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Fem år i sammandrag
Kommunen
Nettokostnader (mnkr)
därav avskrivningar (mnkr)
Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr)
Tillgångar (mnkr)
Eget kapital (mnkr)
Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Soliditet (%)
Personalkostnader (mnkr)
Kommunal skattesats (%)
Antal kommuninvånare
Antal årsarbetare

2014

2015

2016

2017

2018

1 025,6
44,8
8,2
939,3
429,8
295,6
36,6
47
717,0
20,99
20 245
1 544

1 067,0
45,9
13,9
993,5
443,0
358,2
88,6
45
766,0
20,99
20 547
1 611

1 077,9
38,5
41,2
1 085,1
484,2
358,4
33,6
45
811,0
20,99
20 744
1 668

1 159,2
39,3
4,0
1 119,0
488,2
363,4
56,3
44
857,5
20,99
20 930
1 711

1 236,9
35,9
-30,4
1 130,4
457,8
391,8
48,8
41
901,8
20,99
21 127
1 734

Koncernen
Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr)
Tillgångar (mnkr)
Eget kapital (mnkr)
Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr)
Soliditet (%)
Antal lediga lägenheter i genomsnitt
Energiförsäljning (MWh)

24,1
1 853,9
461,7
1023,8
25
23
53 907

26,4
1 989,4
487,4
1 263,1
24
8
55 334

49,2
2 413,7
536,5
1 572,8
22
6
58 101

9,7
2 656,6
548,2
1 774,8
21
3
59 192

-19,6
2 674,6
528,6
1 998,7
18
3
57 950

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

15
11
7
3
2
1
2
8
49

Mandatfördelning*
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Antal mandat totalt*

* 2014 avser mandatperioden 2014-2018. 2018 avser mandatperioden 2018-2022
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Kommunstyrelsens ordförande
Högkonjunkturen har under det gångna året
hållit i sig. Arbetslösheten i kommunen i
åldrarna 16-64 år uppgick till 8,3 procent vilket
är 0,8 procentenheter lägre än under 2017.
Kompetensbrist är nu en mycket aktuell fråga
för såväl Tierps kommun som för det lokala
näringslivet. I december 2018 beslutades att
starta upp lärlingsutbildningar på Högbergsskolan inom programmet för handel och
administration samt inom VVS- och
fastighetsprogrammet. Lärlingsutbildningarna
syftar till att öka den lokala matchningen
mellan
elever,
gymnasieutbudet
och
kompetensefterfrågan.

Det gångna verksamhetsåret 2018 var ett
mycket händelserikt år. Ett valår som
resulterade i ett helt nytt politiskt styre. Det
nya styret valde att tillträda i förtid, i början av
november i stället för vid årsskiftet, då de
ekonomiska prognoserna under hösten pekade
på ett underskott i trettiomiljonersklassen. Ett
förtida tillträde gav möjlighet att genomföra en
mycket kort budgetprocess för framtagande av
en reviderad budget inför 2019 i syfte att
kunna styra med en delvis egen budget första
mandatperiodsåret.
Kommuninvånarnas ålderssammansättning gav
under 2018 en ökad efterfrågan av förskoleplatser och skola, en trend som varat sedan
tidigare år. Den lagda budgeten för 2018 har
inte
räckt
till
för
att
möta
verksamhetstillväxten inom dessa områden.
Det verksamhetsområde där kostnaderna
överskridit ekonomisk ram allra mest under
2018 är dock Individ- och familjeomsorgen.
Under året har det inkommit 91 procent fler
orosanmälningar gällande barn i förhållande
till föregående år. Det är en mycket
anmärkningsvärd utveckling som tydligt pekar
på ett behov av framtida förebyggande åtgärder
för barnens bästa.

Det sker stora omvärldsförändringar just nu
och kommunen möter redan idag stora
utmaningar så som demografi, kompetensbrist
och förändrat samhällsklimat. För att bemästra
morgondagens utmaningar behövs nya
metoder. Vi är bara i början av digitaliseringen
som ger nya möjligheter att förändra arbetssätt,
skapa delaktighet och frigöra tid för det som
många gånger är det allra viktigaste, det
personliga mötet.
Valåret 2018 innebar såväl avtackning av
många politiskt aktiva som en start för många
nya i demokratins tjänst. Ett stort tack till alla
som valt att på något vis bidra med
engagemang i det lokala demokratiarbetet.

Sommaren 2018 präglades av extrem värme
och torka. När det är dags att sammanfatta
verksamhetsåret kan det konstateras att
beredskapen för att möta extremvärmen var
god och kommunens medarbetare förtjänar en
eloge för att ha bidragit med bra förberedelser,
goda insatser och nya idéer för att mildra
situationen för framförallt våra äldre.

Slutligen vill jag rikta det största och varmaste
tacket till kommunens alla medarbetare som
varje dag och dygnet runt bär upp och
utvecklar vår organisation. Tack!
Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Vision för Tierps kommun
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Förvaltningsberättelse för kommun och koncern
Bokslut har upprättats för år 2018.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens
översikt och analys av de olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen.

Sysselsättning och näringsliv
Under år 2018 var det 90 000 fler personer
som gick vidare till arbete eller studier jämfört
med 2017. Arbetslösheten* i Sverige sjönk
från 6,7 procent till 6,4 procent år 2018,
samtidigt som sysselsättningsgraden ökade till
78,8 procent. Sverige hade därmed fortsatt den
högsta sysselsättningsgraden i hela EU.

Omvärld, arbetsmarknad och
befolkning
Samhällsekonomisk utveckling
Den svenska ekonomin är på väg in i en
avmattningsfas, även om högkonjunkturen
väntas bestå de närmaste två åren, enligt en
prognos från Konjunkturinstitutet (KI).
Konjunkturen har drivits av en stor efterfrågan
på nya bostäder, det resulterade i att bostadsinvesteringarna låg på historiskt höga nivåer i
början på 2018. Sedan dess har bostadsinvesteringarna minskat och nedgången ser ut
att fortsätta under 2019. Detta väntas bidra till
att BNP-tillväxten dämpas det första kvartalet
2019.

Till följd av de senaste årens goda konjunkturutveckling och starka efterfrågan på arbetskraft
har bristen på kompetenser på arbetsmarknaden ökat. Arbetsförmedlingen bedömer
i sin prognos att bristen på utbildad arbetskraft
kommer att fortsätta utgöra ett hinder för jobbtillväxten inom ett stort antal yrken. För helåret
2019 väntas antalet sysselsatta stiga med
65 000 personer och för 2020 med 46 000
personer. Prognosen visar att under 2019 och
2020 fortsätter arbetskraften att växa med
ytterligare 133 000 personer, samtidigt som
arbetskraftsdeltagandet stiger till drygt 85
procent. En stor del av ökningen av arbetskraften består av utrikes födda.

Efter några starka år blir det ekonomiska läget
för Sveriges kommuner alltmer ansträngt,
enligt Sveriges kommuner och landsting
(SKL). SKL menar att skatteunderlaget
bromsar in under 2019 och att verksamheterna
kommer utsätts för ett fortsatt högt
demografiskt tryck. Befolkningens sammansättning leder till en ökad efterfrågan av
förskolor, skolor samt vård och omsorg. De
ekonomiska utmaningarna börjar successivt
visa sig i många kommuner. Inom individ- och
familjeomsorgen har bland annat effekterna av
bostadsbristen
och
statens
minskade
ersättningar för ensamkommande lett till att det
senaste årets snabba kostnadsutveckling slår
igenom i budgetunderskott. En svag utveckling
av antalet arbetade timmar kommande år
kommer medföra en dämpning av den
kommunala skatteunderlagstillväxten. SKL
menar att om kostnaderna ökar i takt med
demografin till år 2022 skulle kommunerna
behöva genomföra åtgärder, så som nya
arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31
miljarder, utan höjda statsbidrag.

Arbetslösheten** sjönk i hela Uppsala län år
2018. Arbetslösheten i Tierps kommun uppgick till 8,3 procent av arbetskraften i åldrarna
16-64 år, vilket är 0,8 procentenheter lägre än
2017. I Uppsala län, liksom i riket som helhet,
ökade antalet personer som år 2018 berördes
av varsel om uppsägning. Flest berörda i riket
fanns inom näringsgrenen tillverkning.
Enligt Bolagsverket sjönk nyföretagandet i
Sverige med 7 procent under år 2018 jämfört
med 2017. Den trenden gäller dock inte i
Tierps kommun. Enligt Upplysningscentralen
(UC) registrerades 136 nya företag i Tierps
kommun under 2018, jämfört med 101 nya
företag år 2017. I Uppsala län registrerades
totalt 2 345 nya företag under 2018.

*Arbetslösheten

här 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.
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I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners
företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats
239 år 2018. År 2017 hade Tierps kommun
plats 110. Undersökningen baseras till två
tredjedelar på resultatet av en enkätundersökning till företag och till en tredjedel
på statistiska faktorer. När det gäller enkäten
till företagen så har Tierps kommun tappat
placeringar på samtliga frågeområden.

Befolkning
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till
21 127 personer den 31 december 2018. Det är
en ökning med 197 personer jämfört med år
2017. År 2018 flyttade 1 297 personer till
Tierps kommun och 1 087 personer flyttade ut
från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på
210 personer. Kommunens födelsenetto var
-13 personer, vilket betyder att det avled 13
personer fler än vad som föddes under året.

Bostadsmarknad***
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var
medelpriset för småhus i Sverige 2 967 000
kronor år 2017, vilket är en ökning med 8
procent jämfört med 2016. På 10 år har medelpriset för småhus stigit i Sverige med 63
procent. För ett fritidshus var medelpriset
1 842 000 kronor 2017, det innebär att medelpriset för fritidshus har stigit med cirka 10
procent jämfört med år 2016.

Diagram 1 visar folkmängden i Tierps
kommun från år 1968 till 2018. Tabell 1 visar
en sammanställning över befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i Tierps
kommun. Diagram 2 visar kommunens
befolkningsstruktur jämfört med riket den 31
december 2018.

Enligt SCB var medelpriset för ett småhus för
permanentboende år 2017 i Tierps kommun
1 507 000 kronor. Medelpriset för småhus steg
med 3,2 procent från år 2016 till 2017. På 10
år, mellan år 2007 och 2017, har medelpriset
stigit med 67 procent.

Källor:

- Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget december 2018
- Arbetsförmedlingen: Arbetslöshet, Varselstatistik per län,
Arbetsförmedlingens prognos för åren 2018-2020 och
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

- Svenskt Näringsliv: Ranking Företagsklimat
- Statistiska centralbyrån (SCB)
- Sveriges kommuner och landsting (SKL):

Medelpriset för ett fritidshus i Tierps kommun
var 944 000 kronor år 2017, det betyder att
medelpriset har stigit med cirka 14 procent
från år 2016.

Ekonomirapporten, december 2018

*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad avser år 2017. Statistiken för år 2018 publiceras
hos SCB i slutet av maj 2019.
Diagram 1. Folkmängd i Tierps kommun 1968-2018
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Tabell 1. Befolkningsutveckling de senaste fem åren i Tierps kommun
Folkmängd
Män
Kvinnor
Totalt
Befolkningsförändringar
Födda
Avlidna
Födelsenetto
Inflyttade
Utflyttade
Flyttningsnetto
Befolkningsökning

2014
10 226
10 019
20 245

2015
10 388
10 159
20 547

2016
10 489
10 255
20 744

2017
10 652
10 278
20 930

2018
10 743
10 384
21 127

211
257
-46

275
240
35

255
255
0

229
233
-4

230
243
-13

1 182
1 037
145

1 228
972
256

1 427
1 230
197

1 364
1 186
178

1 297
1 087
210

101

302

197

186

197

Diagram 2. Befolkningsstruktur över Tierps kommun den 31 december 2018
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Kommunens organisation

Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen:
•
•
•
•

Den politiska organisationen
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta
beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige
har 49 ledamöter som väljs vart fjärde år.
Nedan finns mandatfördelningen för mandatperioderna 2014-2018 och 2018-2022:
2014-2018
Moderaterna (M)
6
Centerpartiet (C)
9
Liberalerna (L)
1
Kristdemokraterna (KD)
1
Socialdemokraterna (S)
20
Vänsterpartiet (V)
3
Miljöpartiet de gröna (MP)
3
Sverigedemokraterna (SD)
6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utskottet samhällsbyggnad
Utskottet barn och ungdom
Utskottet arbete och omsorg

Utskotten har delegation att fatta vissa beslut.
Tjänstemannaorganisationen
Tjänstemannaorganisationen
består
av
kommundirektör och tre block; produktion,
gemensam service och medborgarservice.

2018-2022
7
11
1
2
15
3
2
8

Kommundirektörens ansvarsområden är bland
andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs
effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta
mål och fattade beslut.
Produktion - Större delen av kommunens
verksamheter hör till blocket produktion. Här
finns individ- och familjeomsorg, vård- och
omsorg, utbildning samt kultur och fritid.

Demokratiberedningen är en fast beredning
knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige
kan, utöver demokratiberedningen, inrätta
tillfälliga beredningar. Beredningarna ska
utgöra en direkt länk mellan fullmäktige och
medborgarna, dialogen kan ske till exempel
genom öppna sammanträden och medborgardialog. Under år 2018 var ingen tillfällig
beredning verksam.

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps
kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska vara kommunens
ansikte
utåt
och
ansvarar
för
myndighetsutövning, rådgivning, vägledning,
marknadsföring, kommunikation och service.
Gemensam service ska ge den politiska
organisationen samt produktion, medborgarservice och kommundirektör stöd med
ekonomi, arbetsliv- och personalfrågor, IT,
kostfrågor, upphandling, löneadministration,
pensioner, nämndadministration, dokumenthantering, kvalitet och utveckling.

Valnämnden ansvarar, på lokal nivå, för
genomförandet av allmänna val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige, val till
Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd
för kommunens egna verksamheter. Detta för
att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Tierps kommun har två kommunala bolag;
Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps
Energi och Miljö AB.

Lönenämnden och IT-nämnden är två
gemensamma nämnder som Tierps kommun är
värdkommun för. I Lönenämnden ingår
Knivsta, Älvkarleby och Tierps kommun och i
IT-nämnden samarbetar Älvkarleby och Tierps
kommun.

Tierps kommunfastigheter AB hanterar skötsel,
underhåll samt investeringar i merparten av de
lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps kommunfastigheter AB har ett
dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps
kommuns
helägda
bostadsföretag.

Uppsala kommun är värdkommun för
samarbetena inom överförmyndarnämnden och
räddningsnämnden.

Tierps Energi och Miljö AB hanterar det
praktiska utförandet inom vatten och avlopp,
renhållning och gata/park. Tierps Energi och
Miljö AB har ett dotterbolag, Tierps fjärrvärme
AB, som försörjer villor, industrier, skolor,
handels- och serviceföretag med miljövänlig
värme i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus.

Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att besluta vad som ska göras och
att se till att kommunfullmäktiges beslut
verkställs. Styrelsen består av 15 ledamöter
och 15 ersättare valda av kommunfullmäktige.
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Organisationsskiss över Tierps kommun 2018
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Mål

Verksamheternas mål
Alla kommunens verksamheter har egna mål
för respektive verksamhet. En del av målen är
långsiktiga och andra mer kortsiktiga.

Vision för Tierps kommun
Kommunfullmäktige beslutade i september
2015 att anta en ny vision för Tierps kommun
att gälla från och med år 2016. Visionen togs
fram genom omfattande medborgardialoger där
drygt 2 000 personer kom till tals, varav
hälften var barn och ungdomar. Visionen
konkretiseras i tre arenor; livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. Det går att läsa
mer om visionen på sida 6.

Mål utifrån den Regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)
En ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Uppsala län antogs av regionfullmäktige i
februari 2017. Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi gällande hur
organisationen Region Uppsala vill möta
framtidens utmaningar och utveckla det
geografiska området Uppsala län tillsammans
med andra aktörer. Strategins mål och förslag
till åtaganden samlas under tre strategiska
utvecklingsområden: en växande region, en
nyskapande region och en region för alla.

Kommunens övergripande mål
Utifrån visionen har ett övergripande
inriktningsmål samt fyra kommungemensamma mål utarbetats.
Övergripande inriktningsmål
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar
kommun med ekonomin i balans.

Tierps kommun har valt följande mål ur den
regionala utvecklingsstrategin år 2018:
• Andelen gymnasieelever med examen inom
4 år ska överstiga 75 procent år 2020. Till
år 2030 ska minst 80 procent ta examen
inom 4 år.

Kommungemensamma mål 2017-2019
Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt
värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket
Tierp och vår historia med stolthet

• Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska
överstiga 80 procent år 2020.

Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla
tätorterna med början i Tierp genom att verka
för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer

• Regioninvånarna ska ha landets högsta
självskattade hälsa med minskade skillnader
mellan grupper och individer.

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

• Minst 90 procent av alla hushåll och
verksamheter ska vara anslutna till snabbt
och kapacitetsstarkt bredband minst 100
Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent
vara uppnått.

Ekologiskt hållbart: Minska kommunens
negativa klimatpåverkan genom att minska
kommunens utsläpp av växthusgaser och att
minska kommunens energiförbrukning.

• Antal nystartade företag ska överstiga 13
företag per 1000 invånare år 2020.
• Planera för cirka 300 bostäder per år till år
2023.
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Måluppfyllelse

Det
genomfördes
också
två
gruppintroduktioner för nyanställda under året.
Under året har kommunen varit representerad
vid olika mässor och evenemang. Syftet har
varit att visa att Tierps kommun är en attraktiv
plats att besöka, bo, leva, verka och etablera
sig på. Kommunen har ställts ut och
presenterats vid bland annat Seniormässan,
Relationsdagen, Tierps torgfest, samt EMtävlingarna i dragracing och tävlingarna i
rallycross vid Tierp Arena.

Kommungemensamma mål 2017-2019
Attraktivt
Mål: Öka attraktiviteten och vårt värdskap,
genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket
Tierp och vår historia med stolthet
Den positiva bilden av kommunen stärks
genom goda resultat i nationella jämförelser.
Exempel på detta är att Tierps kommun
tilldelades en andra plats i Bästa LSS-kommun
2018. Priset tilldelas en kommun som är värd
att uppmärksammas för sin verksamhet för
personer med funktionsnedsättning. Tierps
kommun utsågs också till bästa naturvårdskommun 2018 i kommungruppen pendlingskommun nära större stad. Tierps kommun kom
på tredje plats i rankingen av alla kommuner i
Sverige.

Genom kulturarvstrappan har kommunens
kulturhistoria kommunicerats till elever i
årskurserna 4-9. Kommunens historia lyfts
också fram i programverksamheten på
biblioteken, till exempel genom aktiviteterna
lär känna din hemort eller släktforskning.
Tanken är att kommunens historia ska finnas
närvarande i Tierpsrummet i nya kulturhuset
Möbeln.
Attraktivt och hållbart
Mål: Successivt utveckla tätorterna med början
i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder
med attraktiva miljöer

Tierps kommun har ett distanskontor i Uppsala
tillsammans med Östhammar och Heby.
Kontoret används flitigt och har varit en
framgångsfaktor för att både behålla och
nyrekrytera personal. Möjlighet till liknande
distanskontor i Gävle undersöks.

Det finns ett fortsatt stort intresse för att
etablera företag och bygga bostäder i
kommunen. Planberedskapen är relativt god
både i de mindre orterna och i Tierps centralort. Fem detaljplaner vann laga kraft under
2018, fyra stycken som möjliggör bostadsbyggande och en som möjliggör företagsetablering och återvinningscentral. Totalt finns
planberedskap för cirka 1 100 bostäder, av
dessa finns 650 i Tierps centralort.

En attraktiv kommun behöver lyssna på sina
medborgare och erbjuda god service.
Kommunen har arbetat aktivt med resultat från
de kundundersökningar som genomförts. Till
exempel bidrog resultatet av en brukarundersökning
inom
funktionshindradeomsorgen till att fokus lagts på bland annat att
öka kundens inflytande på utförda insatser.

Från Köping till kärna är ett leaderprojekt som
pågår 2018 till 2020. Syftet med projektet är
att skapa förutsättningar och delaktighet och på
sätt en attraktivare centrummiljö. För att ha rätt
underlag för fortsatt arbete med handels- och
centrumutvecklingen
genomfördes
under
hösten 2018 en handelsutredning med stöd av
Region Uppsala.

Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i
kommunhusets entré som bemannas en dag i
veckan. Målet är att lära kunderna att utföra
skatteverks-, pensions- och försäkringskasseärenden digitalt. Servicepunkten gör att
medborgare med frågor i dessa ärenden får mer
tillgänglig service.

Konstnärlig gestaltning bidrar till att skapa
attraktiva miljöer. Det finns en genomgående
tanke kring den konstnärliga gestaltningen i de
projekt som genomförs i kommunen.

Ett gott bemötande från kommunens anställda
bidrar till kommunens attraktivitet. Det har
under året pågått aktivt arbete inom flera
verksamheter med värdskap och värdegrund.
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som till exempel snickeri, trädgårdsarbete,
dataanvändning, sömnad, vävning och
bakning.

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

Inom vård och omsorg har språkombud och
inkluderingshandledare utbildats enligt KIVOC modellen (kvalitetssäkrad inkludering i vård
och omsorg, C-län). Modellen är ett ESFprojekt i syfte att stödja och handleda
språksvaga på arbetsmarknaden.

Inom funktionshindradeomsorgen sker arbete
med inkluderande arbetssätt. Tierps kommun
kom på en hedrande andra plats i tävlingen
Bästa LSS-kommun 2018. Priset tilldelas en
kommun som är värd att uppmärksammas för
sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Juryns motivering var följande:
Juryn utser Tierps kommun till delad
andraplats i Bästa LSS-kommun 2018, för sitt
arbete med att skapa en bra dialog mellan
kommunens beslutsfattare, funktionshinderrörelsen och personer med rätt till LSS. Genom
att nominera sig själva till Bästa LSS-kommun
har Tierp visat att man har höga ambitioner
och inte nöjer sig med vad man hittills uppnått.

Personal inom individ- och familjeomsorgen
har under året genomgått HBTQ-utbildning.
Inom kultur och fritid pågår arbete med
HBTQ-certifiering för bad och fritidsgårdar.
Kommunens intranät Insidan gör det lättare för
anställda att kommunicera med varandra. Det
upplevs positivt med kortare informationsflöden och att alla får samma information
samtidigt är inkluderande. Skype underlättar
deltagande i möten.

Tierps kommun deltog i satsningen Mer för
fler som Sveriges kommuner och landsting
genomförde med Svensk biblioteksförening
och Kulturskolerådet. Bland annat handlade
arbetet om ökad geografisk spridning av
kulturskolans verksamhet samt utveckling av
programverksamhet
och
service
på
kommunens biblioteksfilialer.

Ekologiskt hållbart
Mål: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska
kommunens energiförbrukning
Tierps kommun är med i projektet Fossilfritt
2030. Projektet är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och
Uppsala. Tillsammans med BioDriv Öst sker
ett arbete för att rusta de offentliga
organisationerna att möta 2030-målet om en
fossiloberoende fordonsflotta, samt påskynda
och stötta näringslivets omställning. Tierps
kommun har även antagit Transportutmaningen som innebär att alla fordon i
kommunens regi ska drivas på fossilfritt
bränsle år 2030. Ett arbete har bland annat
inletts för att implementera digitala körjournaler i kommunens fordon.

Under året har det ordnats flera mötesplatser,
till exempel aktiviteter i badhusen, familjelördagar, konst på väg, öppen sporthall och
hinderbana vid Vegavallen. Planeringen av
Kulturhuset Möbeln pågår, tanken är att det
ska bli en inkluderande mötesplats för alla.
Det bedrivs aktivt arbete för integration i
samarbete med civilsamhället. Under 2018
pågick bland annat projekten Låna en ortsbo
och föreningslots.
På Sveriges nationaldag genomfördes en
välkomstceremoni för invånare som är folkbokförda i Tierps kommun och som nyligen
fått svenskt medborgarskap. Det var 49 nya
medborgare som deltog.

Tierps kommun har genom riksdagens
stödåtgärd Klimatklivet beviljats bidrag på 2,5
miljoner kronor av Naturvårdsverket för att
bygga en tankstation för biogas. Ansökan har
skrivits i samråd med kollektivtrafikförvaltningen (UL).

Arbetsmarknadsenheten arbetar med personer
som står utanför arbetsmarknaden för att
undvika lång tid i utanförskap. Ett exempel är
verkstan som förbereder och prövar
deltagarens praktiska arbetsförmåga för att
närma sig arbetsmarknaden. På Verkstan
arbetar deltagarna med praktiska arbetsmoment

Det har under året genomförts åtgärder på
olika orter i kommunen för att underlätta och
göra det attraktivt att resa kollektivt. Bland
annat utveckling av gång- och cykelbanor,
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föreningens naturvårdsenkät som gått ut till
alla Sveriges kommuner.

samt stationsområden. De nya parkeringarna
vid stationen i Tierp har åtta laddningsstationer
för elbilar, tak över cykelparkeringar och
utökad belysning.

Under året har Tierps kommun fått två nya
kommunala naturreservat; Källarberget och
Björns skärgård. Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

El-cyklar har köpts in till alla kommunens
hemtjänstområden,
det
har
minskat
användningen av bil. Ett hemtjänstområde har
en filial i ett ytterområde för att minska restider
och bilanvändning.
Digitala möten via Skype används allt mer
istället för att resa, till exempel vid samarbetssamtal mellan föräldrar bosatta på olika orter
och vid vårdplanering. Kollektiva färdmedel
eller samåkande rekommenderas vid resor.

Mål från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Mål: Andelen gymnasieelever med examen
inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.
Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen
inom 4 år.

Boverket har beviljat kommunen medfinansiering för grönare städer i samband med
exploatering av Siggbo trädgårdsstad. Syftet
med stödet är att utveckla städer till gröna och
hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka
klimatanpassning och bidra till att nå
miljökvalitetsmålet som är god bebyggd miljö.

Det var 144 elever som påbörjade studier vid
Högbergsskolan läsåret 2014/2015, av dessa
studerade 112 elever på nationella program och
32 elever på introduktionsprogram. Av
eleverna på nationella program var det 71,4
procent som tog examen på 3 år, inom 4 år var
andelen med examen 75 procent. Om eleverna
på introduktionsprogrammet räknas in var det
totalt 61,8 procent av eleverna som tog examen
inom 4 år.

Tierps kommunfastigheter AB har under 2018
genomfört och påbörjat ett antal energieffektiviseringsprojekt. Till exempel pågår ett
löpande arbete med att byta ut belysning till
energisnål LED-belysning. Tierpsbyggen
redovisar att fjärrvärmeförbrukningen i
bolagets bestånd minskade med nästan 7
procent under året. Bolaget har beslutat att
vara med i SABO:s nya energisatsning
Allmännyttans Klimatinitiativ.

Högbergsskolan hade 111 avgångselever från
nationella program läsåret 2017/2018. Av
dessa gick 86,5 procent ut med examen och
13,5 procent med studiebevis.
Om Högbergsskolan kan få fler elever på
introduktionsprogrammet (IM) att snabbare bli
behöriga till nationella program, då kan fler
elever nå examen inom 4 år. Bland de elever
som antas till nationella program är andelen
som går ut med examen god. Anpassningar i
klassrummet samt insatser för särskilt stöd har
gett god effekt. Det väntas ge resultat bland
kommande års avgångselever.

Sju av kommunens förskolor är certifierade
med grön flagg, fyra förskolor ytterligare har
inlett arbete för certifiering. Grön Flagg är Håll
Sverige Rents program som hjälper lärare och
pedagoger att väcka upptäckarglädje kring
hållbarhetsfrågor.
Kostenheten har infört två dagar i veckan då de
enbart serverar vegetariska rätter, vilket
medför minskat CO2e. Ett arbete har påbörjats
för att minska matsvinnet på kommunens vårdoch omsorgsboenden, arbetet fortsätter under
2019.

För att uppnå målen år 2020 och 2030 arbetar
gymnasieskolan
aktivt
med
elevhälsa,
inkludering och motivation för att fler elever
ska lyckas med sina studier.

Tierps kommun utsågs till bästa naturvårdskommun i kommungruppen pendlingskommun
nära större stad. Tierps kommun kom även på
en tredje plats i rankingen av alla kommuner i
Sverige. Resultatet baseras på Naturskydds-

Mål: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år
ska överstiga 80 procent år 2020.
Statistik från statistiska centralbyrån den 31
december 2017 visade att andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år var 79,2 procent.
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81,6 procent av männen och 76,6 procent av
kvinnorna var förvärvsarbetande. Andelen
sysselsatta går att mäta på olika vis, men om
man ser på andelen förvärvsarbetande så är
Tierps kommun på god väg att nå målet till år
2020.

Det var en hälsodag på Vegavallen i maj 2018.
Under hälsodagen anordnades föreläsningar,
mässa och aktiviteter för alla. Syftet var att
inspirera till ett rikt liv i Tierp och visa att det
finns många olika sätt att vara aktiv på.
Fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen
och Samordningsförbundet är viktigt för att
tillsammans skapa förutsättning för särskilt
svaga grupper i samhället.

Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år
2014

2015

2016

2017

Män

81,1 %

81,4 %

81,0 %

81,6 %

Kvinnor

74,3 %

74,0 %

75,6 %

76,6 %

Totalt

77,8 %

77,8 %

78,4 %

79,2 %

Tierps kommun ingår i det arbete gällande
närvård som pågår i länet. 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 en för sig.

Det pågår insatser för att stötta ungdomar som
har mycket frånvaro och riskerar att inte fullfölja gymnasiet, arbetet har gett goda resultat.
Arbetsmarknadsenheten fortsätter att utveckla
insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. Detta för att undvika att personer
hamnar i utanförskap. Samverkan med det
lokala näringslivet är prioriterat i Arbetsmarknadsenhetens fortsatta arbete. Behov av
sysselsättningsåtgärder inventeras kontinuerligt
för att skapa förutsättningar för grupper med
svag förankring på arbetsmarknaden. Insatser
genomförs för att underlätta inträde på
arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat i
samverkan med övriga kommuner i länet.

Mål: Minst 90 procent av alla hushåll och
verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek
till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara
uppnått.
Den avtalade bredbandsutbyggnaden av
stamsträckor ligger till större del i fas enligt
överenskommelse. Samtliga hushåll i Tierps
kommuns tätorter har fått möjlighet att teckna
avtal
med
bredbandsoperatörer.
Utbyggnationen
på
landsbygden
går
långsammare än beräknat för de bredbandsaktörer som har avtalade leveranskontrakt.
Detta är en regional och nationell utmaning.
Tierps kommun är aktiv för att skapa en
regional handlingsplan som leder till att
processen intensifieras.

Mål: Regioninvånarna ska ha landets högsta
självskattade hälsa med minskade skillnader
mellan grupper och individer.
Gruppbostäderna i kommunen har under året
arbetat med att öka friskvårdsaktiviteterna.
Några exempel är promenadtaxi istället för
taxiresor till daglig verksamhet, naturupplevelser, utomhusaktiviteter, laga mat
utomhus och fredagsfys. Tierps kommun har
deltagit i Upplandsstiftelsens projekt FINA,
Folkhälsa i natur för alla. Vid projektredovisningen var Tierps kommun inbjuda att
presentera de utomhusaktiviteter som genomförts med kunder och personal under året.

Mål: Antal nystartade företag ska överstiga 13
företag per 1000 invånare år 2020.
Nyföretagandet har sjunkit i Sverige och i
Uppsala län under 2018, men i Tierps kommun
har det ökat under året. År 2018 startade 7,4
företag per 1000 invånare i Tierps kommun. År
2017 var motsvarande siffra 7,2 företag per
1000 invånare.

Under 2018 var hälsa övergripande tema inom
Kultur och fritid. Det återspeglades bland
annat i olika aktiviteter samt ändrat utbud av
livsmedel på fritidsgårdar och bad. Under året
har idrottshallar hyrts för spontanidrott i
Skärplinge och Örbyhus under lov och det har
varit ledarledda aktiviteter på baden.

Antal nystartade företag per 1000 invånare
Tierps kommun
Uppsala län
Sverige
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2017
7,2
8,6
8,9

2018
7,4
8,0
8,8
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Mål: Planera för cirka 300 bostäder per år till
år 2023.
Det finns stort intresse för att etablera företag
och bygga bostäder i kommunen. Planberedskapen är relativt god både i de mindre
orterna och i Tierps centralort. Fem
detaljplaner vann laga kraft under 2018, fyra
stycken som möjliggör bostadsbyggande och
en som möjliggör företagsetablering och
återvinningscentral. Totalt finns planberedskap
för cirka 1 100 bostäder, av dessa finns cirka
650 i Tierps centralort.
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Övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål 2017-2019
Det övergripande inriktningsmålet och de kommungemensamma målen är långsiktiga mål. Här finns en bedömning av i vilken riktning kommunen är på väg år 2018 i
förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Kommungemensamma mål 2017-2019.

Mål

Status och utveckling

Bedömning

Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.
Attraktivt

Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 13.

Attraktivt och hållbart

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

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 13.

Inkluderande

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

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 14.

Ekologiskt hållbart

Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning

Beskrivning av hur kommunen har
arbetat med målet finns på sida 14-15.

Mål utifrån den Regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga mål som ska vara uppfyllda år 2020 eller år 2030. Här finns en bedömning av i vilken riktning Tierps kommun är på
väg år 2018 i förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på tidigare i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Mål från RUS.

Mål

Status och utveckling

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst
80 procent ta examen inom 4 år
Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020

Bedömning

Examen inom 4 år 2017: 61,8 %
Examen inom 4 år 2016: 62,2 %
Examen inom 4 år 2015: 64,7 %
Förvärvsarbetande 2017: 79,2 %
Förvärvsarbetande 2016: 78,4 %
Förvärvsarbetande 2015: 77,8 %

Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper
och individer.

Arbete pågår. Finns dock, inget bra
mått.

Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband minst 100Mb/sek till år 2020. Till år 2030 ska 100 procent vara uppnått.

Bredbandsutbyggnad ligger i fas med
överrenskommelse.

Antal nystartade företag ska överstiga 13 företag per 1000 invånare år 2020.

2018: 7,4 företag per 1000 invånare
2017: 7,2 företag per 1000 invånare
2016: 9,2 företag per 1000 invånare

Planera för cirka 300 bostäder per år till år 2023.

Totalt finns planberedskap för cirka
1 100 bostäder.
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Verksamhetsmål
Måluppfyllelse
Alla kommunens verksamheter har haft möjlighet att formulera egna mål för sin verksamhet.
God

Medborgarservice

Gemensam service

Säkra ett hållbart möjliggörande för byggnation av bostäder,
industri/verksamheter/handel samt tillhörande infrastruktur

X

Öka attraktivitet och stärka värdskapet

X

Engagerade och delaktiga medarbetare

X

Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö

X

Kommentar

X

God kundnöjdhet (NKI - Nöjd kund index). Når inte riktigt
målet gällande sjuktalet, men det har sjunkit sedan 2017.
Gemensam service redovisar ett överskott mot budget.
Redan idag har många av de behov som funnits fyllts, när
nya möbeln är klar så är måluppfyllelsen ”God”.
Kultur och fritid erbjuder ett brett utbud för barn och unga.
Kommunen har medverkat i projektet ”Mer för fler” för att
ge kulturaktiviteter bättre spridning i kommunen.

Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig och aktuell
information

X

Kommunikationen kan bli bättre och utvecklas mer.

Stärka och utveckla friluftslivet

X

Skapa nya mötesplatser

X

Synliggöra och levandegöra kommunens kulturarv

X

Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället

X

Öka hälsomedvetenheten

X

Stödja övriga verksamheter och politisk organisation i att uppnå de
kommungemensamma målen (inkl. de verksamhetsspecifika målen)

Öka tillgängligheten till kultur och fritid genom ett varierat utbud

Förskola

Låg

X

Utveckla ett internt förhållningssätt med effektiva metoder, attityder
och bemötande för att möta kundens behov, samt främja etablering/
investering

X

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter

Kultur och fritid

Delvis

Verksamheten ska utveckla generella kompetenser som att ta initiativ,
ansvar och omsätta idéer till handling samt bidra till ökad jämställdhet
och tolerans
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X

-

-

Det återstår att utveckla tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning vid kommunens friluftsbad.
Med nya Möbeln som central mötesplats för alla kommer
måluppfyllelsen bli ”God”.
Information behöver ständigt kommuniceras och bli bättre
på sociala medier.
Det finns inte länge integrationssamordnare anställda hos
kultur och fritid. Verksamhetens integrationsarbete var
bättre när integrationssamordnarna tillhörde verksamheten.
Här kan bland annat projektet Hälsa tillsammans med SISU
hjälpa till i arbetet för bättre hälsomedvetenhet.
-

Utifrån hur målet är formulerat i nuläget är det inte mätbart.
Målet formuleras om till kommande verksamhetsår.
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Verksamheten ska hålla hög kvalitet och ge en bra grund för fortsatt
utveckling

Tydligheten i det systematiska kvalitetsarbetet varierar
mellan förskoleområdena. Kopplingen mellan huvudman
och verksamhet, samt mellan och inom förskoleområden
har inte varit tydlig. Ett utvecklingsområde är analys av
barns lärprocesser och dokumentationsformer för detta.
Förskolans budget är inte i balans. Barngruppernas storlek
i förhållande till legitimerade pedagoger ligger under
rikssnitt. Andelen legitimerad personal har sjunkit.

X

Ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet är påbörjat. Under hösten 2019 går alla förskoleområden in i satsningen Samverkan för bästa förskola.
Flera förskolor har evakuerats på grund av att lokalerna har
brister. Förslag på långsiktiga åtgärder har utretts.
Miljön ska upplevas trygg av både barn och vårdnadshavare. Vi har
nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.
Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete

Grundskola

-

-

Alla barn ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära

X

Alla vårdnadshavare och barn ska känna sig delaktiga i planering och
i den dagliga verksamheten

X

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

X

Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat, ge eleverna en
bra grund för fortsatt utveckling och andelen behöriga till gymnasiestudier ska öka
Miljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. Vi har
nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

X
X

Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete

X

Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser,
som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling

X

Alla elever ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att
lära

X
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Ingen trygghetsenkät genomfördes 2018, nästa enkät
genomförs i mars 2019. Antal anmälda kränkningstillbud få.

X
-

Målbeskrivningen är en ambition som inte kan mätas.
Mätning genom Specialpedagogiska skolmyndighetens,
SPSM:s, värderingsverktyg visar att medvetenheten om de
fysiska lärmiljöerna har ökat.
Användandet av lär- och kommunikationsplattformen
Unikum ökar. Vårdnadshavare tar del av utskick i lärloggen
och har möjlighet att kommentera. Ett verktyg för att mäta
vårdnadshavares nöjdhet och upplevelser av delaktighet
ska användas första gången i mars 2019.
Sju förskolor är Grön Flagg-certifierade, fyra förskolor har
inlett arbetet för certifiering/utgående certifieringar.
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Gymnasieskola

Alla vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga i planering
och i den dagliga verksamheten

X

Ökad jämställdhet och tolerans

X

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

X

Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling
samt se till att antalet elever med högskolebehörighet ligger över
riksgenomsnittet

X

Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall,
vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

X

Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete

X

Alla elever och, i förekommande fall, vårdnadshavare ska mötas av
lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära samt känna sig
delaktiga i planering och den dagliga verksamheten

X

Ökad jämställdhet och tolerans

X

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

Äldreomsorg

Funktionshindradeomsorg

Individ- och
familjeomsorg

X

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser

X

Måttet för nöjda kunder år 2018 var 90 procent,
verksamhetens resultat blev 86 procent nöjda kunder.

Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och
tydliga samt kända av alla medarbetare

X

Rutiner och processer är kvalitetssäkrade, men återfinns
inte i ett digitalt verktyg vilket var måttet.

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser

X

Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och
tydliga samt kända av alla medarbetare

X

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare

X

Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett
ålder och ursprung, att skapa förutsättningar för ett bra liv.

X
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Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2018. Detta är
en subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på
medarbetarsamtal.
Måttet för nöjda kunder år 2018 var 90 procent, resultatet
blev 76 procent ”Ja” och 22 procent ”Ibland”.
Rutiner och processer är kvalitetssäkrade, men återfinns
inte i ett digitalt verktyg vilket var måttet.
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2018. Detta är
en subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på
medarbetarsamtal.
Kommunen har lägre kostnader för försörjningsstöd.
Antalet feriearbeten till ungdomar ökade något. Sjuktalet
bland personalen har stigit. Arbete görs för att minska
personalomsättning och skapa närmare samarbete med
HR och administrativ avlastning till personalen.
Verksamheten överskred budget, men det finns ekonomisk
medvetenhet och arbete med uppföljning av ekonomin.
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Tjänstegarantier
Utvärdering
och
uppföljning
av
de
tjänstegarantier som varit aktiva under året
görs i samband med upprättande av årsbokslut.
Under 2018 var följande garantier aktiva.

Hemtjänstinsatser
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska
påbörjas inom sju arbetsdagar efter beviljat
omvårdnadsbeslut. Om garantin inte hålls,
kompenseras den enskilde med ett avdrag på
avgiften motsvarande högst en månads
omvårdnadsavgift.
Tjänstegarantin
har
uppfyllts år 2018 och ingen kompensation har
betalats ut.

Svar inom 24 timmar från medborgarservice
Kundansvariga på medborgarservice ska återkomma inom 24 timmar på helgfria vardagar
till kunder som kontaktar dem. Om det dröjer
mer än 24 timmar ska kunden, efter anmälan,
kompenseras med en trisslott. Ingen lott
delades ut under år 2018.

Förskoleplats inom fyra månader
Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för
barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år
erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger.
Kommunen erbjuder plats inom fyra månader
efter att vårdnadshavaren har anmält behov av
plats. Om kommunen inte uppfyller tjänstegarantin är första månaden avgiftsfri.
Tjänstegarantin har uppfyllts år 2018 och
kommunen har inte betalat ut någon
kompensation.

Bygglov inom detaljplanelagt område
Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas
inom fem veckor från den dag då kompletta
handlingar har lämnats in, under förutsättning
att ingen annan part måste höras i frågan. Om
beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden,
efter anmälan, kompenseras genom tio
procents rabatt på bygglovsavgiften. År 2018
delades kompensation ut i ett ärende.
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Regional utveckling och
samverkan

förmedla information och presentera nya
företag. Deltar gör företagare, organisationer,
politiker och tjänstemän från kommunen. En
företagargala anordnades i april 2018,
arrangörer var Näringsliv i samverkan - NIS.

Samverkan sker dagligen, både internt mellan
verksamheterna i kommunen och externt med
andra aktörer. Här finns några exempel på
regional utveckling och samverkan under året.

Teknikcollege och vård- och omsorgscollege
drivs inom ramen för gymnasiet och i
samverkan med Uppsalaregionen för att uppnå
bättre synkning mellan skola och näringsliv.

Regionalt samarbete i form av gemensamma
nämnder över kommungränserna fortsätter. I
den
gemensamma
lönenämnden
ingår
kommunerna Tierp, Älvkarleby och Knivsta,
med Tierps kommun som värdkommun. Tierps
kommun är även värdkommun för den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby
kommuner. Under året har det pågått
förberedelser för att från och med den 1 januari
2019 bilda en gemensam IT-nämnd för fem
kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby,
Älvkarleby och Knivsta.

Tierps kommun gick under år 2018 med i
forskningsprojektet STAMINA, strukturerat och
tidseffektivt arbetssätt genom metoder för
inkluderande arbetsliv, som drivs av Uppsala
universitet. Projektet syftar till att ge chefer
verktyg att tillsammans med sina medarbetare
arbeta med arbetsmiljö på ett strukturerat sätt.
I SUF, Samverkan - Utveckling - Föräldraskap,
samverkar länets kommuner och Region
Uppsala för att ge stöd till barn och föräldrar i
familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Regionalt samarbete inom räddningstjänsten
fortgår genom den gemensamma räddningsnämnden i Tierps, Uppsala och Östhammars
kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun. Uppsala kommun är även
värdkommun
för
den
gemensamma
överförmyndarnämnden.

Individ- och familjeomsorgen samverkar inom
Samordningsförbundet med kommunerna i
länet, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen
och
Försäkringskassan.
Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med
Arbetsförmedlingen i olika projekt för att
stödja personer till arbete eller studier.

Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i
kommunhusets entré som är bemannad en dag
i veckan. Målet är att lära kunderna att utföra
sina skatteverks-, försäkringskasse-, och
pensionsärenden digitalt.

Länsstyrelsen i Uppsala län håller i samverkan
kring migration och integration i länet. På
området sker samverkan mellan kommunerna i
länet,
migrationsverket,
regionen
och
försäkringskassan. En regional och lokal
överenskommelse kring nyanländas etablering
togs fram under året.

Kommunerna i Uppsala län har upphandlat en
gemensam e-tjänsteplattform, införandet av
plattformen pågår.
Tierps kommun har tillsammans med
Älvkarleby kommun deltagit i det nordiska
digitaliseringsprojektet, Nordic digitalisation
for attractive places. Syftet har varit att skapa
en gemensam digital plattform för i första hand
besöksnäringen.

Kostenheten genomförde projektet Arbete 18
tillsammans med Arbetsförmedlingen. I
projektet utbildades tio personer som fanns till
förfogande på arbetsmarknaden. Av de tio
personer som utbildades är det idag sju stycken
som finns i kostenhetens vikariepool.

Det pågår flera EU-finansierade projekt
riktade till besöksnäringen där kommunen är
delaktig. Projektens syfte är att utveckla och
stärka näringen, samt att skapa samverkan
mellan aktörerna inom besöksnäringen.

På kultur- och fritidsområdet har det år 2018
genomförts
projekt
tillsammans
med
föreningar och näringsliv, till exempel
familjelördagar och världens bästa sommarlov. Det pågår också ett samarbetsprojekt med
Upplands Idrottsförbund i syfte att främja
barns möjligheter och lust till att röra sig mer.

Det har under året anordnats välbesökta
företagarfrukostar på plats hos företag och
organisationer. Syftet är att vara en mötesplats,
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Verksamheternas år

bygglov fattats inom en vecka, 42 procent av
ärendena var beslutade efter två veckor och i
60 procent av ärendena hade beslut fattas inom
tre veckor från en komplett ansökan.

Nedan finns en sammanfattning av viktiga
händelser från kommunens verksamhet och
kommunala bolag under år 2018.

Gemensam service
Ett digitalt närvaro- och voteringssystem för
fullmäktiges sammanträden implementerades
under året. Den 18 september 2018 genomfördes den första livesändningen med bild av
kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommundirektör
Ett arbete har påbörjats för att tydligare
synliggöra kommunens mål och måluppfyllelse
i budget och i uppföljningen av budget. Det
pågår också ett arbete med att implementera
tillitsbaserad styrning i kommunen.

Den 9 september 2018 var det val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. Kvalitet
och strategisk utveckling svarade för genomförandet av valet och administrativt stöd till
valnämnden.

Under år 2018 har chefsforum genomförts fyra
gånger. Forumen har bland annat innehållit
information om tillitsbaserad styrning,
kommunens organisation, ledarskap samt en
inspirationsföreläsning om digitaliseringar.

Under året har det pågått förberedelser för att
från och med den 1 januari 2019 bilda en
gemensam IT-nämnd för fem kommuner i
länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby
och Knivsta. Kvalitet och strategisk utveckling
har under året arbetat med att utforma en
systemförvaltningsmodell som är anpassad till
och harmonierar med övriga fyra kommuner i
den nya IT-nämnden.

Medborgarservice
Det finns ett fortsatt stort intresse gällande att
etablera företag och bygga bostäder i
kommunen. Fem detaljplaner vann laga kraft
under 2018; fyra stycken som möjliggör
bostadsbyggande och en som möjliggör
företagsetablering och återvinningscentral.
Totalt finns planberedskap för cirka 1 100
bostäder, av dessa finns cirka 650 i Tierps
köping.

Två introduktionstillfällen för nyanställda i
kommunen genomfördes under året. Chefer har
fått utbildningar i rehabilitering och arbetsmiljö. Det pågår arbete för att systematisera
kommunens styrning och interna kontroll.

Under året bildades två kommunala naturreservat; Källarberget och Björns skärgård.
Antalet ärenden till Kundcenter var något färre
år 2018 jämfört med år 2017. Det inkommer
färre telefonsamtal, samtidigt som andelen
inkomna ärenden via digitala kanaler ökar.

Kultur och fritid
Under år 2018 fortsatte antalet besök och utlån
på biblioteken i Tierps kommun att öka.
Andelen
besökare
inom
fritidsgårdsverksamheten ökade under våren, men sjönk
under sommaren i och med det fina vädret. Det
genomfördes satsningar på familjelördagar,
världens bästa sommarlov och det utarbetades
ett lovprogram för påsklovet. Fritidsbanken
öppnade under 2018 och erbjöd möjlighet att
låna sport- och fritidsutrustning.

Besöken till kommunens budget- och
skuldrådgivning ökade med 15 procent jämfört
med 2016 och 2017. Det beror dels på mer
förebyggande arbete och att kunderna väljer att
söka rådgivning i ett tidigare skedde.
Under året genomfördes 69 rutininspektioner
på miljötillsyn, 14 rutininspektioner på hälsoskydd, 175 kontroller på livsmedel samt 31
inspektioner på tillsyn av serveringstillstånd.

Arbetet med att förmedla kommunens
kulturhistoria i grundskolan har fortsatt genom
kulturarvstrappan. Kulturskolan har under året
erbjudit mer verksamhet i kommunens kransorter, bland annat dans och bild och form.
Konst på väg anordnades under påsken 2018.

Andelen ansökningar om bygglov minskade
med 7 procent under år 2018 jämfört med
2017. Även om ärendemängden minskat så har
antalet mer avancerade ansökningar ökat. I 29
procent av bygglovsärendena hade beslut om
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Tierps kommun deltog i satsningen Mer för
fler som Sveriges kommuner och landsting
genomförde med Svensk biblioteksförening
och Kulturskolerådet. Syftet med satsningen
var att nå ut till fler medborgare med kulturskolans och biblioteksfilialernas verksamhet.

Läsåret 2017/2018 var andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen i grundskolan i
Tierps kommun 85,5 procent. Det är högre än i
Uppsala län och riket som helhet.
Omsättningen bland lärare har dock ökat under
det senaste året.

Under året har det genomförts dialoger,
studiebesök och möten inför ombyggnationen
av Möbeln till kulturhuset Möbeln.

Inom gymnasieskolan var antalet nya elever på
Högbergsskolan i årskurs ett rekordstort år
2018. Alla platser på nationella program
fylldes. Elevernas studieresultat har stadigt
stigit sedan 2015 och ligger i nivå med riksgenomsnittet för kommunala skolor. Andelen
personal med pedagogisk högskoleexamen på
Högbergsskolan fortsätter att öka. Skolans
fortsätter arbeta med olika utvecklingsområden, under 2018 var fokus värdegrund
och digitalisering. Skolan är FN-skola, samt
certifierad som teknikcollege och vård- och
omsorgscollege.

Utbildning
I förskoleverksamheten har flera pedagoger
gått introduktionskurs i NTA - Naturkunskap
och teknik för alla. Förskolorna har fått lådor
med material att använda för undervisning
inom områdena; vatten, luft och ljud.
Barnhälsoprojektet har blivit en del av den
ordinarie verksamheten. Resurspedagoger
besöker arbetslag för att ge pedagogerna
verktyg och kunskap för att kunna möta varje
enskilt barns behov.

Under 2018 beslutades om start av nya
program i lärlingsform på Högbergsskolan:
Handelsprogrammet,
samt
VVSoch
fastighetsprogrammet. Det beslutades också att
idrottsprofilen med crossinriktning stängs för
intag från höstterminen 2019.

Det är brist på förskollärare och därför svårt att
rekrytera behörig personal. Det resulterade i att
andelen personal med förskolelärarlegitimation
minskade till 39 procent. Antal barn per
årsarbetande förskolelärare med legitimation år
2018 var 15,8, motsvarande siffra 2017 var
14,2.

Vård och omsorg
Äldreomsorgen – Socialstyrelsens nationella
brukarundersökning, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen, granskar äldres uppfattning om
kvaliteten i hemtjänst och på äldreboende. År
2018 svarade 89 procent av kunderna med
hemtjänst att de var nöjda med insatsen i sin
helhet. Av de på vård- och omsorgsboenden
var motsvarande siffra 83 procent. 95 procent
av de boende på vård- och omsorgsboenden
var nöjda med personalens bemötande, inom
hemtjänsten var motsvarande siffra 98 procent.

Två förskolor har under året evakuerats till
paviljongbyggnader på grund av brister i
lokalerna.
I grundskolan har elevernas meritvärden stigit.
Meritvärdena i årskurs 9 ligger under riksgenomsnittet i två skolor och över i två skolor.
Av de elever som gick ut årskurs 9 år 2018 var
det 82,8 procent som var behöriga till
gymnasiet, i riket som helhet var motsvarande
siffra 84,4 procent. I två av kommunens
grundskolor var det 90 respektive 100 procent
som var behöriga till gymnasiet, dessa skolor
låg därmed över riksgenomsnittet. De andra
två skolorna låg under riksgenomsnittet.

Under hösten genomfördes investeringar i
välfärdsteknik med statliga medel inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen.
Arbetssättet trygg hemgång har utvecklats för
att säkerställa ökad trygghet vid hemgång efter
sjukhusvistelse. Genom trygg hemgång och en
effektiviserad utskrivningsprocess har korttidsvistelserna minskat och fler har kunnat komma
direkt hem till ordinärt boende.

Två grundskolor har under hösten gått in i
utvecklingsarbetet Samverkan för bästa skola.
Skolverket har tagit fram modellen och är med
och leder arbetet. Genom riktade insatser är
syftet att stärka skolorna i arbetet med att
planera, följa upp och utveckla utbildningen
efter unika mål och behov.

Samarbete har upprättats mellan daglig
verksamhet och Vendelgården i Örbyhus. Det
har resulterat i större möjlighet till utevistelse
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att undvika lång tid i utanförskap. Samverkan
med näringslivet, Arbetsförmedlingen och
Samordningsförbundet är viktigt för att skapa
förutsättning för svaga grupper i samhället.
Arbetsmarknadsenheten ordnade 124 feriejobbplatser för ungdomar, motsvarande antal
för 2017 var 121.

och social samvaro för kunderna. Arbetssättet
kommer spridas till fler vård- och
omsorgsboenden.
En LOU-upphandling av ett nytt vård- och
omsorgsboende i Tierps kommun genomfördes
under våren 2018. Den nya aktören Vardaga
kommer starta verksamheten senast den 1
januari 2021.

Tierps kommunfastigheter AB
Under år 2018 pågick flera byggnationer till
kommunens verksamheter. Det har också
genomförts ett antal energieffektiviseringsprojekt.

Funktionshindradeomsorgen - Tierps kommun
kom på en hedrande andra plats i tävlingen
Bästa LSS-kommun 2018. Priset tilldelas en
kommun som är värd att uppmärksammas för
sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bedömningen gjordes utifrån ledorden självbestämmande, inflytande, personlig
integritet och delaktighet. Ett exempel på vad
Tierps kommun gjort för att stärka
delaktigheten och inflytandet för personer med
funktionsnedsättning är inflytandegruppen
Kung.NU. Gruppen är bland annat referensgrupp i planeringen av en ny gruppbostad.

Vid Örbyhus skola pågår byggnation av en ny
skolbyggnad, L-huset. Projektet beräknas vara
färdigställt under hösten 2019.
Om- och tillbyggnationen av Kulturhuset
Möbeln har fortsatt under året. Målet med
projektet är att skapa ett kulturcentrum och en
mötesplats för alla och större närhet mellan
verksamheterna i huset och medborgarna.
Kulturhuset planeras stå klart hösten 2019.

Inom personlig assistans har arbete gjorts för
att förbättra personalkontinuiteten och stärka
assistenterna i deras yrkesroll. Personlig
assistans har även på ett lyckat sätt kunna möta
upp familjer med barn med funktionsnedsättning och verkställt bistånd enligt
socialtjänstlagen på med högre kvalitet.

Vid Björkgården i Tierp har det påbörjats en
ombyggnation av lokaler till 20 stycken
trygghetsbostäder samt renovering av 13
befintliga lägenheter. Trygghetsbostäderna
planeras vara färdigställda i april 2019.
Flera kommunala byggnader har problem i
konstruktionen och måste åtgärdas. Problemen
orsakas av en kombination av att det är äldre
byggnader, felaktig byggteknik och eftersatt
underhåll.

Individ- och familjeomsorgen
Allt färre hushåll i kommunen lever på
försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd år 2018 minskade med 12 procent jämfört
med år 2017. Under året ökade antalet ärenden
gällande boendestöd med 10 procent. Boendestöd är ett stöd för personer som är 18 år och
äldre, med varaktiga funktionsnedsättningar.

För 2018 skedde en hyreshöjning med 2
procent för de lokaler som Tierps kommun hyr.
En av anledningarna till höjningen var ökade
kostnader för lokalvård.

Skolans
och socialtjänstens
samarbete
fortsätter genom SAMBAT - Samverkan kring
barn i Tierp. Det har under året skett en ökning
av antalet anmälningar kring barn som far illa.
Till viss del kan det vara ett resultat av det
förbättrade samarbetet med skolan gällande
anmälningsplikten.

AB Tierpsbyggen
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder
och lokaler i Tierps kommun. Kötiden för en
hyreslägenhet hos Tierpsbyggen är 2-3 år på
alla orter i kommunen. De lägenheter som
färdigställdes under året hyrdes ut omgående.
Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2018 uppgick till 3 stycken,
vilket är lika många som år 2017.

Det kom inga nya anvisningar av ensamkommande barn under året. Det ledde till att
boendet i Bäggeby stängdes i november 2018.

AB Tierpsbyggen ägde och förvaltade totalt
1 767 bostadslägenheter den 31 december
2018. Under året såldes fem fastigheter, fyra

Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbeta med
personer som står utanför arbetsmarknaden för
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också påbörjats ett arbete med att byta ut
vatten-, avlopp- och dagvattenledningar i
Tierps köping på Rådhusallén från Torggatan
till Södra Esplanaden.

av dem var belägna i Skärplinge och en i
Karlholm. Nya ägare blev både lokala och
externa aktörer.
Underhåll har genomförts bland annat genom
måleriarbeten, stambyten, golvbyten och
energisparåtgärder. Arbetet med åtgärder i
utemiljön fortgår, med syfte att öka trivsel och
trygghet i områdena. En utvecklingsgrupp
arbetar med boinflytandeavtalet. Under 2019
kommer gruppen att arbeta med att få igång
boinflytande i flera bostadsområden.

Renhållningen hanterade under året 2 700 ton
hushållsavfall, 1 532 ton industriavfall och
1 030 ton matavfall. På de fyra återvinningscentralerna i Tierp, Gatmot, Skärplinge och
Söderfors hanterades totalt 816 ton farligt
avfall och 647 ton metall och skrot. Under året
startade en mobil insamlingstjänst för farligt
avfall. Totalt hämtade insamlingstjänsten 6 ton
farligt avfall på 11 platser i kommunen.

Vid hyresförhandlingarna enades parterna om
en hyreshöjning på 1,62 procent från och med
den 1 januari 2019 för såväl bostäder som
garage och p-platser.

Gata och park har under året utfört tjänster åt
Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. De tjänster som utförts är
barmarksrenhållning och tömning av papperskorgar på alla orter. I Tierp har gata/park utfört
all grönyteskötsel på kommunal mark och
ansvarat för gatuunderhåll samt framtagande
av beläggningsprogram. I vinterväghållningen
arbetsleder
gata/park
de
upphandlade
leverantörerna. Två lekplatser och en grillkåta
har under året byggts av gata/park.

Tierps Energi och Miljö AB
Vatten och avlopp har producerat 1 448 255
m3 vatten och behandlat 2 647 798 m3
avloppsvatten. Vid Tierps reningsverk har det
påbörjats byggnation för slamhantering i
containers. I Skärplinge reningsverk har
utrustning installerats för extern slammottagning.
Tierps reningsverk kommer, som första
reningsverk i Sverige, kompletteras med fullskalig läkemedelsrening med ozon och kolfilter. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för
90 procent av kostnaden. Projektet påbörjades i
slutet av 2018 och väntas vara klart 2020.

Tierps Fjärrvärme AB
Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och
distribution av fjärrvärme i Tierp och Örbyhus
samt närvärme i Karlholm. Anläggningarna har
en produktionskapacitet på 34,5 MW i Tierp,
8,5 MW i Örbyhus och 4,9 MW i Karlholm.
Den totala energiförsäljningen under år 2017
uppgick till 57 095 MWh. Under året har
byggnationen av rökgasrening och rökgaskondensering till fastbränslepanna 2 påbörjats.
Under år 2018 har tolv fastigheter nyanslutits,
totalt är 454 fastigheter anslutna.

Projektering pågår av vattenverket i Odens
källa. Gästrike Vatten planerar att bygga
vattenledning från Örbyhus till Österbybruk
och Alunda. En ny vattenledning byggdes
under året från Skärplinge till Fagerviken.
Syftet med ledningen var att förbättra vattenförsörjningen till Fagerviken, samt att kunna
försörja vidare utbyggnad till Edvalla. Det har
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Finansiell analys

2017 och 2,0 procent 2016. Det är viktigt att
fortsatt följa nettokostnadsutvecklingen och
säkerställa att den inte överstiger skatteunderlagets utveckling.

Ekonomiperspektivet
Tierps kommun redovisar ett negativt resultat
för 2018 på 30,4 mkr, vilket är 50,4 mkr sämre
än vad som budgeterats. Jämfört med förra året
är det en försämring med 34,4 mkr. Resultatet
innehåller en jämförelsestörande post avseende
pensionskostnad för avgående politiker på 10,1
mkr.

Balanskravet är en lagstadgad miniminivå för
kommuner som innebär att intäkterna,
exklusive försäljning av anläggningstillgångar,
måste överstiga kostnaderna. Om kravet inte
uppnås ska en plan upprättas för att inom tre år
återställa det egna kapitalet. Kommunens
balanskravsresultat för år 2018 var negativt
och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan
till -33,3 mkr. Kommunen avser att reglera
balanskravsresultatet
justerat
för
årets
jämförelsestörande post avseende kostnad för
pensionsavsättning (PBF) för politiker som
avgått under året. Resterande del av
underskottet på - 23,2 mkr ska regleras via
budgeterat resultat för 2019 på 13,4 mkr och
för 2020 på 20,8 mkr.

Resultat (mkr)
Budgeterat resultat
Årets resultat
Andel av skatt och
kommunelekonomisk
utjämning

2017 2018
22,5 20,0
4,0 -30,4

2016
18,2
41,3

3,7% 0,3% -2,5%

2016 justerat med 1,5 mnkr för rättelse av avsättning till
pensioner

Resultat år 2009-2018 (mkr)

Balansavstämning (mkr)

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning ökade med
40,4 mkr eller 3,5 procent jämfört med 2017
och uppgick totalt till 1 203 mkr. Skatteintäkterna ökade med 1,8 procent och generella
statsbidrag och utjämning med 7,6 procent.
Jämfört med budget blev intäkterna 10,0 mkr
sämre.
2016

3,9

3,5

2,0

7,5

6,7

2,0

7,5

5,8

Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat

0
-33,3

-33,3
0
0
-33,3

Finansiella mål
De ekonomiska styrreglerna innehållande
finansiella mål antogs 2018 (Kf § 15/218) att
börja gälla från och med 1 april 2018. Enligt
styrreglerna har kommunen tre finansiella mål:

2017 2018

4,3

-30,4
-2,9

Riksdagen fattade 2012 beslut om en förändrad
lagstiftning kring balanskravet och att
kommunerna ska kunna bygga upp så kallade
resultatutjämningsreserver (RUR) inom ramen
för det egna kapitalet. RUR tillämpas dock
ännu inte i kommunen.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Förändringar i procent
Skatter och
kommunalekonomisk
utjämning
Verksamhetens
nettokostnader
Nettokostnader justerade
med jämförelsestörande
poster

Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Avgår medel till
resultatutjämningsreserv
Tillkommer medel från
resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Mål: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 procent av
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin
med
beaktande
av
pensionsskuldens
utveckling, finansiera investeringar och ha
handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar.

Under året ökade nettokostnaderna (justerade
med jämförelsestörande poster) med 67,4 mkr
eller 5,8 procent att jämföra med 7,5 procent år
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2,2 mkr, vilket belastat kommunens resultat
åren 2013-2015. Deltagare från delegationen
för Citybanans medfinansiering och Trafikverket överenskommer årligen om lämplig
uppräkning och eventuell avvikelse från
faktisk utveckling av SCB:s index regleras i
efterhand i samband med utbetalningen
2016/2017. Det totala kapitalbeloppet efter
indexförändringar under åren uppgår till
13 347 tkr.

Uppfyllelse: Målet uppnås inte eftersom att
resultatmålet uppgår till - 2,5 procent.
Mål: Kommunen ska endast lånefinansiera
stora och långsiktiga investeringar. Det vill
säga där det är rimligt att kostnaderna för
investeringarna ska bäras även av kommande
generationer.
Uppfyllelse: Målet uppnås, då ingen ökning av
låneskulderna skett.

Bidraget är aktiverat på balansräkningens
tillgångssida och upplöses på 25 år.
Upplösningen, det vill säga avskrivningen, av
bidraget påbörjades under år 2013 och har
hittills belastat kommunens resultat med 2 640
tkr och kommer att göra det med 440 tkr
årligen 2019-2037.

Mål: Kommunen soliditet ska inte vara lägre
än 40 procent och inte minska fler år än två år i
rad.
Uppfyllelse: Målet uppnås, då soliditeten är
40,5 procent.

I enlighet med riktlinjen för ekonomisk
styrning (kf § 66/2018) har medfinansieringsavtal träffats med Trafikverket
avseende
åtgärder på väg 292 i Tierp. Avtalet innebär att
Tierps kommun medfinansierar investeringen
med 8 080 tkr. Beloppet betalas ut till
Trafikverket då åtgärderna är färdigställda. En
avsättning och aktivering av beloppet har
gjorts under 2018. Det aktiverade beloppet
löses upp under 25 år.

Låneskuld
Vid årsskiftet uppgick kommunens långfristiga låneskuld till 275,3 mkr, exklusive
pensionsåtaganden. Den externa långfristiga
låneskulden är oförändrad jämfört med år 2017
och är 270,0 mkr. Under 2018 har de övriga
långfristiga skulderna minskat med 0,3 mkr
vilket är nettoförändringen av årets
investeringsbidrag.
Långfristig låneskuld exkl
pensionsskuld (mnkr)
Långfristig låneskuld kr per
invånare
Långfristig låneskuld i % av
anläggningstillgångar

2018

2017

275,3

275,6

Pensionsförpliktelser
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala
pensionsåtagande till 564,5 mkr, varav
431,4 mkr redovisas som ansvarsförbindelser
utanför balansräkningen. Resterande 24
procent redovisas som skuld i balansräkningen.

13 033 13 170
31

32

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella
kostnader och intäkter, för år 2018 var 3,7 mkr,
jämfört med 0,9 mkr 2017.

Pensionsåtagandet
Belopp i tkr
Pensionsförpliktelser som
ansvarsförbindelser
varav åldersgrupper tom födda
1940
1948
Avsättningar för pensioner
Upplupen pensionskostnad,
individuell del
Totalt pensionsåtagande
Medel placerade för att möta
pensionsåtagande

Räntekostnaderna på långfristiga skulder ökade
med cirka 0,1 mkr till 3,4 mkr jämfört med år
2017. Den genomsnittliga räntan för upplåning
var 1,2 procent (1,2 procent föregående år).
Medfinansieringen av statlig infrastruktur
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf §
50/2009) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala
läns landsting) ingick avtal med staten om
medfinansiering av Citybanan. För Tierps
kommuns del innebar detta att fullmäktige
godkände en medfinansiering om 11,0 mkr
jämte indexuppräkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till

Marknadsvärde placerat kapital

2018

2017

431 426

456 700

66 282
199 876
100 873

74 864
217 008
81 780

32 233
564 532

33 561
572 041

167 286

158 286

170 405

166 062

Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 procent i
pensionsåtagandet ovan. Samtliga pensionsmedel utöver
angiven placering är återlånade.
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Avsättningarna avser den förmånsbestämda
avtalspensionen (till den del den överstiger 7,5
inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och
pension till efterlevande. Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse. Den ökar med
värdesäkring genom ränte- och basbeloppsuppräkning, och minskar med utbetalningarna
av pensioner. Genom att pensionerna redovisas
enligt ”blandmodellen” kommer kostnaderna
att redovisas först i samband med utbetalningen. En ökning av ansvarsförbindelsen innebär
ett åtagande som kommer att belasta resultatet
i framtiden. Ansvarsförbindelsen har minskat
under 2018 tack vare att utbetalningarna har
överstigit ränteuppräkningen, samt överföring
till avsättning för politiker som avgått under
året.

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt
uppgår till 84,8 mkr. Utöver kostnaden för
innevarande år ingår 28,7 mkr som avser
utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Denna del av pensionskostnaden
avser pensionsrättigheter som intjänats före
1998. Motsvarande siffra 2017 var 25,5 mkr.

För att trygga det pensionsåtagande som
kommunen har för sina medarbetare beslutade
kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att
Tierp ska ingå i Uppsala läns pensionsstiftelse.
I november 2014 överfördes 36 mkr till
stiftelsen, varav 12 mkr avser 2013 och 24 mkr
2014. I januari 2017 överfördes resterande del.
Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att
överföra upp till ytterligare 94 mkr, varav 74
mkr överfördes det året och 9 mkr under 2018.
(Dnr Ks 2017.133). Marknadsvärdet uppgick
den 31 december 2018 till 170,4 mkr.
Överföringarna till stiftelsen har utlöst särskild
löneskatt med totalt 40,5 mkr. Båda dessa
poster är aktiverade som finansiella tillgångar i
balansräkningen. Värdetillväxten i stiftelsen
beskattas inte.

Årets pensionskostnader är betydligt större
jämfört med 2017. Huvudsakligen beror det på
att pensionsåtagande för politiker som avgått
flyttas från ansvarsförbindelsen till avsättning i
balansräkningen, vilket leder till motsvarande
kostnad, på cirka 10,1 mkr. De årliga
kostnaderna väntas minska till cirka 71,1 mkr
2019 för att öka till cirka 85 mkr år 2023.

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt
Belopp i tkr
Pensioner avgiftsbestämd del
Förändring avsättning
pensioner
Pensionsutbetalningar
Övriga pensionskostnader
Summa

2018

2017

36 466

34 333

19 093
28 700
553
84 812

6 673
25 505
210
66 721

Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 % i
beloppen ovan.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital
och är ett mått som visar kommunens
finansiella styrka på lång sikt. Det finns ingen
norm för vilken soliditet en kommun bör ha,
men den sjunker om upplåningen ökar i
snabbare takt än det egna kapitalet och visar
därmed att kommunen i framtiden kommer att
få ökade finansiella kostnader.

Placeringen i stiftelsen avser att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps
kommun åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande och som intjänats
till och med år 1997 åt arbetstagare födda 1948
och tidigare eller deras efterlevande. Detta
åtagande har av KPA beräknats till 200 mkr
inklusive löneskatt per 31 december 2018.
Utöver den säkerhet som pensionsstiftelsen
utgör, är syftet med en pensionsstiftelse att få
en jämnare belastning av kostnader mellan
skattebetalande
generationer.
Resultatutjämning åstadkoms genom att begära
gottgörelse ur stiftelsen de år då resultatet i
kommunen tyngs av pensionskostnaderna och
att avstå från gottgörelse de år då kostnaderna
klaras inom ramen för de skatteintäkter som
finns.

Soliditet 2009-2018, procent

Soliditeten för kommunen år 2018 var 40,5
procent, jämfört med 43,6 procent 2017.
Soliditeten har inte förändrats nämnvärt
förutom senaste året. Om man även tar hänsyn
till pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse var soliditeten 2,3 procent,
jämfört med 2,8 procent föregående år.
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Drift- och
investeringssammandrag
Resultat jämfört med budget 2018
Kommunen upprättar årligen en budget. Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande
till den budget som kommunfullmäktige
beslutat för verksamheterna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte
eliminerats.

Äldreomsorgen med 3,3 mkr. De största
negativa avvikelserna redovisar Individ- och
familjeomsorgen -18,5 mkr, Förskolan -13,0
mkr, Grundskolan -10,6 mkr, Funktionshindradeomsorgen -7,6 mkr samt Finansiering
-12,8 mkr.

Årets utfall jämfört med budget visar ett
underskott på driftbudgeten med totalt 30,4
mkr. De största positiva avvikelserna mot
budgeten uppvisar Kultur och Fritid med 4,5
mkr, Gemensam service med 3,4 mkr och
Driftredovisning och finansiering 2018 (tkr)
Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
IT-nämnd
Summa Kommunstyrelse
Kommunchef
Gemensam service
Medborgarservice
Summa produktion
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Områdeschef ÄO
Funktionshindradeomsorg
Individ och familjeomsorg
Nettokostnader
Finansiering
Driftresultat

Bokslut
2017
-939,9
-17,1
-29,5
0,0
0,0
-1 137 913,5
-21 188,1
-29 979,2
-71 264,6
-1 015 481,6
-66 911,5
-104 173,4
-240 550,0
-121 184,7
-239 984,5
-90 666,5
-152 011,0
-1 138 900,0

Nedan följer en kort sammanfattning av
verksamheternas budgetavvikelser. För mer
omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning.

Bokslut
Årsvis
2018
förändring
-992,3
-52,4
-394,0
-376,9
-37,1
-7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-1 192 400,9
-54 487,4
-16 495,5
4 692,6
-34 705,4
-4 726,2
-71 812,2
-547,6
-1 069 387,8
-53 906,2
-67 788,5
-877,0
-122 113,0 -17 939,6
-253 112,4 -12 562,4
-125 963,4
-4 778,7
-239 261,4
723,1
-95 480,3
-4 813,8
-165 668,8 -13 657,8
-1 193 824,3
-54 924,3

1 142 904,6 1 163 427,9
4 004,6

-30 396,4
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Budget
2018
-1 043,0
-529,0
-40,0
0,0
0,0
-1 154 652,0
-17 296,0
-38 090,0
-69 542,0
-1 029 724,0
-72 259,0
-109 134,0
-242 472,0
-128 212,0
-242 561,0
-87 912,0
-147 174,0
-1 156 264,0

Budget
avvikelse
50,7
135,0
2,9
0,0
0,0
-37 748,9
800,5
3 384,6
-2 270,2
-39 663,8
4 470,5
-12 979,0
-10 640,4
2 248,6
3 299,6
-7 568,3
-18 494,8
-37 560,3

20 523,3 1 171 044,0 1 176 265,0

-12 837,1

-34 401,0

Prognos
2018
-1 043,0
-459,0
-40,0
0,0
0,0
-1 197 066,0
-16 996,0
-36 535,0
-75 671,0
-1 067 864,0
-71 730,0
-122 407,0
-245 237,0
-128 468,0
-241 561,0
-95 112,0
-163 349,0
-1 198 608,0

-27 564,0

20 001,0

-50 397,4
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Personalkostnaderna har minskat med 0,7 mkr
i relation till 2017. Kostnadsminskning beror
på vakanta sjukskötersketjänster. Dessa har
ersatts med bemanningssjuksköterskor till viss
del, men inte för alla vakanser. Jämfört med
föregående år har verksamhetens intäkter ökat
med 0,6 mkr. Detta beror i huvudsak på ett
statligt bidrag för välfärdsteknik om 0,9 mkr.

Kommundirektör redovisar ett överskott på 0,8
mkr. Detta beror i första hand på att vissa
planerade projekt inte har genomförts av
besparingsskäl.
Gemensam service redovisar ett överskott med
3,4 mkr. Budgetavvikelsen beror på överskott
på personalkostnader orsakat av vakanta
tjänster och långtidssjukfrånvaro.

Funktionshindradeomsorgen redovisar ett
underskott på -7,5 mkr. Årets underskott beror
i huvudsak på minskade ersättningar från
Försäkringskassan för personlig assistans och
ökade kostnader för personlig assistans LSS.
Det innebär att kommunen fått hela betalningsansvaret och därmed ökade kostnader.

Medborgarservice har ett resultat på -2,3 mkr,
vilket till största delen beror på höga kostnader
för vinterväghållning, till följd av mycket
nederbörd i kombination med varierande
väderlek.
Kultur och Fritid har ett överskott på 4,5 mkr,
som beror på vakanser, hyresåterbetalningar
samt att planerade arbeten som till exempel
muddring av naturbaden inte har kunnat
genomföras då det saknats tillgängliga
entreprenörer.

Individ- och familjeomsorgen har ett totalt
underskott med -18,5 mkr. Underskottet beror
på bland annat minskade statsbidrag för
verksamheten för ensamkommande där
kostnaderna inte minskar i samma takt som
intäkterna då anpassningen av verksamheten
med lokaler och personal med mera tar tid.
Statsbidrag har minskat med 28 miljoner
kronor jämfört med 2017, kostnaderna har inte
minskat i samma utsträckning. Underskottet
beror också på köp av konsulttjänster,
framförallt inom barn och unga. Detta beror på
att antalet ärenden ökat och att det varit svårt
att rekrytera socionomkompetens. Köp av
bemanningstjänster även på vuxen och bistånd,
men i mindre omfattning på grund av vakanser.
Kostnader för placerade barn och vuxna är
också högre än budgeterat.

Förskolan och grundskolan: De totala
underskotten hos Förskolan -13,0 mkr och
Grundskolan -10,6 mkr beror i stor
utsträckning på ökade kostnader för personal
och lokaler på grund av ökat antal barn och
elever. Grundskolan har oaktat det totala
underskottet ett överskott på intäktssidan med
3,9 mkr beroende på bland annat obudgeterade
statsbidrag från Skolverket för likvärdighet och
jämlikhet.
Gymnasieskolans överskott på totalt 2,2 mkr
beror på obudgeterade statsbidrag från
Migrationsverket avseende flyktingbarn.

Finansieringen redovisar ett resultat som är
12,8 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror
huvudsakligen högre kostnader för pensioner
blivit cirka 10,2 mkr högre än budget, på grund
av att politiker med PBF avgått under året.
Resterande
beror
huvudsakligen
på
arbetsgivaravgifter, kapitalinkomster.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott för
2018 på 3,3 mkr. Överskottet beror på att
närvårdsplatser inte verkställts i planerad
omfattning samt att planeringsdagar inte
genomförts som planerat utifrån det
ekonomiska läget i kommunen som helhet.
Inom äldreomsorgen kan ökade kostnader ses
för hjälpmedel, årets lönerevision, städ,
fjärrvärme och inhyrd personal. Dessa ökade
kostnader kompenserades genom att vakans
hålla tjänster samt minska övriga kostnader.
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Nettokostnad per verksamhet
Totalt ökade nettokostnaderna för kommunens
verksamheter, exklusive finansförvaltning,
med 4,8 procent, jämfört med 6,6 procent året
innan. Inte heller i denna redovisning har
interna transaktioner eliminerats. Per invånare
har dock nettokostnaden ökat med 4,8 procent
år 2018, jämfört med 5,6 procent året innan.
Social omsorg och utbildning svarar
tillsammans för 83 procent av nettokostnaden.

Fördelning nettokostnad (%):
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investeringar på Samhällsbyggnadsenheten
varav det enskilt största projektet är Sydvästra
industriområdet (9,2 mkr). Förseningarna beror
bland annat på arkeologiska utgrävningar,
försenat planeringsarbete hos entreprenör och
kapacitetsbrist hos anläggningsleverantörer.

Investeringsredovisning
Tierps kommun har de senaste tio åren
investerat cirka 543 mkr netto i nya
anläggningar och inventarier. Kommunens
totala bokförda värde av anläggningar och
inventarier uppgick den 31 december 2018 till
576,8 mkr.

Kultur och fritid redovisar ett överskott på 4,0
mkr. Huvudsakligen avser detta ej förbrukade
medel för investeringar till utrustning till
fritidsanläggningar.

Nettoinvesteringar i fasta priser (2018 års
prisnivå, mkr)

Större investeringsprojekt under 2018
• Siggbo Företagspark 14,3 mkr
• Pendlarparkering, Tierp 6,9 mkr
• GC-bana kyrkogatan, Ring 4,3 mkr
• Toppbeläggning gata/vägar 3,6 mkr
• Projektsyrning steg 1 DP1058 1,9 mkr
• Siggbo Anl steg 1 DP1036 1,9 mkr

Investeringsbudgeten för år 2018 uppgick
totalt till 110,8 mkr. Detta inkluderar tilläggsbudgeteringar med 26,7 mkr för projekt som
påbörjades men inte färdigställdes 2017.
Förbrukning av investeringsmedel uppgår till
48,9 mkr per 31 december 2018.

För alla större budgeterade investeringar
avseende fastigheter och anläggningar ska
ekonomichefen bevilja igångsättningstillstånd i
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda
principer. För att öka informationen och
genomlysningen av de olika projekten har en
arbetsgrupp bildats (investeringsgruppen) där
bland annat projekten diskuterats inför
eventuellt igångsättningstillstånd. Arbetsgruppen består både av tjänstemän och
förtroendevalda.

Av det redovisade budgetöverskottet svarar
Medborgarservice för 54,4 mkr.
Under 2017 uppgick påbörjade men inte
färdigställda investeringsprojekt till totalt 26,7
mkr, vilket har genererat tilläggsanslag 2018.
Den helt dominerande delen av beloppet avser

Investeringsredovisning 2018 (tkr)
Bokslut Bokslut
Årsvis
Prognos
2017
2018
förändring
2018
Kommunstyrelsen
56 266,4 48 856,9
-7 409,5 88 855,0
Kommundirektör
0,0
510,4
510,4
0,0
Gemensam service
440,4
808,3
367,9
1 845,0
Medborgarservice
46 893,7 43 007,2
-3 886,5 76 493,0
Produktion
8 932,3 4 531,0
-4 401,3 10 517,0
Kultur och fritid
911,9
784,3
-127,6
3 592,0
Förskola
1 401,1
764,7
-636,4
750,0
Grundskola
1 112,7
422,5
-690,2
1 100,0
Gymnasieskola
3 980,7 1 001,2
-2 979,5
2 000,0
Områdeschef ÄO
1 053,4 1 365,0
311,6
2 575,0
Funktionshindradeomsorg
179,4
193,3
13,9
500,0
Individ och familjeomsorg
293,1
0,0
-293,1
0,0
Summa nettoinvesteringar
56 266,4 48 856,9
-7 409,5 88 855,0
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Budget
2018
avvikelse
110 831,4 -61 974,5
550,0
-39,6
1 845,0
-1 036,7
97 469,4 -54 462,2
10 967,0
-6 436,0
4 042,0
-3 257,7
750,0
14,7
1 100,0
-677,5
2 000,0
-998,8
2 575,0
-1 210,0
500,0
-306,7
0,0
0,0
110 831,4 -61 974,5
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarperspektivet
Kommunens värdeord, Respekt, Ansvar,
Framtidstro, Kundfokus och Mod ska ständigt
genomsyra det dagliga arbetet.

Överläggningar inför löneöversyn 2019
påbörjades i december 2018. För samtliga
förbund, utom Lärarförbundet och Lärarnas
riksförbund, avslutades avstämningarna i april.
De nya lönerna betalades ut i april och för
kommunal i maj. För Lärarförbundet och
Lärarnas
riksförbund
avslutades
avstämningarna i oktober och lönerna
betalades ut i oktober retroaktivt från april.
Under 2015 påbörjades olika former av
kompetens-utveckling, för att öka förståelsen
och kunskapen om individuell lön hos
medarbetarna. Denna process fortsätter.
Kommunens lönepolicy gäller från och med
1 januari 2016. Under 2018 har handledning
och information i lönebildning lämnats till
både chefer och hela arbetsgrupper.

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att
anta en strategi för kompetensförsörjning som
omfattar Tierps kommuns verksamheter. Syftet
med strategin är att Tierps kommun ska vara
en attraktiv arbetsgivare och därmed klara
framtida kompetensförsörjning. Handlingsplaner för de specifika områdena kommer att
utarbetas. I planerna bör en bedömning av
åtgärdernas
effekter
för
kompetensförsörjningen göras.
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 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.

Personalfakta
Medelålder
Antal tillsvidareanställda
Sjukfrånvaro %
Andel kvinnor %
Antal årsarbetare*
Utbetalda löner, arvoden mnkr**
Antal utbetalda löner

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 till balans i livet mellan arbete och
fritid är två faktorer som väger tungt i
attitydmätningar. I strategin för kompetensförsörjning områden som framkommit som
viktiga i forskning och vid attitydmätningar.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har
formulerat nio strategier för att möta
rekryteringsutmaningen. Det handlar om att
använda
kompetenser
rätt,
bredda
rekryteringar, förlänga arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja
teknik, underlätta lönekarriär, visa på karriärsmöjligheter och låta fler jobba mer. Dessa
strategier har vävts in i denna strategi.

2018
46
1 575
7,5
81
1734
623,2
31 092

2017
46
1 564
6,5
82
1711
605,2
30 452

* Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid,
oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.
** Exklusive sociala avgifter.
*** Anger antalet lönespecifikationer

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 11
personer från föregående år och antalet
årsarbetare har ökat med 23. Antalet utbetalda
löner har ökat med 640. Sammantaget är det
ingen större skillnad från föregående år. Då
sjukfrånvaron har ökat finns ett ökat behov av
vikarier, vilket kan förklara det ökade antalet
utbetalda löner.
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Årsarbetare fördelat på verksamhet
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare
per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram
utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform,
inklusive frånvaro.

Åldersfördelning
Medelåldern i kommunen år 2018 var 46 år,
den är oförändrad från 2017. Andelen kvinnor
har sjunkit från 82 till 81 procent.
Nedan återges åldersfördelningen bland
månadsavlönade, det vill säga både tillsvidareanställda och visstidsanställda, i kommunen.
600
500
400
300
200
100
0

381

423

481

214

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

301

60- år

Kommunens rekryteringsbehov i samband med
åldersavgångar kommer att öka för att nå sin
kulmen när de som i dag befinner sig i
intervallet 50-59 år pensioneras. Totalt 301 av
kommunens medarbetare uppnår pensionsålder, 65 år, inom de närmaste fem åren.
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Långtidssjukfrånvaron, när en person varit sjuk
längre än 60 dagar, uppgick till 42,4 procent av
den totala sjukfrånvaron år 2018. Det är en
ökning jämfört med 2017 då den var 36,3
procent. Långtidssjukfrånvaron var högst i
åldersgruppen 50 år och äldre, där den uppgick
till 49 procent av den totala sjukfrånvaron.
Långtidsjukfrånvaron var lägst i åldersgruppen
29 år och yngre med 36,0 procent av den totala
sjukfrånvaron. Kvinnors långtidssjukfrånvaro
var 42,4 procent och männens var 42,0 procent
av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron
följer rikstrenden. I riket är sjukfrånvaron
högst för kvinnor inom kontaktyrken.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har stigit under 2018 och ligger
på 7,5 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid, vilket är betydligt högre än för år 2017 då
den var 6,5 procent. Sjukfrånvaron var 8,1
procent för kvinnor och 4,8 procent för män.
Det högsta sjuktalet år 2018 var inom förskoleverksamheten. Där uppgick den totala sjukfrånvaron för kvinnor till 8,1 procent och för
män till 4,8 procent. Sjukfrånvaron var högst i
gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till
8,5 procent. Den lägsta sjukfrånvaron fanns i
åldersgruppen 29 år och yngre där den uppgick
till 6,6 procent.

*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar.

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2017 och 2018
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Prognos Sjuklön (exkl. PO-påslag) Tierps
kommun
13 000 000

12 025 092,00

12 000 000

10 898 400

11 000 000

10 001 000

10 000 000
Kr

9 000 000
7 407 000 7 344 000

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000

5 737 000 5 946 000

2010

2011

7 754 000

6 485 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Då korttidsfrånvaron höjts under de senaste
åren har ett partsgemensamt arbete inletts för
att analysera orsaker till detta, samt vilka
åtgärder som bör sättas in för att påbörja
rehabiliteringen tidigare. Arbetet med att sänka
korttidsfrånvaron ska intensifieras under 2019.

Kostnaden för sjuklön de första 14 sjukdagarna
har ökat kraftigt sedan 2015. En analys av
korttidsfrånvaron har påbörjats bland annat
genom ett partsgemensamt arbete.
Frisknärvaro
Frisknärvaro är ett nyckeltal som räknats fram
från och med 2017. Nyckeltalet anger hur stor
andel av medarbetarna som inte har någon
sjukdag, 1-5 sjukdagar och fler än 5 sjukdagar.

Ett verksamhetsstöd för rehabilitering,
ADATO, införskaffades 2016, för att cheferna
lättare ska kunna hantera sina rehabiliteringar.
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.

För kommunens medarbetare som helhet under
2018 hade 39 procent ingen sjukfrånvaro alls,
motsvarande siffra var 40 procent år 2017.
Under 2018 hade 22 procent mellan 1-5
sjukdagar, år 2017 var det 24 procent. Andelen
som hade mer än 5 sjukdagar var 38 procent,
jämfört med 36 procent år 2017.

Under 2018 bedrevs kompetensutveckling i
olika former, bland annat genom deltagande i
nätverk,
handledning,
utbildningar,
webbaserade utbildningar samt studiebesök.

Rehabilitering
Då kommunen har hög sjukfrånvaro är det
viktigt att intensifiera arbetet med att sänka
sjukfrånvaron. En HR-konsult har anställts från
och med januari 2018 för att bistå cheferna i
rehabiliteringsarbetet.
Samarbetet
med
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården
har under året intensifierats.

Medarbetarnas möjlighet till utveckling är en
avgörande faktor för att behålla och attrahera
medarbetare.
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Företagshälsovård
Kommunens leverantör av företagshälsovård är
Previa AB sedan 1 januari 2017.

Arbetsmiljö
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet.

Kommunens kostnad för företagshälsovård har
under 2018 uppgått till 819 tkr. Det är en
halvering av kostnaden sedan 2016. År 2017
uppgick kostnaden till 1,2 mkr och år 2016 till
1,6 mkr. Under 2017 minskade kostnaden för
främst läkartjänster till följd av det nya avtalet
med Previa som inte inrymde sjukvård. Under
2018 är det kostnader för psykologtjänster och
organisationskonsulter som har minskat.
Orsakerna till den minskade kostnaden är
bland annat att kommunens egen HRkompetens nyttjats i högre utsträckning än
tidigare. Det handlar bland annat om olika
former av konsultstöd.

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 frågor om
medbestämmande och om arbetsmiljö. De är
tillika skyddskommittéer.
Det är viktigt att följa den forskning som kan
omsättas i verksamheten för att skapa
hälsosamma arbetsplatser.
Tierps kommun gick under år 2018 med i
forskningsprojektet STAMINA, strukturerat och
tidseffektivt arbetssätt genom metoder för
inkluderande arbetsliv, som drivs av Uppsala
universitet. Projektet syftar till att ge chefer
verktyg att tillsammans med sina medarbetare
arbeta med arbetsmiljö på ett strukturerat sätt.
Projektet startar i januari 2019.

Partsgemensamma
arbetsmiljöutbildningar
hålls två gånger per år och en utbildning i
rehabilitering hålls en gång per år för chefer.
Dessa utbildningar köptes tidigare från
företagshälsovården.
Kostnaden
för
rehabiliteringssamordnare kommer minska
under 2019 då kommunen sedan januari 2018
har egen kompetens på området. Kostnaderna
för läkartjänster kan också minskas då
rehabiliteringarna styrs över från företagshälsovården till hälso- och sjukvården.

Under 2016 infördes datasystemet KIA för
rapportering av olycksfall och tillbud.
Systemet har under året utvecklats och arbetet
kommer att fortgå under kommande år.
Systemet och hanteringen av rapporteringen
har stora utvecklingsbehov för att fungera
optimalt.

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 ”Reflekterande kollegiala
samtalsgrupper”. Forskningsprojektet var en
förstudie av Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och Linnéuniversitetet. Samtliga HRkonsulter 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. Under 2018 har även en grupp
från kostenheten deltagit i projektet. Resultatet
från helaforskningsprojektet som presenterades
av SKL under hösten var mycket positivt.

Friskvård
Syftet med friskvård är att förebygga och
främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som
psykiskt. Kommunens friskvårdplan innebär
att medarbetare kan välja mellan friskvårdstimme eller subvention av friskvårdsaktivitet.
Kommunens fritidsförening, Positiva klubben,
erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga
medarbetare med fokus på ökad trivsel och
gemenskap. Aktiviteterna som anordnats bland
annat kulturarrangemang, motionsutövning och
studieverksamhet. Föreningen finansieras med
bidrag från kommunen.

Kostnad för företagshälsvård per personalktegori 2018
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Framtidsbedömning
Tierps kommun växer med cirka 200 invånare
per år. 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.

De stora utmaningarna framöver delas med
många andra kommuner runt om i landet. Det
är främst ekonomi i balans, kompetensförsörjning och digitalisering.
För att kunna möta dessa utmaningar på bästa
sätt krävs en ökad samverkan mellan
kommunerna i länet och Region Uppsala. Från
och med den 1 januari 2019 bildas en
gemensam IT-nämnd för fem kommuner i
länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby
och Knivsta. Den nya nämnden kommer
möjliggöra nya samarbeten när det gäller
digitalisering.

Antalet elever som söker sig till den
kommunala gymnasieskolan, Högbergsskolan,
ser ut att fortsätta öka. För att fortsätta växa
krävs att skolan fortsätter sitt utvecklingsarbete. I och med att elevantalet ökar blir
skolan mer trångbodd.
Den svenska ekonomin är på väg in i en
lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur är det
vanligtvis fler personer som behöver
försörjningsstöd och kommunens kostnader för
detta kan därmed komma att öka framöver.

Den framtida kompetensförsörjningen är en
stor utmaning. Tierps kommun behöver vara
attraktiv som arbetsgivare för att få 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 vårdoch omsorg. Inom vård och omsorg är det
redan idag brist på formellt utbildad kompetens
inom de olika yrkeskategorierna och andelen
äldre i befolkningen kommer öka framöver.

Friluftsliv och träning ligger i tiden. Det
kommer mer önskemål gällande lättillgängliga
anläggningar för egen träning som är öppna
dygnet runt. Det finns fortsatt behov av
renoveringar när det gäller idrotts- och
fritidsanläggningar i kommunen.
Tierps kommunfastigheter AB har konstaterat
att flera kommunala byggnader har problem i
konstruktionen och måste åtgärdas. Problemen
har orsakats av en kombination av att det är
äldre byggnader, felaktig byggteknik och
eftersatt underhåll. Det finns ett behov av
lokaler inom skola och förskola, men det är
viktigt med en långsiktig planering innan
byggnationerna genomförs.

Vårdtyngden ökar inom äldreomsorgen och
funktionshindradeomsorgen. Det kräver mer
anpassad verksamhet avseende specifik
omvårdnad, men också ökad kompetens och
ökade personalresurser. För att öka kundernas
delaktighet och självbestämmande är det
viktigt
att
utveckla
alternativa
kommunikationssätt. Det kommer pågå ett
fortsatt arbete med implementering av
välfärdsteknik. Genom att nyttja tekniken kan
befintliga resurser fördelas på andra sätt.

Den största utmaningen för AB Tierpsbyggen
den närmaste framtiden är att möta den stora
efterfrågan på hyreslägenheter. Det är i dagsläget inte möjligt att nyproducera ett mindre
antal lägenheter på någon ort i kommunen på
grund av höga produktionskostnader och
avsaknaden av statliga investeringsstöd.
Tierpsbyggen får i dagsläget avvakta med
planerade nybyggnationer tills det är klart vad
de nya och utlovade statliga stöden kommer att
ställa för villkor och när de kommer att träda
ikraft.

Medborgarnas möjlighet till inflytande och
delaktighet i det lokala samhällets utveckling
blir en allt viktigare för kommuner, landsting
och regioner, Både för att skapa tillit till det
demokratiska systemet och för att utveckla ett
hållbart samhälle. Tierps kommun kommer
framöver att behöva arbeta mer med
medborgarnas möjlighet till inflytande och
delaktighet, bland annat i form av politiska
beredningar och medborgardialog.
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Sifferdel, kommunen och kommunkoncernen
Resultaträkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

Budget

2018

Kommunkoncernen*
2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

319,7

309,7

325,4

474,6

474,0

Verksamhetens kostnader

2

-1 467,2

-1 510,7

-1 445,4

-1 583,3

-1 509,5

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-32,2

-35,9

-39,3

-95,7

-93,3

-1 179,7

-1 236,9

-1 159,2

-1 204,5

-1 128,8

Skatteintäkter

4

842,8

841,6

826,7

841,6

826,7

Generella statsbidrag och utjämning

5

359,5

361,2

335,6

361,2

335,6

Finansiella intäkter

6

3,4

9,8

6,4

7,0

3,6

Finansiella kostnader

7

-5,9

-6,1

-5,5

-24,8

-27,5

20,0

-30,4

4,0

-19,6

9,7

20,0

-30,4

4,0

-19,6

9,7

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 26
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Balansräkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

2018

Kommunkoncernen*

2017

2018

2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

9

5,9

6,7

6,1

9,6

Mark, byggnader och tekniska anläggn

10

532,7

515,8

2 017,0

1 933,2

Maskiner och inventarier

11

38,2

40,3

367,8

240,0

0,0

0,0

59,2

32,3

12

318,1

307,1

224,5

213,6

894,9

869,8

2 674,6

2 428,8

13

16,3

8,8

16,3

8,8

Förråd m.m.

14

20,4

15,4

25,4

19,6

Fordringar

15

151,2

128,7

162,9

102,8

Kassa och bank

16

47,7

96,2

53,5

96,6

219,3

240,3

241,8

219,0

1 130,4

1 119,0

2 932,7

2 656,6

-30,4

4,0

-19,6

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

488,2

484,2

548,1

536,5

Summa eget kapital

457,8

488,2

528,6

548,2

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

17

100,9

81,8

104,1

84,1

Andra avsättningar

18

15,6

5,9

31,2

15,9

Långfristiga skulder

19

275,3

275,6

1 863,4

1 674,8

Kortfristiga skulder

20

Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

280,7

267,4

405,4

333,6

1 130,4

1 119,0

2 932,7

2 656,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

-

-

-

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

21

431,4

456,7

431,4

456,7

Övriga ansvarsförbindelser

22

1 571,3

1 411,3

1 572,0

1 411,9

23

157,1

128,3

157,1

128,3

2 159,8

1 996,3

2 160,5

1 996,9

Leasingkontrakt/hyresavtal
Summa panter och ansvarsförbindelser
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 26
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Finansieringsanalys
Kommunen
Miljoner kronor

2018

Not

Kommunkoncernen

2017

2018

2017

Löpande verksamhet
Årets resultat

-30,4

4,0

-19,6

9,7

35,4

35,6

95,3

89,8

13

0,6

0,4

0,6

0,4

17,18

-2,8

-5,5

-2,8

-5,5

24

27,4

8,1

30,4

11,1

30,2

42,6

103,9

105,6

Justering för avskrivning
Justering för upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ö (-) / M (+) av förråd m m

-5,0

-5,7

-5,7

-5,9

-22,4

49,5

-4,5

41,1

Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder

13,3

24,9

48,6

15,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16,0

111,2

142,3

156,0

9

-0,3

-0,8

-0,3

-1,1

Investeringar i materiella anl.tillgångar

10,11

-56,6

-55,6

-350,1

-323,3

Försäljning av materiella anl.tillgångar

10,11

3,3

7,3

23,2

7,3

-11,2

-152,0

-11,2

-148,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-64,8

-201,1

-338,5

-466,0

Nyupptagna lån

0,0

0,0

168,7

210,0

Amortering av skuld

0,0

0,0

-1,1

-0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

167,8

209,3

-48,6

-89,7

-28,3

-100,7

Likvida medel vid årets början

96,2

186,0

106,7

198,4

Likvida medel vid periodens slut

47,7

96,2

78,3

97,7

-48,6

-89,67

-28,3

-100,7

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar

Investering i finansiella tillgångar

12

Finansieringsverksamhet

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Förändring likvida medel
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Noter
Kommunen
Not 1 verksamhetens intäkter

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Försäljningsintäkter

17,8

17,0

17,8

17,0

Taxor och avgifter

38,2

37,8

75,1

106,5

Hyror och arrenden

75,2

75,4

108,9

140,1

128,9

151,1

129,2

151,4

36,1

31,7

2,9

2,2

2,1

2,2

10,6

10,2

98,4

17,8

6,9

7,2

309,7

325,4

474,5

474,0

Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Verksamhetens intäkter

Kommunen

36,1

Kommunkoncernen

Not 2 verksamhetens kostnader

2018

2017

2018

2017

Löner och sociala avgifter

834,7

802,9

923,8

886,6

Pensionskostnader*

67,1

54,6

70,3

57,5

Material

46,3

49,8

95,3

104,7

Lämnade bidrag

50,0

60,5

50,0

60,5

176,0

159,5

176,0

159,5

Bränsle energi vatten

7,6

7,3

-31,0

7,4

Lokal- och markhyror

201,8

190,1

-87,7

0,0

22,8

22,3

22,8

22,3

Övriga verksamhetskostnader

104,2

98,4

362,7

206,4

Reaförluster och utrangeringar

0,0

-

0,2

0,0

Köp av huvudverksamhet

Konsulttjänster

Bolagsskatt
Verksamhetens kostnader

-

-

0,9

4,5

1 510,6

1 445,4

1 583,3

1 509,5

Pensionskostnaderna för 2018 innehåller en jämförelsestörande post avseende pensionsavsättning för politilek
med PBF som avgått under året.

Kommunen
Not 3 Avskrivningar

2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

1,1

0,9

3,9

3,41

26,0

26,8

67,7

69,233

Avskr maskiner o inventarier

7,9

7,8

23,3

16,837

Avskr fordon

0,4

0,2

0,4

0,196

Avskr immateriella tillgångar
Avskr mark, byggnader o tekn anl

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0,4

3,6

0,4

3,603

35,9

39,3

95,7

93,3
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Kommunen

Kommunkoncernen

Not 4 Skatteintäkter

2018

2017

2018

2017

Preliminär kommunalskatt

845,9

829,9

845,9

829,9

-1,3

1,1

-1,3

1,1

Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

-3,0

-4,2

-3,0

-4,2

841,6

826,7

841,6

826,7

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning

2018

2017

2018

2017

Inkomstutjämningsbidrag

258,3

248,2

258,3

248,2

26,6

21,5

26,6

21,5

Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift

3,2

-0,2

3,2

-0,2

Bidrag för LSS-utjämning

15,0

15,9

15,0

15,9

Kommunal fastighetsavgift

47,7

40,2

47,7

40,2

Generella bidrag från staten

10,2

10,0

10,2

10,0

361,2

335,6

361,2

335,6

Summa generella statsbidrag och
utjämning

Kommunen
Not 6 Finansiella intäkter

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Utdelningar på aktier och andelar

0,4

0,4

1,0

0,0

Ränteintäkter

0,0

0,0

0,2

0,2

Övriga finansiella intäkter*

9,4

6,0

5,9

3,4

Summa finansiella intäkter
9,8
* varav borgensavgifter för 2018 är 4,6 mkr och 2017 är 4,0 mkr

6,4

7,0

3,6

Kommunen
Not 7 Finansiella kostnader

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Räntekostnader

3,4

3,3

22,1

22,3

Ränta på pensionsavsättningar

2,0

1,7

2,0

1,7

Övriga finansiella kostnader

0,8

0,5

0,8

3,5

Summa finansiella kostnader

6,1

5,5

24,8

27,4
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Kommunen

Kommunkoncernen

Not 8 Årets resultat

2018

2017

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkning

-30,4

4,0

-19,6

9,7

-2,9

-2,2
-19,6

9,7

Realisationsvinster

Justerat resultat enligt balanskrav

-33,3

1,8

Kommunen
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

14,6

13,8

14,9

21,4

0,3

0,8

0,3

1,1

Utgående ack. anskaffningsvärde

14,9

14,6

15,2

22,5

Ingående ack. avskrivningar

-8,0

-7,1

-8,1

-9,4

Årets avskrivningar

-1,1

-0,9

-1,1

-3,5

Årets nedskrivning

-

-

0,0

0,0

-9,1

-8,0

-9,1

-12,9

5,8

6,6

6,1

9,6

Namnavtal Tierps Arena

4,4

5,0

Ärendehanteringssystem

0,4

0,4

Sitevision

0,0

0,1

Kommunens hemsida

0,3

0,3

Tidmätningssystem

0,3

0,5

Uppgrad GIS-miljö

0,5

0,4
0,0

2,8

5,9

6,7

Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav

Inkråmsgoodwill
Summa
Avskrivningstid

3-9 år
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3-10 år

3-9 år

3-10 år
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Kommunen
Not 10 Mark byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ack. anskaffningsvärde

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

1 348,2

1 309,3

3 056,8

2 782,6

Årets investeringar

50,3

46,1

248,4

405,7

Årets investeringsinkomster

-3,2

-7,2

-3,2

1 395,3

1 348,2

3 302,0

3 188,3

-832,3

Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

-808,0

-1 201,1

-1 184,7

Årets avskrivningar

-26,0

-26,8

-66,7

-66,9

Årets nedskrivning

-0,4

-3,6

-0,4

-3,6

2,9

2,1

-10,3

-6,5

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde

3,9

-6,5

-862,5

-832,3

-1 285,0

-1 255,2

532,8

515,8

2 017,0

1 933,2

49,4

Varav
55,1

49,4

55,1

269,8

287,3

611,5

519,6

Publika fastigheter

84,9

79,0

84,9

79,0

Övriga fastigheter

0,4

0,4

0,4

0,4

Fastigheter för affärsverksamhet

48,4

50,9

1 016,5

1 064,3

Pågående ny/ombyggnad

79,9

43,1

254,3

213,8

532,7

515,8

2 017,0

1 932,3

Markreserv
Verksamhetsfastigheter

Summa
Avskrivningstid

20-33 år

20-33 år

Kommunen

2-100 år

2-100 år

Kommunkoncernen

Not 11 Maskiner och inventarier

2018

2017

2018

2017

Ingående ack. anskaffningsvärde

224,8

215,3

641,2

467,7

Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar

6,3

9,5

81,2

54,3

231,1

224,8

722,5

522,0

-184,4

-176,3

-329,6

-258,4

-8,3

-8,0

-24,6

-19,4
0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,1

-0,2

-192,9

-184,4

-354,5

-277,9

38,2

40,3

367,8

240,0

Transportmedel

2,7

2,4

2,7

12,9

Maskiner

0,5

0,5

0,5

0,9

31,9

34,2

361,4

223,1

Förbättringsutgifter

0,4

0,5

0,4

0,5

Konstverk

2,7

2,6

2,7

2,6

38,2

40,3

367,7

240,0

Årets nedskrivning
Ackumulerad uppskrivning/sålt/utrangerat
Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav

Inventarier

Summa
Avskrivningstid

3-5 år
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3-5 år

3-10 år

3-10 år
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Kommunen
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB

53,8

53,8

0,0

0,0

Aktier Tierps Energi och Miljö AB

39,9

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

14,6

14,6

14,6

207,9

196,7

207,9

196,7

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb

2,0

2,2

2,0

2,2

Övrig långfristig fordran

0,0

0,0

0,0

0,1

Aktier övriga bolag
Andelar Kommuninvest
Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*

Utgående bokfört värde
318,1
307,1
224,5
213,6
* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige år 2012 (Kf §
158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”.. Se vidare avsnitt om Pensioner i förvaltningsberättelsen.

Kommunen
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

8,8

9,2

8,8

9,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Netto

8,4

8,8

8,4

8,8

Medfinansiering åtgärder på väg 292

8,1

-

8,1

-

-0,2

-

-0,2

-

7,9

-

7,9

-

16,3

8,8

16,3

8,8

Medfinasiering Citybanan
Årets upplösning

Årets upplösning
Netto
Utgående bokfört värde
Se även not 19.

Kommunen
Not 14 Förråd m.m.
Persondatorer
Tomtmark till försäljning
Varulager
Utgående bokfört värde

48

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

6,9

8,2

6,9

8,2

13,5

7,2

13,5

7,2

-

-

4,9

4,2

20,4

9,7

25,4

19,6
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Not 15 Fordringar

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

11,9

3,5

11,9

-2,3

Fordran mervärdesskatt

8,9

9,9

8,9

9,9

Övriga skattefordringar

32,6

24,2

32,6

24,2

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

61,6

61,0

78,0

38,0

Övriga kortfristiga fordringar

36,3

21,8

45,7

27,2

Utgående bokfört värde
151,2
128,7
Fordringar inom Kommunkoncernen har eliminerats med 80 mkr för 2017 och 55 mkr för 2018

162,9

102,8

Kundfordringar

Kommunen
Not 16 Kassa och bank

2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

Kassa

0,0

0,0

Bank

47,7

96,2

53,5

96,6

Utgående bokfört värde

47,7

96,2

53,5

96,6

49
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Not 17 Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Förmånsbestämnd/kompletteringspension

54,8

49,3

58,0

51,5

PA-KL pensioner

Specifikation avsatt till pensioner
17,9

5,5

17,9

5,5

OPF-KL pensioner

0,3

0,1

0,3

0,1

PBF pensioner

0,7

9,8

0,7

9,8

Pension till efterlevande

1,2

1,2

1,2

1,2

6,3

0,0

6,3

0,0

Summa pensioner

81,2

65,8

81,2

65,8

Löneskatt

19,7

16,0

19,7

16,0

100,9

81,8

100,9

81,8

Politiker

1

4

1

4

Tjänstemän

0

0

0

0

Ingående avsättning inklusive löneskatt

81,8

75,1

81,8

75,1

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

5,8

4,8

9,0

7,0

12,8

0,0

12,8

0,0

0,2

-0,1

0,2

-0,1

-9,5

1,3

-9,5

1,3

Finansiell kostnad

2,0

1,6

2,0

1,6

Sänkning diskonteringsränta inkl löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Nya efterlevande pensioner

0,4

0,0

0,4

0,0

Arbetstagare som pensionerats

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändrad samordning

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

6,6

-0,1

6,6

-0,1

Slutbetalning FÅP

0,0

0,1

0,0

0,1

Nya utbetalningar

-2,8

-2,2

-2,8

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension/visstidspension

Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden

Avsatt till pensioner

Intjänad PA-KL
Intjänad OPF-KL
Intjänad PBF

Utebetalning ÖK-SAP
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad %
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper.
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3,7

1,3

3,7

1,3

100,9

81,8

104,1

84,1

95,0

95,0
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Not 18 Övriga avsättningar

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Redovisat vid årets början

5,9

5,5

5,9

5,5

Nya avsättningar

1,6

0,4

1,6

0,4

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

7,5

5,9

7,5

5,9

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

-3,4

0,0

-3,4

0,0

0,0

0,0
0,0

Avsatt för återställande av deponi*

Utgående avsättning
Avsatt för medfinansiering av Citybanan
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat vid årets början

0,0

-

0,0

0,0

Nya avsättningar

8,1

-

8,1

0,0

Ianspråktagna avsättningar

-

-

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

-

-

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

-

-

0,0

0,0

8,1

-

8,1

0,0

15,5

10,1

31,2

16,0

Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning
Avsatt för medfinansiering av väg 292

Utgående avsättning

Avsatt till skatter
Redovisat
Summa övriga avsättningar

15,6
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Not 19 Långfristiga skulder

2018

2017

2018

2017

Lån i banker och kreditinstitut

270,0

270,0

1 858,1

1 658,1

5,3

5,6

5,3

6,0

26,0

0,0

26,0

0,0

0,0

10,6

5,3

5,6

5,3

16,6

275,3

275,6

1 863,4

1 674,8

1,2%

1,2%

1,6%

1,7%

45,0

70,0

260,0

360,0

2-3 år

100,0

95,0

100,0

178,1

4-5 år

55,0

80,0

1 085,4

905,0

6- år

70,0

25,0

411,7

25,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag*
Återstående antal år (vägt snitt)
-

Anslutningsavgifter
Återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långa skulder
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Lånens löptider

0,0

1 år

Låneskulden är redovisad ennligt huvudmetoden. Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång
har.
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Not 20 Kortfristiga skulder

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

44,6

2,9

44,6

3,7

Leverantörsskulder

37,5

52,5

85,0

59,3

1,6

0,6

1,6

0,6

28,2

27,1

28,2

27,1

1,5

1,3

1,5

1,3

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övertidsskuld

9,8

13,7

9,8

13,7

Semesterlöneskuld

31,1

23,2

31,1

23,2

Pensioner inkl. löneskatt

32,2

33,6

32,2

33,6

Upplupen löneskatt pensionsstiftelse

31,9

29,7

31,9

29,7

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Övriga löeskulder

62,3

71,4

125,7

101,5

Övriga kortfristiga skulder

0,1

11,5

13,9

40,0

Utgående bokfört värde

280,7

267,4

405,4

333,6

Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i januari 2018 men avser december 2017. Fordringar inom
Kommunkoncernen har eliminerats med 80 mnkr för 2017 och 55 mnkr för 2018
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Not 21 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

2018

2017

2018

2017

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt

450,2

466,1

450,2

466,1

0,0

-5,6

0,0

-5,6

Aktualisering

9,9

13,6

9,9

13,6

-24,6

-24,4

-24,6

-24,4

-4,1

0,6

-4,1

0,6

431,4

450,2

431,4

450,2

Visstidspensioner

0,0

6,5

0,0

6,5

Inkomstsamordnad visstidspension

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa inkl löneskatt

0,0

6,5

0,0

6,5

431,4

456,7

431,4

456,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Övrig post
Utgående ansvarförbindelse

Utgående ansvarförbindelse

Visstidspensioner 2017 avser beräkning för 4 förtroendevalda enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och landsting.
Inkomstsamordnad visstidspension avser en beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om reducering pga. inkomst skulle upphöra
för visstidspensioner som inkomstsamordnas.

Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom att kommunen placerat medel
i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen har av KPA beräknats till 80 626,2 tkr per 2016-12-31
inklusive särskild löneskatt. Se vidare avsnitt om Pensioner i förvaltningsberättelsen.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
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Not 22 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Småhus

0,3

0,4

0,3

0,4

Nordupplands Fotbolls Allians

2,9

3,0

2,9

3,0

Borgensåtaganden

0,0

0,0

0,7

0,6

AB Tierpsbyggen

845,0

800,0

845,0

800,0

Tierps Kommunfastigheter AB*

385,0

315,0

385,0

315,0

88,1

82,9

88,1

82,9

Fastigo

Tierps Fjärrvärme AB**
Tierps Energi och Miljö AB
Utgående ansvarförbindelse

250,0

210,0

250,0

210,0

1 571,3

1 411,3

1 572,0

1 411,9

Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar
för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr per 181231.
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 17,8 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 7,3 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Not 23 Leasing

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

1,9

3,1

1,9

3,1

27,0

25,3

27,0

25,3

0,8

3,0

0,8

3,0

Lokaler senare än ett år men inom fem år

76,3

77,5

76,3

77,5

Lokaler senare än fem år

51,0

19,4

51,0

19,4

Utgående bokfört värde

157,1

128,3

157,1

128,3

Bilar inom ett år
Lokaler inom ett år
Bilar senare än ett år men inom fem år

Not 24 Koncerninterna
förhållanden
2018

Utdelning
Givna

Borgensavgifter

Mottagna

Kommunen

Givna

Borgen

Mottagna

0,4

5,0

Givna

Mottagna

1 568,1

Tierps kommunfastigheter AB

1,1

385,0

AB Tierpsbyggen

2,5

845,0

0,8

250,0

0,6

88,1

Tierps Energi och Miljö AB

0,4

Tierps Fjärrvärme AB

0,4

Summa

0,4

0,4

0,7

5,0

5,0

1 568,1

1 568,1

Köpare*
Säljare*

Kommunen

Kommunen
Tierps Kommunfastigheter

TKAB
57,3

145,8

ABTB

TEMAB
2,6

0,3

61,3

0,9

0,3

0,0

146,9

0,5

0,0

85,4

6,8

48,6

52,4

32,5

Tierps Energi och Miljö AB

24,7

5,8

11,4

1,2

7,7

13,7

0,2

224,1

103,2

27,2

3,5

Summa

* Beloppen är exklusive borgensavgifter
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Summa

1,2

AB Tierpsbyggen
Tierps Fjärrvärme AB

TFAB

22,8
7,1
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Not 26 Ej likvidpåverkande poster

Kommunkoncernen

2018

2017

0,4

2018

2017

3,6

0,4

3,6

21,9

8,8

22,9

9,4

Avsatt till deponi

1,6

0,4

1,6

0,4

Avsatt medfinansiering Citybanan

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,9

Nedskrivningar
Avsatt till pensioner

-2,2

-9,7

-2,0

6,6

-3,9

6,6

-3,9

Förändringar långfristiga periodiseringar

-0,3

1,3

8,7

3,6

Utgående bokfört värde

27,4

8,1

30,4

11,1

Realisationsvinster/förluster
Omklassificering till omsättn tillg
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Koncernens organisation*
Tierps
Kommun
Tierps Energi och Miljö AB**

Tierps kommunfastigheter AB

Ägande:

100%

Ägande:

100%

Ordförande:

Jonas Nyberg

Ordförande:

Bengt-Olov Eriksson

VD:

Per Jonsson/Tomas Ulväng

VD:

Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare:

54

Antal årsarbetare:

0

Omsättning:

102,7 mkr

Omsättning:

155,3 mkr

Årets resultat:

0,2 mkr

Årets resultat:

2,3 mkr

Investeringsvolym: 71,2 mkr

Investeringsvolym:

116,7 mkr

Balansomslutning: 356,6 mkr

Balansomslutning:

519,8 mkr

Soliditet:

12,4%

11,5%

Soliditet:

Tierps Fjärrvärme AB

AB Tierpsbyggen

Ägande:

100%

Ägande:

100%

Ordförande:

Jonas Nyberg

Ordförande:

Bengt-Olov Eriksson

VD:

Per Jonsson/Tomas Ulväng

VD:

Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare:

0

Antal årsarbetare:

104

Omsättning:

41,8 mkr

Omsättning:

221,5 mkr

Årets resultat:

0 mkr

Årets resultat:

8,2 mkr

Investeringsvolym: 27,4 mkr

Investeringsvolym:

65,1 mkr

Balansomslutning: 125,6 mkr

Balansomslutning:

1016,9 mkr

Soliditet:

10,5%

Soliditet:

15,5%

* Kommunen har inga kommunala entreprenader, dvs kommunen bedriver verksamhet i egen regi där kommunen har ett
huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
** Tierps Energi och Miljö AB bildades november 2015. Verksamhetsöverföring av drift, Gata Park samt Vatten och avlopp
(VA) och Renhållning (RH) skedde under 2016.
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med lagen
om
kommunal
redovisning
och
rekommendationer från Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR), med särskilt angivna
undantag.

Kostnader
Kapitalkostnaderna beräknas från och med
1995 enligt real annuitetsmetod för
investeringar gjorda till och med 2015. För
investeringar gjorda från och med 2016
beräknas kapitalkostnaderna enligt nominell
metod.

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

Avskrivningstiderna
följer
i
huvudsak
kommunförbundets rekommendationer. Nedan
angivna Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett
undantag. För investeringar gjorda från och
med 2001 påbörjas avskrivning månaden efter
anskaffandet medan investeringar gjorda före
2001 avskrivs efter den gamla metoden det vill
säga med början året efter anskaffandet. För
nya investeringar from 2015 i fastigheter och
infrastruktur påbörjas avskrivning först när
investeringen tas i anspråk.

Fordringar har upptagits till de belopp som de
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärdet där inget
annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga
bolag där kommunen har minst 20 procent
inflytande. Kommunkoncernens medlemmar
och sammansättning framgår av sidan 11.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
Förutom Namnavtal Tierp Arena
Byggnader och tekniska anläggningar
Datautrustning
Bilar och andra transportmedel
Maskiner
Övriga inventarier

Underlag för koncernredovisningen är
preliminära balans- och resultaträkningar för
kommunen
och
bolagen.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Avskrivningstid, år
5
15
20-33
3
5-10
5
10

Interna transaktioner mellan bolagen, samt
interna transaktioner mellan bolagen och
kommunen har i allt väsentligt eliminerats.

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när
dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen
och/eller
kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande post
betraktas poster som är sällan förekommande
och överstiger 10 mkr.

Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.

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

Anläggningar investerade from 2015, som
består av flera komponenter med olika
nyttjandeperioder delas upp och skrivs av för
sig. Komponentavskrivning tillämpas ännu inte
på tillgångar investerade före 2015. Detta för
att arbetsinsatsen för att göra detta bedöms
överstiga
nyttan
då
skillnaden
för
avskrivningskostnaderna bedöms bli små i och
med att kommunens fastigheter inom kort ska
överlåtas till TKAB. Kommunen avviker i den
bemärkelsen från rekommendation RKR 11.4

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med RKR 4.2.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas
from 2010 upp som en förutbetald intäkt och
redovisas som långfristig skuld och
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
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Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS17.

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

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild
avtalspension redovisas som avsättning när det
är troligt att de kommer att leda till
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.

Finansiella tillgångar
Kommunen har inga kortfristiga placeringar.
Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att
innehas eller brukas stadigvarande.

Övriga avsättningar
Avsättning för deponi påbörjades 2002. Efter
2007 har ingen uppräkning av avsättningen
skett.

Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive
förutbetald löneskatt har aktiverats som
finansiell tillgång. Värdet på placerat kapital
har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och värdet på balansdagen.
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Ekonomisk ordlista
Aktualiseringsgrad
Den andel av personakterna för anställda
medarbetare som är uppdaterad med avseende på
tidigare pensionsgrundande anställningar.

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

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

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

Ansvarsförbindelse
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse,
exempelvis pensionsåtagandet.

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

Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningstiden över
tillgångens livslängd.

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

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

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

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

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

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

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

Driftredovisning
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas nettokostnader samt avvikelse mot budget.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka på kort sikt.

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

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

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

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

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

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

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital
(lån) och intäkter från placering av likvida medel.
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Revisionsberättelse för år
2018
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