Därutöver har dialoger genomförts med 
kommundirektör och ekonomichef, IT-nämndens ordförande och IT-centrums chef, 
Lönenämndens ordförande och lönecentrums chef. 
Genom lekmannarevisorerna har vi tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens 
bolag. En grundläggande granskning av AB Tierpsbyggen har påbörjats under 2021 med syfte 
att bedöma om bolaget har en ändamålsenlig verksamhet och om verksamheten bedrivs på ett 
ur ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll. 
Inom ramen för obligatoriska granskningar har en grundläggande granskning av samtliga 
nämnder genomförts liksom delårsrapport, bokslut och årsredovisning granskats. 
Fördjupade granskningar har påbörjats eller genomförts inom följande områden 

 Grundskolans styrning 
 Ekonomistyrning och resursutnyttjande avseende placeringar av barn och unga. 
 Kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen 
 Långsiktig finansiell planering
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IT-nämnd

Verksamhetsidé 
Nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt IT-
operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. 
Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för 
att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som IT-verksamheten. Nämndens 
ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja 
samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva 
efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 

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

Uppdrag och uppgifter: 

Den gemensamma nämnden ansvarar för: 
 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 
 support/helpdesk av IT-relaterade områden 
 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 
 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-

tjänster 
 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun 
 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 
 inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system 
 förvaltningarnas kommunikationsnät 
 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

 

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd: 
 i kommunernas digitala utveckling / digitala transformation 
 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-

tjänster, inklusive produkt- och modellval 
 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 
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Driftrapport 
Den gemensamma IT-nämnden har en så kallad nollbudget. Budgeterade intäkter och kostnader 
är lika stora och eventuella avvikelser regleras mot respektive medlemskommun så att resultatet 
för IT-nämnden blir noll. Från budget 2020 till 2021 så skrevs budgeten upp med 0%, d.v.s. IT-
förvaltningen fick i uppdrag att effektivisera verksamheten för att motverka kostnads-
ökningarna. 
IT-nämnden åtog sig att leverera så mycket it som möjligt utan att få mer resurser. Budgeten 
hölls under året, men det innebar tyvärr två stoppade projekt då kostnaderna skenat för inhyrd 
expertis i form av konsulter. 
 
Budget år 2021, 67 112 tkr, är fördelad på de fem kommunerna enligt tabellerna och 
diagrammen i rapporten. Medlemsavgiften och it-tjänsteavtalen fördelas med beslutad 
fördelningsnyckel. 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 67 840 67 112 728 69 461 -1 621 67 539 

Summa intäkter 67 840 67 112 728 69 461 -1 621 67 539 

       

Personalkostnader -26 173 -25 654 -519 -26 232 59 -24 781 

Material -403 -600 197 -327 -76 -668 

Tjänster -40 553 -40 038 -515 -42 112 1 559 -41 454 

Övriga kostnader -117 -185 68 -185 68 -205 

Kapitalkostnader -52 -79 27 -49 -3 -37 

Avskrivningar -539 -556 17 -556 17 -392 

Summa kostnader -67 837 -67 112 -725 -69 461 1 624 -67 537 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3 0 3 0 3 2 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -3  -3  -3 -2 

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

 
Budget år 2021, 67 112 tkr, är fördelad på de fem kommunerna enligt tabellerna och 
diagrammen i rapporten(se nästföljande två sidor). Medlemsavgiften och it-tjänsteavtalen 
fördelas med beslutad fördelningsnyckel. 
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Verksamheternas investeringsrapport 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Administration 0 -500 500 0 0  

Drift -6 450 -5 000 -1 450 -3 100 -3 350 -714 

Nät -1 092 -3 000 1 908 -4 300 3 208  

Support 0 -100 100 0 0  

Summa verksamheten -7 542 -8 600 1 058 -7 400 -142 -714 

Byggandet och investeringarna i de nya centrala servermiljöerna och det kommande nya 
datacentret samt det datanät(WAN) som byggs mellan de fem kommunerna kunde inledas 
under 2021. Det här sker på grund av att den tidigare servermiljön är ålderstigen och för att 
förbättra robustheten och säkerheten kring de fem kommunernas informationstillgångar. Att 
tillhandahålla en it-miljö som är korrekt, tillgänglig och tillförlitlig har aldrig varit mer aktuellt. 

Upphandlingen och avtalet för datacenter genomfördes under 2020. Konsolideringen kommer 
att innebära kostnadsreduceringar i förhållande till att hålla liv i och återinvestera i flera olika 
servermiljöer för de fem kommunerna. 

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 
Årets kostnad för IT-centrum är 67 840 tkr varav 489 tkr avser licenser för Tierpsbyggen, 
Temab och Älvkarlebyhus. 
Kostnaden exklusive bolagens licenser, 67 351 tkr, har fördelats på medlemskommunerna 
enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 Tierp 14 898 tkr 
 Älvkarleby 7 510 tkr 
 Heby 14 523 tkr 
 Knivsta 16 275 tkr 
 Östhammar 14 145 tkr. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomimodellen, det vill säga hur kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna, 
reviderades under år 2021. 
Kostnaderna är indelade i 3 olika kategorier. Medlemsavgift, IT-tjänsteavtal och 
Kommunspecifikt. 

 
Medlemsavgift: Kostnader för arbetskraft, värdskap Tierp, konsulter, förbrukningsmaterial och 
övriga kostnader samt gemensamma kapitalkostnader. 
IT-tjänsteavtal: Kostnader för licenser, support/service/underhållsavtal och telefoni. 
Kommunspecifikt: Kostnader för nät och kommunikation, kommunspecifika kapitalkostnader 
samt Knivsta och Hebys kostnader för extern drift. 
Medlemsavgift och IT-tjänsteavtal fördelas mellan kommunerna med fördelningsnyckel. 
Fördelningsnyckeln bygger på varje medlemskommuns volymer enligt följande: 

 1a) Viktning volymer Datorer: Adm 80%, Edu 20% 
 1b) Viktning volymer Datorer 67%, Surf.platta 33% 
 2) Viktning konton: Adm 80%, Edu 20% 
 3) Viktning 1a) + 1b) 80% 2) 20% 
 4) Golvpris i budget - 1 Mkr per kommun som undantas i fördelningsnyckel. 

 
 Lokalkostnader  samt intern ersättning för 
växel i Tierp beslutades att flyttas tillbaka 
till respektive kommun, Tierp och Knivsta. 
Ersättning till Tierp för värdskap, 1 000 tkr, 
ekonomicheferna beslutade att lägga till i 
medlemsavgiften och fördela via nyckel. 
Budget 2021 (68 252 tkr) justerades med 
anledning av beslut om värdskap (+1000 
tkr), lokaler (-1640 tkr) och växel (-500 tkr) 
68 252+1000-1640-500 = 67 112 tkr. 

 
Arbetet tillsammans med upphandlingsenheten i Tierp fortsätter och under året så har licens-
försörjningsavtalet kommit på plats. Implementeringen av avtalet kommer att fortsätta en bit in 
på 2022. Avtalet gällande klientförsörjning behöver förnyas under 2022 och förberedelserna för 
upphandlingen startade i augusti 2021. Det interna projektet kallat ”Förbättringsarbete IT” har 
pågått under 2021 och resulterat i en del organisationsförändringar under 2022.  
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Den operativa och uppenbara nyttan med it-nämnden, att kostande per enhet(pc, ipad, etc) 
sjunker totalt sett för de fem kommunerna är den tydliga vinsten med samverkan kring IT. Att 
det utöver detta sker fler och fler gemensamma upphandlingar och diskussioner kring 
samverkan är den strategiska nyttan och den nytta som på längre sikt kommer att medföra fler 
och fler samverkansorganisationer inom den offentliga sektorn. 
Verksamhetsbeställare 
IT-Centrum har infört verksamhetsbeställare i fyra av våra fem kommuner. Detta innebär att 
utsedda personer inom verksamheterna, själva lägger beställningar hos vår avtalsleverantör 
gällande hårdvara och tillbehör. 

Förväntad utveckling 
Det finns några speciella områden som påverkar it-centrums verksamhet och dess ekonomiska 
utfall i högre grad än andra. 
Digitaliseringen har med för ett högre tryck på support och driftsorganisationerna både i egen 
regi och för de partners som vi idag har. Skolans väg mot att i allt högre grad använda digitala 
verktyg än den tryckta boken medför ett utökat antal klienter i våra datanät. Under pandemin 
har denna utbyggnad eskalerat även i andra verksamheter inom kommunerna, De digitala 
mötena i olika verktyg som Zoom, Skype och TEAMS har etablerat arbetssätt som under 
normala omständigheter tagit ett decennium att införa. 
En handläggare inom egentligen vilken verksamhet som helst har idag både en smartphone, en 
dator och ibland även en ipad. Det här driver licenskostnader, och även fler supportärenden 
samt ett ökat behov av avbrottsfri elkraft samt wifi-signal. 
Totalkostnaderna för it kommer inte att minskas totalt sett för de svenska kommunerna, de 
kommer att öka. Dock kan kostnaden per styck minska om man fortsätter konsolidering, 
samarbete och att införa gemensamma lösningar via gemensamma upphandlingar. 

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten. 

Årsutfallet är 1 209 tkr bättre än prognos. 
Ekonomimodellen för IT-centrum reviderades under året vilket bland annat resulterade i 
justerad fördelningsnyckel och justerad budget. Prognosen i samband med delårsrapporten 
lämnades innan beslut om ekonomimodell var fattat. 

Året som gått 

IT-förvaltningen 

2021 blev året då it-centrum gick i mål med några av de upphandlingar och projekt som skjutits 
till it-nämndens tillkomst av medlemskommunerna. Print-projektet med en och samma 
leverantör(Nordlo) för samtliga fem kommuners MFP(multi function printer) slutfördes. 
Telefoniupphandlingen 2020 resulterade i en av samma digitala växellösning för alla fem 
kommunerna med Telia som leverantör. Sist in i denna lösning var Östhammar under våren 
2021.  
Andra stora projekt som drevs var bl.a. automatisk kontohantering(MIM, Microsoft 
Information Manager) via våra lönesystem samt införandet av digitala lösningar för utökad 
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kollaboration(TEAMS ”meetings only”), det förstnämnda projektet stoppades under sommaren 
2021 p.g.a. oförutsedda komplikationer som ledde till stora konsultinsatser. Kostnaderna för 
projektet skenade och förvaltningsledningen pausade därför projektet till 2022.   
 
IT-Centrum ser med glädje att verksamheterna i de fem kommunerna gradvis utökar sin 
samverkan och möjlighet till robustare och kostnadseffektivare lösningar. Initiativ har tagits för 
att konsumentvägledningen för Knivstas innevånare kommer att hanteras av handläggare i 
Tierp. I och med de tekniska lösningarna så kommer innevånarna i Knivsta inte att märka 
någon skillnad. 
Det pågår en diskussion i ekonomichefsgruppen om en eventuell gemensam upphandling av 
ekonomisystem. En sådan strategiskt mycket viktig upphandling kan komma att ändra 
förutsättningarna för eventuella andra gemensamma lösningar för de fem kommunerna. 
Utöver ovanstående så har ytterligare ett par upphandlingar och projekt genomförts i 
samverkan, bl.a. ett för e-arkiv. 

Kund 

Resultatet från årets chefsenkät visar i stora drag samma som tidigare år, att nöjdheten överlag 
hos cheferna är högre i de kommuner som har it-support och drift i egen regi. Det finns dock en 
mycket glädjande signal, att cheferna i Knivstas nöjdhet ökar för första gången sedan it-
nämnden bildades. Resultatet för Älvkarlebys del av chefsenkäten förtjänar även det ett extra 
omnämnande då den når ”all time high” med hela 95,5 % nöjda chefer! 
Under 2021 togs initiativ till ett internt projekt kallat ”Förbättringsarbete IT” bland annat som 
åtgärd efter chefsenkäten. Arbetet med förbättringsarbetet är inte slutfört, men IT-Centrum ser 
redan nu positiva signaler som förhoppningsvis ska ge bättre resultat i kommande enkäter.  
 
Åtgärder som nu genomförs är att: 

  organisera om alla kundansvariga och partneransvariga i en ny enhet(Förvaltningsstöd, 
FS) med en nytillsatt chef 

 Skapa en resurs (Metod och kvalitet, MOK) direkt under förvaltningschef med utredar- 
och utvecklarkapacitet.  

 Förbättra internkommunikationen genom att antal åtgärder. 
 En ny hemsida med flera nya funktioner och enklare felanmälan har utvecklats och 

startats. 

Medarbetare 

Om 2020 kunde omnämnas som ”mycket speciellt” ur ett medarbetarperspektiv så har tyvärr 
inte 2021 varit mycket lättare. Omställningen till ”digitalt först” och att ha merparten av 
handläggarna för de fem kommunerna arbetandes på distans in mot verksamhetssystemen samt 
de digitala möteslösningarna har medfört belastningar har samtliga medarbetare. 
Sjukskrivningarna har tyvärr ytterligare stigit något. Även här så pågår ett arbete med att se 
över processer och arbetssätt för att minska belastningen och att ge bättre förutsättningar för 
ytterligare digitalisering i kärnverksamheterna. 
 
Som nästa led i internprojektet ”Förbättringsarbete IT” kommer därför förvaltningsledningen 
att sammanställa vision, målbild och syfte med organisationen för att skapa en tydligare bild 
internt inom organisationen. ITIL processerna behöver kvalitetssäkras och fokus ska flyttas från 
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genomförda ärenden till förenklingar och förbättringar i it-miljön för att skapa bättre 
förutsättningar. 
 
IT-Centrum ska ta fram en beskrivning av målmiljön och vägen dit med tydligare uppdrag för 
att därigenom möjliggöra för mer engagemang hos medarbetarna. 

Pågående projekt 

Som nämnts ovan så har flera viktiga projekt slutförs under 2021, årets fokus är nu att slutföra 
MIM(automatisk identitetshantering) samt att efter de beslut som respektive kommun fattar 
anpassa eller avveckla Microsoft 365 och TEAMS.  
 

 

       Projekt Telefoni: Anna Löndahl 
       Projekt Print: Djamel Boughaf 
       Projekt M365: Rikard Uls 
       Projekt EXE: Kimmo Hallerström 
       Projekt MIM: Jan-Olov Jansson 
       Projekt e-arkiv: Annica Avegård 
       Projekt Datacenter: Tomas Andersson / Mohammed Abusagr 
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Framtidsbedömning – Digital samverkan 
”Håll i , håll ut och håll om” är ett uttryck som används bland annat i en del chefsutbildningar. 
Samma sak gäller förmodligen skapandet av gemensamma nämnder. IT-Centrum lägger nu sitt 
tredje verksamhetsår till handlingarna. De sista två åren har p.g.a. Covid-19 varit mycket 
speciella. De förändrade förutsättningarna för att skapa en robust effektiv IT-organisation för 
att stötta de fem kommunernas digitalisering har minst sagt varit utmanande. Av den 
anledningen är det stärkande att de fem kommunerna verkar hålla i och hålla ut när det gäller 
digitalisering i samverkan. För e-tjänsteplattformen rekryterades en gemensam resurs för att 
boosta effekten av en gemensam lösning. Det är numera oftare som de fem kommunernas 
förvaltningsledningar tänker samverkan och gemensam upphandling än tidigare. Det tar tid att 
etablera ett nytt koncept. Precis som förra året så har lite kvasi-forskning bedrivits i form av 
studier av de fem kommunernas budgetdokument. Om någon slutledning ska dras av 
nedanstående är det förmodligen som i ingressen på stycket. 
 
 Ordet 
"samverka" 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Tierp 68 79 113 
Heby 5 4 25 
Knivsta 14 11 15 
Östhammar 13 26 3 

Älvkarleby 1  3 5 

Summa 101 120 161 

Får man ta med sig hunden… 

Omställningen till distansarbete och digitala möten som regel och möten på plats som undantag 
gick fort. Från och med nu så kommer mer än 70% av alla möten även fortsättningsvis att ske 
digitalt. Medarbetarna kommer tillbaka till kontoren, men inte i den omfattning som var 2019. 
Det här kommer att medföra diskussioner kring vad som är möjligt och vad som är lämpligt och 
vad en arbetsgivare ska tillåta sina medarbetare. Flertalet annonser i platsbanken använder 
distansarbete som lockbete. Det här innebär att om de kommunala arbetsgivarna ska kunna 
locka till sig attraktiv arbetskraft så måste man ge rätt förutsättningar till de som redan arbetar i 
kommunerna.  
  

Ordet 
"digital" 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Tierp 47 70 71 
Heby 16 30 47 
Knivsta 5 15 14 
Östhammar 25 25 6 
Älvkarleby 3 3 4 
Summa 96 140 142 
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Generell verksamhetsstatistik 
Ökat antal klienter ger ökat antal supportärenden 
 
De senaste årens satsning på ”ett-till-ett” 
(varje elev har en egen dator eller Ipad) 
pågår för fullt i skolan, därtill har antalet 
enheter i vård- och omsorg ökat bland 
annat med anledning av corona-pandemin. 
Samma sak gäller för övriga kärn-
verksamheter, digitaliseringen som sker 
ger utökat antal enheter som behöver tas 
omhand.  
 
Under de sista åren har antalet enheter ökat  
från ca 14 700 enheter 2018 till 17300 
under 2020 för att under förra året nå strax 
över 20 000 enheter(20 493). Notera att det 
är två år mellan första och andra mätningen  
och enbart ett år mellan andra och tredje 
mätningen(2020/2021). Vi har således 
fördubblat ökningshastigheten på antalet 
klienter. 
 
Ovanstående förutspåddes i riskanalysen 
för 2020 års budget och även inför 2021. 
Utökningen av antalet klienter för att lyfta 
och möjliggöra digitaliseringen driver 
kostnader hos it-förvaltningen i form av 
ökade licenskostnader samt ökad mängd 
supportärenden.  
 
 

Ett återkommande bekymmer är att 
utökningarna av klientparken inom 
verksamheterna  aviserats efter det att it-
nämndens budget fastställts för kommande 
år.  

 
Tyvärr finns ingen notering för 2019 då it-nämnden 
startades.

Den ökande mängden klienter, utökat distansarbete med anledning av Corona och en allt 
snabbare digitalisering av verksamheterna är orsakerna till att antalet supportärenden 
ytterligare har ökat under 2021. Antalet supportärenden har ytterligare ökat med ca 18 procent 
från 2020 till 2021. Ökningen mellan 2019 till 2020 var 38,6 procent. Totalt sett ger det en 
ökning med 63,7 procent från 2019 till 2021. 
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Medarbetare 
 
Tyvärr fortsätter sjukfrånvaron att öka under 2021. Stress hos flera av medarbetarna har tyvärr 
inneburit längre sjukskrivningar. Mängden ärenden i support, drift samt leverans har ökat 
markant. IT-Centrum genomför ett förbättringsarbete och en intern organisationsförändring 
för att bättre möta det ökande behovet från de fem medlemskommunerna. 
 

 
 

 
 
  

Antal årsarbetare

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Åldersgrupp     -29 år 5,64 7,17 0,93 0,03 4,71 7,14

Åldersgrupp 30-39 år 7,64 7,29 0,00 0,00 7,64 7,29

Åldersgrupp 40-49 år 10,95 10,26 1,02 2,03 9,93 8,23

Åldersgrupp 50-59 år 12,56 9,72 4,15 3,06 8,41 6,66

Åldersgrupp 60 år - 5,76 3,02 1,02 1,02 4,74 2,00

Totalt antal anställda 42,55 37,46 7,12 6,14 35,43 31,32

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaro %

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Sjukfrånvaro  -29 år 3,59 5,41 11,89 0,00 1,77 1,80
varav långtidsjukfrånvaro 0,00 31,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Sjukfrånvaro 30-49 år 2,68 1,15 0,00 0,00 2,83 7,58
varav långtidsjukfrånvaro 22,57 0,00 0,00 0,00 22,57 77,08
Sjukfrånvaro 50- 7,06 6,36 0,38 1,00 9,55 4,75
varav långtidsjukfrånvaro 49,59 53,53 0,00 0,00 50,33 10,15
Total Sjukfrånvaro 4,67 3,82 2,01 5,87 5,19 3,48
varav långtidsjukfrånvaro 37,70 40,38 0,00 37,50 40,55 41,18

Totalt Kvinnor Män
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Kund 
  
Återigen märks att de tre kommunerna med drift och support i egen regi har en närmare 
relation med sina kunder på kommunerna, det framkommer tydligt både vad gäller 
bemötande, service och sammanfattande betyg. Det är också mycket roligt att vi lyckats bryta 
den tidigare negativa trenden i Knivsta och att cheferna där mer och mer uppfattar och 
uppskattar de ansträngningar som IT-Centrums personal gör. Även i Älvkarleby går trenden 
uppåt från en redan hög nivå, över 95% av cheferna i Älvkarleby är nöjd eller mycket nöjd 
med IT-Centrum och vad medarbetarna åstadkommer, tack å bock! 
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Ekonomi 
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Nyckeltal Agenda 2030 
Nationella nyckeltal och verksamhetens nyckeltal 

Verksamhetens nyckeltal 
Supportärenden egen regi (Tierp, Älvkarleby, Östhammar) 
Antalet supportärenden har ytterligare ökat med ca 18 procent från 202 till 2021. Ökningen 
mellan 2019 till 2020 var 38,6 procent. Totalt sett ger det en ökning med 63,7 procent från 
2019 till 2021. 

Mottaget per månad    

 2019 2020 2021 

Jan 735 1552 1887 

Feb 993 1429 1613 

Mar 1170 1867 2052 

Apr 854 1419 1746 

Maj 814 1282 1824 

Jun 866 1193 1890 

Jul 479 744 759 

Aug 1022 1192 1883 

Sep 1605 1593 2211 

Okt 1725 1727 1845 

Nov 1399 2169 1758 

Dec 1097 1518 1422 

Total 12759 17685 20890 

Ökning  38,6% 18,1% 
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Verksamheternas uppföljning av delmål och särskilda uppdrag 

Agenda 2030 och delmål 

Kommun och inflytande 

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. 

Bo, trafik och miljö 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 

 
Genom upphandling ständigt sträva efter effektivare enheter, lägre förbrukning samt nya 
användningsområden. 
I IT-Centrums upphandlingar ställs krav på att t.ex. minimera effektuttag vid standby-lägen. 
Här finns dock mycket att göra för att ställa rätt frågor och krav vid våra utbildningar kring 
transporter m.m. vid produktion av våra klienter samt övrig utrustning. Vårt bidrag inom 
minskad energiförbrukning  genom digitalpendling beskrivs mer i Särskilda uppdrag 6.3.a 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

 
Vid all upphandling sträva efter att minimera miljöpåverkan och minskad PCF, Product 
Carbon Footprint. 
IT-Centrum har i uppdrag att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma 
IT-produkter och IT-tjänster för de fem ingående kommunerna och kan därigenom 
effektivisera samt minimera miljöpåverkan. 
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 

 
IT-Centrum har under många år återbrukat och återvunna våra klienter(pc, ipad, mobiler), 
IT-Centrum planerar i den kommande upphandlingen av klienter att även efterfråga 
”refurbished”(renoverade) enheter. 
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13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

 
IT-Centrums bidrag är att utveckla möjligheterna till digitalpendling och distansarbete för att 
minimera klimatpåverkan 

Kommunen som arbetsgivare 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 
IT-Centrum utvecklar möjligheterna till distansarbete. 
Under 2021 har arbetet fortskridit med att tillgängliggöra och säkra kapacitet för digitalt 
distansarbete. Löpande har antalet användare, samt kapacitet i de lösningar som gör det 
möjligt att arbeta på distans och därmed minska sjukfrånvaron övervakats och utökats efter 
behov. Antalet supportärenden som handlar om problem vid användning av våra lösningar 
för digitala möten eller distansarbete har självfallet gått upp under de sista 24 månaderna, 
men ligger i paritet med den ökade användningen. Vår analys är att de första månadernas 
problem relaterade till användare och utbildning i verktygen har minskat.   

Särskilda uppdrag 

Kommun och inflytande 

Status 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. 

Kommentar 
IT-Centrum stödjer ”verksamhetsutveckling genom digitalisering” både i den av verksamheten efterfrågade 
projekten och genom de förbättringar som hela tiden görs i IT-infrastrukturen. Goda exempel 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. 

Kommentar 
En projektledarutbildning genomfördes under året med ca 70 deltagare från många av kommunens olika 
verksamheter. I samband med det så har kommunens projektmodell reviderats. 
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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 
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. 

Kommentar 
IT-Centrum har via sina leverantörer under fler år återbrukat eller återvunnit alla återlämnade klienter. 

Kommunen som arbetsgivare 

Status Särskilda uppdrag 

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

Kommentar: IT-Centrum har medarbetare som även arbetar som deltidsbrandman. 
 

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

Kommentar 
Speciell intervjumall har tagits fram för it-centrum. Vid rekrytering av chef senast användes verktygen 
”Jobmatch” samt ”Logic” tack vare hjälp från Östhammar kommuns HR-avdelning.  

 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 
Utbildningar inom nyckelområden sker löpande, både med externa utbildningar men även interna. Under det 
senaste året företrädesvis digitalt. 
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Verksamheternas rapporter 
Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

Taxor & avgifter 11 043 11 043 0 11 043 0 10 028 

Övriga intäkter       

Summa intäkter 11 043 11 043 0 11 043 0 10 028 

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster -11 043 -11 043 0 -11 043 0 -10 028 

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -11 043 -11 043 0 -11 043 0 -10 028 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 0 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Verksamheternas investeringsrapport 

 

Enhet Årsutfall 
2021 

Årsbudget 
2021 

Årsavvikel
se 2021 

Årsprogn
os 2021 

Prognosa
vvikelse 

Årsutfall 
2020 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Analys och kommentar till utfall januari-december 2021 

Lönenämnden redovisar endast intäkter och kostnader i form av köp och sälj mellan nämnd 
och Lönecentrum. 
Verksamheten Lönecentrum bedrivs inom Gemensam service i Tierps kommun. Totala 
intäkter år 2021 för Lönecentrum är 11 046 tkr (11 043 tkr från nämnd och 3tkr 
sjuklönebidrag).Totala kostnader är 10 389 tkr och fördelas enligt följande: 
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5 037 tkr
Tierp

2 098 tkr
Älvkarleby

3 084 tkr
Knivsta

170 tkr
Temab
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Överskottet 657 tkr, har fördelats enligt följande 

 Tierp 377 tkr 
 Älvkarleby 222 tkr 
 Knivsta 119 tkr 
 Temab -60 tkr 

  

Utfall hela 2021 jämfört med prognosen i delårsrapporten 

Årsutfallet blev 657 tkr bättre än vad som beräknades i årsprognosen. Det beror främst på att 
Lönecentrum hade räknat med att ta kostnaden för pensionssupport vilket istället hanterades 
av respektive medlemskommun. Kostnader för konsulter, kurser och resor blev lägre än 
beräknat. 

Analys och kommentar av årets verksamhet 
Under året har personalen på Lönecentrum till största del arbetat på distans utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I slutet på året har rekommendationerna ändrats något 
vilket möjliggjort för en ökad närvaro på Lönecentrum. I samband med de ändrade 
rekommendationerna gjordes en planering för fortsatt distansarbete i kombination med arbete på 
huvudarbete platsen. 

Kompetensen hos medarbetarna har under året  ökat när det gäller digitala hjälpmedel men den 
psykosociala arbetsmiljön har upplevts som något försämrad  under året.  

Då distansarbete skett under lång tid har medarbetarna saknat den sociala tillhörigheten. Vidare har 
framkommit en del brister gällande rutiner i  arbetet kring vissa delar i löneprocessen och 
rapporteringsprocessen gällande till Skandia och Folksam.  

Med anledning av Covid-19 har vissa utvecklingsprojekt blivit försenade vilket medför att kostnaderna 
för konsulter varit lägre. Kostnaderna för datorer har förändrats då byte av datorer enligt planering 
skett under året.  

Verksamhetsstatistik  
Under 2021 har 10 087 ärenden registrerats i ärendehanteringssystemet Artvise (År 2020  
8.769 ärenden)l inkomna telefonsamtal under året är 10 689 (År 2020 10.618 samtal) 

Myndighetspost inkommer fortfarande via brev och ska besvaras inkommande dag.  

Övervägande del av inkomna ärenden avser frågor kring lön och avtalsfrågor samt begäran 
om intyg. Under året har antalet tillsvidare anställd personal ökat från 13.28 årsarbetare 
(2020) till 13.39 årsarbetare för 2021. Ökningen beror främst på det interna förändringsarbetet 
som genomförts och som kommer att fortsätta under 2022. 

Förväntad utveckling 
Lönenämndens budget för år 2022 ligger kvar på samma nivå som år 2021, 11 043 tkr. 
Det finns ett fortsatt behov av justeringar kring  arbetssätt och rutiner inom Lönecentrum dels 
för att uppnå en bättre arbetsmiljö men också för att uppnå säkrare leverans och högre 
servicegrad till kund. Under föregående år inleddes en översyn och ett korrigeringsarbete 
gällande löneväxling för anställda inom Tierps Kommun. Arbetet beräknas vara färdig våren 
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2022 och framtagna rutiner kommer att säkerställa att denna typ av problem ej uppstår igen.  
Under första delen av 2022 kommer en ersättningsrekrytering att ske då två lönekonsulter valt 
att avsluta sin anställning på Lönecentrum, målet är att innan sommaren anställa två nya 
lönekonsulter.  
Några medarbetare har aviserat pensionsavgång under senare delen av året och början på 
nästkommande år vilket medför att en planering behöver göras för att säkerställa nya 
anställningar av personal till Lönecentrum.  
 
Då det under föregående år framkommit försämring kring upplevelsen av den psykosociala 
arbetsmiljön utifrån rådande restriktioner, arbete på distans kommer Lönecentrum from mars 
2022 att kombinera distansarbete med arbete på huvudarbetsplatsen.  
Utveckling av robotisering fortsätter enligt tidigare plan. Syftet är att minimera 
löneadministration genom att digitalisera och automatisera löneprocesser. 
Samarbetet med Östhammars kommuns löneenhet ska fortsätta och utvecklas.  

 

Uppföljning särskilda uppdrag 
Verksamhetsavsnitt 
i rapport 

Särskilda uppdrag Kommentar + Enhet 

Kommun och 
inflytande 

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

 
För att öka och uppnå bättre service gentemot medborgare 
samt verksamhetseffektiviseringar  har ett antal åtgärder 
vidtagits under året.  Robot har införts inom Bemannings 
enheten för automatiska bokningar i TimeCare pool 
(bokningsassistent)  Arbetet fortsätter med ytterligare 
utveckling inom området. 
För Lönecentrum har Anställningsguiden införts för 
samarbetskommunerna men arbetet  fortsätter bland annat 
arbetet med utveckling att automatisera uträkningen av 
årsinkomster och årsarbetstid för att svara mot 
Försäkringskassan krav på dessa uppgifter. 
 

Kommunen som 
arbetsgivare 

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. 
 

 
För att öka samverkan med andra kommuner och ny 
kontakt tagits med Östhammars kommun lönenhet och HR 
avdelningen under september 2021 för fortsatt samarbete. 
Även utökat samarbete planeras med HR avdelningarna 
inom Knivsta, Tierp och Älvkarleby i syfte att säkra 
kompetensen. 
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Verksamhetsavsnitt 
i rapport 

Särskilda uppdrag Kommentar + Enhet 

 

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. 
 
 

 
Att kompetensutveckla personalen inom Lönecentrum och 
Bemannings har och fortsätter som en pågående aktivitet. 
Under året har kompetensutveckling genomförts digitalt 
med anledning av Covid-19 
 

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

 
Statistik och rapporter finns i lönesystemet som stödjer 
heltid som norm inom Tierps Kommun 
 

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

 
I dagsläget finns inta medarbetare som vill/kan bli 
deltidsbrandman Om det blir aktuellt framöver kommer 
åtgärder vidtas för att möjlig göra detta. 
 

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

 
Rekrytering av lönekonsult har genomförts under året  för 
att tillföra ytterligare kompentens till Lönecentrum 
 

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. 
 
Uppdrag finansierade av 
statens tillskjutna tillfälliga 
medel i de generella 
statsbidragen för år 2021 och 
år 2022. 

 
Medel för kompetensutveckling ska användas för att utöka 
kompetensen inom avtalsområdet allmänna bestämmelser 
för lönekonsulterna. 
  
  
 

 

Uppföljning delmål 
  Delmål Kommentar 

 3.9 Minskad sjukfrånvaro i 
kommunens verksamhet.  
 
 

Sjukfrånvaron är låg och ingen långtidssjukfrånvaro 
  

 8.1 Stödja utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla 
grupper, även de som står 

Med anledning av Covid-19 har inte regelbunden kontakt inte kunna fortsatt 
Arken, gymnasieskolan eller Arbetsförmedlingen . Samarbete med SFI i 
språkstödshandledarprojektet som pågått har avslutats detta har möjliggjort 
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  Delmål Kommentar 
långt från 
arbetsmarknaden.  
 
 

att flera språksvaga kommuninnevånare fått möjlighet att komma i arbete. 

 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.  
 
 

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. 

 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. 

 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
 
 

Internkontroll genomförs varje månad (enligt plan) riskanalyser och 
uppföljning sker på Arbetsplatsträffar. Lönesystemet har utvecklats med 
spärrar och tvingande fält för att minimera fel. 

 17.1 Kommunens 
samverkan och partnerskap 
med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag 
och civilsamhälle ska öka.  
 
 

Gemensam system organisation skapad. Nätverk och samarbete med 
Östhammar/ andra kommuner pågår. 
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VD har ordet
Det blev ytterligare ett konstigt år med pandemin hängande över oss. Den-
na utdragna pandemi har givetvis påverkat alla medarbetare men den har 
inte påverkat bolagets verksamhet så mycket. Vi har haft lite färre felan-
mälningar och reparationer men för övrigt har verksamheten i princip 
fungerat som vanligt, bortsett från att många tjänstemän arbetat hemifrån. 
Jag är imponerad av hur vår personal och även våra hyresgäster hanterat 
denna annorlunda situation.

Årets hyresförhandlingar  genomfördes, liksom förra året, i en mycket po-
sitiv anda. Även om hyreshöjningen inte var tillräcklig för att möta de 
kostnadsökningar vi har så var förhandlingarna mycket konstruktiva.

Under året har vi genomfört en omorganisation för att skapa ett större 
kundfokus och ett bättre samarbete externt och internt, ”Ett Tierpsbyggen”. 
Pandemin försvårade verkligen genomförandet av detta men på det stora 
hela så har det gått bra och under 2022 så kommer Förändringsresan att 
fortsätta.

Nybyggnationen av planerade hyresrätter avstannade i och med att regering-
en tog bort det statliga investeringsstödet. Utan det är det i princip omöj-
ligt att nyproducera hyresrätter utanför storstäderna vilket är mycket be-
klagligt. 

Det goda samarbetet med TEMAB och kommunens verksamheter har 
fortsatt under året.

Arbetet med att ta fram nya hyresavtal, för kommunens verksamheter, 
kommer att fortsätta under 2022.

Roger Kjetselberg
VD
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Årsredovisning 
Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger 
härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret 1/1–31/12 2021.

Förvaltningsberättelse
Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun

Pär Oscarsson, ordförande, Älvkarleby 
Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo 
Joakim Larsson, Örbyhus  
Stig Lundqvist, Tierp  
Viktoria Söderling, Tierp

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun 
Eva Berglund, Söderfors 
Helen Jaktlund, Björklinge 
Daniel Ringefors, Tierp 
Pia Wårdsäter, Örbyhus 
Jonhas Åker, Lövstabruk t o m 2021-10-31

Verkställande direktör

Roger Kjetselberg

Revisorer

Revisorer valda av bolagsstämman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Huvudansvarig revisor, Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorer

Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor 
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant
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Information om verksamheten

Meningen med bolaget
Tierpsbyggen ska med långsiktig hållbarhet äga och förvalta bostäder enligt 
affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt, attraktivt boende 
med hög kvalité.

Övergripande mål Ekonomi
Tierpsbyggens övergripande mål avseende ekonomi är en stabil ekonomi 
med välskötta fastigheter. Målet är att öka resultatet före skatt, inklusive 
”normalt” underhåll, exklusive rearesultat till 7 100 tkr 2024.

Övergripande mål Kvalitet och Miljö
Tierpsbyggens övergripande mål avseende kvalitet och miljö är att ha ett 
starkt miljö- och kvalitetstänk. Målet är att minska användandet av fossila 
bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030. Bolaget ska också minska 
energiförbrukningen per kvm med 2,3 % per år.

Övergripande mål Kunder
Tierpsbyggens övergripande mål avseende kunder är att ha ett starkt kund-
fokus i alla lägen. Bolaget ska öka NKI (nöjd kundindex) från 69 till 70 senast 
december 2024.

Övergripande mål Personal
Tierpsbyggens övergripande mål avseende personal är att ha en företagskultur 
där vi samarbetar för företagets bästa. Målet är att öka NMI (nöjd medarbe-
tarindex) från 70 2017 till 75, senast december 2024.

Måluppfyllelse

Ekonomi: 2021 5,2 Mkr
2020 6,7 Mkr
2019 0,1 Mkr

Kvalitet och Miljö: 
(Energiförbrukning kWh/m2) 2021 159,4 (-2,5%)

2020 163,5 (+3,2 %)
2019 158,5 (-8,0 %)
2018 172,3 (+2,8 %)
2017 167,6 (-9,2 %)
2007 184,5

(CO2 utsläpp från uppvärmning  
och fordon (ton))

2021 138
2020 149
2019 237
2018 283
2017 300
2007 1 039

Kunder: NKI 69 (70)
Personal: NMI 68 (69)
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Agenda 2030
Bolaget arbetar aktivt, på tillämpliga områden, för att målen i Agenda 2030 
ska uppnås. 

Bland annat ska en handlingsplan för ett hållbarhetslöfte rörande vatten 
arbetas fram under 2022. Den kommer i huvudsak att innehålla tre stycken 
aktiviteter. Det är installation av snålspolande duschar och kranar, att ta till-
vara regnvatten till bevattning och att använda vatten från Siggebobäcken 
till bevattning.

Bolaget deltar även i Allmännyttans klimatinitiativ vilket är ett gemensamt 
upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmän nyttiga 
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvänd-
ningen ska minska med 30 procent mellan 2007 och 2030. 

I februari 2018 tog styrelsen ett inriktningsbeslut som innebar att det alltid 
ska övervägas om solceller för energiproduktion ska monteras i samband 
med nyproduktion.

Bolaget arbetar också ständigt med att genomföra miljöfrämjande åtgärder 
och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 

Den största delen av energin som används inom bolaget kommer från för-
nyelsebara bränslen. Elavtalet är tecknat med en elleverantör som endast leve-
rerar el producerad av vattenkraft. Fjärrvärmen produceras av biobränslen.

Bolaget deltar i det ESF-projekt som heter Upphandling & sociala företag. 
Projektet går ut på att kunna involvera sociala företag i upphandlingar av 
avtal där de ska kunna utgöra en samarbetspartner och därmed ge personer 
som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till arbete.
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Verksamhet
AB Tierpsbyggen med org.nr. 556088-2325 är ett, av Tierps kommunfastigheter AB, 
helägt bostadsföretag. Bolaget har sitt säte i Tierp.

Tierpsbyggen är medlem i Sveriges Allmännytta samt fastighetsbranschens arbetsgi-
varorganisation Fastigo. Bolaget är även delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening 
u.p.a. och medlem i Tierps Företagare.

Företaget äger och förvaltar totalt 1 839 stycken (2021-12-31) bostadslägenheter 
med en uthyrningsbar yta på 119 759 m2, samt 33 311 m2 uthyrningsbar lokalyta.

I lokalytan ingår äldreboenden med en yta på 15 049 m2, där lokalerna blockhyrs av 
Tierps kommun. Äldreboendet i Söderfors, 1 904 m2, har avvecklats och fastigheten 
kommer att byggas om till bostäder. Fastighetsinnehav se s. 35.

Bolagets fastigheter finns på 10 av kommunens orter. Drygt hälften av bostads-
lägenheterna ligger i Tierp där också bolagets centrala administration finns.

Sedan 2013-02-01 har företaget haft totalansvar för skötseln av Tierps kommuns och 
Tierps kommunfastigheters fastigheter. Den sista december uppgick förvaltad yta till 
114 373 m2.
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Uthyrning 

Bostäder 
Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2021 upp-
gick till 10 stycken (20 st.). Minskningen beror på att den fastighet vid 
Högbergsparken i Tierp som kommunen lämnade 2020-07-01, där de 
blockhyrde två byggnader med totalt 54 lägenheter med ett rum och kök, 
nu är uthyrd. 
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Antal lediga bostadslägenheter i genomsnitt 2017-2021.

Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och vid årsskiftet fanns kötid, 
med varierande längd, på bolagets samtliga områden.

Omflyttningen har fortsatt att sjunka och var i genomsnitt 15,2 % (17,0 %) 
2021. Det var i nivå med allmännyttan i såväl likvärdigt stora bolag, som 
likvärdigt stora kommuner i landet.

Lokaler
Coronapandemin har gjort att efterfrågan varit betydligt lägre än tidigare 
år. De lokaler som finns lediga har lägre efterfrågan. Den genomsnittliga 
vakansgraden blev 2,6 % (5,6 %).

Kostnad för outhyrt

Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda bostadslägenheter uppgick 
till 1,9 Mkr (2,3 Mkr) och för outhyrda lokaler till 1,0 Mkr (2,6 Mkr). 



Årsredovisning 2021

10 Org. nr 556088-2325  AB Tierpsbyggen

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Energiåtgärder 
Arbetet med att få en mer övergripande kontroll och övervakning i fastig-
hetsbeståndet, har fortsatt under året. När energiåtgärder genomförs inne-
fattar det även utbyggnad av övervakning, styrning och automation, vilket 
underlättar när det gäller att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

Under 2021 har ett antal undercentraler bytts ut eller uppgraderats. Bland 
annat har det samordnats med utbyggnaden av automationen. Under 2021 
har undercentralerna vid Tegelbruksgatan etapp 2, Mattiasgatan, Palmgatan 
och Rådhusallen 17–19/Södra Esplanaden 10 A–B bytts ut. Vid Bruksgatan 
i Tobo har bergvärme installerats. Där har även tilläggsisolering av vinden 
och fönsterbyten skett.

Under 2021 har bergvärmepumpar installerats vid Kapellvägen och Tallmo-
vägen i Mehedeby, samt vid Flisvägen i Karlholm. Dessa fastigheter värmdes 
tidigare med el- och oljepanna. 

Hyresförhandling
Hyresförhandlingarna, avseende 2022 års hyror, genomfördes vid fem till-
fällen mellan 2021-11-08 och 2021-12-01.

Förhandlingarna genomfördes i en god anda och med hänsyn till bolagets 
förutsättningar, även om utfallet i förhandlingarna inte motsvarar de kost-
nadsökningar som bolaget belastats med.

Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning med 3,5 %. Grunden till yrkandet 
var prisökningar som skett de senaste åren och som beräknas fortsätta 
under 2022. Det avser bland annat kostnaderna för värme, vatten och 
avlopp, underhåll, reparationer, löner och den kommunala borgensavgiften. 
Konsumentprisutvecklingen påverkar också övriga kostnader.

Parterna enades om en hyreshöjning för bostäder med 1,99 % från och 
med 2022-02-01. Höjningen för 2021 var 1,55 % från och med 2022-03-01.
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Boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen
Under 2022 kommer gruppen att fortsätta jobbet med att utveckla boin-
flytandet och få igång arbetet på flera bostadsområden. Gruppen kommer 
även att arbeta med källsorteringsprojekt på flera områden i Tierp, vilket 
bland annat innebär att öka tillgängligheten. 

Workshops kommer att hållas för att öka kundnöjdheten, där hyresgästernas 
boinflytande diskuteras och vilka åtgärder som bör prioriteras. Några åtgär-
der som redan bestämts är:

 ◆ Ökad social tid med hyresgästerna för att fånga deras synpunkter. 
 ◆ Dörrknackning och tydligare information i källsorteringsrummen för att få 

bättre ordning där.
 ◆ Bovärdarna ska vara mer synliga i bostadsområdena.
 ◆ Återuppta bomöten när restriktionerna, orsakade av pandemin, kan hävas.
 ◆ Tydligare information.
 ◆ Se till att utemiljö, källargångar och vindsförråd är städade.
 ◆ Utökade ronderingar.

Nyproduktion
Bolagets styrelse har beslutat att 40 nya lägenheter ska tillkomma per år de 
närmaste åren. En femårsplan har tagits fram för att leva upp till det. Detta 
kommer att ske, både genom nyproduktion och ombyggnad av lokaler till 
lägenheter. 

I Örbyhus planeras för ett 100-tal nya lägenheter med en första etapp om 
cirka 45 stycken, med början 2022.

I Söderfors planeras för att bygga om äldreboendet Hällbacka, där kommu-
nen sagt upp avtalet, till 15–20 stycken trygghetsbostäder. 

I Tierp planeras en ombyggnad av lokaler, vid Tegelbruksgatan, till 8 stycken 
större lägenheter.

Vid Bofinksvägen i Tierp har ett nytt gruppboende färdigställts, med 6 lägen-
heter och personalutrymmen, där första inflyttning sker i början av 2022.

En satsning sker också för att förbättra eftermarknaden där en tjänst tillsatts 
för att säkerställa en optimerad övergång mellan projekt och förvaltning. 

En viktig del i att kunna bygga nya lägenheter, med en hyra som är rimlig för 
hyresgästerna, är det statliga investeringsstöd som kunnat sökas. Riks dagen 
har dock beslutat att avveckla stödet vilket markant försvårar byggandet.
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Friskvård 
Den totala sjukfrånvaron var 7,3 % (7,5 %) 2021. Korttidssjukfrånvaron var 
3,5 % (3,7 %) och långtidssjukfrånvaron 3,8 % (3,8 %).

Verksamhetsstyrning
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 
9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Företagets verksamhetssystem har 
granskats av RISE, Research Institutes of Sweden AB.

Marknad/Marknadssatsningar 
På grund av att året präglats av pandemin så har inte mässdagar eller vis-
ningar genomförts i samma utsträckning som tidigare. 

TV-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har fortsatt under året med inrikt-
ning på produktreklam. Marknadsföring har även skett med radioreklam 
i RIX FM och Mix Megapol. Från och med 2022 avslutas avtalen om TV 
reklam. En översyn kommer att ske var prioritering av reklam ska ske fort-
sättningsvis.

Informationen till hyresgästerna genom nyhetsblad har ökats till 12 gånger 
under 2021 mot tidigare 4 gånger/år.

Marknadsföringsinsatserna har även omfattat:

 ◆ Sponsring av Tierps Volley och deras satsning på ungdomar, Strömsbergs IF, 
och andra föreningar i kommunen med inriktning på ungdoms verksamhet.

 ◆ Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor.
 ◆ Sponsring av Ung Företagsamhet.
 ◆ Annonsering i olika media.
 ◆ Ett informationsblad till hyresgästerna 12 ggr/år.
 ◆ Sponsring till handikapporganisationer.
 ◆ Sponsring till Kvinnojouren.
 ◆ Sponsring till kommunens skolor för att öka trafikmedvetandet.
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Resultatöversikt 

Resultatutveckling
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -2,5 Mkr (3,2 Mkr). Rörelse-
resultatet har minskat med 7,4 Mkr till 13,6 Mkr (21,0 Mkr).

Minskningen beror bland annat på minskade intäkter med anledning av att 
lokaler vid Hällbacka i Söderfors och Tegelbruksgatan i Tierp ställts av för om-
byggnation till bostäder. Kostnaderna för underhåll var 2,3 Mkr högre än före-
gående år och 8,3 Mkr högre än budget. Orsaken är framför allt många helre-
noveringar av lägenheter som inte var planerade. Anledningen är stora slitage 
där både kök och badrum varit i stora behov av renovering. Även kostnaden för 
fastighetsskötsel var betydligt högre än föregående år, 3,2 Mkr, detta orsakat av 
både omfattande snöfall, halkbekämpning och sandupptagning.

Omsättningen minskade med 23,6 Mkr. Av beloppet utgjorde 21,3 Mkr ersätt-
ning 2020 på grund av förtida utträde ur lokalkontrakten vid Högbergsparken 
i Tierp, där kommunen hade ett längre hyresavtal. 

Hyresförhandlingarna för 2021 genererade en inkomstförstärkning på cirka 
1,7 Mkr.

Fördelning av intäkter 2021

Övriga intäkter 1,3%

Externa tjänster 18,7%

Parkering 0,8%

Lokaler 17,6%

Bostäder 61,6%
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Underhåll
Under året har underhåll motsvarande 37,1 Mkr (47,1 Mkr) genomförts. Av 
detta har 24,6 Mkr (22,3 Mkr) belastat resultatet direkt som planerat under-
håll och resten har aktiverats som byggnader då det utgjort kom ponent-
byten.

Underhållet som direkt påverkat resultaträkningar har bland annat omfat-
tat målningsarbeten 7,4 Mkr (9,0 Mkr), byggkostnader 4,1 Mkr (2,5 Mkr) 
Värme och sanitet 2,9 Mkr (2,7 Mkr) och byte av vitvaror för 3,0 Mkr 
(1,8 Mkr).

Reparationer och underhåll 2017-2021 (Mkr)

0 10 20 30 40 50 60 70
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Underhåll
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Taxebundna kostnader ökade med 3,7 % (7,3 %) medan uppvärmningskost-
naderna ökade med 9,9 % (-3,9 %), framför allt avseende fjärrvärme. Se 
vidare avsnittet taxebundna- och uppvärmningskostnader s. 17.

Kostnaderna för fastighetsskötsel ökade med 3,2 Mkr. Kostnadsökningen 
avser framför allt en extra dyr vinterskötsel med mycket snöande och omfat-
tande halkbekämpning och sandupptagning.

Personalkostnaderna ökade med 1,5 Mkr (0,1 Mkr) jämfört med 2020. Kost -
na derna har påverkats av coronapandemin genom att avtalstidpunkten, 
genom förhandlingar med de fackliga organisationerna, för lönerevision-
erna flyttades fram 7–8 månader även 2021.

Under året har fastighetsskatt återbetalats från Skatteverket avseende äldre-
boenden med 1,1 Mkr avseende åren 2016–2018.

Marknadsräntorna har varit fortsatt låga under året.

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden cirka 2,7 år (2,7 år) 
medan den genomsnittliga kapitalbindningstiden var cirka 2,3 år (2,5 år).
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Totalt hade bolaget ränteswapar på 665 Mkr 2021-12-31 (605 Mkr). 
Se not 29.

Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska räntekostnaderna minimeras. 
Bolaget har en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Den genomsnittliga räntan på lånestocken sjönk ytterligare under 2021 och 
uppgick till 1,51 % (1,72 %). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat.

Genomsnittlig ränta 31/12 2017-2021
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Fördelning av kostnader 2021

Räntenetto 7%

Avskrivningar 14%

Personalkostnader 28%

Fastighetsskatt 1%

Övriga externa kostnader 17%

Uppvärmning 11%

Taxebundna kostnader 8%

Underhåll 11%

Reparationer 3%

*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten och avlopp samt sophantering.

Soliditeten har minskat från 9,9 % till 9,7 % under året, i huvudsak med 
anled ning av ett negativt resultat. 

Soliditets utveckling 2017–2021 

0,0

2,4

4,8

7,2

9,6

20212020201920182017

10,3% 10,5%

9,6%
9,9% 9,7%



Årsredovisning 2021

17Org. nr 556088-2325  AB Tierpsbyggen

Taxebundna- och uppvärmningskostnader 
Totalt ökade de taxebundna kostnaderna med 4 % och uppvärmningskost-
naderna med 10 % jämfört med 2020. 

Taxebundnaskostnader (kr/m2)

100

105

110

115

120

125

20212020201920182017

Uppvärmningskostnader (kr/m2)

150

155

160

165

170

175

180

185

20212020201920182017

De taxebundna kostnaderna har ökat främst på grund av att de fasta avgif-
terna för vatten och avlopp samt renhållning ökat i pris.

Det vägs tyvärr inte upp av elpriset som för 2021 var lägre än året innan. Priset 
sjönk från 42,56 öre/kWh 2020 till 39,48 öre/kWh 2021. Även Vattenfall har 
sänkt säkrings- och överföringsavgifter.

2021 var 4 % varmare än ett normalår. Jämför vi med 2020, som var näs-
tan 23 % varmare än ett normalår, så förklarar det att uppvärmningskostna-
derna har ökat mycket mellan åren.

Det genomsnittliga oljepriset var 22 % högre än föregående år. Denna stora 
ökning påverkar inte bolaget så mycket då en stor del av uppvärmningen 
med olja är konverterad till andra uppvärmningskällor.

Den största delen av energin som används inom bolaget kommer från förny-
elsebara bränslen, vilket också är en strävan i bolagets miljöarbete. Elavtalet 
är tecknat med en elleverantör som endast levererar el producerad av vatten-
kraft. Fjärrvärmen produceras av biobränslen.
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Diagram över energi- och vattenförbrukning 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Det finns ett fortsatt behov av att tillskapa fler bostäder i kommunen. Styrelsen har beslutat 
att bolaget ska bygga 40 stycken per år för att möta den efterfrågan som finns. Den planen 
omfattar bland annat ett 100-tal bostäder i Örbyhus, en ombyggnad av det före detta äldre-
boendet i Söderfors till 15–20 trygghetsbostäder. I Tierp planeras för ett nytt bostadsom-
råde vid Siggbo där bolaget planerar att vara en del av den utbyggnaden. 

En försvårande omständighet är att riksdagen, i samband med beslut om statens budget 
för 2022, beslutat att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder. Det har varit en starkt 
bidragande orsak att nya lägenheter kunnat byggas med en hyresnivå som hyresgästerna kan 
betala. Detta kan äventyra en fortsatt utbyggnad och utmaningen blir att hitta alternativ som 
är möjliga att genomföra.

Bolaget genomförde en omorganisation under 2021 för att möta framtidens krav på ökat sam-
arbeta inom organisationen och för att kunna tillmötesgå kundernas förväntningar på bästa 
sätt. Detta är oerhört viktigt med tanke på de utmaningar som ligger framåt i tiden.

Samtidigt som fler lägenheter ska tillskapas så finns fortfarande stora underhållsåtgärder i 
planeringen framöver, inte minst i form av stambyten i äldre fastigheter. En förväntad ränt-
euppgång minskar det ekonomiska utrymmet för detta, vilket medför att verksamheten 
måste fortsätta att trimmas för att det ska vara genomförbart.

Bolaget har endast marginellt påverkats av covid-19 pandemin och ser inga väsentliga risker 
för bolaget rörande den framöver.

Förändring av eget kapital

AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL

Belopp 2020-01-01 53 700 5 483 39 693

Årets resultat 3 050

Belopp 2020-12-31 53 700 5 483 42 743

Belopp 2021-01-01 53 700 5 483 42 743

Årets resultat -2 556

Belopp 2021-12-31 53 700 5 483 40 187

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 42 742 978 kr 

Årets resultat -2 556 437 kr

Summa 40 186 541 kr

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 40 186 541 kr balanseras i ny räkning. 
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Årsredovisning 2021

Nyckeltal
RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 219 771 243 336 214 211 221 542 206 977

Reparationer -6 616 -8 727 -10 962 -11 425 -10 551

Underhåll -24 579 -22 286 -20 442 -18 441 -16 261

Taxebundna kostnader -16 749 -16 155 -15 090 -15 812 -15 979

Uppvärmning -24 450 -22 238 -23 142 -22 808 -23 605

Övriga externa kostnader -38 839 -35 759 -40 136 -36 125 -30 303

Fastighetsskatt -1 277 -2 376 -2 273 -2 651 -2 653

Personalkostnader -61 905 -60 383 -60 287 -57 282 -52 790

Avskrivningar -31 707 -33 114 -30 896 -29 421 -28 435

Nedskrivningar 0 -21 290 0 0 0

Räntenetto inkl borgensavgift -16 140 -17 799 -17 625 -15 788 -20 134

Skatt på årets resultat -65 -159 -1 675 -3 612 -3 448

Årets resultat -2 556 3 050 -8 317 8 178 2 818

Bokfört värde på byggnader och mark tkr 904 580 916 125 929 517 882 032 885 076

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 793 834 787 739 776 188 783 253 738 378

Likviditet % 74 101 22 39 19

Räntetäckningsgrad % 85 118 62 174 131

Skuldtäckningsgrad % 104 116 94 138 124

Soliditet % 9,7 9,9 9,6 10,5 10,3

Belåningsgrad % 89,3 90,2 84,8 86,3 86,4

Räntabilitet på totalt kapital % 1,3 2,1 1,1 2,7 2,8

Räntabilitet på eget kapital % -2,5 3,1 -6,7 11,0 6,3

Årets snittränta % 1,51 1,72 1,77 1,68 1,91

Vakansgrad bostäder (hyror kr), uthyrningsbara % 1,4 1,7 1,7 3,5 2,0

Vakansgrad lokaler (hyror kr) % 2,6 5,6 0,4 2,4 2,6

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 1 800 000 1 768 000 1 700 000 1 500 000 1 425 000

Genomsnittlig hyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² 1 153 1 128 1 090 1 084 1 061

Förklaring till nyckeltal
Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder exkl skulder till kreditinstitut

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat+Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar+finansiella intäkter) / (Finansiella kostnader+avskrivningar för byggnader)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar exkl. inventarier

Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Vakansgrad Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrt / Bruttohyresintäkter

Snitthyra Bruttohyresintäkter 2021-12-31 / Total bostadsyta
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Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1–31/12 2021

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

1, 2

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 3 175 426 176 548

Aktiverat arbete för egen räkning  499 522

Övriga rörelseintäkter 43 846 219 771 66 266 243 336

Rörelsens kostnader
 

Reparationer och underhåll 4 -31 195 -31 013

Taxebundna kostnader 5 -16 749 -16 155

Uppvärmning 6 -24 450 -22 238

Övriga externa kostnader 7 -38 839 -35 759

Fastighetskatt 8 -1 277 -2 376

Personalkostnader 9 -61 905 -60 383

Avskrivningar 10 -31 707 -33 114

Nedskrivningar 0 -206 122 -21 290 -222 328

 

Rörelseresultat 13 649 21 008

  

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 105 88

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -16 245 -16 140 -17 887 -17 799

Resultat efter finansiella poster -2 491 3 209

Skatt på årets resultat 13 -65 -159

ÅRETS RESULTAT -2 556 3 050
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Balansräkning per 31/12 2021
(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 873 720 885 688

Mark 15 30 860 30 437

Markanläggning 16 28 480 29 981

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 23 28

Pågående ny- och ombyggnationer 18 47 087 23 865

Inventarier, verktyg och installationer 19 14 067 994 237 14 817 984 816

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 994 277 984 856

Omsättningstillgångar

Varulager 21  1 250 1 250 1 027 1 027

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  971      885  

Fordringar hos koncernföretag 26 25 973 28 684

Övriga fordringar 4 080 5 443

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 311 32 335 5 216 40 228

Kassa och bank 6 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 33 591 41 261

SUMMA TILLGÅNGAR 1 027 868 1 026 117
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Balansräkning per 31/12 2021

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital  53 700 53 700

Reservfond  5 483 59 183 5 483 59 183

Fritt eget kapital  

Balanserat resultat  42 743 39 693

Årets resultat -2 556 40 187  3 050 42 743

Summa eget kapital 99 370 101 926

Avsättningar 24

Uppskjuten skatteskuld 9 529 9 529 9 464 9 464

Skulder

Långfristiga skulder 29

Skulder till kreditinstitut 25 695 000 695 000 735 000 735 000

 

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 180 000 140 000

Leverantörsskuld 11 953 11 058

Skulder till koncernföretag 6 131 4 583

Övriga kortfristiga skulder 3 251 3 300

Förskottsbetalda hyror  10 363 10 095

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 12 271 223 969 10 691 179 727

Summa skulder 918 969 914 727

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 027 868 1 026 117
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Kassaflödesanalys 31/12 2021 
enligt indirekt metod 

(Belopp redovisas i tkr) 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 13 649 21 008

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 31 707 33 114

Nedskrivningar 0 21 290

Reavinster 0 -2 655

Reaförluster 319 1 811

Erlagd ränta -16 245 -17 887

Erhållen ränta 105 88

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital 29 535 56 769

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager -223 155

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar 7 894 -23 812

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld 895 -11 997

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder 43 346 -24 213

Kassaflöde från löpande verksamheten 81 447 -3 098

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -39 295 -24 999

Investering i inventarier -1 713 -2 229

Investering i markanläggning -439 -1 920

Försäljning av fastigheter 0   2 500

Försäljning av inventarier 0 160

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 447 -26 488

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån -40 000 29 586

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40 000 29 586

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 6 6

Likvida medel vid årets slut 6 6
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Noter
till resultaträkning 2021 samt balansräkning 2021-12-31

(Belopp redovisas i tkr)

NOT

1 REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1 Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

1:2 Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager 
har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

1:3 Fordringar och skulder

Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneskulder 
och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde. Skulder som förfaller  
inom ett år redovisas som kortfristiga. Tidigare har endast den del som avsikten varit att amortera, 
redovisats som kortfristig. Jämförelseåret har justerats.

1:4 Pågående nyanläggning

Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader räknas med i 
anskaffningsvärdet motsvarande faktiskt nedlagda kostnader. 

1:5 Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:6 Statligt stöd

Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader, 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

1:7 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).

1:8 Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar 
bolaget mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som ska erhållas eller erläggas på grund av en 
ränteswap redovisas som intäkts- eller kostnadsränta. Bolaget tillämpar säkringsredovisning.
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NOT

1:9 Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff ningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bolaget tillämpar komponentredovisning. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighet sförvärv bedöms om 
fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en 
avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisa tionsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Bolagets mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar.

Byggnader 15-100 år

Stomme 100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak 50 år

El, 40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning 30 år

Ventilation och tekniska installationer 25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror 15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 2-20 år

Anslutningsavgifter 20 år

Markanläggning 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

1:10 Bolagsuppgifter

AB Tierpsbyggen – org. nr 556088-2325 – med säte i Tierp ägs till 100 % av Tierps kommunfastigheter AB – org. 556901-2171.

1:11 Ändrade skattesatser

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2018 och  
till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade värden 
för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 december 2020 har beräknats 
med användning av den skattesats som kommer att gälla i Sverige under den aktuella perioden (21,4 %) och resterande 
del av den uppskjutna skatten har beräknats med den lägre skattesatsen (20,6 %). Beroende på när i tiden koncernen 
bedömer att återvinning respektive reglering av det redovisade värdet kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna 
komma att justeras i efterföljande finansiella rapporter.
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2 Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar 16 % 14 %

Andel av räkenskapsårets inköp 1 % 1 %

3 Hyresintäkter

Bostäder Hyresintäkt brutto 137 687 134 052

Outhyrt -1 870 -2 309

Rabatter -658 -544

Nettohyra bostäder 135 159 131 199

Lokaler Hyresintäkt brutto 39 633 46 418

Outhyrt -1 025 -2 608

Hyresrabatt -65 -110

Nettohyra lokaler 38 543 43 700

Garage och P-platser Hyresintäkt brutto 2 411 2 340

Outhyrt -687 -691

Nettohyra garage och p-platser 1 724 1 649

Summa hyresintäkter netto  175 426 176 548

4 Reparationer och Underhåll Reparationer 6 616 8 727

Planerat underhåll 24 579 22 286

Summa 31 195 31 013

5 Taxebundna kostnader Vatten 8 517 8 013

  El 3 977 3 913

 Sophantering 4 255 4 229

 Summa 16 749 16 155

6 Uppvärmning Olja 145 266

Fjärrvärme 22 220 19 652

Eluppvärmning 2 085 2 320

Summa 24 450 22 238

7 Övriga externa kostnader

7:1 Ersättning till revisorerna

Revisionsuppdraget 152 127

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Övriga tjänster 16 20

7:2 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende  
icke uppsägningsbara leasingavtal som

Förfaller inom ett år 267 150

Förfaller senare än ett men inom fem år 4 845 3 848

Förfaller senare än fem år 0 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 3 306 3 247

varav maskiner och inventarier 1 041 1 234
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Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende  
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 39 176 37 881

Förfaller senare än ett men inom fem år 27 754 38 966

Förfaller senare än fem år 416 485 453 823

Under perioden intäktsförda leasingavgifter 175 426 176 548

De framtida minimileasavgifter som ska erläggas avser i huvudsak lokalhyra och 
maskiner. De framtida minimileasavgifter som ska erhållas avser i huvudsak hyror  
för bostäder och lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på 
nominella värden och kvarvarande avtalstid.

Avtalstiden för bostäder är 3 mån i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar 
avtalstiden mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är 
normalt mellan 2–4 år.

8 Fastighetsskatt Fastighetskatt lokaler -338 438

Fastighetskatt bostäder 1 615 1 938

Summa 1 277 2 376

9 Personal

9:1 Medeltalet anställda Antal anställda 109 109

– varav kvinnor 55 57

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare

Styrelseledamöter 5 5

– varav kvinnor 20 % 40 %

VD och andra ledande befattningshavare 5 7

– varav kvinnor 40 % 29 %

9:2 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar Styrelse och VD 1 258 1 266

Övriga anställda 41 533 41 307

Sociala kostnader Sociala kostnader – exkl. pensionskostnader 13 808 13 373

Pensionskostnader VD/Styrelse 439 358

Pensionskostnader övrig personal 3 319 3 074

Övriga personalkostnader Kostnadsersättningar 28 32

Övriga personalkostnader 1 520 973

Summa 61 905 60 383

Vid uppsägning av VD:s anställning är uppsägningstiden 12 månader från 
företagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från endera 
partens sida har företaget rätt att skilja VD från sin befattning med omedelbar 
verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. 
Inga andra personer i ledande ställning har specifika anställningsvillkor som 
avviker från övrig personal.
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10 Avskrivningar Byggnader 27 298 28 709

Maskiner och inventarier 2 464 2 495

Markanläggningar 1 940 1 905

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 5

Summa 31 707 33 114

11 Ränteintäkter och  
liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter 105 88

Summa 105 88

12 Räntekostnader och  
liknande resultatposter Räntor till kreditinstitut 13 216 15 053

Övriga finansiella kostnader 3 029 2 834

Summa 16 245 17 887

13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 0 0

 Uppskjuten skatt -65 -159

Skatt på årets resultat -65 -159

Redovisat resultat före skatt -2 491 3 209

Skatt beräknad enligt gällande skattesats  
20,6 % (21,4 %) 513 -687

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 304 -807

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 66 36

Skatteeffekt av tidigare ej redovisad  
uppskjuten skatt 660 1 299

Skatteeffekt av ändrad skattesats 0 0

Redovisad skattekostnad -65 -159

14 Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 304 334 1 276 471

Årets investeringar 15 651 30 722

Sålda/utrangerade byggnader -532 -2 859

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 319 453 1 304 334

Ingående ackumulerade avskrivningar -400 481 -374 027

Årets avskrivningar enligt plan -27 298 -28 709

Sålda/utrangerade byggnader 211 2 255

Utgående ackumulerade avskrivningar -427 568 -400 481

Ingående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar -156 665 -135 375

Såld/utrangerade byggnader 0 -21 290

Utgående ackumulerade nedskrivningar -156 665 -156 665

Bokfört värde 873 720 885 688
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15 Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 30 380 23 891

Årets investeringar 423 6 500

Sålda/utrangerade byggnader 0 -11

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 30 803 30 380

Ingående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500

Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443

Bokfört värde 30 860 30 437

Bokfört värde på byggnader och mark för samtliga fastigheter 904 580 916 125

varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde – typ vårdbyggnader 200 916 158 859

Taxeringsvärde för byggnader och mark 793 834 787 739

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2021-12-31
1 800 000 1 768 000

Fastigheterna har värderats internt. Till stöd vid värderingen har Datschas 
information och analysverktyg för värdering av kommersiella fastigheter 
använts. Fastigheternas värde har bedömts med hjälp av en kassaflödes modell.

16 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 38 835 37 271

Nyanskaffning under året 439 1 920

Sålda/Utrangerade markanläggningar 0 -356

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 39 274 38 835

Ingående ackumulerade avskrivningar - 8 854 -7 138

Årets avskrivningar enligt plan -1 940 -1 905

Sålda/utrangerade markanläggningar 0 189

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 794 -8 854

Bokfört värde 28 480 29 981

17 Förbättringsutgifter  
på annans fastighet Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 95 95

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 95 95

Ingående ackumulerade avskrivningar -67 -63

Årets avskrivningar enligt plan -5 -4

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 -67

Bokfört värde 23 28
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18 Pågående ny- och 
ombyggnationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 23 865 37 055

Årets investeringar/avslutade projekt 23 222 -12 223

Förjävesprojektering 0 -967

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 47 087 23 865

19 Inventarier, verktyg  
och installationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 40 090 39 190

Årets investering 1 713 2 229

Sålda/utrangerade inventarier 0 --1 329

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 41 803 40 090

Ingående ackumulerade avskrivningar -25 272 -24 038

Årets avskrivningar enligt plan -2 464 -2 495

Sålda/utrangerade inventarier 0 1 261

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 736 -25 272

Bokfört värde 14 067 14 817

20 Långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV förening 40 40

Summa 40 40

21 Varulager Bränslelager 213 172

Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m.m. 1 037 855

Summa varulager 1 250 1 027

22 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter Försäkringspremier 284 4 203

Kabel TV 212 212

Övriga interima fordringar 815 801

1 311 5 216

23 Eget kapital

Aktiekapital 53 700 aktier. Tierps kommunfastigheter AB, 
556901-2171 med säte i Tierp äger samtliga aktier i bolaget.

24 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 9 529 9 464

Byggnader 21 873 20 454

Balanslåneposter -809 -982

Uppskjuten skatt på pågående projekt 635 990

Skattemässigt underskott -12 170 -10 998

Skatt på årets resultat avser uppskjuten skatt -65 -159
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25 Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut 875 000 875 000

Redovisning av förfallotider för skulder till kreditinstitut

Skulder som 
för faller inom 1 år 
efter balans-
dagen

Skulder som för-
faller mellan 1 och 5 
år efter balansdagen

Skulder som förfaller senare än  
5 år efter balansdagen

180 000 695 000 0

26 Fodringar hos koncernföretag

Fodringar hos koncernföretag innehåller en 
check kredit som utgör en underkredit till Tierps 
kommuns checkkredit. Vid årsskiftet fanns ett 
överskott på krediten med 28 114 tkr  
(36 232 tkr ) 

Checkkredit

Checkkredit limit 60 000 60 000

Ej utnyttjad kredit -60 000 -60 000

Utnyttjad kredit 0 0

27 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter Upplupna semester- och löneersättningar 3 057 3 629

Upplupna sociala avgifter 1 837 1 789

Upplupna kostnadsräntor 1 329 1 597

Upplupna sociala avgifter för semesterskuld 1 225 1 488

Övriga upplupna kostnader 4 823 2 108

Summa 12 271 10 611

28 Eventualförpliktelser Garantiförbindelse Fastigo 868 838
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NOT 2021 2020

29 Derivat 2021-12-31

Bolaget innehar 15 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta räntebindnings-
tider. Bolaget tillämpar säkringsredovisning. Bolaget betalar en fast ränta och 
erhåller en rörlig ränta för samtliga swapar.

Derivatinstrument Belopp Slutdatum

Ränteswap (betalar fast ränta) 150 000 2022

Ränteswap (betalar fast ränta) 110 000 2023

Ränteswap (betalar fast ränta) 40 000 2024

Ränteswap (betalar fast ränta) 50 000 2025

Ränteswap (betalar fast ränta) 100 000 2026

Ränteswap (betalar fast ränta) 80 000 2027

Ränteswap (betalar fast ränta) 85 000 2028

Ränteswap (betalar fast ränta) 50 000 2030

665 000

Bolagets värde på swapar 2021-12-31 (tkr) -5 570 -24 311 (2020)

30 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 42 742 978 kr

Årets resultat -2 556 437 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs 40 186 541 kr

31 Uppskattningar och bedömningar

Fastighetsvärdering har skett i enlighet med kommentarer i Not 15. Som stöd för 
direktavkastningen i modellen har statistik över Tierps kommun hämtats från Newsec.

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som inleds efter 
31 december 2019 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som 
ett resultat av detta har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Upp-
skjuten skatt har beräknats med användning av den skattesats som kommer att gälla i 
Sverige från perioden efter 31 december 2020 (20,6 %) och framåt.
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Tierp den 24 mars 2022

Pär Oscarsson     Bengt-Olov Eriksson    Joakim Larsson 
Ordförande

Stig Lundqvist   Viktoria Söderling    Roger Kjetselberg
          Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2022-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeldt     
Auktoriserad revisor     
Huvudansvarig revisor

Underskrifter
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Område Lgh yta (m2) Kr/m2 Antal lgh gar ppl Bygg år

TIERP

Rådhusallen 15/Kyrkog 2 2 556 1 123 42 4 14 1964

Rådh.a.17-19 / S.Espl. 10 2 187 1 114 33 4 8 1965

Mattiasgatan 5, 7, 10, 12 6 920 1 091 101 21 1968

Bondegatan 1-19 A-D 10 750 1 138 160 33 50 1970

Bergsg. 4-10, Kyrkog. 5-11 9 166 1 142 136 50 53 1971

Torgg. 7, Rådhusallén 11 1 028 1 501 22 9 1947

Centralgatan (Lejonet) 0 37

Makrillvägen, Manetv. 9 999 1 101 132 59 8 1976

Högbergsgatan 7-9 1 437 2 143 54 2 2017

Bangårdsgatan 6-8 976 1 148 12 14 1981

Åskarbyg., Tolftaliden 6 0 8 1994

Svängen 1-39 1 160 945 10 20 1980

Tegelbruksg 4-26, 30-44 3 235 1 079 39 38 14 1982

Tegelbruksg 54-76, 80-88 2 749 1 192 46 21 2 1985(-95)

Tegelbruksg 100-116 4 177 1 154 53 14 1988

Badhusgatan 5 723 1 618 96 53 2014

Palmgatan 2-8 2 889 1 207 49 16 86-88

Gustavsgatan 5 1 337 1 587 33 12 94(-04)

Tegvägen 2 549 1 245 12 60-80

KARLHOLMSBRUK

Karlitplan 1-7 4 757 1 041 79 19 10 40-88

Värdshv. 1-2 2 987 1 001 42 22 1970

Karlitplan 8 A-B, 9 A-C 2 411 1 182 36 19 1967

Flisvägen 3-11 680 1 054 10 1986

MEHEDEBY

Kapellvägen 1 A-C, 3 A-C 398 1 092 6 5 2 1965

Tallmovägen 15 K, L, M 174 1 085 3 1964

Tallmovägen 15 A-D, H-M 393 1 096 9 2 1964

MÅNKARBO

Gunnarsbovägen 2 768 1 117 12 6 1972

Åsvägen 14 A-C 300 1 029 3 2 1959

Åsvägen 16 A-J 443 1 087 10 1971

Fridhemsvägen 2 A-B 564 1 082 8 6 1953

Fruktvillsvägen 1-19 2 978 1 139 40 19 1990

TIERPS KYRKBY

Backbrovägen 1 148 1 036 3 1955

Backbrovägen 5 A-D 828 1 050 16 1960

Backbrovägen 2 A-B 531 1 072 10 6 4 1962

Backbrovägen 4 A-J 833 1 139 10 4 1980

Lägenhetsbestånd
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Område Lgh yta (m2) Kr/m2 Antal lgh gar ppl Bygg år

ÖRBYHUS

Blomstv. 4 A-J, Vendelv. 5-7 7 557 1 117 117 14 30 1970

Skolv 2 A-D, Tibyv. 2 E-F 2 860 1 236 48 19 4 1964

Vendelvägen 9, 11 A-B 1 136 1 085 24 1964

Libbarbovägen 43, 45, 47 365 1 126 5 2 1973

Murkelv. 1-69, 2-16, 20-34 4 005 1 168 51 26 1990

TOBO

Bruksg 2 A-H, 4A-B, 6 A-H 2 410 1 118 36 7 1977

Radhusvägen 2-20 816 1 060 10 1964

Bruksvägen 9 255 1 142 4 1957

LÖVSTABRUK

Fägatan 31 A-D, 33 A-D 344 1 053 8 4 1960

Stora gatan / Södra gatan 2 529 834 32 8 1992

Bohagen 2-4 A-C, 6-8 A-B 336 1 069 6 88-89

SÖDERFORS

Tamms väg 9 A-C 975 1 044 18 1962

Gullvivsvägen 2-24 570 1 069 12 1967

Claes Grills väg 19-37 1 018 1 127 13 59-66

Tamms väg 20 837 1 276 11 3 4 1966

Ankarströms väg 1 A-B 527 971 10 3 1954

Tallbacksvägen 2,4,6,8,10,12 2 074 1 017 32 9 8 1980

Tamms väg 11 413 1 075 6 2 2 1949

SKÄRPLINGE

Tvärvägen 2 A-B 743 1 062 12 2 1972

Bivägen 1-21, 2-10 1 068 1 222 16 8 88-89

Nordbergavägen 1-16 859 1 086 16 6 1940

Centralplan 2 121 1 061 2 2 1963

Torget 1 478 1 275 8 5 1979

Hornbergsvägen 5 1 389 1 170 15 16 5 1979

SUMMA 119 759 1 153 1 839 384 495 1976

Bolaget har dessutom 33 311 m2 uthyrningsbar lokalyta i vilken det ingår äldre-
boenden med 15 049 m2.
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Miljöarbetet 2021
2021 års miljöarbete har haft två målområden

 ◆ att minska förbrukningen av energi med 30 % till 2030 (räknat från år 2007)
 ◆ att verksamheten ska vara fossilfri senast år 2030 (avser intern användning  

av el, uppvärmning och drivmedel)

Miljömål 1:

Minskad energiförbrukning

Energiförbrukning (kWh/m2)
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Bland de åtgärder som genomförts hittills märks bl.a. följande:

 ◆ Installation av styrsystem som styr på inomhustemperatur, i första hand med 
hjälp av husets förmåga att lagra värme, och väderprognoser.

 ◆ Fortsatt utbyggnad av fastighetsautomation ansluten till bredbandet, med 
möjlighet till övervakning och reglering på distans (DUC). Denna typ av utrust-
ning ger en snabbare återkoppling vid driftstörningar. Den kan löpande skicka 
larmmeddelanden via e-post och sms, vilket minimerar negativa konsekven-
ser i boendet för hyresgästerna i sam band med driftstörningar.

 ◆ Belysning byts löpande ut till energisnål LED belysning och belysning med 
närvarostyrning installeras där det är lämpligt.

 ◆ Gammal tvättstugeutrustning byts kontinuerligt mot energieffektivare maskiner.
 ◆ Vid utbyte av äldre utrustning, t ex pumpar och fläktmotorer, övervägs alltid 

förutsättningen att utnyttja utrustning som är energieffektivare och som har 
fler regleringsmöjligheter.

 ◆ Ombyggnad av undercentraler, i samband med andra arbeten, för en förbättrad 
funktion.
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 ◆ Förbättrad kompetens på styr-  och reglerområdet har medfört en aktivare 
reglering av fastigheternas värme-  och ventilationssystem.

 ◆ Installation av radiatortermostater i lägenheter samt injustering av värme-
systemet.

 ◆ Installation av temperaturbegränsande termostater i fastigheters allmänna 
utrymmen, t ex källargångar och trapphus.

Miljömål 2:

Att vara fossilfria 2030
För att på något sätt kunna redovisa målet mot att bli fossilfria 2030, visas 
nedan koldioxidbelastningen från uppvärmning och fordon.

Totalt CO2 utsläpp (uppvärmning och fordon) (ton)
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Verksamhetssystemet
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 
9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Miljöarbetet inriktar sig mot 
de miljö mål som tagits fram inom ramen för verksamhetssystemet och 
baserar sig på de områden där bolaget har störst negativ miljöpåverkan,  
de så kallade betydande miljöaspekterna.

Miljönyckeltal
Nyckeltalen i tabellen nedan beskriver utvecklingen för några övriga av  
AB Tierpsbyggens betydande miljöaspekter.

Beskrivning 2007 2017 2018 2019 2020 2021

Vattenförbrukning*, m3/m2  
(lägenhetsyta har tillämpats) 1,50 1,57 1,56 1,30 1,52 1,51

Utsläpp av koldioxid från egen olja/ 
fossila bränslen för upp värm ning, ton 926,1 202,7 165,5 127,6 49,4 40,7

Tjänsteresor,  
Mil/årsanställd 43,5 8,2 5,7 7,5 6,9 6,8

Förbrukning, drivmedel till  
egna fordon och maskiner, m3 40,1 36,0 43,5 40,6 37,8 36,2

* Vakansgradskorrigerad förbrukning 
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VD har ordet

Det blev ytterligare ett konstigt år med pandemin hängande över oss. 
Denna utdragna pandemi har givetvis påverkat alla medarbetare men den 
har inte påverkat bolagets verksamhet så mycket. Vi har haft lite färre 
felanmälningar och reparationer men för övrigt har verksamheten i 
princip fungerat som vanligt bortsett från att många tjänstemän arbetat 
hemifrån. Jag är imponerad hur vår personal och även våra hyresgäster har 
hanterat denna annorlunda situation.

Under året har bolaget kommit överens med kommunen om att återigen 
ansvara för skötseln av Vendelbadet i Örbyhus. 

Nybyggnation av förskolor har satt fart under året. Vi har påbörjat en 
nybyggnation av en förskola i Kyrkbyn samt renovering av 
grundskolebyggnaden och gymnastikhallen. Vi har dessutom fått 
beställningar på nya förskolor i Söderfors, Skärplinge samt Tierp och  
vi förväntar oss beställningar på några till förskolor i början på 2022.

Det goda samarbetet med TEMAB och kommunens verksamheter  
har fortsatt under året.

Arbetet med att ta fram nya hyresavtal, för kommunens verksamheter, 
kommer att fortsätta under 2022.

Beslut angående fastighetsaffären det vill säga det beslut som 
Kommunfullmäktige tog 2012 att bolaget ska köpa kommunens 
fastigheter förväntas fattas av Kommunfullmäktige under 2022. 

Roger Kjetselberg
VD
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Årsredovisning och koncernredovisning 
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps kommunfastig heter AB avger här-
med följande årsredovisning och koncernredo visning för verksamhetsåret  
2021-01-01–-2021-12-31.

Förvaltningsberättelse
(Informationen avser Tierps kommunfastigheter där inget annat anges.)

Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun
Pär Oscarsson, ordförande, Älvkarleby  
Bengt -Olov Eriksson, Månkarbo 
Joakim Larsson, Örbyhus  
Stig Lundqvist, Tierp  
Viktoria Söderling, Tierp

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun 
Eva Berglund, Söderfors 
Helen Jaktlund, Björklinge 
Daniel Ringefors, Tierp 
Pia Wårdsäter, Örbyhus 
Jonhas Åker, Lövstabruk t o m 2021-10-31

Verkställande direktör
Roger Kjetselberg 

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Huvudansvarig revisor, Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorer
Karl Gunnar Marklund, Tobo, ordinarie revisor 
Inger Klockerman, Örbyhus, suppleant
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Information om verksamheten
Tierps kommunfastigheters mål  

1. Minska användandet av fossila bränslen för att nå fossilfri verksamhet 
2030. Bolaget ska också minska energiförbrukningen per kvm med 
2,4 % per år.  
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2. Nöjdkundindex för lokaler (NKI) ska i december 2024 uppgå till 58.  
 
2021 53

2020 Ingen mätning

2019 48

2018 Ingen mätning

2017 52

3. Nedlagt underhåll ska under 2020–2024 ligga på i snitt 68 kr/m2 och år.  
 
(kr/m2) totalt i resultatet

2021 144 68

2020 177 56

2019 192 41

2018 80 35

2017 138 37
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Verksamhet

Tierps kommunfastigheter AB med org.nr. 556901-2171 är ett, av Tierps 
kommun, helägt fastighetsbolag. Bolaget äger 100 % av aktierna i AB 
Tierpsbyggen. Bolaget har sitt säte i Tierp. Bolaget registrerades 2012-08-20 men 
startade verksamheten 2013-02-01 då man tog över all drift och administration 
av de flesta av Tierps kommuns fastigheter, förutom vatten- och reningsverk.

Bolaget hyr för närvarande merparten av fastigheterna från Tierps kommun och 
hyr i sin tur ut dem med drift och underhåll till hyresgästerna. Alla investeringar 
som sker på de hyrda fastigheterna sker i Tierps kommunfastigheter AB som för-
bättringsutgifter i annans fastighet. Det innebär att bolaget har ett totalansvar för 
fastigheterna. Avsikten är att bolaget över tiden ska förvärva de fastigheter som 
hyrs i dag. Endast mindre fastighetsförvärv har hittills skett i enlighet med den 
förvärvsplan som tagits fram. Enligt planen ska de flesta fastigheterna förvärvas 
2022.

Bolaget har även förvärvat några strategiska fastigheter från andra än kommunen 
och även uppfört en förskola och en idrottshall, i egen regi.

Bolaget har ingen egen personal utan köper skötsel, administration, teknisk för-
valtning och lokalvård från dotterbolaget Tierpsbyggen. Utöver det anlitas entre-
prenörer för många andra tjänster, som t ex hantverkstjänster och yttre skötsel.

Totalt förvaltar bolaget 114 373 m2 lokalyta (2021- 12 -31). Lokalerna består fram-
förallt av skolor, förskolor, fritidsanläggningar och omsorgsfastigheter men även av 
vissa affärslokaler. Merparten av lokalerna hyrs ut inom Tierps kommunkoncern.

Fastigheterna finns på 12 av kommunens orter och huvuddelen av lokalerna finns  
i Tierp. Fastighetsbestånd se s. 37.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Energiåtgärder 
Bolaget arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för kontroll och över-
vakning av fastigheterna. När ett energieffektiviseringsprojekt genom förs är det 
självklart att komponenterna som installeras är uppkopplingsbara, detta för att 
snabbare kunna agera när avvikelser uppkommer i fastigheterna. Bland åtgärderna 
som utförts under 2021 kan nämnas:

 X att energieffektiviseringsarbetet fortsatt, bl  a på Högbergsskolan. Undercentraler 
(UC) har upprustats och uppgraderats. Detta förväntas leda till större 
energibesparingar. UC vid Centralskolan har uppgraderats.

 X att UC vid Kommunhuset har renoverats.

 X att UC vid Industrihuset har uppgraderats. 

 X att vid Sjukarby ridanläggning har ridbanorna ute renoverats och ventilationen 
har upp daterats i stall och ridhus. Arbetet fortsätter 2022 med takbyte och 
underlagsbyte inne i ridhuset.

 X att Högbergsskolan har fått ny fjärrvärmeväxlare.

 X att Örbyhusskola har fått ny fjärrvärmeväxlare. Värmesystemet har injusterats 
och ett stort förberedande arbete, för att kunna koppla upp installationerna, har 
genomförts. 

Viktiga åtgärder på fastigheterna 
Precis som 2020 innebar 2021 en relativt låg investeringstakt, jämfört med åren 
innan. Några större projekt har dock genomförts eller påbörjats.

Kyrkbyns skola, förskola och idrottshall
I Kyrkbyn köptes marken och den gamla skolbyggnaden av kommunen. Byggna-
tionerna av en ny förskola, SKR:s konceptförskola med 6 förskole avdelningar och 
2 för förskoleklass och klass 1, påbörjades. Även renoveringen av skolbyggnaden, 
idrottshallen och utemiljön inleddes. Hela projektet beräknas vara färdigt hösten 
2022.

Möbeln
Kulturhuset Möbeln har genomgått en större renovering och ombyggnad. Även 
viss yta har byggts till för att uppfylla ändamålet med byggnaden. Verksamheter-
na tillträdde lokalerna redan före årsskiftet 2019/2020 men projektet har ännu 
inte avslutats. Vid räkenskapsårets slut aktiverades därför 72,2 Mkr och avskriv-
ningar belastade resultatet med 4,8 Mkr.

Bofinksvägen 4
Ett LSS- boendet med 6 lägenheter, vid Bofinksvägen i Tierp, har byggts av Tierps-
byggen. Det färdigställdes strax efter årsskiftet och första inflyttning skedde i 
januari 2022.



Årsredovisning 2021

10 Org. nr 556901-2171 Tierps kommunfastigheter AB

Crosshallen
Crosshallen, som bolaget ägt, uppfördes ursprungligen för att tjäna som 
motorcrosshall inomhus, för motorcrossgymnasiet. Då motorcrossutbild-
ningen inte längre finns kvar på orten har den stått oanvänd i väntan på 
nytt användningsområde. I slutet av året såldes den till kommunen som 
sedan tidigare ägde marken. Det innebar också att kommunen löstes från 
ett hyresavtal för en byggnad som inte användes och nu har full rådighet 
över hur de väljer att hantera den framöver. 

Fastighetsaffären
Enligt den förvärvsplan som togs fram i samband med att kommunfull-
mäktige 2012 beslutade att Tierps kommunfastigheter skulle förvärva de 
kommunala fastigheterna, ska merparten av fastigheterna förvärvas under 
2022. För närvarande pågår en utredning med syftet att utreda om och i så 
fall hur kommunen ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna 
till Tierps kommunfastigheter utifrån numera rådande förutsättningar. 
Två alternativ utreds där alternativ 1 är en överföring av alla fastigheter 
samtidigt till Tierps kommunfastigheter och alternativ 2 innebär att både 
de fastigheter som kommunen nu äger och de som bolaget äger ska ägas av 
kommunen.

Övrigt
Bolaget har även i uppdrag, genom ägardirektivet, att se över om fastig-
heter kan avyttras där kommunen inte bedriver verksamhet, inte avser att 
bedriva verksamhet eller som ur annat perspektiv inte är av kommunalt 
ägarintresse. Avyttringen av crosshalen är i linje med detta.
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Hyror
För 2021 skedde ingen hyreshöjning för de lokaler som Tierps kommun hyr.

Under försommaren 2021 skedde hyresförhandlingar mellan kommunen 
och bolaget och det beslutades att hyrorna för 2022 från bolaget till kom-
munen lämnas oförändrade.  

Vid förhandlingarna bestämdes också att hyrorna för de lokaler som bo-
laget hyr från Tierps kommun sänks med 3,0 Mkr per år från 2021-07-01 
och med ytterligare 4,9 Mkr fr o m 2022-01-01. Detta ger bättre förutsätt-
ningar att förbättra underhållet. För att matcha de kostnadsökningar som 
belastar bolaget kommer dock hyreshöjningar att krävs framåt för att inte 
ökningen av underhållsåtgärder ska äventyras. 

För bostäderna i Tierpsbyggen höjdes hyrorna med 1,55 % fr o m 2021- 03 -01 
och för 2022 höjs de med 1,99 % fr o m 2022-02-01.

Resultatutveckling
Bolagets åttonde verksamhetsår visade ett resultat på  -6,5 Mkr (-3,4 Mkr). 
I enlighet med de nya redovisningsreglerna K3, som infördes 2014, har 
8,7 Mkr (14,5 Mkr) av underhållskaraktär redovisats som anläggningstill-
gångar. Koncernens samlade resultat blev  -9,1 Mkr ( -0,3 Mkr).

Koncernens negativa resultat beror på flera faktorer. I Tierpsbyggens be-
stånd skedde fler helrenoveringar av lägenheter än beräknat. Anledningen 
var stort slitage i många lägenheter, där även kök och badrum varit i behov 
av renovering. Underhållsbudgeten överskreds med cirka 8,0 Mkr där 
detta var en starkt bidragande orsak. Merparten av detta, cirka 5,0 Mkr 
belastade slutet av året. 

Även ökade kostnader för fastighetsskötsel fick en negativ påverkan på re-
sultatet. Omfattande snöfall, halkbekämpning och sandupptagning bidrog 
till att budgeten för fastighetsskötsel i Tierpsbyggen överskreds med cirka 
2,2 Mkr och i Tierps kommunfastigheter med 3,6 Mkr. I moderbolaget 
bidrog även avskrivningarna för Möbeln, på 4,8 Mkr (avser drygt 2 år), till 
att budgeten överskreds.

Intäkter
Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter och lokalbeståndet var i 
princip fullt uthyrt.

Intäkterna har påverkats av engångsintäkter med drygt 10 Mkr. De avser 
sålda anläggningstillgångar. Crosshallen såldes för 6,8 Mkr och investe-
ringar i Vendelbadet såldes till kommunen för cirka 2,5 Mkr i samband 
med att kommunen återtog Vendelbadet i egen förvaltning. 
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Reparationer och underhåll
Reparationskostnaderna uppgick till 2,8 Mkr (4,6 Mkr).

Underhåll motsvarande 7,8 Mkr (6,6 Mkr) har genomförts på fastigheterna. Tillsammans 
med de investeringar, av underhållskaraktär, på 8,7 Mkr (14,5 Mkr) som lagts ned 2021, 
har således underhåll på totalt 16,5 Mkr (21,1 Mkr) lagts på fastigheterna, vilket motsva  
rar 144 (177) kr/m2.

Reparation och underhåll 2017-2021
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
Taxebundna-  och uppvärmningskostnader ökade med 2 % jämfört med 2020.

2021 var 4 % varmare än ett normalår. Jämför vi med 2020 som var nästan 23 % varmare 
än ett normalår så förklarar det att kostnaderna har ökat mellan åren.

Elförbrukningen ökade med 2 % jämfört med 2020 och vattenförbrukningen minskade 
med 6 % jämfört med 2020.

Elförbrukningens ökning kan förklaras med att drifttiderna och flöderna har ökat för 
ventilationsaggregat på grund av pandemin. Vattenförbrukningen 2021 har påverkats av 
att många har arbetat/distansundervisats hemifrån i de kommunala fastigheterna och 
att det har varit mindre med verksamhet i sportanläggningarna.
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Förbrukning av värme 2017-2021 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Den största utmaningen för bolaget är att kunna genomföra ett underhåll 
som säkrar fastigheternas standard. Förutsättningen för det är att bolagets 
ekonomi succesivt kan stärkas. Det kommer att krävas såväl intäktsök-
ningar, i form av hyreshöjningar, som kostnadsbesparingar genom effektivi-
seringar för att uppnå det.  

Utmaningarna är dock stora. Underhållsbehovet är stort och en under-
hållsplan finns nu för fastigheterna. Kostnadsbilden i samhället är dock 
inte på bolagets sida. Inflationen ökar markant, räntorna är på väg uppåt 
samtidigt som investeringsbehovet är stort. Taxebundna- och uppvärm-
ningskostnader ökar mer än inflationen vilket även byggkostnaderna 
gör, därtill kommer höga virkespriser och att tillgången på betong kan bli 
begränsad. 

Det fortsatta behovet av att producera nya förskolor kvarstår. För när-
varande byggs en förskola i Kyrkbyn, samtidigt som skolan renoveras. 
Förskolor är beställda rörande Skärplinge, Söderfors och Tierp. Ytterligare 
behov av förskolor ligger inte långt fram i tiden men någon beställning 
från kommunen har ännu inte kommit. 

Fastighetsaffären som tidigare nämnts i avsnittet om ”Viktiga åtgärder på 
fastigheterna” är aktuell just nu.

I Tierpsbyggen har styrelsen beslutat att 40 nya lägenheter ska tillkomma 
per år den närmaste åren. En femårsplan har tagits fram för att leva upp till 
det. Detta kommer att ske, både genom nyproduktion och ombyggnad av 
lokaler till lägenheter.

I Örbyhus planeras för ett 100-tal nya lägenheter med en första etapp om 
cirka 45 stycken, med början 2022.

I Söderfors planeras för att bygga om äldreboendet Hällbacka, där kom-
munen sagt upp avtalet, till 15–20 stycken trygghetsbostäder.

En viktig del i att kunna bygga nya lägenheter, med en hyra som är rimlig 
för hyresgästerna, är det statliga investeringsstöd som kunnat sökas. 
Riksdagen har dock beslutat att avveckla stödet vilket markant försvårar 
byggandet.

Bolaget har endast marginellt påverkats av covid -19 pandemin och ser 
inga väsentliga risker för bolaget rörande den framöver.
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Förändring i eget kapital i koncern

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Totalt kapital

Eget kapital 2020-01-01 53 750 5 483 52 414 111 647

Årets resultat -334 -334

Eget kapital 2020-12-31 53 750 5 483 52 080 111 313

Eget kapital 2021-01-01 53 750 5 483 52 080 111 313

Årets resultat -9 101 -9 101

Eget kapital 2021-12-31 53 750 5 483 42 979 102 212

Förändring i eget kapital i moderbolaget
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2020-01-01 53 750 12 720 66 470

Årets resultat -3 384 -3 384

Eget kapital 2020-12-31 53 750 9 336 63 086

Eget kapital 2021-01-01 53 750 9 336 63 086

Årets resultat -6 544 -6 544

Eget kapital 2021-12-31 53 750 2 792 56 542

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 9 336 534 kr

Årets resultat -6 544 465 kr

Summa 2 792 069 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 2 792 069 kr balanseras i ny räkning.
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Nyckeltal
Nyckeltal för moderbolaget
RESULTATRÄKNING (TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 165 816 179 052 167 054 155 279 142 980

Reparationer -2 797 -4 604 -4 860 -4 490 -5 643

Underhåll -7 762 -6 644 -5 040 -4 146 -4 368

Taxebundna kostnader -12 949 -13 187 -15 677 -12 932 -13 584

Uppvärmning -9 522 -8 908 -9 910 -10 070 -10 445

Övriga externa kostnader -114 874 -110 608 -108 082 -104 580 -98 127

Fastighetsskatt -88 -88 -81 -80 -76

Personalkostnader -161 -165 -156 -116 -142

Avskrivningar -21 616 -27 616 -17 472 -12 903 -8 545

Nedskrivningar 0 -5 000 0 0 0

Räntenetto inkl borgensavgift -5 428 -5 663 -4 801 -2 677 -1 915

Obeskattade reserver 0 0 0 220 0

Skatt på årets resultat 2 837 47 795 -1 158 -104

Årets resultat -6 544 -3 384 1 770 2 347 30

Bokfört värde på byggn., mark och förb. utg. på 
annans fast tkr

477 213 412 342 418 027 324 683 227 260

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 8 791 8 791 8 110 8 386 8 213

Likviditet % 43 41 15 9 8

Räntetäckningsgrad % -73 39 120 223 107

Skuldtäckningsgrad % 74 119 120 145 122

Soliditet % 9,0 10,1 10,8 12,4 15,0

Belåningsgrad % 96,8 96,3 92,4 86,5 91,9

Räntabilitet på totalt kapital % -0,6 0,4 0,9 1,1 0,5

Räntabilitet på eget kapital % -16,6 -5,4 1,5 5,1 0,2

Årets snittränta % 0,69 0,77 0,71 0,51 0,60

Förklaring till nyckeltal

Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder exkl skulder till kreditinstitut

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar + finansiella intäkter) / (Räntekostnader +avskrivningar  
för byggnader och förbättringsutgifter på annans fastighet)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Bokfört värde för Materiella anläggningstillgångar  
exkl inventarier

Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader + övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året
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Koncernens resultaträkning för verksamhetsåret  
2021-01-01--2021-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

1

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 2, 3 327 418 348 428

Aktiverat arbete för egen räkning  1 612 934

Övriga rörelseintäkter 22 332 351 362 38 424 387 786

Rörelsens kostnader

Reparationer och underhåll 4 -41 634 -42 143

Taxebundna kostnader 5 -29 698 -29 342

Uppvärmning 6 -33 972 -31 073

Övriga externa kostnader 7 -119 609 -111 956

Fastighetskatt 8 -1 365 -2 464

Personalkostnader 9 -62 066 -60 548

Avskrivningar 10 -53 323 -60 730

 Nedskrivningar 0 -341 667 -26 290 -364 546

Rörelseresultat 9 695 23 240

  

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 105 88

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -21 673 -21 568 -23 550 -23 426

Resultat efter finansiella poster -11 873 -222

Skatt på årets resultat 13 2 772 -112

ÅRETS RESULTAT -9 101 -334
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Koncernens balansräkning per 2021-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 1 009 032 1 030 602

Mark 15 44 644 40 721

Markanläggning 16 43 715 45 661

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 328 140 257 172

Pågående ny- och ombyggnationer 18 81 353 125 571

Inventarier, verktyg och installationer 19 34 247 1 541 131 34 554 1 534 281

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 1 541 171 1 534 321

Omsättningstillgångar

Varulager 21  1 333 1 333 1 205 1 205

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  1 058 951

Fordringar hos koncernföretag 19 263 22 026

Övriga fordringar 23 697 22 568

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 22 7 250 51 268 7 269 52 814

Kassa och bank 6 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 52 607 54 025

SUMMA TILLGÅNGAR 1 593 778 1 588 346
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Koncernens balansräkning per 2021-12-31

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Aktiekapital 53 750 53 750

Övrigt tillskjutet kapital  5 483 5 483

Annat eget kapital inklusive årets resultat  42 978 52 080

Summa eget kapital 102 211 111 313

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 24 9 261 9 261 12 033 12 033

Skulder

Långfristiga skulder 29

Skulder till kreditinstitut 25 1 095 000 1 095 000 1 195 000 1 195 000

 

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 290 000 190 000

Checkkredit 26 15 332 3 250

Leverantörsskuld 47 164 39 895

Skulder till koncernföretag 26 6 485 8 597

Aktuella skatteskulder 0 0

Övriga kortfristiga skulder 3 271 3 319

Förskottsbetalda hyror  10 800 10 575

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 14 254 387 306 14 364 270 000

Summa skulder 1 482 306 1 465 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 593 778 1 588 346



Årsredovisning 2021

20 Org. nr 556901-2171 Tierps kommunfastigheter AB

Koncernens kassaflödesanalys 2021-12-31
enligt indirekt metod 

KONCERN

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 9 696 23 240
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 53 323 60 730
Nedskrivningar 0 26 290
Reavinster -146 -2 687
Reaförluster 319 2 689

Erlagd ränta -21 673 -23 550
Erhållen ränta 105 88
Inkomstskatt 13 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 41 624 86 800

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager -128 153
Ökning (-)/ minskning (+) fordringar 1 494 -34 911
Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld 7 269 7 126
Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder 110 087 -50 931

Kassaflöde från löpande verksamheten 160 346 8 237

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -65 110 -59 471
Investering i inventarier -4 352 -3 827
Investering i markanläggning -986 -1 920
Försäljning av fastigheter 10 102 5 685
Försäljning av inventarier 0 162
Jämkning av moms 0 1 548

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 346 -57 823

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån -100 000 49 586

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 000 49 586

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 6 6

Likvida medel vid årets slut 6 6
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Moderbolagets resultaträkning för verksamhetsåret 
2021-01-01--2021-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

1,2

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 3 153 097 172 802

Övriga rörelseintäkter  12 719 165 816 6 250 179 052

Rörelsens kostnader
 

Reparationer och underhåll 4 -10 559 -11 248

Taxebundna kostnader 5 -12 949 -13 187

Uppvärmning 6 -9 522 -8 908

Övriga externa kostnader 7 -114 874 -110 608

Fastighetskatt 8 -88 -88

Personalkostnader 9 -161 -165

Avskrivningar 10 -21 616 -27 616

 Nedskrivningar 0 -169 769   -5 000 -176 820

Rörelseresultat -3 953 2 232

      

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -5 428 -5 428 -5 663 -5 663

Resultat efter finansiella poster -9 381 -3 431

Skatt på årets resultat 13 2 837 47

ÅRETS RESULTAT -6 544 -3 384
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Moderbolagets balansräkning per 2021-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14 135 312 144 914

Mark 15 13 784 10 284

Markanläggning 16 15 235 15 680

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 328 117 257 144

Pågående ny- och ombyggnationer 18 34 266 101 706

Inventarier, verktyg och installationer 19 20 180 546 894 19 737 549 465

Finansiella anläggningstillgångar 20

Andelar i koncernföretag 53 700 53 700

Uppskjuten skattefordran 268 53 968 0 53 700

Summa anläggningstillgångar 600 826 603 165

Omsättningstillgångar

Varulager 21  83 83 178 178

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  88 66

Fordringar hos koncernföretag 0 0

Övriga fordringar 19 617 17 125

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 5 939 25 644 2 053 19 244

Kassa och bank 0 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 25 727 19 422

SUMMA TILLGÅNGAR 626 589 622 587
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Moderbolagets balansräkning per 2021-12-31

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital  53 750 53 750 53 750 53 750

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  9 336 12 720

Årets resultat -6 544 2 792 -3 384 9 336

Summa eget kapital 56 542 63 086

Avsättningar 24

Uppskjuten skatteskuld 0 0 2 569 2 569

Skulder

Långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 30 400 000 400 000 460 000 460 000

 

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 110 000 50 000

Leverantörsskuld 35 211 28 837

Skulder till koncernföretag 26 22 396 13 922

Övriga kortfristiga skulder 20 19

Förskottsbetalda hyror  437 480

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 27 1 983 170 047 3 674 96 932

Summa skulder 570 047 556 932

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 626 589 622 587
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Moderbolagets kassaflödesanalys 2021-12-31 
enligt indirekt metod

MODERBOLAG

(Belopp redovisas i tkr) NOT 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat - 3 953 2 232

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 21 616 27 616

Nedskrivningar 0 5 000

Reavinster -146 -32

Reaförluster 0 878

Erlagd ränta -5 428 -5 663

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 12 089 30 031

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) varulager 95 -2

Ökning (-)/ minskning (+) fordringar -6 400  -11 209  

Ökning (+)/ minskning (-) leverantörsskuld 6 374  19 123  

Ökning (+)/ minskning (-) kortfristiga skulder 66 741 -26 606

Kassaflöde från löpande verksamheten 78 899 11 337

Investeringsverksamheten

Investering i byggnader och mark -25 815 -34 472

Investering i inventarier -2 639 -1 598 

Investering i markanläggning -547 0

Jämkning moms 0  1 548  

Försäljning anläggningstillgångar 10 102 3 185

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 899 -31 337

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning långfristiga lån -60 000  20 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60 000 20 000
0 0

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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Noter
till resultaträkning 2021 samt balansräkning 2021-12-31

(Belopp redovisas i tkr)

NOT

1 REDOVISNINGSPRINCIPER

1:1 Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

1:2 Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har, om inget annat anges nedan, värderats till anskaffningsvärden. Varulager har 
värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

1:3 Fordringar och skulder

Fordringar har individuellt prövats och upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Låneskulder och 
leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde.

1:4 Koncernredovisning

I koncernens noter till balans- och resultaträkning har ingående värden från dotterbolaget
AB Tierpsbyggen använts.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit 
efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas 
andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen 
med belopp avseende tiden efter förvärvet.

1:5 Pågående nyanläggning

Pågående nyanläggning värderas till nedlagda kostnader. Fr o m 2019 ingår ingen ränta i anskaffningsvärdet 
för kapital som lånats för att finansiera pågående projekt.

1:6 Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

1:7 Statligt stöd

Statligt stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. 
Nettoanskaffningsvärdet utgör grund för avskrivning. Statligt stöd som hänför sig till kostnader intäktsförs  
i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

1:8 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal)

1:9 Derivatinstrument

Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering för ränterisker. Ränteswapar skyddar mot 
ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap redovisas 
som intäkts- eller kostnadsränta. Bolaget tillämpar säkringsredovisning.
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1:10 Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff ning-
svärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anlägg-
ningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponen-
tens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning 
och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma 
belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet (byggnad) och byggnader 15–100 år

Stomme 100 år

Stomkompletteringar, värme och sanitet, fasad utom trä, fönster och yttertak 50 år

El 40 år

Fasad trä, transport, yttertak papp och köksinredning 30 år

Ventilation och tekniska installationer 25 år

Styr- och övervakning och inre ytskikt och vitvaror 15 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet (markanläggning) 2–20 år

Maskiner och inventarier 5–10 år

Markanläggning 20 år

Konst skrivs inte av

1:11 Bolagsuppgifter

Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 – med säte i Tierp ägs till 100 % av Tierps kommun
Tierps kommunfastigheter AB, 556901-2171 äger till 100 % AB Tierpsbyggen, 556088-2325

1:12 Ändrade skattesatser

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 
2018 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda 
redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras fram till 31 
december 2020 har beräknats med användning av den skattesats som kommer att gälla i Sverige under den 
aktuella perioden (21,4 %) och resterande del av den uppskjutna skatten har beräknats med den lägre 
skattesatsen (20,6 %). Beroende på när i tiden koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det 
redovisade värdet kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i efterföljande finansiella 
rapporter.
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2 Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag

Andel av räkenskapsårets försäljningar 1 % 1 %

Andel av räkenskapsårets inköp 24 % 24 %

KONCERN MODERBOLAG

NOT 2021 2020 2021 2020

3 Hyresintäkter

Bostäder
Hyresintäkt brutto 137 687 134 052 0 0
Outhyrt -1 870 -2 309 0 0
Rabatter -658 -544 0 0
Nettohyra bostäder 135 159 131 199 0 0

Lokaler
Hyresintäkt brutto 195 707 222 635 157 179 177 139
Outhyrt -1 025 -2 608 0 0
Hyresrabatt -4 184 -4 493 - 4 119 -4 383
Nettohyra lokaler 190 498 215 534 153 060 172 756

Garage och P-platser
Hyresintäkt brutto 2 448 2 386 37 46
Outhyrt -687 -691 0 0
Nettohyra garage och p-platser 1 761 1 695 37 46

Summa hyresintäkter netto 327 418 348 428 153 097 172 802

4 Reparationer och Underhåll
Reparationer 9 293 13 218 2 797 4 604
Planerat underhåll 32 341 28 925 7 762 6 644
Summa 41 634 42 143 10 559 11 248

5 Taxebundna kostnader
Vatten 10 449 9 771 1 932 1 758

 El 13 815 14 235 9 838 10 322
Sophantering 5 434 5 336 1 179 1 107
Summa 29 698 29 342 12 949 13 187

6 Uppvärmning
Olja 263 309 118 117
Fjärrvärme 31 624 28 444 9 404 8 791
Eluppvärmning 2 085 2 320 0 0
Summa 33 972 31 073 9 522 8 908
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7 Övriga externa kostnader

7:1 Ersättning till revisorerna
Revisionsuppdraget 312 256 160 129
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

0 0 0 0

Övriga tjänster 32 28 16 8

7.2 Övriga externa kostnader

Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska 
erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 3 485 4 805 3 218 4 655
Förfaller senare än ett men inom 5 år 54 815 110 957 49 970 107 109
Förfaller senare än fem år 0 0 0 0
Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter 58 309 62 317 55 003 59 070

varav maskiner och inventarier 1 224 1 840 183 606

Framtida minimileaseavgifter som ska  
erhållas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal som:

Förfaller inom ett år 42 245 41 443 3 069 3 562
Förfaller senare än ett men inom 5 år 169 972 239 379 142 218 200 413
Förfaller senare än fem år 769 698 970 955 353 213 517 132
Under perioden intäktsförda 
leasingavgifter 328 522 349 350 153 096 172 802

De framtida minimileasavgifter som ska erläggas avser i huvudsak lokalhyror.
De framtida minimileasavgifter som ska erhållas avser i huvudsak hyror för 
bostäder och lokaler.
Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på nominella värden och 
kvarvarande avtalstid.

Avtalstiden för bostäder är 3 mån, i enlighet med hyreslagen. För lokaler varierar 
avtalstiden mellan 3 mån och 25 år. Avtalstiden för maskiner och inventarier är 
mellan 2–4 år.

8 Fastighetsskatt

Fastighetskatt lokaler -250 526 88 88
Fastighetskatt bostäder 1 615 1 938 0 0

Summa 1 365 2 464 88 88
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9 Personal

9:1 Medeltalet anställda

Antal anställda 109 109 0 0
– varav kvinnor 55 57 0 0

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare
Styrelseledamöter 5 5 5 5
– varav kvinnor 20 % 40 % 20 % 40 %

VD och andra ledande befattningshavare 5 7 5 7
– varav kvinnor 40 % 29 % 40 % 29 %

9:2 Personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD 1 394 1 392 136 126

 Övriga anställda 41 533 41 307 0 0

Sociala kostnader
Sociala kostnader – exkl pensionskostnader 13 832 13 407 24 34
Pensionskostnader VD/Styrelse 439 358 0 0
Pensionskostnader övrig personal 3 319 3 074 0 0

Övriga personalkostnader
Kostnadsersättningar 29 37 1 5
Utbildning etc 1 520 973 0 0
Summa 62 066 60 548 161 165
Ingen i styrelsen har några särskilda 
anställningsvillkor.

10 Avskrivningar

Byggnader 31 639 40 758 4 341 12 049
Maskiner och inventarier 4 537 5 440 2 073 2 945
Markanläggningar 2 919 3 012 979 1 107
Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 228 11 520 14 223 11 515
Summa 53 323 60 730 21 616 27 616

11 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga finansiella intäkter 105 88 0 0
Summa 105 88 0 0
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12 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntor till kreditinstitut 16 789 19 044 3 573 3 991
 Övriga finansiella kostnader 4 884 4 506 1 855 1 672

Summa 21 673 23 550 5 428 5 663

13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 2 772 -112 2 837 47
Skatt på årets resultat 2 772 -112 2 837 47

Redovisat resultat före skatt -11 872 -222 xxx -3 431

Skatt beräknad enligt gällande  
skattesats (20,6 %) -1 419 47 -1 932 734
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 799 -807 -495 0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 196 36 130 0
Skatteeffekt av tidigare ej redovisad  
uppskjuten skatt

5 794 612 5 134 -687

Redovisad skattekostnad 2 772 -112 2 837 47

14 Byggnader

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 480 081 1 448 273 175 747 171 802
Årets investeringar 15 651 36 643 0 5 921
Jämkning moms 0 -1 398 0 -1 398
Sålda/utrangerade byggnader -6 532 -3 437 -6 000 -578
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 489 200 1 480 081 169 747 175 747

Ingående ackumulerade avskrivningar -426 314 -388 037 -25 833 -14 010
Årets avskrivningar enligt plan -31 638 -40 759 -4  340 -12 050
Sålda/utrangerade byggnader 949 2 482 738 227
Utgående ackumulerade avskrivningar -457 003 -426 314 -29 435 -25 833

Ingående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar 138 500 138 500 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -161 665 -135 375 -5 000 0
Årets nedskrivning 0 -26 290 0 -5 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -161 665 -161 665 -5 000 -5 000

Bokfört värde 1 009 032 1 030 602 135 312 144 914
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15 Mark

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 40 664 34 175 10 284 10 284

Årets investeringar 3 923 6 500 3 500 0
Såld mark 0 -11 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 44 587 40 664 13 784 10 284

Ingående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar 3 500 3 500 0 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 443 -3 443 0 0

Bokfört värde 44 644 40 721 13 784 10 284

Bokfört värde på byggnader och mark
för samtliga fastigheter 1 053 676 1 071 323 149 096 155 198

varav fastigheter utan åsatt taxeringsvärde 
-typ vårdbyggnader 347 543 300 422 146 627 141 563

Taxeringsvärde för byggnader och mark 802 625 796 530 8 791 8 791

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 1 988 000 1 962 000 188 000 194 000

Bedömt marknadsvärde på fastigheterna 2021-12-31
Fastigheterna i dotterbolaget har värderats internt. Till stöd vid värderingen har 
Datschas information- och analysverktyg för värdering av kommersiella 
fastigheter använts. Fastigheternas värde har bedömts med hjälp av en 
kassaflödesmodell.

16 Markanläggning

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 58 228 56 753 19 393 19 482
Nyanskaffning under året 985 1 920 546 0
Sålda/utrangerade markanläggningar -18 -415 -18 -59
Jämkning moms 0 -30 0 -30

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 59 195 58 228 19 921 19 393

Ingående ackumulerade avskrivningar -12 567 -9 760 -3 713 -2 622
Årets avskrivningar enligt plan -2 919 -3 012 -979 -1 107
Sålda/utrangerade markanläggningar 6 205 6 16
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 480 -12 567 -4 686 -3 713

Bokfört värde 43 715 45 661 15 235 15 680
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17 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 294 796 276 709 294 701 276 614
Nyanskaffning under året 88 267 22 016 88 267 22 016
Sålda/utrangerade tillgångar -3 624 -3 929 -3 624 -3 929

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 379 439 294 796 379 344 294 701

Ingående ackumulerade avskrivningar -37 624 -26 726 -37 557 -26 663
Årets avskrivningar enligt plan -14 228 -11 519 -14 223 -11 515
Sålda/utrangerade tillgångar 553 621 553 621

Utgående ackumulerade avskrivningar -51 299 -37 624 -51 227 -37 557

Bokfört värde 328 140 257 172 328 117 257 144

18 Pågående ny- och ombyggnationer

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 125 571 132 226 101 706 95 171
Årets investeringar och avslutade projekt -39 583 -5 688 -62 805 6 535
Omklassificering -4 635 -967 -4 635 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 81 353 125 571 34 266 101 706

19 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 70 293 68 407 30 204 29 218
Årets investering 4 353 3 827 2 640 1 598
Sålda/utrangerade inventarier -454 -1 821 -454 -492
Jämkning moms 0 -120 0 -120
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74 192 70 293 32 390 30 204

Ingående ackumulerade avskrivningar -35 739 -31 723 -10 467 -7 685
Årets avskrivningar enligt plan -4 537 -5 440 -2 073 -2 945
Sålda/utrangerade inventarier 330 1 424 330 163
Utgående ackumulerade avskrivningar -39 946 -35 739 -12 210 -10 467

Bokfört värde 34 246 34 554 20 180 19 737

20 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Husbyggnadsvaror HBV förening 40 40 0 0
Uppskjuten skattefodran 268 0 268 0
Andelar i koncernföretag
Aktier i dotterbolag AB Tierpsbyggen, 
556088-2325 0 0 53 700 53 700
med säte i Tierp, ägd andel 100 %.  
53 750 aktier á 1 000 kr. 
2021-12-31 uppgick EK till 99 370 tkr och 
årets resultat var -2 556 tkr.

Summa 308 40 53 968 53 700
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21 Varulager

Bränslelager 296 350 83 178
Vitvaror, byggmaterial, förnödenheter m m 1 037 855 0 0
Summa varulager 1 333 1 205 83 178

22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Modulhyra 1 001 1 481 1 001 1 481
Försäkringar 289 4 203 5 0
Kabel TV 212 212 0 0
Projektkostnader Kyrkskolan 4 250 0 4 250 0
Övriga interima fordringar 1 498 1 373 683 572
Summa 7 250 7 269 5 939 2 053

23 Eget kapital
Aktiekapital 53 750 aktier. Tierps kommun 
äger samtliga aktier i bolaget.

24 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 9 261 12 033 0 2 569

Byggnader och förbättringsutgifter i annans 
fastighet

35 577 32 457 13 704 12 003

Skattemässigt underskott -26 562 -21 717 -14 392 -10 719
Uppskjuten skatt på pågående projekt 1 055 2 275 420 1 285
Balanslåneposter -809 -982 0 0

Skatt på årets resultat avser uppskjuten skatt 2 772 -112 2 837 47

25 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 385 000 1 385 000 510 000 510 000

Redovisning av förfallotider för långfristiga 
skulder till kreditinstitut

Skulder som förfaller inom 1 år efter 
balansdagen

290 000 190 000 110 000 50 000

Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år efter 
balansdagen

1 095 000 1 100 000 400 000 415 000

Skulder som förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen

0 95 000 0 45 000

26 Skulder till koncernföretag

Skulder till koncernföretag innehåller en checkkredit som utgör en underkredit till Tierps kommuns checkkredit

Checkkredit
Checkkredit limit 120 000 120 000 60 000 60 000
Ej utnyttjad kredit -104 668 -116 750 -44 668 -56 750
Utnyttjad kredit 15 332 3 250 15 332 3 250
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27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semester- och löneersättningar 3 057 3 629 0 0
Upplupna sociala avgifter 1 848 1 805 11 16
Upplupna kostnadsräntor 1 765 2 058 436 461
Upplupna sociala avgifter för semester-  
och löneskuld 1 225 1 488 0 0
Övriga upplupna kostnader 6 359 5 384 1 536 3 197
Summa 14 254 14 364 1 983 3 674

28 Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo 868 838 0 0

29 Derivat 2021-12-31
Koncernen innehar 26 ränteswapar i syfte att räntesäkra lån med korta räntebindningstider. Koncernen tillämpar 
säkringsredovisning. Koncernen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta för samtliga swapar. Moderbolaget har 
utöver dessa  
1 st swap på 40 Mkr som startar 2022-04-14. (ingår ej nedan)

Derivatinstrument Slutdag

Ränteswap (betalar fast ränta) 2021 0 150 000 0 60 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2022 200 000 200 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2023 160 000 160 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2024 60 000 60 000 20 000 20 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2025 90 000 50 000 40 000 0
Ränteswap (betalar fast ränta) 2026 150 000 100 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2027 130 000 130 000 50 000 50 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2028 145 000 95 000 60 000 60 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2029 45 000 45 000 45 000 45 000
Ränteswap (betalar fast ränta) 2030 90 000 0 40 000 0

1 070 000 990 000 405 000 385 000

Ränteswaparnas värde 31/12 -2 463 -30 050 3 107 -5 739
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30 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 9 336 534 kr
Årets resultat -6 544 465 kr
Summa 2 792 069 kr

Styrelse föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 2 792 069 kr

31 Uppskattningar och bedömningar
Fastighetsvärdering har skett i enlighet med kommentarer i Not 15. Som stöd för 
direktavkastningen i modellen har statistik över Tierps kommun hämtats från 
Newsec.
Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som 
inleds efter 31 december 2019 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 
31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade värden för 
uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt har beräknats med användning av 
den skattesats som kommer att gälla i Sverige från perioden efter 31 december 
2020 (20,6 %) och framåt.
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Fastighetsförteckning

Benämning Ort Fastighetsbeteckning Total lokalyta Total bostadsyta

Aspenskolan Tierp Tierp 127:1 8 057,0

Högbergsskolan Tierp Tierp 11:2, 4:68 19 808,0

Centralskolan Tierp Tierp 84:11 5 210,0

Humlegården Tierp Tierp 89:8 720,0

Industrihuset Tierp Tierp 58:1 10 008,0

Vegavallen Tierp Tierp 2:67 5 185,0

Aspenbadet Tierp Tierp 134:1 1 851,0

Sjukarby ridanläggning Tierp Vallskoga 1:120 2 535,0

Vallskoga förskola Tierp Tierp 2:74 779,0

Möbeln Tierp Tierp 75:1 6 106,0

Kommunhuset Tierp Tierp 140:1 3 308,0

Kyrkskolan/förskola Tierps kyrkby Tierps Kyrkby 2:1 3 228,0

Tallbacksskolan/förskola Månkarbo Yttrö 55:1 1 730,0

Mehede skola/förskola Mehedeby Mehede 3:43 1 406,0

Örbyhus skola/förskola Örbyhus Libbarbo 3:1 7 287,0

Vendels skola/förskola Vendel Hovgårdsberg 1:16 1 645,0

Tobo skola/förskola Tobo Pesarby 2:60 868,7

Palettens förskola Örbyhus Libbarbo 8:3 1 050,0

Bruksskolan/förskola Söderfors Jörsön 1:310 4 456,6

Solgläntan Söderfors Jörsön 1:32 1 373,0

B-huset Söderfors Söderfors Jörsön 1:310 375,5 120,0

Bruksvallen Söderfors Jörsön 9:2 507,0

Brandstation Söderfors Söderfors Jörsön 9:1 965,0

Slagghus Söderfors Jörsön 9:1 206,0

Björkängsskolan Karlholm Nöttö 50:46 3 377,0

Gullvivan Karlholm Nöttö 50:47 933,0

Ol-Andersskolan Skärplinge Skärplinge 1:77 4 440,0

Linnean 1 & 2 Skärplinge Skärplinge 1:80 420,0

PEK-hallen Skärplinge Skärplinge 1:76 3 300,0

Hållnäs skola/förskola Hållnäs Hållnäs 1:6 2 092,0

Brandstation Hjälmunge Hållnäs Hjälmunge 1:41 98,0

Gula Villan Tierp Tierp 75:1 244,0

Stationshus Tierp Tierp 1:1 447,5

Garage S-fors Söderfors Söderfors Bruk 1:67 168,0

Garage Karlholm Karlholm Karlholm 1:48 120,0

Friluftsgård (kollot) Hållnäs Göksnåret 7:228 625,0

Masugn Tobo Tobo 1:8 10,0



Årsredovisning 2021
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Benämning Ort Fastighetsbeteckning Total lokalyta Total bostadsyta

Greven Tierp Tierp 75:7 1 129,0

Centralgatan 3 Tierp Tierp 33:2 674,5

Ängsvägen 17 Örbyhus Libbarbo 8:24 511,5

Smedjan Karlholm Karlholm 1:48 1 199,0

Grekiska Templet Söderfors Jörsön 9:1 250,0

Bäggeby Tierp Tierp 4:204 1 434,3

Kvarnen Skärplinge Skärplinge Skärplinge 1:74 127,0

Centralhallen Tierp Tierp 84:12 1 871,0

Kvarnbackens förskola Tierp Tierp 4:114 1 572,5

Missionskyrkan Månkarbo Yttrö 5:20 545,0

   114 373,1 120,0
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut/ Svar på motion    Datum Diarienummer 

2022-03-11 KS.2021:1022
  

  
   
  
    

 
 
Svar på motion -  Tierps Lugn! 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen, samt 
 
att lämna motionens förslag till Namngivningskommitté för att beakta vid 
framtida namngivning av gator och torg enligt ordinarie beslutsprocess.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Krister Andersson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att tillägna Kristina Lugn en plats i Tierp, exempelvis en gata eller ett torg.   
 
Beslutsmotivering 
Kristina Lugns livsgärning och bidrag till det svenska kulturarvet är av 
nationell betydelse. Kommunen ser därför positivt på namngivning av gata, 
torg eller annan form av allmän plats i kommunen, för att hylla Kristina 
Lugn.  
 
Ärenden beträffande namngivning bereds dock av kommunens 
Namngivningskommitté, varefter ärendet beslutas av utskottet 
samhällsbyggnad. Som svar föreslås därför en alternativ att-sats som är i 
enlighet med kommunens delegationsordning.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut – Svar på motion - Tierps Lugn! 
  Motion - Tierps Lugn!, Krister Andersson (V) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 Kommunarkitekten 
 Namngivningskommittén 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut/Motionssvar    Datum Diarienummer 

2022-0311 KS/2021:781
  

  
    
    

 
 
Svar på motion – Ändring av avgift för Förhandsbesked 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Åker (SD) föreslår i en motion: 
 
-att kostnaden för förhandsbesked inom planlagt område sänks till 2700 kr 
-att kostnaden för förhandsbesked utanför planlagt område sänks till 3100 
kr 
-alternativt 3 förhandsförsök för den fastslagna summan för dags dato  
 
Därefter ger vi till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnad att i uppdrag 
utarbeta direktiv enligt ovan.  
 
Beslutsmotivering 
Motionen inkom under 2021, motionen relateras till avgiftsnivåer i Plan- 
och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2021. Då gällande avgifter 
var 7 700 kr för förhandsbesked inom planlagt område och 9 100 kr 
utanför planlagt område. 
 
I motionen framförs att Tierps kommun är en glesbygdskommun där 
många gårdar upphör med jordbruksverksamhet vilket resulterar i ökad 
mängd tillgänglig mark för nybyggnation. För att möjliggöra ökad 
spekulation kring nybyggnad med mindre risk för dyra avslag förslås 
sänkta avgifter. 
 
Handläggning av ärende gällande förhandsbesked är en omfattande 
prövning av platsens lämplighet för den åtgärd som ansökan gäller. 
Utanför detaljplanelagt område kan prövningen likställas med en förenklad 
detaljplaneprocess. Handläggningens omfattning beror på förutsättningarna 
på platsen med det görs alltid platsbesök av bygglovhandläggare, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör samt naturvårdshandläggare. Remisser skickas 
till sakkunniga och deras yttranden och ställningstaganden vägs samman 
med utredningar gällande bland annat vattentillgång och buller. 
Sökanden hålls löpande uppdaterad om vad som tillförs ärendet och har 
möjligheten att dra tillbaka sin ansökan om något framkommer som 
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antyder att platsen inte är lämplig för det som planeras vilket kan föranleda 
ett avslagsbeslut i ärendet. Även om sökanden väljer att dra tillbaka sin 
ansökan, innan huvudbeslut tagits i ärendet, tas en avgift ut. Avgiften 
baseras då på antalet nedlagda handläggningstimmar och inte den 
fastställda avgiften enligt taxa. 
 
Avgifter enligt fastanställd taxa är baserad på genomsnittlig tidsåtgång för 
varje ärendetyp. Att sänka avgifterna för förhandsbesked innebär att 
handläggningen till stor del behöver finansieras av kommunala medel. 
 
Innan en ansökan lämnas in till kommunen erbjuds rådgivning om det 
kommande ärendet. Kund kan tidigt få information om något på platsen 
indikerar att det inte är lämpligt att bygga det som planeras. Den 
kostnadsfria rådgivningen kan ge vägledning som gör att kunds 
förhoppningar och vår handläggningstid inte behöver läggas på ärenden 
där vi inte ser möjligheter till beviljat förhandsbesked. Kund har alltid 
möjlighet att lämna in ansökan för vilken plats och åtgärd denne än väljer 
och vi prövar ärendet utifrån givna förutsättningar.  
 
I Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022 har en ny post 
införts. Posten innebär att bygglovavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked, där förhandsbeskedets villkor följs, reduceras. Detta 
eftersom förhandsbeskedet innebär en grundlig prövning som inte behöver 
göras på nytt i bygglovsärendet, avgifterna blir nu mer rättvisande med 
hänsyn till den handläggningstid som läggs ner i ärendet. 
 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark inte 
bebyggas om det inte behövs för att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.  
Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet 
och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut – Svar på motion - Ändring av avgift för 
Förhandsbesked 

 Motion - Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonas Åker (SD) 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut/ Motionssvar    Datum Diarienummer 

2022-03-15 KS/2020:865
  

  
   
  
    

 
 
Svar på motion – Distansarbete i framtiden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse att-sats 1, 2 och 3 i motionen besvarad, samt 
 
att avslå att-sats 4 i motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med rapport enligt nedan. 
 

1. En utvärdering av det ökade distansarbetet under 2020. 
2. En redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs 

när fler jobbar oftare i en hemmamiljö. 
3. Åtgärder för att främja och underlätta för distansarbete hemma, 

och för att säkerställa en god arbetsmiljö, inklusive den digitala 
arbetsmiljön, vid distansarbete. 

4. Förslag på hur arbetstagarna kan få ett fullgott försäkringsskydd 
vid arbete hemma, likvärdigt med skyddet som erbjuds vid arbete 
på arbetsplatsen. 

 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun har en rutin för den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med rutinen är att säkerställa att den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller de krav 
som anges i arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 
2001:1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska således säkerställa en god 
arbetsmiljö, inklusive den digitala arbetsmiljön, vid distansarbete. 
 
Utöver rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har även en rutin för distansarbete inom Tierps kommun tagits fram. 
Rutinen ska förankras i kommundirektörens ledningsgrupp och samverkas 
med de fackliga organisationerna. Rutinen anger vad som gäller vid 
distansarbete, det handlar om arbetsmiljön, arbetsuppgifterna, arbetstiderna 
och villkoren arbetsrättsligt. Att arbeta på distans är möjligt för cirka 250 
medarbetare i Tierps kommun och möjligheten för denna grupp är inte en 
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rättighet utan det är alltid verksamhetens art samt ansvarig chef som 
beslutar. En skriftlig överenskommelse om att arbeta på distans ska skrivas 
under av chef och medarbetare där villkoren tydligt framgår. För att 
säkerställa att distansarbetsplatsen uppfyller kraven på god arbetsmiljö ska 
ansvarig chef genomföra en digital skyddsrond, detta ska göras innan 
överenskommelse upprättas. För att göra den digitala skyddsronden finns 
ett chefsstöd framtaget. Det nya normala efter pandemin handlar mycket 
om att möjliggöra utifrån verksamheternas behov att det även 
fortsättningsvis fungerar att arbeta på distans. En viktig faktor är att hitta 
balansen mellan kontorsarbete och distansarbete där det är viktigt med att 
återskapa de sociala kontakter som en arbetsplats ger. Att tänka på för 
Tierps del är att skapa bra förutsättningar så att god bra arbetsmiljö finns 
både på kontoret och på distansarbetsplatsen och att hitta balansen när vi 
ska arbeta på kontoret som vi då tydliggör är huvudarbetsplatsen. 
Omfattningen av distansarbete beslutas av varje verksamhet och utgår då 
från verksamhetens behov och förutsättningar.   
 
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
ska redovisas för förhandlingsdelegationen och till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen ska innehålla en handlingsplan för hur det som inte fungerat 
bra ska förbättras.  
 
Cheferna har tillgång till tips och idéer för vad som kan underlätta för att 
skapa en bra arbetsmiljö vid distansarbete via flera olika länkar, bl.a. 
arbetsmiljöverket, ”Sunt arbetsliv”. Previa och Prevent. En ny digital 
arbetsmiljöutbildning är framtagen vilket är ett stöd för cheferna. 
 
Via STAMINA görs mätningar av hur medarbetarna upplever sin 
arbetsmiljö fyra gånger per år och varje arbetsgrupp upprättar en 
handlingsplan för det som behöver åtgärdas. 
 
Dessa rutiner och den hjälp som cheferna har tillgång till ska borga för en 
god arbetsmiljö vid allt arbete även då det sker på distans. Brister i 
arbetsmiljön ska upptäckas, rapporteras och åtgärdas. 
 
AFA försäkring gäller vid distansarbete. Försäkringen gäller inte när man 
skadar sig i hemmet i största allmänhet. När det gäller distansarbete är det 
framför allt en fråga som kommer upp: svårigheten att bevisa ett samband 
mellan ett olycksfall och arbete när arbetet utförs i bostaden. Till skillnad 
från arbete på andra arbetsplatser krävs att olycksfallet står i påtagligt och 
direkt samband med förvärvsarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut – Svar på motion - Distansarbete i framtiden 
 Motion - Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 
 Rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet  
 Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 Kommundirektören 
 HR-chefen 
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