
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2018 
 

 

 

Verksamheternas verksamhetsberättelser 
Koncernbolagens årsredovisningar 

 
 
 
 

 

 
 



Årsredovisning 2018 
 

 

 

 2 

 

Innehållsförteckning 

Revision ...................................................................................................................... 3 

Valnämnd ................................................................................................................... 6 

Jävsnämnd ................................................................................................................. 9 

Lönenämnd ............................................................................................................... 11 

It-nämnd ................................................................................................................... 13 

Kommunchef ............................................................................................................ 15 

Gemensam service ................................................................................................... 20 

Medborgarservice ..................................................................................................... 26 

Kultur- och Fritid ....................................................................................................... 37 

Förskola .................................................................................................................... 43 

Grundskola ............................................................................................................... 49 

Gymnasieskola ......................................................................................................... 55 

Äldreomsorg ............................................................................................................. 63 

Funktionshindradeomsorg ........................................................................................ 71 

Individ- och familjeomsorg ........................................................................................ 79 

AB Tierpsbyggen…………………………………………………………………….……. 87 

Tierps Kommunfastigheter AB………………………………………………………… ….98 



Årsredovisning 2018 
 

 

 

 3 

 

Revision
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0

Personalkostnader -174 -174 -110 64 -162

Materialkostnader -6 -6 0 6 0

Tjänster -839 -839 -864 -25 -757

Övriga kostnader -25 -25 -19 7 -21

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -1 043 -1 043 -992 51 -940

Verksamhetens nettoresultat -1 043 -1 043 -992 51 -940

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -1 043 -1 043 -992 51 -940

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -1 043 -1 043 -992 51 -940

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
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Verksamhetsidé 
Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs inom 

nämndernas verksamhetsområden och ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse 

för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående verksamhetsåret. 

Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning. Revisionens 

inriktning och syfte är att pröva: 

 

 Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. 

 Om räkenskaperna är rättvisande. 

 Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 
Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i 

förhållande till nämnderna vilken granskning som ska bedrivas. 

 

Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla ett 

förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal. 

Normalt ska ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning av gjorda 

iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta. I vissa speciella fall kan 

en muntlig genomgång med reviderad nämnd ersätta skriftligt slutdokument. 

Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag granska styrelsens, nämndernas och 

kommunernas verksamheter. 

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de 

förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag. 

 

För 2018 var följande revisorer valda: 

Per Davidsson, ordförande 

Leif Söderlund 

Bo S Englund 

Karl-Gunnar Marklund 

Veronica Stennek 

Analys av årets verksamhet
Revisionen redovisar ett överskott 2018 på 51 tkr. Orsaken till överskottet är återhållsamhet avseende 

sammanträden samt deltagande i kurser och konferenser. 

Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar med mera. 

Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens 

arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad. 

Överläggningar har under året hållits med kommunledning och fullmäktiges presidium. 

Vi har även gjort studiebesök och fått information om kommunens äldreomsorgsverksamhet och 

särskilt verksamheten vid det särskilda boendet (äldreboendet) Wesslandia. 

 

Vi har genom lekmannarevisorerna tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens bolag. 

I vårt uppdrag biträds vi av sakkunnigt biträde från PwC. 

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts som fungerat som underlag till genomförda 

granskningsinsatser under året. Vidare har en förstudie genomförts avseende beslutsprocessen i ett par 

olika ärenden i syfte att ge oss revisorer ett underlag för att bestämma om en fördjupad granskning på 

området behöver genomföras.  

 

Inom ramen för obligatoriska granskningar har delårsrapport, bokslut och årsredovisning granskats.  
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Som ett led i våra obligatoriska granskningsinsatser ingår att löpande följa upp tidigare genomförda 

granskningar. Under året har vi därför följt upp ett flertal granskningar som genomförts under 

mandatperioden 2015-2018. 

 

Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår: 

 Granskning av efterlevnad och tillämpning av offentlighetsprincipen. 

 Granskning av arbetet med IT-säkerhet i kommunen. 

 Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende hot och våld. 

 Granskning av lokalförsörjningsprocessen med fokus på de lokalintensiva verksamheterna; 

skola och äldreomsorg. 

 Granskning av exploateringsprocessen avseende styrning och uppföljning samt redovisning. 
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Valnämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 423 340 423 83 0

Verksamhetens intäkter 423 340 423 83 0

Personalkostnader -745 -745 -726 19 -8

Materialkostnader -29 -21 -24 -3 0

Tjänster -88 -88 -54 34 -9

Övriga kostnader -20 -15 -12 3 0

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -882 -869 -816 53 -17

Verksamhetens nettoresultat -459 -529 -394 135 -17

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -459 -529 -394 135 -17

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -459 -529 -394 135 -17

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
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Verksamhetsidé 
Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till 

riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Enheterna för 

Kvalitet och strategisk utveckling och Ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till 

valnämnden 

Analys av årets verksamhet
Kund: Den nya funktionen, ambulerande röstmottagare, har fungerat bra. Ambulerande röstmottagare 

kunde nyttjas av de personer som inte kan ta sig till en röstningslokal eller vallokal på grund av till 

exempel ålder eller funktionsnedsättning och som inte har någon närstående som kan agera bud. Det 

var 51 väljare som valde att använda sig av ambulerande röstmottagare vid valet till riksdag, kommun- 

och landstingsfullmäktige 2018. Samtliga som beställt hjälp har erhållit hjälp.  

Mer informationsinsatser och tidigare samordning med vård- och omsorgsboenden i kommunen bör 

dock ske inför nästa val.  

 

Förtidsröstningen har funnits på kommunens större orter: Tierp, Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och 

Karlholmsbruk. I Mehedeby var det öppet för förtidsröstning på valdagen. Öppettiderna har varit 

desamma som vid förra valet, med undantag för Tierp som nu även haft öppet samtliga lördagar och 

söndagar under förtidsröstningsperioden (nytt lagkrav).  

 

Demokratiberedningen har haft i uppdrag och genomfört insatser för att öka valdeltagandet. Bland 

annat har informationsinsatser gjorts för förstagångsväljare. Som grund i det arbetet användes en 

kvalitativ studie valnämnden och demokratiberedningen beställt om förstagångsväljares tankar inför 

valet 2018. 

 

Alla lokaler som används vid val ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Innan 

valnämnden beslutade om vilka lokaler som skulle användas gjordes besök i alla lokaler för att 

kontrollera tillgängligheten. Tillgänglighetskravet och det stärkta kravet på att lokaler inte ska ha 

politisk eller religiös anknytning resulterade i att flera ny lokaler användes vid valet istället för de som 

tidigare har använts. 

 

Inga överklaganden inkom till Valmyndigheten gällande valet i Tierps kommun. 

 

Process: Valet har genomförts enligt kartlagd process. En översyn av processen gjordes under hösten, 

efter att valet var avslutat, både för att aktualisera processen och för att lägga in en tidsplan. 

 

Drygt 1300 förtidsröster återstod att räkna vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning), 

antalet röster motsvarande ett helt valdistrikt. För att snabba på räkningen och minska antalet röster 

som ska räknas vid onsdagsräkningen, kommer åtgärder sättas in till nästa val för att hinna få ut fler av 

dessa förtidsröster till valdistrikten på valdagen. 

 

Medarbetare: Totalt rekryterades 110 röstmottagare för att genomföra valet. Av dessa arbetade 26 

personer med förtidsröstning och 84 personer i vallokal på valdagen. Som ambulerande röstmottagare 

och som avbytare för de som tjänstgjorde på förtidsröstningen i kommunhuset i Tierp användes 

anställda i kommunhuset.  

 

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

röstmottagare. 

 

Tierps kommun har totalt 13 valdistrikt, och därmed lika många vallokaler på valdagen. I och med en 

förändring av valdistriktsindelningen fick Tierps köping ytterligare ett valdistrikt. Den nya indelningen 
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genomfördes för att få en jämnare fördelning av antalet röstberättigade per valdistrikt och minskad 

arbetsbörda för röstmottagarna under valdagen och valnatten. De stora valdistrikten, med över 1500 

väljare, hade fler röstmottagare än de valdistrikten med färre väljare. 

 

Bemanningen vid förtidsröstningen kommer ses över till nästa val. I vissa lokaler behöver 

bemanningen utökas från två till tre personer under de dagar med flest förtidsröstande. 

 

Ekonomi: Valnämnden gick med ett överskott, 135 tkr. Överskottet beror till största delen av att 

statsbidraget blev högre än förväntat, samt att ersättningar till röstmottagare blev lägre än beräknat. En 

bidragande orsak kan vara att rösträkningen gick snabbare än vid föregående val 2014.  

 

Statsbidraget för att genomföra val motsvarar cirka 50 procent av valnämndens kostnad för att 

genomföra val. Enheterna för Kvalitet och strategisk utveckling respektive Ledningsstöd 

tillhandahåller tjänstemannastöd och personal för genomförandet av valet. Kostnad för dessas 

medverkan ingår i respektive enhets budget och finns alltså inte med i valnämndens redovisning av 

intäkter och kostnader. 

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Det är främst intäkter i form av statsbidrag och kostnader i form av personal där avvikelserna mellan 

budget och utfall är störst. När budgeten för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 

2018 lades var inte statsbidragets storlek beslutad än. En jämförelse med intäkter och kostnader vid 

tidigare val för fyra år sedan var svår att göra, då det då genomfördes två olika val samma år 

(supervalåret 2014). Inför valet 2018 utökades också antalet valdistrikt samtidigt som öppettiderna vid 

förtidsröstningen behövde utökas. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls andra 

veckan i september, varför inte utfallet av huvudparten av kostnaderna (personalkostnaderna) var 

kända vid delårsuppföljningen. I prognosen justerades därför endast för den ökade intäkten. 

 
Framtidsbedömning

Val till Europaparlamentet genomförs 2019. Skärpta krav runt valsedlarnas presentation gör att 

material och personalkostnader kan bli något högre jämfört med valet 2018. Nästa val till riksdag, 

kommun- och landstingsfullmäktige genomförs 2022. Mellan valåren har valnämnden ingen större 

verksamhet. År 2021 gör valnämnden en översyn av valdistriktsindelningen inför valåret 2022. 
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Jävsnämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0

Personalkostnader -36 -36 -37 -1 -29

Materialkostnader 0 0 0 0 0

Tjänster -1 -1 0 1 0

Övriga kostnader -3 -3 0 3 0

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -40 -40 -37 3 -29

Verksamhetens nettoresultat -40 -40 -37 3 -29

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -40 -40 -37 3 -29

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -40 -40 -37 3 -29

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
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Verksamhetsidé 
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. 

Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps kommunfastigheter AB, 

Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten Ledningsstöd svarar för det administrativa 

stödet till jävsnämnden.  

Måluppfyllelse
Jävsnämnden har inget styrkort för sin verksamhet och har ingen upprättad verksamhetsplan med 

övergripande mål.  

Analys av årets verksamhet
Kund: Jävsnämnden har fastställt tre tillsynsplaner/plan för kontroll: Tillsynsplan 2018-2019 för 

tillståndsgivning i Tierps kommun, Tillsynsplan 2018 – 2022 för miljö- och hälsoskydd i Tierps 

kommun och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021 i Tierps kommun. Uppföljning av de tre 

planerna avseende 2017 har genomförts. Övriga ärenden som beslutats av jävsnämnden är 

byggsanktionsavgift samt bygglov för kommunens egna verksamheter.  

 

Process: Nämnden har påbörjat en genomlysning av nämndens ansvar och roll 

 

Ekonomi: Jävsnämndens verksamhet det vill säga behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka 

aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt som kräver politiska beslut. Under 2018 

har jävsnämnden hållit tre sammanträden, samma som för 2017.  

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Årsutfallet skiljer sig minimalt från årsprognosen. 
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Lönenämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 11 398 11 398 11 398 0 11 006

Verksamhetens intäkter 11 398 11 398 11 398 0 11 006

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Materialkostnader 0 0 0 0 0

Tjänster -11 398 -11 398 -11 398 0 -11 006

Övriga kostnader 0 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -11 398 -11 398 -11 398 0 -11 006

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader 0 0 0 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
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Verksamhetsidé 
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring 

lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare 

för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. 

 

Med effektivitet och flexibilitet ska Lönecentrum stödja och ge service till chefer, medarbetare och 

politiker i tre kommuner och ett kommunalägt bolag inom hela löne- och pensionsområdet.  
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It-nämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 10 420 10 420 10 420 0 11 163

Verksamhetens intäkter 10 420 10 420 10 420 0 11 163

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Materialkostnader 0 0 0 0 0

Tjänster -10 420 -10 420 -10 420 0 -11 163

Övriga kostnader 0 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -10 420 -10 420 -10 420 0 -11 163

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader 0 0 0 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
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Verksamhetsidé 
IT-nämnden är beställarorganisation gentemot IT-Centrum där verksamheten utförs. Nämnden 

beslutar om budget, mål och följer upp verksamheten inom nämnden. IT-nämnden ska möjliggöra 

samverkan mellan Tierp och Älvkarleby kommuner samt dess bolag.  

Måluppfyllelse
Redovisas i verksamhetens resultaträkning.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Med hänsyn till det gemensamma projektet Cassiopeia IT så planerades inga större 

verksamhetsförändringar inom IT-centrum under 2018. 

  

Analys av årets verksamhet
Tre ordinarie nämndssammanträden har genomförts. Bokslut, preliminär budget samt fastställande av 

budget har skett vid dessa. 
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Kommundirektör
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 0 0 3 3 10

Övriga intäkter 115 115 118 3 609

Verksamhetens intäkter 115 115 120 5 620

Personalkostnader -10 020 -10 320 -9 364 956 -14 190

Materialkostnader -216 -216 -735 -519 -339

Tjänster -2 244 -2 243 -2 749 -506 -3 580

Övriga kostnader -4 631 -4 632 -3 759 872 -3 695

Avskrivningar 0 0 -7 -7 -3

Verksamhetens kostnader -17 111 -17 411 -16 615 795 -21 806

Verksamhetens nettoresultat -16 996 -17 296 -16 495 800 -21 187

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 -2

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -16 996 -17 296 -16 496 800 -21 188

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -16 996 -17 296 -16 496 800 -21 188

Bruttoinvesteringar 0 550 510 40 0

Nettoinvesteringar 0 550 510 40 0
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Verksamhetsidé 
Genom att leda, styra och samordna kommunens verksamheter, så att de bedrivs effektivt och i 

enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut, skapa en välfungerande och 

förtroendeingivande organisation som har medborgarens bästa i centrum. 

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

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

 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 

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

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

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att: 
- Minska kommunens totala utsläpp av växthusgaser 

- Minska kommunens energiförbrukning 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Tydliggöra 

kommunens 
uppdrag i 
förhållande till 
medborgare och 
näringsliv. 
Arbeta med 
attitydfrågor 
inom 
organisationen 
samt förbättrad 
kommunikation 
och transparens 

Förenkla och 
effektivisera 
kommunens 
ledningsprocesser 
(internkontroll, 
uppföljning och 
målstyrning) 

Arbeta aktivt med 
chef/ledar/medarbetarrollen. 
Implementera 
värdeorden/värdegrunden 
på nytt 

God ekonomisk 
kompetens hos 
chefer och 
medarbetare 
inom den 
kommunala 
organisationen 

Mått/ målvärde Medborgarindex 
ska vara minst 60 
(SCB NMI mäts 
vartannat år) 

Revisionen ska 
anse att 
kommunens 
ledningsprocesser 
fungerar 
tillfredsställande 

Frisknärvaron ska öka till 95 
procent 2018, 95,5 procent 
2019 och 96 procent 2020 

100 procent av 
kommunens 
chefer ska ha 
god ekonomisk 
kompetens för 
arbetet samt 
anse att samtliga 
medarbetare har 
god ekonomisk 
kunskap för 
arbetet 

Måluppfyllelse 
 

Inte alls Delvis Helt Delvis 

Kommentar till 
måluppfyllelse 

NMI har inte 
genomförts och vi 
kan därför inte ta 
ställning till om vi 
lyckats. 

Revisionens roll är 
att granska och 
påpeka brister, 
och där finns per 
definition alltid nått 
att förbättra. 

Inom verksamheten 
"Kommunchef" uppgår 
sjukfrånvaron till 1,5 % 

Inom 
verksamheten 
"Kommunchef" 
finns god kunskap. 
Inom kommunen 
som helhet 
behöver vi fortsätta 
kompetensutveckla 

 



Årsredovisning 2018 
 

 

 

 17 

 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Fortsatt bra samarbete med kollegor i Regionen, Länsstyrelsen och länets kommuner. Arbetet med 

Fossilfritt 2030 fortgår och bland annat har arbete inletts för att implementera digitala körjournaler i 

våra fordon påbörjats. Samarbetet med Universitet avseende ECHO-zon har avbrutits och istället har 

ett projekt tillsammans med Upplands Idrottsförbund i syfte att främja barns möjligheter och lust till 

att röra sig mera.

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Under året har fyra Chefsforum genomförts. Tillitsbaserat styrning, ledarskap och samtal och 

samtal/diskussioner om vår organisation och syftet med den har bland annat stått på dagordningen. Det 

har även genomförts inspirationsföreläsningar om digitaliseringar inom ramen för chefsforum. Nya 

utrustningen till A-salen är på plats och KFs sammanträden filmas och visas på nätet.

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Marknadsföring av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare sker vid all annonsering. 

Distanskontoret i Uppsala, som vi från januari 2019 delar med både Östhammar och Heby, används 

flitigt och har varit en framgångsfaktor i att både behålla och nyrekrytera personal. Möjlighet till 

liknande distanskontor undersöks i Gävle. 

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
För att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet lever upp till lagstiftarens krav och vår egen 

arbetsmiljöpolicy, har inköp av ett digitalt stöd för cheferna upphandlats och Uppsala universitet finns 

med och forskar på detta.  

Övergripande introduktion erbjuds all personal och genomförs två gångar per år.  

Verksamhet Utanförskap har avslutats men tre verksamheter har valt att fortsätta med föreningslotsen 

på 50 procent. (KoF, IFO och kommundirektör)

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Kommunen deltar i Fossilfritt 2030 och en strateg som bland annat kommer att arbeta med att hålla 

ihop kommunens arbete avseende hållbarhetsfrågorna, har rekryterats och kommer tillträda under 

våren 2019. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Ingen mätning av medborgarindex genomförs i år. 

 

Process: Ett arbete har påbörjats för att göra mål och måluppfyllelse synligare i budget och 

uppföljning av budget. Kommunledningsgruppen arbetar också aktivt med att ha färre och tydligare 

mål. Implementering av kommunstyrelsens beslut om Tillitsbaserad styrning har påbörjats.  

 

Medarbetare: Rekrytering av verksamhetschefer Kultur och Fritid och Individ- och familjeomsorg 

har genomförts och båda med tillträdde den 1 september 2018. Även rekrytering av en chef för nya IT-

enheten som servar fem kommuner från 1 januari 2019 har genomförts. Sjukfrånvaron inom 

verksamhet Kommundirektör uppgår under perioden till 1,5 procent.  

 

Ekonomi: Ett överskott på 800,5 tkr i förhållande till budget främst beroende på att vissa projekt inte 

har genomförts av ekonomiska skäl.

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

I delårets prognos per 31 augusti prognosticerades ett överskott på 300 tkr för året. Den största 

skillnaden beror att inköp av teknisk utrustning till A-salen i delåret belastade driften. Efter augusti har 

utrustningen, som sig bör, i redovisningen omförts till investering.

Kommentar till budgetutfall

Restriktivitet har tillämpats avseende deltagande i kurser och konferenser och vissa tänkta insatser har 

verkställts senare under året än vad som var tänkt från början. 

Sammanfatta året med några korta meningar 

Året har restriktivitet på grund av den dåliga ekonomin. Dessutom har valet i september som 

resulterade i tillträde av ett nytt styre, med allt vad det innebär i form av ny budget med mera präglat 

verksamhetsområdet. 

 

Framtidsbedömning

Från 2019 ligger verksamhetsområdet kommundirektör tillsammans med Gemensam service. De stora 

utmaningarna som ligger framöver delas med många av våra kollegor runt om i landet. Det är ekonomi 

i balans, kompetensförsörjning och digitalisering. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,0 2,4 0,0 2,6 0,0 1,4

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 2,1 6,7 0,0 0,4 4,0 13,8

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 39,3

Total Sjukfrånvaro 1,5 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Det har inte gått att få fram helt tillförlitliga siffror avseende sjukfrånvaron 2017. Men sjukfrånvaron 

har sjunkit under 2018.  
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Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Åldersgrupp 30-39 år 0,6 2,0 0,0 2,0 0,6 0,0

Åldersgrupp 40-49 år 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

Åldersgrupp 50-59 år 0,9 2,3 0,9 0,8 0,0 1,5

Åldersgrupp 60 år - 1,0 2,9 0,0 2,0 1,0 1,0

Totalt antal anställda 2,7 7,7 0,9 4,7 1,8 3,0

Totalt Kvinnor Män

 

Under 2018 avvecklades staben till största delen och personalen som ingick återgick, till största delen, 

till sina tidigare befattningar. 
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Gemensam service
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 10 067 10 054 9 603 -451 9 850

Övriga intäkter 69 868 69 790 69 215 -575 68 121

Verksamhetens intäkter 79 935 79 844 78 818 -1 026 77 971

Personalkostnader -67 974 -69 644 -66 686 2 958 -61 548

Materialkostnader -16 142 -15 790 -15 818 -28 -15 899

Tjänster -28 981 -29 317 -27 913 1 405 -27 667

Övriga kostnader -1 703 -1 580 -1 977 -397 -1 769

Avskrivningar -1 563 -1 561 -1 093 468 -1 088

Verksamhetens kostnader -116 363 -117 892 -113 486 4 407 -107 970

Verksamhetens nettoresultat -36 428 -38 048 -34 667 3 381 -29 999

Finansiella intäkter 110 130 100 -30 126

Finansiella kostnader -217 -172 -138 34 -106

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -36 535 -38 090 -34 705 3 385 -29 979

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -36 535 -38 090 -34 705 3 385 -29 979

Bruttoinvesteringar 1 845 1 845 808 1 037 0

Nettoinvesteringar 1 845 1 845 808 1 037 0
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Verksamhetsidé 
Gemensam service ska stödja kommunens verksamheter så att de kan få ut bästa möjliga mervärde 

utifrån sina resurser och kunna fokusera på sin kärnverksamhet.  

Måluppfyllelse 
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Hög tillgänglighet 

och konsultativt 
arbetssätt. 
 
 

Arbeta fram 
tydliga processer 
och en 
ändamålsenlig 
och flexibel 
organisation  

Rekrytera, utveckla 
och behålla 
medarbetare med 
hög kompetens. 
 
Tydliggöra roller och 
ansvar  

Effektivisera våra 
processer  

Mått/ målvärde NKI – enkät till 
chefer 
Minst 90 % ska 
svara nöjd, mycket 
nöjd. 

NKI – enkäter till 
chefer,  
Minst 90 % ska 
svara nöjd, 
mycket nöjd. 

Lågt sjuktal –  
Sjukfrånvaron ska 
minska till 4,5 % 
2018 och 4,0 % 2019 
Samtliga 
medarbetarbetare 
har handlingsplaner 
för utveckling. 
 

Budget i balans 

Måluppfyllelse God 
Av de chefer som 
svarat på enkäten 
har 93% svarat nöjd, 
mycket nöjd. 
Svarsfrekvensen var 
dock endast 46,7 %. 

God  
Av de chefer som 
svarat på enkäten 
har 93% svarat 
nöjd, mycket 
nöjd. 
Svarsfrekvensen 
var dock endast 
46,7 %. 

Låg 
Måluppfyllelse 
avseende sjuktalet är 
ej uppnått. 
 
God 
God avseende 
handlingsplaner för 
utveckling. 

God 
Gemensam service 
redovisar ett 
budgetöverskott. 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Upphandling av nytt HR- och lönesystem avslutades under året, vilken resulterade i att samtliga 

system som påverkar lön samlas under Lönecentrum. Detta ger större möjligheter till samordning och 

kommer vara kostnadseffektivt så fort implementeringen är genomförd.  

 

Kostenheten upprättade en intern kompetensförsörjningsplan där en medarbetare frigjordes för att höja 

kompetensen i tillagningsköken.  

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas. I december gick kommunen med i ett 

forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet som syftar till att ge cheferna verktyg att 

tillsammans med sina medarbetare arbeta med sin arbetsmiljö.  
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Projektet benämnds STAMINA,  

Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv och bygger på 

arbetsmiljölagens krav på ett strukturerat arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, riskbedöma, 

åtgärda och följa upp. STAMINA startas upp i januari 2019. 

 

Lönecentrum har genomfört en utbildning i bemötande och service gentemot kund. 

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Två gruppintroduktioner för nyanställda har genomförts under året. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi för kompetensförsörjning. Syftet med strategin är att 

Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed klara framtida 

kompetensförsörjning. 

 

IT-enheten har infört en förenklad lösning för att arbeta på distans.

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

I strategin för kompetensförsörjning har ett arbetsgivarvarumärke beslutats. 

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras bidrags 

betydelse för att uppnå målen. Ett lönebildningsarbete pågår där lönekriterier kopplat till uppdrag 

ingår. Detta kommer att vara en fortgående process. 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten ”Policy för lika rättigheter och 

möjligheter” som beslutades av KF 2010 samt ”Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter” som 

beslutades av KS 2011. Diskrimineringsombudsmannen bedömer att de inte uppfyller kraven på 

sådana riktlinjer och rutiner som avses vad gäller aktiva åtgärder, förebyggande arbete och 

uppföljning. Ett arbete med att omarbeta policyn och riktlinjerna har påbörjats.  

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
 

Det pågår ett aktivt arbete med miljöfrågan såväl i upphandlingar som i vår dagliga verksamhet.  

Relevanta miljökrav ställs vid upphandling. 

 

Pappersanvändningen har minskat genom att flera olika IT-system inom HR-området ersatt blanketter 

och skrivna dokument.  

 

Kostenheten har infört två dagar i veckan då de enbart serverar vegetariska rätter vilket medfört 

minskat CO2e.  
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Analys av årets verksamhet
Kund: En kundenkät skickas årligen ut till kommunens chefer för att mäta kundnöjdheten avseende 

verksamhetsstödet från Gemensam service. Enkäten har skickats ut till 93 chefer och arbetsledare. Av 

dessa har i genomsnitt 43,5 personer svarat, vilket är en svarsfrekvens på 46,7 procent. 

Svarsfrekvensen är således låg. På frågan vilket sammanfattande betyg de ger respektive enhet svarar 

93,4 procent att betyget är mycket bra eller ganska bra, 6,6 procent ger betyget ganska dåligt eller 

mycket dåligt.  

 

Från årsskiftet finns en resurs på HR för ökat stöd i rehabiliteringsarbetet. Utbildningar i rehabilitering 

och arbetsmiljö har hållits för chefer. I enkätsvaren framkommer dock att cheferna som svarat 

uttrycker ett ökat behov av HR-stöd. De uttrycker ett behov av bättre tillgänglighet och snabbare 

service. De utökade stödet i rehabilitering som tillkom vid årsskiftet upplevs mycket positivt. Fokus 

har legat på långtidsfrånvaron. Det finns stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning vilket ökat 

behovet av stödet bland annat vad gäller rekrytering. 

 

För att förbättra tillgängligheten har telefonväxel köps in till lönesupporten samt mobiltelefoner till 

samtliga lönekonsulter. Svarstiderna har förkortats och meddelande kan ges med automatik till 

kunderna. 

 

Arbetet med närvaro- och voteringssystemet Quickchannel för kommunfullmäktige har 

implementerats fullt ut. Den första livesändningen på fullmäktiges sammanträde var den 18 september.  

 

Kvalitet och strategisk utveckling har genomfört valet till riksdag, kommun och landsting. 

 

Införandet och testning av den i länet gemensamt upphandlade e-tjänsteplattformen har pågått under 

hela 2018. Än har ingen färdig tjänst skapats på grund av att leverantörens justeringar efter 

kommunernas tester dragit ut på tiden. 

 

Utbildning och införandet av Viva för all personal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, 

gruppbostäder och servicebostäder är nu klar.  

 

Tierps kommuns legitimerade personal är nu producenter till NPÖ (Nationell patientöversikt). De är 

sen tidigare konsumenter. 

 

De LOV-företag som finns i kommunen har förberetts på IVO:s (Inspektionen för vård och omsorgs) 

nya krav på tillståndsplikt från 2019 för att bedriva privat hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 

 

Process: Genom nyttja den egna HR-kompetensen i större utsträckning har kostnaden för 

företagshälsovård minskat. Genom att i större utsträckning använda den egna kompetensen ökar även 

kunskapen internt i kommunen om frågor som rör arbetsmiljö.  

 

En genomförandeutredning har skett gällande samgående och samverkan med bemanningsenheterna i 

Tierps och Älvkarleby kommun. Utredningen har utmynnat i att bemanningsenheten i Tierps kommun 

organiseras under Lönecentrum from 1 januari 2019 samt att bemanningsenheten i Älvkarleby 

kommun kommer ingå genom ett nära samarbete och på sikt eventuellt övergå till Tierps kommun 

genom verksamhetsövergång.  

 

Kostenheten genomförde ett projekt ”Arbete 18” tillsammans med arbetsförmedlingen där vi utbildade 

personer som fanns till förfogande på arbetsmarknaden. Av tio personer som utbildades omsätter vi sju 

stycken i vår vikariepool idag.  
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Kostenheten har startat ett samarbete med Kitcheck som hjälper oss att digitalisera våra manuella 

rutiner kring livsmedelshygien och även se hur verktyget kan användas som en digital plattform för 

fler tjänster inom livsmedelshygien för säkrare och effektivare verksamhet.  

 

Kostenheten har även börjat mäta svinnet digitalt och är behjälpliga inom äldreomsorgen för att få 

dem att mäta sitt svinn. Kostenheten startade även ett projekt med vår huvudleverantör för att minska 

det nationella svinnet med att korta ner vår logistik för att kunna ta tillvara på mat med kort datum. 

Det var ett lyckat projekt men som kräver extra mycket insatser av personalen.  

 

Antalet specialkostportioner har minskat efter förändring i produktion då all mat nu är laktoslåg.  

 

Kvalitet och strategisk utveckling har 2018 fått det övergripande strategiska ansvaret för IT- och 

digitaliseringsfrågor. Fokus har under 2018 legat på att utforma en systemförvaltningsmodell som är 

anpassad till och harmonierar med övriga fyra kommuner i den nya IT-nämnd som bildas 2019. 

 

Arbetet för att systematisera styrningen och den interna kontrollen pågår. En grundstruktur har lagts 

och en vägledning och mallar för interkontroll har tagits fram. 

 

Medarbetare: Sjuktalet för tiden 20180101-20181231 ligger sjuktalet på 5,5 procent. För 

motsvarande tid 2017 låg sjuktalet på 6,1 procent vilket innebär att en liten minskning skett. För hela 

kommunen ligger sjuktalet för 2018 på 7,3 procent och för motsvarande period 2017 på 6,5 procent. 

Gemensam service har haft några långtidssjuka under perioden. Det är svårt att rekrytera vikarier då 

man på förhand ofta inte vet hur långa sjukskrivningarna blir. Detta påverkar arbetsmiljön för 

medarbetarna.  

 

Ett urval av kostenhetens personal fick gå en stresshanteringskurs som ett resultat av den psykosociala 

arbetsmiljöutvärdering som skedde i slutet av 2017.  

 

Kostenheten har utbildat äldreomsorgens kostombud för att öka kvalitén och kompetensen hos dem. 

Detta möjliggör även kommunens möjligheter att leva upp till socialstyrelsens krav om individuell 

anpassning och delaktighet i kommande revideringar av kostriktlinjerna som ska uppdateras 2019. 

 

Kvalitet och strategisk utveckling har haft två tjänster vakanta under längre tid på grund av svårigheter 

att rekrytera efterfrågad kompetens respektive försenat tillträde av internrekryterad person. Det har lett 

till att kapaciteten på utredarsidan minskat, då delar av dessa områden har behövts fördelas på befintlig 

personal. 

 

Pågående ombyggnation av Möbeln har under delar av året påverkat medarbetarnas arbetsmiljö. 

Ljudnivån har vissa perioder varit hög och för att säkerställa att arbetet kan fullföljas under dessa 

perioder har ett extra supportrum inretts på kommunhuset samt hörselskydd införskaffats.  

 

Ekonomi: Resultatet när det gäller avvikelsen mot periodiserad budget per 20181231 är ett överskott 

med 3 385 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster samt på grund av att nystart av 

HR- och lönesystem blev försenat då leverantören inte haft möjlighet att påbörja arbetet under året. 

Dessutom valde ekonomienheten att skjuta på en kostsam uppgradering av ekonomisystemet. I övrigt 

beror överskottet på sparåtgärder när det gäller kurser/konferenser, inköp av förbruknings-material/-

inventarier och intern representation. 

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Avvikelsen mot budget är 3 385 tkr. Delårsprognosen visade på ett överskott på 1 555 tkr.  

Skillnaden beror på att prognosen var för försiktig i bedömningen av hur de vakanta tjänsterna skulle 

påverka resultatet. 
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Framtidsbedömning

Kompetensförsörjningen kommer att vara en stor utmaning. 

 

Att få ner sjuktalet kräver ökade arbetsinsatser både vad gäller rehabilitering och förebyggande 

arbetsmiljöarbete. 

 

Framkomna samordningsvinster och förbättringar som utredningen gällande sammanslagning och 

organisatorisk flytt av bemanningsenheten visade, kommer under år 2019 att genomföras. En ny enhet 

bildas, lön och bemanning, där även systemförvaltning av planeringssystem ingår. Detta skapar 

förutsättningar för en mer effektivt hantering av ärenden gällande lön och utveckling av medarbetarnas 

kompetens samt systemutveckling av samtliga system kopplade till lön.   

 

Samarbete kommer ske med Östhammars kommun som deltagit i samma upphandling och som 

kommer implementera samma HR- och lönesystem under våren 2019.  

 

Fler politiska beredningar planeras vilket kommer att innebära en större arbetsinsats av ledningsstöd 

och kvalitet och strategisk utveckling. 

 

Arbetet med att analysera hela anskaffningsprocessen från att behov uppkommit till och med 

avtalsuppföljning på samtliga köp i kommunen måste påbörjas. Medel för projektledare behöver 

finansieras. 

 

Samverkan mellan kommunerna i länet och region Uppsala kommer att öka. Via den nya IT nämnden 

kommer helt nya digitala samarbeten möjliggöras. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 4,0 4,9 2,8 2,9 5,4 9,1

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,4 7,1 7,8 9,1 1,1 4,0

varav långtidsjukfrånvaro 44,0 60,1 47,5 61,5 0,0 55,1

Sjukfrånvaro 50- 5,8 6,8 6,0 7,0 4,8 5,1

varav långtidsjukfrånvaro 34,5 37,7 34,9 41,7 32,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 5,5 6,8 6,7 7,7 2,5 4,6

varav långtidsjukfrånvaro 37,9 47,8 40,8 50,7 18,4 34,9

Totalt Kvinnor Män

  

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 6 9 4 6 2 3

Åldersgrupp 30-39 år 30 31 18 19 12 12

Åldersgrupp 40-49 år 33 37 23 23 10 14

Åldersgrupp 50-59 år 46 41 36 34 10 7

Åldersgrupp 60 år - 20 17 19 16 1 1

Totalt antal anställda 135 135 100 98 35 37

Totalt Kvinnor Män
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Medborgarservice
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 8 911 10 090 8 623 -1 467 9 416

Övriga intäkter 66 836 63 874 71 122 7 248 72 482

Verksamhetens intäkter 75 747 73 964 79 745 5 781 81 898

Personalkostnader -30 559 -30 978 -28 513 2 465 -27 860

Materialkostnader -482 -515 -398 117 -735

Tjänster -64 617 -54 509 -68 079 -13 570 -58 955

Övriga kostnader -8 529 -7 490 -7 999 -509 -9 649

Avskrivningar -47 228 -50 012 -46 567 3 445 -55 984

Verksamhetens kostnader -151 415 -143 504 -151 556 -8 052 -153 182

Verksamhetens nettoresultat -75 668 -69 540 -71 811 -2 271 -71 284

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -3 -2 -1 1 -3

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -75 671 -69 542 -71 812 -2 270 -71 287

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -75 671 -69 542 -71 812 -2 270 -71 287

Bruttoinvesteringar 76 493 104 249 51 012 53 238 54 116

Nettoinvesteringar 76 493 97 469 43 007 54 462 46 894
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Verksamhetsidé 
Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen. Det genom att för kunden skapa ett 

förtroende, se helheten och möjligheter istället för problem. 

Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar på de frågor de har 

oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller – kundfokus! 

Vi använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med hjälp 

av delaktiga och engagerade medarbetare – framtidstro! 

Vi har mod att våga göra annorlunda! 

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

tillhörande infrastruktur och öka kommunens attraktivitet. 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

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

 Öka attraktivitet och stärka värdskapet. 

 Engagerade och delaktiga medarbetare.  

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

 Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö. 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Utveckla rutiner för 

intern information 
Kundfokus där vi 
stärker kundrelationer, 
för att lyfta fram goda 
exempel och även 
avvikelser med 
tillhörande åtgärder 
Genomföra mätningar 
och analysera resultat 
av mätningar etc. NKI 
Fortsätta utveckla 
forum och plattformar 
för dialog med 
näringslivet inklusive 
besöksnäringen och de 
gröna näringarna. 
 
Marknadsföra Tierps 
kommun i sin helhet. 
Arbeta med den 
nationella- och 
regionala strategin på 
vår lokala nivå genom 
framtagen 
handlingsplan. 
 
Projekt i yttre miljö 
innehåller dialog med 
intressenter enligt 
kommunens riktlinjer 

Utveckla rutiner och 
processer samt 
organisationsutveckling 
för att möta krav från kund 
och omvärld 

Stor vikt på 
arbetsmiljö och att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Som exempel 
skapa goda 
förutsättningar för 
uppdraget samt 
kontinuerlig 
utbildning i 
bemötande, 
värdskap och 
kommunikation  
 
 
 

Prioritera och 
effektivisera för 
att skapa en 
hållbar 
ekonomisk 
framtid 
Regelbunden 
avstämning i 
MBS 
ledningsgrupp 

Mått/ målvärde Minst 90 % mycket 
nöjda kunder i 
undersökning – 
kundcenter. 
Uppnå målvärdet 72 
poäng i SBA:s NKI-

Reducera ledtider för 
myndighetsärenden 
genom att utveckla en 
metod och arbetssätt för 
helhetssyn och 
uppföljning. 

Kompetenta, trygga 
medarbetare. 
Uppföljning sker i 
tät dialog mellan 
chef och 
medarbetare samt 

Hög kostnads-
effektivitet och 
budget i balans. 
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mätning samt minst 
plats 124 i Svenskt 
näringslivs ranking. 
 
Inom besöksnäringen 
arbetar vi mot uppsatta 
mål framtagna för 
regionen och visit 
uppland för hållbar 
besöksnäring. 
 
Följa trenden på olika 
digitala forum på 
sökträff ”Tierp”. 
Detta för att mäta och 
välja rätt aktiviteter 
gällande 
marknadsföring. 

 – skapa ett basår som 
blir jämförbart i framtiden. 
Handläggningstider som 
ger värde för kunden i 
myndighetsärenden.  
 
Planberedskap för minst 
300 bostäder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arbetsplatsträffar. 
 
Ökad frisknärvaro 
jämfört med tidigare 
år (2016 
frisknärvaro på 
93.85%). 
Minskad 
sjukfrånvaro jämfört 
med tidigare år 
(2016 sjukfrånvaro 
på 6,15%).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Måluppfyllelse 
JA/NEJ 

DELVIS GOD GOD DELVIS 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
  

Övergripande inriktningsmål: 
 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Kvalitetssäkrad budgetprocess med ständiga uppföljningar på funktionsnivå gemensamt med ekonom 

och controller inom varje ansvar. Genom detta kvalitetssäkrar vi verksamheten och skapar 

ansvarstagande och delaktighet i organisationen. Planerade strategidialoger i ledningsgruppen 

återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt redovisningar. 

 

Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för både 

medarbetare och invånare i kommunen som exempelvis exploateringsprocessen. Vilket skapar 

delaktighet och tydlighet inom gränssnittsöverlämning mellan funktioner, detta främjar även 

arbetsmiljön.

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Arbetet med fakta och analyser, rankingar, näringslivsfrämjande åtgärder, arbetsmarknad, 

landsbygdsutveckling besöksnäring utvecklas. Tillsammans med mark- och exploateringsenheten har 

rutiner påbörjats för att tillsammans möta kunden i frågor om etableringar och markområden.  

 

Ett arbete är påbörjat med att undersöka nya skyltområden som marknadsför områden till försäljning.  

 

Medborgarservice chefer har deltagit i SBA:s (Stockholm Business Alliance) konferens inom 

myndighetsutövning med syfte att tillsammans med 55 kommuner utveckla förståelse och arbetssätt 

för att underlätta och utveckla förhållningssätt med bra bemötande och därmed ett gott företagsklimat. 

 

Platsattraktiviteten är ett prioriterat område för kommunens tillväxt och behöver utvecklas i takt med 

att kommunen växer med bostäder, infrastruktur och företag. 

 

Tierps kommun har tillsammans med Älvkarleby kommun deltagit i ett nordiskt digitaliseringsprojekt, 

Nordic digitalisation for attractive places, initierat av Region Uppsala. Syftet har varit att skapa en 
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gemensam digital plattform för i första hand besöksnäringen. Resultatet blev en investering i ett CSM-

verktyg, vilken skapar förutsättningar för ett samarbete kommunerna emellan i form av en digital 

destination för att lyfta attraktiviteten i norra Uppland.  

 

Kompetensförsörjning för det lokala näringslivet är en stor och viktig fråga. Flera aktiviteter 

tillsammans med företag, Region Uppsala, Svenskt Näringsliv och Tierps kommuns utbildning har 

genomförts.  

 

Ett HR nätverk påbörjades tillsammans med företagen i vårt nätverk samt kommunens HR avdelning 

med syfte att tillsammans verka för kunskap och ideér som främjar behovet. 

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Tierps kommun har genomfört en handelsutredning med ekonomiskt stöd av Region Uppsala.  

Utredningen presenterades under hösten 2018 och därmed har vi rätt underlag för fortsatt arbete med 

handels- och centrumutvecklingen.  

 

Från Köping till Kärna är ett Leaderprojekt som har påbörjats under 2018 och pågår till 2020. Arbetet 

leds av en extern projektledare. I detta projekt är referensgrupper med handlare och fastighetsägare 

tillsatt och även styrgrupp. Syftet med projektet skapa förutsättningar och delaktighet och på sätt en 

attraktivare centrum miljö. 

 

Fortsatt utveckling av kommunens centrala punkter för kollektivtrafik med tillhörande infrastruktur 

som gynnar transporter med minimal miljöpåverkan.  

 

Siggbo Trädgårdsstad har med den statliga medfinansieringen, kopplat till gröna städer, skapat 

ytterligare förutsättningar till hållbart samhällsbyggande.  

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Arbetsmiljön har fortsatt varit i fokus där medarbetaren är högt prioriterad. Delaktighet, avstämningar 

och åtgärder vid behov. Ett lyssnande chef- och ledarskap inom organisationen har varit en ledstjärna. 

Mötesforum har genomförts respektfullt och exempelvis APT (arbetsplatsträffar) har ibland varit på 

annan extern plats för öka gemenskapen och förstärka personliga kontakter. 

 

Ett fördjupat bra samarbete har fortsatt utvecklats med Tierpsbyggen inom flera områden som till 

exempel marknadsföring av Tierps kommun, företagsetableringar, samhällsutveckling samt kunskap 

och förståelse inom våra respektive områden för kundens bästa. 

 

Ett bra samarbete med enheten Kultur och fritid, Regionen, Nedre Dalälvens intresseförening och 

Älvkarleby kommun är några exempel som skapar förutsättningar för en stärkt besöksnäring.  

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Vi har genomfört åtgärder med syfte att höja attraktiviteten och underlätta ett kollektivt resande genom 

att utveckla gång- och cykelbanor samt stationsområden.  

Åtta publika laddplatser för elfordon är uppbyggda i närhet av resecentrum i Tierp 

Medfinansiering har beviljats för grönare städer i samband med exploatering av Siggbo trädgårdsstad. 
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RUS-mål 2018 

Målet är inte uppnått, utfallet för 2018 och 2017 inom parantes.  

 

Tierp: 7,4 nya företag/1000 invånare (7,2) 

Uppsala län: 8,0 nya företag/1000 invånare (8,6) 

Sverige: 8,8 nya företag/1000 invånare (8,9)  

 

Nyföretagande har sjunkit i Sverige och Uppsala län, Tierp har förbättras något från föregående år och 

går där emot riket och länet. Historiskt sett ökar nyföretagande vid lågkonjunktur och eftersom 

högkonjunkturen har planats ut något kan det förklara den något ökade nyföretagandet i kommunen.  

 

Mål Strategier 

 
Nyföretagande, 13 nya företag/1 000 
invånare. 

 

Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala 
projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya 
företag. Uppdra åt extern organisation att utföra 
nyföretagarrådgivning. 

RUS-mål 2020 

Gällande den, mellan Tierps kommun och Lidén Datagruppen AB, avtalade bredbandsutbyggnad av 

stamsträckor i kommunen så ligger utbyggnaden till större del i fas enligt överenskommelse. 

Det vill säga att A-sträckor enligt överenskommelsen ska vara byggda senast år 2018 samt att B-

sträckor ska vara byggda år 2020. 

 

Utbyggnationen i kommunen har inneburit att samtliga hushåll i Tierps kommuns tätorter fått 

möjlighet att teckna avtal med bredbandsoperatör. 

 

Utbyggnationen på landsbygd går i generell beskrivning långsammare än beräknat för de 

bredbandsaktörer som har avtalade leveranskontrakt, detta är både regional samt nationell utmaning 

där Tierps kommun är aktiv för att skapa en regional handlingsplan för att processen ska intensifieras. 

 

Mål Strategier 

90 procent av alla hushåll och 
verksamheter ska ha tillgång till 
bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s 
till 2020. 

 

- Kontinuerlig uppföljning av avtalsutbyggnad kopplat till Lidén 
Datagruppen. 
-Fördjupad samverkan med Region Uppsala och Länsstyrelsen 
Uppsala Län  

Analys av årets verksamhet
Kund: Kundcenter har en tjänstegaranti, om ej återkoppling inom 24 timmar så utlovas en trisslott, 

under 2018 lämnades ingen trisslott ut. 

 

Kundcenter genomförde en kundnöjdhetsundersökning under oktober månad. Det var 68 stycken som 

svarade och 93 procent kommer att rekommendera andra att kontakta medborgarservice för att få hjälp 

med kommunala ärenden. 

Antalet inkomna ärenden är något lägre jämfört med 2017 och vi ser att det blir färre ärenden som 

kommer in via telefonsamtal. Telefonsamtal till växel/kundcenter har minskat med 11,8 procent 

jämfört med 2017 och inkomna ärenden via digitala kanaler ökar. 
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På Sveriges nationaldag den 6 juni genomfördes en välkomstceremoni för invånare som är 

folkbokförda i Tierps kommun och som fått svenskt medborgarskap under perioden 1 maj 2017 till 30 

april 2018 och det var 49 stycken nya medborgare som deltog. 

 

Budget- och Skuldrådgivningens nybesök har ökat med 15 procent jämfört med 2016 och 2017. 

Det beror troligen på att vi utökat de förebyggande insatserna vilket innebär att kunderna känner till att 

verksamheten finns. Vi har uppmärksammat att kunderna kommer i ett tidigare skede, vilket är 

positivt. 

 

Vi har uppnått totalt 68 poäng i SBA: s NKI (nöjd kund index) -mätning. En försämring men 

fortfarande på nivån godkänd. Det gäller samtliga områden utom miljö- och hälsoskydd som har ökat 

med 5 poäng. Glädjande då Miljö och hälsoskydd som var det enda område som förra året tappade 10 

poäng och har därefter upprättat en åtgärdsplan som nu har gett resultat. Orsaken till försämringen 

bedöms vara den kraftiga tillväxt och utbyggnad av Medborgarservice organisation vilket innebär att 

det har varit svårt att hinna räcka till resursmässigt. Inom samtliga övriga områden ska nu en analys 

samt åtgärdsplan upprättas för att nå vårt mål som är 72 poäng.  

 

Nästa NKI (nöjd kund index) släpps 10 april 2019 och avser 2018. 

 

Tierp har stigit i Svenskt Näringslivs ranking gällande kommunens företagsklimat fyra år i rad fram 

till 2017. 

Vid mätningen 2018 har Tierp tappat 129 placeringar jämfört med 2017, och hamnar på plats 239 

bland landets 290 kommuner. 

Anledningen till tappet 2018 beror dels på att det är få företagare som har svarat samt ett antal större 

av media negativa inslag.  

 

Besöksnäring:  

Vi har marknadsfört kommunen vid ett flertal tillfällen – event, mässor och på Tierp Arena – som en 

plats att besöka, bo, verka och etablera sig på. Marknadsföringen har skett dels i samarbete med 

Tierpsbyggen, dels tillsammans med Kultur och fritid samt externa aktörer. 

 

Under året har tierp.se/turism förbättrats och besökskartan kompletterats med texter på engelska för att 

möta utländska besökares behov av information. 

Turistinformation har funnits att tillgå på flertalet platser exempelvis vid Tierp Porten, Örbyhus 

golfklubb, campingplatserna och Kolhuset. Stiftelsen Leufsta har även detta år fungerat som 

bemannad turistinformation. Detta år har de även gjort en undersökning bland aktörerna inom 

näringen hur de upplevt säsongen. Slutsatsen är att det fina vädret lockade till mycket sol, bad, 

fullbelagda campingar medan besök i till exempel Lövstabruk minskade något. 

 

Flera av EU finansierade projekt riktade till besöksnäringen pågår där kommunen är delaktig. 

Projektens syfte är att utveckla och stärka näringen samt skapa samverkan mellan aktörerna inom 

besöksnäringen (det offentliga, det privata näringslivet, akademin och civilsamhället). Träffar inom 

projekten ger goda möjligheter till dialog.  

 

Ängskärs hamn har sedan tidigare tagits med i Länstransportplanen och under hösten beviljade Region 

Uppsala 2,5 Mkr till renovering av Ängskärs hamn. Bidraget skapar större möjligheter att reparera 

piren och på så sätt skapa förutsättningar för besöksnäringen och den lokala utvecklingen. För att 

renoveringen ska kunna genomföras krävs ytterligare finansiering och fortsatt arbete sker tillsammans 

med Upplandsstiftelsen, den lokala båtklubben, Östhammars kommun samt Region Uppsala.  

 

Landsbygdsutveckling:  

Framtidsfabriken är ett leaderprojekt som föreningen Utveckla ÖTV har sökt tillsammans med 

kommunen som har påbörjats under 2018 och pågår till 2020. Projektets övergripande syfte är att 
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skapa en naturlig mötesplats i Örbyhus där aktiviteter sker kontinuerligt samt att hitta hållbara 

samverkansformer mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. 

 

Framtid Hållnäs är ett leaderprojekt som föreningen Hållnäs sockenråd beviljades i slutet på 2018 där 

både kommunala resurser inom besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen kommer att delta. 

Projektet förväntas starta under 2019 och pågå till 2021. Projektets övergripande syfte är att öka 

inflyttningen till Hållnäshalvön samt skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs resurser. 

Under 2018 har flertalet träffar med sockenrådet och allmänheten genomförts i syfte att stötta 

ansökningsprocessen samt inhämtning av information från de boende gällande prioriteringsområden 

till det kommande projektet.  

 

Andra landsbygdsutvecklingsfrämjande insatser som har genomförts under året är träffar med lokala 

utvecklingsgrupper, koordinering av temakväller, exempelvis ”lokalt mathantverk” i syfte att stärka 

småskalig produktion i Hållnäs. Samt temakvällar inom de gröna näringarna tillsammans med LRF där 

deltagandet varit högt och uppskattade.  

 

Samhällsbyggnad:  

Leveranser av nya och ändrade detaljplaner har motsvarat förväntningarna från både externa och 

interna kunder. 

Ledtider för bygglovsärenden har i stor utsträckning varit inom vår tjänstegaranti samt lagkrav. 

 

Process: Ärendemängden inom bygglov har minskat med 7 procent jämfört med 2017. Även om 

ärendemängden har minskat har antalet mer avancerade ansökningar ökat som exempel nybyggnad av 

flerbostadshus, kontorsbyggnad, vård- och omsorgsboende samt en större byggnad för handel. 

 

Handläggningstid, från komplett till beslut. 

(29 % av ärendena har beslut inom 1 vecka 42 % av ärendena har beslut inom 2 veckor och så vidare).  

 
 

Ärendemängden i antalet frågor från invånare samt antalet internremisser bedöms ha ökat jämfört med 

2017. Under 2018 har vi överlag förbättrat vår dokumentation av förfrågningsärenden vilket delvis 

förklarar ökningen. När det gäller internremisser vid grävtillstånd så fastställdes rutiner för detta under 

2018. Rutinerna har medfört att naturkontoret alltid blir remitterade vilket ger oss större möjlighet att 

följa upp ärendemängden. Sammantaget antas den ökade ärendemängden även bero på att kollegor och 

andra enheter blivit bättre på att ställa frågor till naturkontoret.  

 

Ärenden från naturkontoret: 

Från innevånare: 231 

Internremisser: 154 

KS Remisser:  31  

Strandskydd dispens: 29 

Strandskydd tillsyn: 2 

 

Totalt 214 stycken skrivna yttranden/beslut för perioden januari - december 2018 varav 20 är 

delegationsbeslut. Jämfört med 143 stycken januari - augusti 2017 samt 103 stycken helåret 2016 och 

81 stycken helåret 2015 (30 stycken år 2008). 

 

Under året har vi fått två nya kommunala naturreservat, Källarberget och Björns skärgård.  
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Kommunen utsågs till bästa naturvårdskommun i kategorin pendlingskommun nära större stad och 

totalt 3:e bästa i Sverige.  

 

Vi har beviljats över 3 Mkr i bidrag för att främja naturvård och friluftsliv. Pengarna kommer att 

användas till sju stycken projekt som startas upp under 2018 bland annat Vattenfördröjning 

Siggebobäcken, Gölarna – restaurering av kustnära våtmark för fisk och fågel, Informera mera – 

naturvårdinformation i Tierps kommun. 

 

Den årliga slåttern i Iggelbo naturreservat har genomförts och så även den nu traditionsenliga 

Tämnarådagen i Karlholm. Vi har även inlett ett samarbete med Tierps biodlarförening för att 

uppmärksamma pollinerande insekters svåra situation.  

 

Planberedskapen är relativt god både i de mindre orterna och i Tierps centralort. Fem detaljplaner har 

vunnit laga kraft under 2018, fyra stycken som möjliggör bostadsbyggande och en som möjliggör 

företagsetablering och återvinningscentral. Totalt finns planberedskap för cirka 1 100 bostäder, cirka 

650 av dessa finns i Tierps centralort. 

 

För att ytterligare öka planberedskapen, arbetar plankontoret i flertalet detaljplaneprocesser med att 

pröva lämpligheten för bostäder samt skapa förutsättningar för ny- och utbyggnad av 

verksamhetslokaler inom kommunal service samt handel och centrumverksamhet. I arbetet tittar man 

även på möjligheter till utveckling av allmän plats och aktualisering av gällande planbestämmelser. 

Planarbete pågår både i och omkring Tierp men även i Tobo, Månkarbo och Örbyhus.  

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2018:  

Söderfors företagspark, Siggbo trädgårdsstad, Triangelparken och Unionen etapp 2, Månkarbo. 

 

Pågående planprogram och planarbeten under 2018 är bland annat: 

Vallskogagärdet (Tierp), Östra bäggeby (Tierp), Kv Köpmannen (Tierp), Arvidsbo (närhet till Tierp), 

Stängslan (Tobo), Yttrö (Månkarbo), Örbyhus centrum och Västra Libbarbo (Örbyhus). 

 

Under 2018 har plankontoret även arbetet med processkartläggning av sitt arbete samt påbörjat att 

arbeta med framtagandet av detaljplanekartor i en ny programvara, en programvara som även 

möjliggör för framtida digitalisering av äldre detaljplaner. 

 

Tierps kommun har genom Riksdagens stödåtgärd ”Klimatklivet” beviljats bidrag på 2,5 mkr av 

Naturvårdsverket för att bygga en tankstation för biogas. Ansökan har skrivits i samråd med 

kollektivtrafikförvaltningen (UL). 

 

Tierps kommun har även antagit Transportutmaningen som innebär att alla fordon i kommunens regi 

ska drivas på fossilfritt bränsle om tolv år. Biogassatsningen är ett led i att nå målet som satts av 

Riksdagens beslut att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent inom transportsektorn till 2030.  

 

Miljö- och hälsoskydd: 

Har under hösten 2018 påbörjat en digitaliseringsresa med målet att handlingar ska e-arkiveras. Det är 

första steget för att förenkla och digitalisera processerna under Samhällsbyggnads 

verksamhetsområden.  

 

Tillsynsplanerna har i huvudsak utförts för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

livsmedel och serveringstillstånd. Vissa mål har däremot inte uppfyllts med anledning av fortsatt 

personalomsättning inom enheten till exempel mål att initiera tillsyn av förorenad mark. 

 

Det har genomförts 69 rutinspektioner på miljötillsyn. 14 rutininspektioner på hälsoskydd.  175 

kontroller på livsmedel samt 31 inspektioner på tillsyn av serveringstillstånd. 
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Det har genomförts ett projekt på livsmedelstillsyn där 16 restauranger och pizzerior kontrollerades för 

redlighet, spårbarhet och personalens kunskap, 9 stycken hade ingen avvikelse kring detta. Det var 6 

avvikelser rörande redlighet där märkningen av bland annat parmesanost och krabba var felaktig. Det 

bedömdes att det var mer slarv än medvetet fusk som låg bakom. Syftet med projektet var delvis att 

informera och upplysa företagen om det här området, vilket vi anser har uppnåtts. 

 

Under året har det även genomförts en revision från Länsstyrelsen i Uppsala län och 

Livsmedelsverket. Detta rörande livsmedels- och dricksvattentillsyn. Över lag var det positiv respons 

från revisionen, men vissa avvikelser främst rörande rutiner uppkom. Dessa har checkats av eller 

kommer att göra under 2019. 

 

Medarbetare: Samtliga medarbetare inom Medborgarservice märker av ökad belastning. Tillväxten, 

nya medarbetare samt ökade administrativa uppgifter på verksamhetsnivå är tydligt. 

Medborgarservice har en hög frisknärvaro. 

 

Ekonomi: Totalt redovisar Medborgarservice ett resultat för året om – 2 270 tkr. 

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Resultatet är något bättre än i delårsprognosen per oktober. Anledningen är främst reavinsten för 

Triangelparken, även kallad vårdtomten som var budgeterad till 2019 men utfallet blev 2018.  Även att 

Medborgarservice totalt sett minskat underskottet samt att kommunens inköp- och anställningsstopp 

har gett positivt resultat. 

Kommentar till budgetutfall 

Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt

Projektnamn: Infopoint   

Kommentar: Investering i licens för ett CMS-verktyg, en App tillsammans med Älvkarleby för att 

kunna marknadsföra de två kommunerna och informera om dess utbud i en digital infopoint istället för 

en fysisk kopplad till en enda plats - Infopointen finns där besökaren befinner sig.   

Sammanfatta året med några korta meningar 

Tillsyn, påbörjan med införande av E-arkiv för Bygg- och miljö. 

 

Kompetensprojektet Affärskompetens är nu inne i sin slutfas efter tre år. 360 deltagande företagen har 

ägnat drygt 30 000 timmar åt sitt företags utveckling och många av företagen har visat på framgång. 

Vid projektets slut kommer ett arbete med att försöka hitta det bästa möjliga upplägget för en fast form 

av verksamheten enligt de budget- och förutsättningar som kommunerna har. 

 

Kundcenter har hanterat 46 383 stycken telefonsamtal under 2018. 

I kommunstyrelsens diarium Evolution har det registrerats 1 172 stycken ärenden 2018, 2017 var det 1 

154 stycken.  

 

Intresset för företagsparken och handelsområdet i Siggbo har under 2018 varit stort. Minst ett 

etableringsmöte i månaden har genomförts (med både företag från kommunen och från andra delar av 

Sverige, främst Uppsala och Stockholmsregionen). Antalet intressenter har dock inte återspeglat 

antalet sålda tomter, utan flertalet företag anser att steget till att köpa en egen fastighet och bygga nya 

lokaler är för omfattande. Det gäller främst för företag inom Tierps kommun som är i behov att 

utveckla sin verksamhet.  

Sålda tomter under 2018: Lilla delen Siggbo handelsområde, vårdtomten triangelparken samt en tomt i 

Siggbo företagspark.  
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Under året har flertalet hotelletablerare intresserat sig för centrala Tierp och de ser stor 

utvecklingspotential (då kommunen har ett stort och ett växande behov av hotell med en ökad 

besöksnäring samt flertalet stora internationella företag med mycket gäster). De fastighetsbolag som 

varit intresserade har i slutändan inte valt att inte gå vidare då kalkylen är svår att få ihop de tre första 

åren. (En hotellanalys påbörjades under 2018 av ett konsultbolag genom Stockholm Business Alliance 

och förväntas presenteras våren 2019).  

Tierps torgfest lockade nästan 4000 besökare.  

 
Framtidsbedömning

Kommunens tillväxt planeras ligga i samma nivå som tidigare. Det kräver fortsatt fokus för att 

färdigställa beslutade expansioner. Generellt beräknas kommunens invånarantal växa med cirka 200 

invånare/år. 

 

Kompetensförsörjning kommer fortsatt att vara ett prioriterat område. Att vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommun med innovativa möjligheter krävs för att få rätt kompetens.  

Kommunens verksamheter behöver utveckla mer samarbete och samsyn för att skapa effektivitet och 

även attraktivitet. 

 

Digitalisering av processer kommer att innebära förkortade ledtider men till viss del ökade kostnader 

initialt. 

 

Marknadsföringen av Tierps kommun behöver prioriteras och budgeteras. 

 

Kostenheten ser svårigheter med det politiska sparkravet på 2 mkr på minskat svinn, inköpta 

livsmedel, då detta måste göras i samverkan med köpande kunder. Kostenheten äger inte svinnfrågan 

själva. Att minska livmedelsbudgeten med 15 procent är tufft utan samverkan med kund. Ett led i att 

klara sparkravet är att ändra produktionslogistiken och kunna ta tillvara på maten effektivare genom 

att investera i vakuummaskiner. En annan åtgärd skulle vara att KF beslutar om en avgift för att få 

sälja överproducerat mat då 0 procent svinn inte är realistiskt med 18 mottagningskök.  

Kostenheten blev av med sin investeringsbudget 2018 vilket måste bidra till att förändra avtalen med 

Tierps byggen eller återta investeringsbudget då gamla maskiner behöver bytas ut i Tierps byggens 

lokaler men medel saknas för detta. Utöver sparkravet har vi även svårt att klara ramarna då vi saknar 

budget för lokaler, investeringspengar för inventarier av kontorsmöbler samt löpande reparationer av 

Tierps byggens lokaler. 

Mått
Medborgarservice ansvar 12 

Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 2,6 1,4 3,6 1,2 1,5 1,6

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,8 2,4 2,7 2,1 8,7 2,7

varav långtidsjukfrånvaro 2,2 1,7 0,0 0,0 3,4 3,5

Sjukfrånvaro 50- 3,1 7,0 2,1 8,8 4,9 4,6

varav långtidsjukfrånvaro 5,4 41,1 -4,9 56,0 12,6 2,1

Total Sjukfrånvaro 3,8 3,5 2,6 3,9 5,9 3,0

varav långtidsjukfrånvaro 2,9 24,2 -1,5 36,8 6,2 2,5

Totalt Kvinnor Män
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Medborgarservice ansvar 13 (se jämförelsetal 2017 ovan ansvar 12) 
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 1,7 0,0 0,4 0,0 3,2 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,5 0,0 8,8 0,0 2,0 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 14,1 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 3,2 0,0 4,3 0,0 1,4 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 3,3 0,0 4,4 0,0 2,2 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 8,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 11 10 5 5 6 5

Åldersgrupp 30-39 år 12 10 6 6 6 4

Åldersgrupp 40-49 år 13 14 8 8 6 6

Åldersgrupp 50-59 år 11 8 8 5 3 3

Åldersgrupp 60 år - 7 6 4 3 3 3

Totalt antal anställda 54 48 31 27 24 21

Totalt Kvinnor Män
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Kultur och fritid
Resultaträkning 

(tkr)
Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget
Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 2 439 2 439 2 719 280 2 602

Övriga intäkter 8 429 7 487 9 451 1 964 6 754

Verksamhetens intäkter 10 868 9 925 12 169 2 244 9 355

Personalkostnader -26 797 -26 733 -25 735 998 -23 997

Materialkostnader -3 722 -3 901 -3 177 725 -3 787

Tjänster -44 899 -44 052 -44 789 -737 -40 176

Övriga kostnader -5 873 -6 191 -5 139 1 052 -7 199

Avskrivningar -1 278 -1 279 -1 094 184 -1 077

Verksamhetens kostnader -82 569 -82 155 -79 934 2 221 -76 235

Verksamhetens nettoresultat -71 701 -72 230 -67 765 4 465 -66 880

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -29 -29 -24 5 -32

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -71 730 -72 259 -67 789 4 470 -66 911

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -71 730 -72 259 -67 789 4 470 -66 911

Bruttoinvesteringar 3 592 4 042 784 3 258 912

Nettoinvesteringar 3 592 4 042 784 3 258 912
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Verksamhetsidé 
Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. 

Bedriva folkbiblioteksverksamhet, skolbibliotek samt svara för ändamålsenliga kommunala 

fritidsanläggningar. 

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål  

 Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter 

 Öka tillgängligheten till kultur och fritid genom ett varierat utbud 

 Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig och aktuell information 

 Stärka och utveckla friluftslivet 

 Skapa nya mötesplatser 

 Synliggöra och levandegöra kommunens kulturarv  

 Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället 

 Öka hälsomedvetenheten 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Utveckla utbudet av 

kultur- och 
fritidsaktiviteter samt 
bygga om Möbeln till 
kulturhus. 

Genomföra 
kulturarvstrappan 
samt förbättra det 
administrativa 
stödet. 

Inkluderande 
arbetsplatser samt 
aktiv 
kompetensutveckling 

Aktivt arbeta med 
energibesparande 
åtgärder. 

Mått/ målvärde Genom SCB:s 
medborgarundersökning 
mäta den service vi ger 
och arbeta vidare med 
resultatet för att nå högre 
måluppfyllelse. I 
Naturvårdsverkets enkät 
om Sveriges bästa 
friluftskommun blev 
resultatet bättre än 2017 
med plats 33 av 290 
kommuner. 
 
Enkät inom 
internkontrollplanen 
genomförs kring 
kommunikation med 
fokus på digitalisering. 
 
Undersöka önskemål och 
behov hos publiken 
gällande utbud och 
verksamhet via 
intressentdialoger för att 
sedan mäta antal 
genomförda evenemang 
utifrån dessa 
önskemål/behov. 

Antal årskurser 
som genomför 
kulturarvstrappan 
ökar jmf med 
föregående år. 
 
Effektivare 
arbetsprocesser 
som mäts genom 
att antal 
genomförda 
åtgärder för 
effektivisering 
ökar. 

Kompetent och 
engagerad personal, 
vilket mäts genom 
medarbetarsamtal 
samt genom att 
antalet 
medarbetarinitiativ 
ökar i jämförelse med 
föregående år. 

Antal 
energibesparande 
åtgärder som är 
genomförda, 
jämförelse görs 
med tidigare år. 

Måluppfyllelse Delvis Delvis Låg God 
ev kommentar/ 
fotnot 

Flera av måtten som anges används för första gången 2018 (med 2017 som jämförelseår). 
Kulturarvstrappan genomförs med början i september, Vegavallen blev färdigställd invändigt år 2018, 
kvarstår friidrottsanläggning utomhus samt återställning fotbollsplan före sommaren 2019. (inomhus görs 
energibesparande åtgärder). 
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen
 

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Under 2018 arbetade hela Kultur och fritid med hälsa som övergripande tema för alla verksamheter. 

Vilket bland annat återspeglades i olika aktiviteter samt ett ändrat utbud av livsmedel på fritidsgårdar 

och bad. Målet delvis uppnått. 

Hälsodag planeras, idrottshallar har hyrts för spontanidrott i Skärplinge och Örbyhus under lov och 

ledarledda aktiviteter på baden. Pillerpodden var ett välbesökt evenemang på fritidsgården kring 

psykisk ohälsa. Under året hittades bättre former för verksamhetsövergripande samarbete mellan 

fritidsgård och bibliotek för ökad trygghet i våra lokaler. Arbetet pågår ständigt och kan alltid 

förändras utvecklas beroende på incidenter. Utveckla den digitala kommunikationen för att nå ut till 

fler. Ökad närvaro i sociala medier har gett gott resultat och har ett tydligt räkneverk som visar 

effekten. Utveckling av digitalt inskick till evenemangskalendern samt avveckling av den analoga 

formen. Ny hemsida på KPV. 

Utveckla metoder för att kombinera kultur och friluftsliv. Målet delvis uppnått genom Hälsodagen, 

Earth hour, konst på Vegavallen i form av lekskulptur samt initiativet Tierpsklassikern. 

Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med Utbildning för att främja spontanidrott. Inköp av 

sarger till konstgräsplaner för att öka användandet, anläggande av isplan vid Söderfors skola blir nu 

tyvärr borttagen då skolan behöver plats för moduler, (en nödvändig åtgärd).

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom 

kulturarvstrappan. Arbetet pågår genom bland annat programverksamhet såsom Lär känna din hemort. 

Släktforskning etcetera. Genomföra byggandet av kulturhuset Möbeln som blir ett fönster utåt för 

kommunens publika verksamheter. Arbetet pågår, bland annat genom en satsning på 

värdskapsutbildning. 

Utveckla anläggningen Vegavallen genom bland annat ökad satsning på spontanidrott. Hinderbana 

monterades, utveckling av en sagostig pågår. 

Stärka friluftslivet med fokus på tillgänglighet och hälsa. Två nya smultronställen har blivit beslutade. 

Och ett arbete pågår för att synliggöra dessa. Översättning av naturguiden till engelska, tyska och 

arabiska. 

Synliggöra kommunens konstsamling. Arbetet pågår, bland annat genom synliggörande på hemsidan. 

Utveckla våra kulturarv genom ökad programverksamhet och föreningssamarbeten. Invigning av 

rundbron i Söderfors. Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning. Arbetet delvis uppnått 

genom att fler lärare arbetar på loven. Genomföra och utveckla ett antal större evenemang såsom bland 

annat Tierps torgfest. Arbetet pågår, bland annat genom Hälsodagen och Earth hour. Inrätta 

arbetsstipendium för konstnärer för att utveckla kommunens kulturliv. Målet uppnått. 

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som kan 

spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad 
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och Kultur och fritid. Arbetet pågår, ej uppnått än. Deltog i projektet Mer för fler som drivs av 

Sveriges kommuner och landsting med fokus på att nå ut till fler medborgare med kulturskolans och 

biblioteksfilialernas verksamhet. Bland annat handlade arbetet om ökad geografisk spridning av 

kulturskolans verksamhet samt utveckling av programverksamhet och service på våra 

biblioteksfilialer. Delvis uppnått under året, arbetet fortsätter genom en arbetsgrupp som tillsatts 

och som arbetar med bland annat filmvisningsmöjligheter på filialerna. Ökad programverksamhet i 

Söderfors. Permanentat bildundervisning i Skärplinge via kulturskolan. Utveckla föreningslivet i 

kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2018 gäller Skärplingeområdet och 

Lövstabruk bland annat i linje med den vision som tagits fram för Lövstabruk. Förarbete för utegym i 

Skärplinge pågick under 2018 och fortskrider 2019, fritidsgården i Skärplinge har inlemmats i 

kommunal regi med verksamheten inhyrd i Söderfors Folkets Hus, invigning av KPV i Lövstabruk 

med barnperspektiv. Utvecklade samarbeten med turismen i samband med kultur- och 

idrottsevenemang samt friluftsliv. Samarbetet kring mässor, surfbord på biblioteket, Hälsodagen, 

visionsmöten kring Lövstabruk fortsätter.

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Utvecklar konkreta metoder för hur kulturhuset Möbeln kan bli en attraktiv mötesplats. Arbetet pågår 

och ska vara klart innan invigning 2019. Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället. 

Projekten, Låna en ortsbo och Föreningslots pågick 2018. Föreningslotsens arbete fortsätter från år 

2019 på IFO. Breddade under året fritidsgårdsverksamheten med fokus på jämställdhet. Arbetet pågår, 

ej uppnått än. Handikappanpassa fler naturbad. Arbetet pågår, ej uppnått än. Arbetet pågår med att 

utveckla Kultur i vården- verksamheten för att nå fler och en bredare publik. Initiera och utveckla 

lärlingsprojekt för bad- och fritidsgårdspersonal. Baden har anställt två stycken badvärdar som får 

utbildningar etcetera. Erbjöd under året verksamhetsövergripande fortbildningar och personalsociala 

aktiviteter. Värdskap samt HBTQ- certifiering på bad och fritidsgårdar. Uppmärksamma medarbetare 

som utmärker sig, uppmuntra och hitta forum för att plocka upp och genomföra medarbetarinitiativ 

Arbetet pågår bland annat genom ambassadörer inom personalgruppen för värdskapsarbetet som även 

fortsätter 2019. 

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på 

en plats. Arbetet pågår, ej uppnått än på grund av att det tar tid att genomföra schemaförändringar. 

Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Arbetet pågår, ej uppnått än. Främja användandet av digitala 

möten. Arbetet pågår med flera utförda möten, ej uppnått än. Mer för fler-projektet och andra 

medarbetare har använt sig av skypemöten och facetime, dock fungerar tekniken dåligt.  

Webinarier har använts framförallt av biblioteket.

Analys av årets verksamhet
Kund: Besöksantal på funktionshindradesidan för fritidsgårdarna har minskat från 47 stycken/kväll 

till 43 stycken/kväll. Fritidsgårdarnas besök ökade i våras men har gått ner under sommaren, detta 

beroende på det fina vädret då istället utomhusaktiviteten har ökat. Nytt lovprogram för påsklovet via 

medel från socialstyrelsen innebärande bland annat kostnadsfritt bad, öppen sporthall och 

kulturpedagoger ute i fritidsverksamhet. I samarbete med finsk samordnare gjordes en satsning på 

familjelördag. Månadens språk på biblioteket har genomförts med exempelvis somaliska i mars. 

Översättning av naturguide.  

Vuxensimskola har återstartats och kommer att fortsätta. Fler besökare på träningspass Aspenbadet, 

samt på Björkängsbadet. Arbetsstipendiet har delats ut för första gången. Skaparverkstad under Konst 

på väg i Lövstabruk med barnperspektivet i fokus. Även lansering av ny hemsida för Konst på väg. 

Test av snökanon vid skidbacken i Söderfors inför kommande satsningar.  
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Dokumentation av Kulturhuset Möbeln för att tydliggöra processen. Årshjul för föreningar har tagits 

fram för att tydliggöra ansökningstider samt vilka möjligheter till bidrag som kommunen erbjuder.  

Ny hinderbana vid Vegavallen för 6-10 åringar. Invigning av rundbron i Söderfors. Ny ridstig Tierps 

ryttarklubb färdigställ september 2018. Byggande av utegym i Skärplinge har påbörjats under hösten. 

Ny hinderbana på Vegavallen för 6-10 åringar har färdigställts och tagits i bruk. 

 

Process: Utökat programansvar hos kultursekreterare vilket leder till effektivisering inom 

organisationen. 

Inom Kulturhuset Möbelns process så har det konstnärliga arbetet med #möbleratierp inletts.  

Flera inbjudningar till konferenser, ökad nationellt uppmärksammande kring Mer för fler, 

Kulturskolan samt arbetet med medborgardialoger och inflytandearbete kring Kulturhuset Möbeln.   

Ny organisation kring lovverksamheten i samband med det beviljade bidraget från socialstyrelsen. 

Förarbete inför ny organisation kring skapande skola i samarbete med skolan.  

Utveckling av Vegavallsområdet med sagostig och satsning på Hälsodag. 

Ökat antal feriejobbsansökningar. Tätare samarbete med Upplandsidrotten kring Fritidsbanken. 

Inledande möten kring kanotleden i Tämnarån. Anpassning till GDPR gällande anmälningar etcetera.  

 

Medarbetare: Utbildning inom värdskap för hela Kultur och Fritids personal. HBTQ- certifiering för 

bad och fritidsgårdar. Vaktmästare för fritidssidan har anställts. 

Föreningslots är anställd tillsammans med IFO, Utbildning och kommunchef. Utredning ska göras av 

Kultur- och Fritidschef om fortsättning. Arbetet med värdskapet för samtliga anställda fortsätter nu 

med insatser på respektive arbetsplats 

 

Ekonomi: Vakanser under året och sjukskrivningar som påverkat plusresultatet 2018. 

Drift; Återbetalning av hyror från TKAB har inkommit, dock så har inte fullständig redovisning ej 

kunnat ske beroende på hyresavtalen och vad som ska ingå eller inte ingå i framtida hyran. 

Redovisningen bör vara klar under kvartal 1 2019. Vissa beställda arbeten/köp av material har 

avbrutits beroende på köpstoppet. Investeringar; Muddring av naturbaden har ej kunnat genomföras 

enligt plan. Svårighet att få tag på entreprenörer för beställda arbeten. Inköp av inventarier till 

Kulturhuset Möbeln kommer att göras i samband med ombyggnationen. 

Sammanfatta året med några korta meningar 

Lovverksamheten på fritidsklubben är fortfarande ett stort problem då många anmäler sig till loven 

men sedan inte kommer. Detta skapar frustration hos anställda och det blir svårt att planera antal 

personer som behövs i verksamheten. För kulturskolan har det genomförts mycket mer verksamhet i 

kransorterna. Dans samt bild och form sticker ut som mest nydanande satsningar. Även 

ensembleverksamheten växer i kransorterna. Projekt såsom LÄNK (teater) och VIDD (Musiken och 

jag) samt deltagagande i Mer för Fler (via Sveriges Kommuner och Landsting) har gett de deltagande 

pedagogerna mycket inspiration. Planering inför kommande ombyggnation av Möbeln med flertalet 

dialoger, studiebesök och möten har genomförts. Den positiva utvecklingen med ökat antal besök och 

ökat antal lån på biblioteken fortsätter. Besöken till Konst på väg minskade lite i jämförelse med 

föregående år 2017. Den främsta orsaken är förmodligen att första året 2016 var jubileumsår och 

arrangemanget då hade mer ekonomiska medel för marknadsföring och kringarrangemang.  

  

På fritidssidan har vi märkt av att alla satsningar på anläggningar verkligen varit positiva, behoven av 

uppfräschning minskar. Genom Naturguiden har vi tillgängliggjort friluftslivet för fler. 

Den nyrenoverade trävalvsbron i Söderfors har varit mycket uppskattad av besökare och invånare. 

 
Framtidsbedömning

Friluftsliv, träning genom utegym och spår ligger i tiden och det kommer framöver att ställas ännu mer 

krav på lättillgängliga dygnet runt öppna anläggningar för egen träning. Efter renoveringen av 

Vegavallen återstår Vendelbadet, Sjukarby ridanläggning och Bruksvallen. Åtgärderna kommer 
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såklart att påverka budget gällande hyreskostnader. Kulturskolan står sig stark på vissa orter medan 

andra är eftersatta om man räknar i deltagandeprocent i förhållande till ortens målgrupp. Arbete för att 

ta fram kunskapsunderlag för att stärka framtida satsningar pågår. Biblioteket ser en trend att 

ungdomar från högstadiet och tidiga gymnasiet alltmer använder biblioteket som mötesplats, vilket 

kommer medföra ökade krav på kompetens att möta denna besökarkategoris särskilda förutsättningar 

och behov. Här ser vi att Kulturhuset Möbeln kommer in som en naturlig länk mellan bibliotek och 

fritidsgård. Det riktade bidraget till studieförbunden fungerar inte så bra och nyttjas inte till fullo. 

Detta bör ses över inför kommande bidragsbeviljningar. Det nya statliga bidragen som fördelas via 

socialstyrelsen till kommunerna kommer att ställa ökade krav på verksamheten. Den allmänna 

kulturverksamheten når över lag flera barn än ungdomar. En utmaning kommer att bli att utveckla 

ungdomsverksamheten och även analysera kommunens satsning på UKM (Ung Kultur Möts). Kultur 

och fritid är i mångt och mycket en serviceaktör till flera av kommunens områden såsom barn och 

äldre. Utvecklingsområdena är många men frågan kring vem som gör vad och varför är viktigt att 

tänka till kring då många enheter i kommunen vill nå samma målgrupp men har olika uppdrag. 

Ombyggnationen av Möbeln till kulturhus kommer att kräva större insatser i planeringen av 

programverksamheten för att kunna göra huset till en naturlig mötesplats. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 6,0 7,4 2,4 10,9 10,4 2,7

varav långtidsjukfrånvaro 44,1 33,0 0,0 39,0 56,5 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,7 2,6 11,4 3,8 1,4 1,1

varav långtidsjukfrånvaro 67,5 2,2 74,9 2,7 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 12,1 6,5 15,2 7,7 2,5 2,5

varav långtidsjukfrånvaro 71,1 58,7 74,8 64,5 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 8,3 4,7 11,3 6,5 3,6 1,7

varav långtidsjukfrånvaro 65,9 35,1 72,1 40,5 36,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat men åtgärder pågår tillsammans med HR samt försäkringskassan.  

KoF kommer samtidigt att försöka få kompetenser på de vakanta tjänsterna för att inte slita ut den 

ordinarie personalen. 

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 11,0 9,5 5,8 5,2 5,1 4,3

Åldersgrupp 30-39 år 10,8 10,7 5,4 6,0 5,5 4,6

Åldersgrupp 40-49 år 15,3 14,4 8,6 8,6 6,7 5,8

Åldersgrupp 50-59 år 11,0 10,4 8,3 7,4 2,6 2,9

Åldersgrupp 60 år - 5,1 5,3 4,1 4,7 1,1 0,5

Totalt antal anställda 53,2 50,2 32,2 32,0 21,0 18,2

Totalt Kvinnor Män

 

Vakanta tjänster finns och det finns idag svårigheter att rekrytera på samtliga kompetenser.  
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Förskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 10 610 10 680 9 981 -699 9 371

Övriga intäkter 7 280 6 986 7 855 869 7 369

Verksamhetens intäkter 17 890 17 666 17 836 170 16 740

Personalkostnader -94 543 -85 732 -92 734 -7 002 -83 913

Materialkostnader -1 477 -1 390 -1 401 -11 -1 239

Tjänster -43 147 -38 555 -44 459 -5 904 -34 586

Övriga kostnader -611 -580 -809 -229 -738

Avskrivningar -519 -542 -546 -4 -436

Verksamhetens kostnader -140 297 -126 799 -139 948 -13 149 -120 912

Verksamhetens nettoresultat -122 407 -109 134 -122 112 -12 979 -104 172

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 -1 -1 0 -2

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -122 407 -109 134 -122 113 -12 979 -104 173

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -122 407 -109 134 -122 113 -12 979 -104 173

Bruttoinvesteringar 750 750 765 -15 1 401

Nettoinvesteringar 750 750 765 -15 1 401
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Verksamhetsidé 
Stimulera barns utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov så att 

lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål • Verksamheten ska utveckla generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och 

   omsätta idéer till handling samt bidra till ökad jämställdhet och tolerans. 
• Verksamheten ska hålla hög kvalitet och ge en bra grund för fortsatt utveckling. 
• Miljön ska upplevas trygg av både barn och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans 
   mot mobbing och kränkande behandling. 
• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete. 
• Alla barn ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära. 
• Alla vårdnadshavare och barn ska känna sig delaktiga i planering och i den  
   dagliga verksamheten. 
• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle. 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Förbättra 

kommunikationen 
med 
vårdnadshavare 
genom fortbildning 
för en utökad 
användning av det 
digitala verktyget 
UNIKUM. 
 
”Tillgänglig 
utbildning för alla 
barn ska öka. 

 

 

 

 

 

Varierade 
arbetssätt med 
tydliga inslag av 
IKT (Information 
och 
kommunikations-
teknik).  
 
Öka personalens 
medvetenhet om 
barns 
förutsättningar för 
lärande. 
 

Att vara en attraktiv 
arbetsgivare för att på 
bästa sätt attrahera 
behörig personal.  
Öka antalet 
legitimerade 
förskollärare genom 
uppdragsutbildning för 
tillsvidareanställda 
barnskötare. 
 
Jobba aktivt med 
kompetens-utveckling 
och former för 
kontinuerligt lärande. 
 
Verka för en god  
arbetsmiljö. 

Att medvetet 
använda förskolans 
resurser för bästa 
kvalitet. 

Mått/ målvärde Graden av nöjdhet 
genom mätningar i 
enkäter för barn 
och 
vårdnadshavare.  
 
Analys av 
vårdnadshavares 
engagemang och 
kommentarer på 
UNIKUM.  
 
Inskrivna barn per 
årsarbetare ska 
ligga i nivå med 
rikssnittet.  
 
Gruppstorleken ska 
ligga ska ligga i 
nivå med rikssnittet. 

Det systematiska 
kvalitetsarbetet är 
tydligt kopplat till 
resultaten och 
analyserna ligger 
till grund för 
planering och 
utvecklingsarbete 

Andelen legitimerad 
personal ska öka 
jämfört med 2017. 
Målet är att 66 % av 
personalen ska vara 
legitimerade 
förskollärare. 
  
All personal erbjuds 
kompetensutveckling. 
 
Förbättrat resultat i 
medarbetarenkät, 
jämfört med föregående 
mätning 

Budget i balans. 
 

Minskat antal 
barn/grupp enligt 
Skolverkets 
rekommendationer 

Måluppfyllelse DELVIS DELVIS 

 

DELVIS 

 

 NEJ 
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvalitén och förbättrar 

resultaten.  

Effektivt lokalutnyttjande. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.  

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.  

Att fortsätta arbetet mot minskat antal barn/grupp enligt Skolverkets rekommendationer.   

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Att bedriva ett tydligt och konsekvent arbete med personalpolitik, arbetsmiljö, lönepolitik och 

kommunikation samt att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla detta. 

Att bedriva ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, generellt. 

Att kombinera omvärldsbevakning med att belysa det som görs och sägs i våra verksamheter – att vara 

goda ambassadörer för vår kommun, både externt och inåt i verksamheterna. 

Sträva mot barngrupper som är i nivå med Skolverkets rekommendationer. 

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Att succesivt bygga ut antalet förskoleplatser i takt med ökat behov för att alltid kunna ge bästa service 

och flexibilitet.

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  

Att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta nya behov. 

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att skapa trygghet, förebygga och motverka utanförskap 

samt att på bästa sätt hjälpa våra nyanlända till en bra tillvaro i våra verksamheter.  

Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån dessa, utveckla och intensifiera 

insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i 

förskolan/barnomsorgen, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan alla 

verksamheter.

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Att tidigt lära barnen vikten av att förhålla sig klokt till ekologisk hållbarhet. 

Att tidigt lära barnen vikten av att förhålla sig klokt till kosthållning och minimerande av matsvinn. 

Att utbilda personalen i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda 

miljökrav. 

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Användandet av Unikum ökar, men en svårtillgänglig statistik gör bedömning av 

vårdnadshavares engagemang och kommentarer vansklig.  

Antal inskrivna barn per årsarbetare ligger ej i nivå med rikssnitt (se EKONOMI).  

 

Sett till antal barn per årsarbetare med förskollärarlegitimation låg denna siffra enligt Skolverkets 

statistik år 2017 på 14,2 för Tierp och 11,8 för riket. Motsvarande siffra för Tierp 2018 är 15,8.  

 

Unikum - lärlogg används av alla förskoleavdelningar. Användandet har ökat markant. 

 

Process: Tydligheten i det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskole områdena.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har inte varit tydligt kopplat mellan huvudman och verksamhet eller 

mellan och inom förskole områden. 

 

SPSM:s värderingsverktyg visar att medvetenheten om de fysiska lärmiljöerna har ökat. 

 

Ett utvecklingsområde är analys av barns lärprocesser och dokumentationsformer. 

 

Medarbetare: I oktober 2018 arbetade 232 personer inom förskolan (171,36 årsarbetstjänst). 

I Skolverkets legitimationssammanställning per november 2018 fanns 91 stycken personer registrerade 

med legitimation. Det betyder att 39 procent är legitimerade. Vid senaste mätningen mellan 2014-2017 

hade andelen legitimerad personal sjunkit från 55 procent till 44 procent. Trenden med sjunkande 

behörighet fortsätter därmed. Riksgenomsnitt för andel årsarbetare med förskollärarlegitimation år 

2017 var 43 procent. 

 

21 stycken barnskötare erbjöds under 2017 en uppdragsutbildning till förskollärare. Utbildningen 

påbörjades med avstannade på grund av ändrade förutsättningar från utföraren Uppsala Universitet. 

Diskussioner kring lösning pågår. 

 

Medarbetarenkät har inte genomförts. 

Förutsättningarna för ledning har förbättrats genom en omorganisation och utökning av 

ledningstjänster. 

 

Ekonomi: Förskolan går med miljonunderskott.  Budget ej i balans.  

2018 - Antal barn/årsarbetare 6,1      

2017 - Antal barn/årsarbetare 6,2   jämfört med riket 5,1 barn/årsarbetare.   

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Utfallet för 2018 är 300 tkr bättre än årsprognosen i delårsrapporten beroende på bidrag från 

omställningsfonden till kompetensutveckling av barnskötare. 

Kommentar till budgetutfall

Förskolan redovisar ett underskott på 12 979 mkr. 

Intäkterna uppgår till 17,8 mkr vilket är enligt budget.  

 

De totala kostnaderna uppgår till 139,9 mkr vilket är 13,1 mkr högre än budgeterat. Orsaken är högre 

personalkostnader med 7 mkr vilket beror på otillräcklig budgettilldelning.  

Timlönekostnaden är 8,8 mkr och har ökat med 800 tkr jämfört med 2017. Den höga kostnaden för 

timlöner beror till största del på hög sjukfrånvaro men även omkostnader under flytt av två förskolor 

till paviljonger har påverkat. 
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Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 5,9 mkr vilket beror på högre lokalkostnader. Två 

förskolor har på grund av brister evakuerats till paviljongbyggnader under året och Kvarnbacken var ej 

budgeterad. 

Övriga kostnader överskrider budgeten med 0,2 mkr beroende på för lite budgeterat för IT- kostnader. 

Sammanfatta året med några korta meningar 

Under året har förskolans förutsättningar och verksamhet synliggjorts. Resultatet visar att det 

systematiska kvalitetsarbetet som håller på att ta form är nödvändigt för fortsatt byggande av kvalitét. 

När det gäller förutsättningar inom förskolan gällande faktorer som personaltäthet, behörig personal 

samt barngruppsstorlek har dessa värden inte förbättrats i relation till föregående års mätningar 

och/eller rikssnitt.

 
Framtidsbedömning

Förskolan har under arbetsåret 2018 inte nått uppsatta mål. Till kommande arbetsår genomförs flera 

insatser/åtgärder för att främja utvecklingsarbete och kollegialt lärande, bland annat kommer fler 

underlag för analys att användas (enkäter för vårdnadshavare och medarbetare) och ett 

arbetsmiljöverktyg för personal införs och implementeras. Alla förskolor går även gemensamt in i 

Skolverkets arbetsmodell ”Samverkan för bästa förskola”. Syftet är att höja kvaliteten i utbildningen, 

förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, skapa ökad delaktighet, öka likvärdigheten mellan förskolor 

och förskole områden samt främja digitalisering i enlighet med den nationella IT strategin. Vad det 

gäller det ekonomiska perspektivet genomlyses förskolans förutsättningar i dagsläget genom att bland 

annat titta på socioekonomiska förutsättningar knutet till möjlig resursfördelning, ett arbete som 

kommer fortgå.

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 6,1 6,0 6,2 6,2 3,2 2,0

varav långtidsjukfrånvaro 17,4 9,6 17,8 9,7 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 9,5 9,3 9,5 9,4 6,4 4,5

varav långtidsjukfrånvaro 46,2 49,1 46,5 49,6 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 12,0 9,5 12,1 9,6 0,0 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 40,0 34,0 40,0 34,0 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 9,9 8,4 10,0 9,0 3,1 2,3

varav långtidsjukfrånvaro 40,2 38,4 40,4 38,6 0,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Generellt högre frånvaro bland kvinnor än män, dock få män som arbetar inom förskolan. 

FO 2: Högst total sjukfrånvaro av alla FO. Hög långtidsfrånvaro. Högst frånvaro i kategori 50+. 

Frånvaron har ökat sedan 2017. 

FO 1 och FO3: Högst frånvaro i kategorin 30-49 år. 

 

Sjukfrånvaron följer den nationella statistiken. Kvinnor inom kommunal verksamhet har den högsta 

sjukfrånvaron i landet. Förskolan bemannas näst intill uteslutande av kvinnor vilket därför har stor 

påverkan på arbetsmiljön. Hög sjukfrånvaro i kombination med ökade svårigheter att rekrytera 

personal är vår största framtida utmaning.    
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Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 41,2 34,1 39,8 32,1 1,5 2,0

Åldersgrupp 30-39 år 40,3 43,2 39,8 41,7 0,5 1,6

Åldersgrupp 40-49 år 61,5 63,0 61,0 62,8 0,5 0,2

Åldersgrupp 50-59 år 66,4 56,8 65,8 56,4 0,6 0,4

Åldersgrupp 60 år - 33,8 33,4 33,3 32,2 0,5 1,2

Totalt antal anställda 243,3 231 239,7 225 3,6 5,5

Totalt Kvinnor Män
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Grundskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 6 235 6 418 6 021 -397 5 827

Övriga intäkter 22 480 19 856 24 139 4 282 23 903

Verksamhetens intäkter 28 715 26 275 30 160 3 885 29 731

Personalkostnader -158 076 -158 420 -163 059 -4 640 -154 738

Materialkostnader -4 592 -4 199 -4 390 -191 -4 959

Tjänster -108 730 -104 226 -113 099 -8 873 -108 245

Övriga kostnader -1 336 -570 -1 473 -904 -978

Avskrivningar -1 209 -1 321 -1 249 72 -1 348

Verksamhetens kostnader -273 943 -268 736 -283 272 -14 536 -270 269

Verksamhetens nettoresultat -245 228 -242 461 -253 112 -10 650 -240 538

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -9 -11 -10 1 -13

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -245 237 -242 472 -253 122 -10 650 -240 551

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -245 237 -242 472 -253 122 -10 650 -240 551

Bruttoinvesteringar 1 100 1 100 423 678 1 113

Nettoinvesteringar 1 100 1 100 423 678 1 113
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Verksamhetsidé 
Främja alla elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till elevernas olika 

behov. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för 

ett aktivt deltagande i samhället. 

Måluppfyllelse

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål • 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. 
• Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete. 
• Verksamheten ska utveckla och stimulera generella kompetenser, som att ta 
   initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. 
• Alla elever ska mötas av lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära. 
• Alla vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga i planering och i den 
   dagliga verksamheten. 
• Ökad jämställdhet och tolerans. 

• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Att öka elevers och 

vårdnadshavares 
möjligheter till 
inflytande genom 
god dialog. 
 
Att öka andelen 
behöriga elever till 
gymnasieskolan.  
 
Att ha höga 
förväntningar på 
elever och 
vårdnadshavare. 
 
Att ständigt förbättra 
och bygga på 
chefernas och 
medarbetarnas 
kompetens. 

Att utbilda och 
fortbilda chefer och 
medarbetare. 
Att tydliggöra 
kunskapsmålen och 
hur de bedöms, för 
elever och vårdnads-
havare. 
Att ha varierande 
arbetssätt av god 
pedagogisk kvalitet 
med tydliga inslag av 
IKT (informations- 
och kommunikations-
teknik). 
 
Att ha ett 
kvalitetsarbete av 
god kvalitet.  
 
Att resultaten är 
tydligt kopplade till 
kvalitetsarbetet 

 

Att vara en attraktiv 
arbetsgivare för att 
på bästa sätt 
attrahera behörig 
personal.  
 
Att utveckla lärares 
professionalism 
genom anpassad 
kompetensutveckling. 
 
Att ha höga 
förväntningar på våra 
chefer och 
medarbetare. 

Öka 
ekonomikompetensen 
och ha regelbundna 
uppföljningar av hög 
kvalitet. 

Mått/ målvärde Betyg/meritvärde 
som är högre än 
riksgenomsnittet. 
 
Resultatet av 
elevenkät om 
lärande, motivation 
och trivsel skall ge 
bättre resultat än 
tidigare enkät. 

Nationella 
provresultat och 
betyg skall ligga över 
riksgenomsnittet. 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet är 
tydligt kopplat till 
resultaten och 
analyserna ligger till 
grund för planering 
och 
utvecklingsarbete. 

Andel personal med 
lärarlegitimation eller 
adekvat utbildning 
skall bibehållas, eller 
förbättras, jämfört 
med föregående 
mätning. 

Hög 
kostnadseffektivitet 
med budget i balans. 

Måluppfyllelse 
JA/NEJ 
 

NEJ 

 

Av kommunens fyra 

NEJ 

 

NP resultaten för åk 6 

NEJ 

 

Måttet är 

NEJ 

 

Resultatet för 
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 F-9 skolor låg två av 
skolorna över 
riksgenomsnittet i 
meritvärde gällande 
åk 9 och två skolor 
låg under. 

 

I en jämförelse 
mellan elevenkäten 
2016 och 2018 så är 
resultaten på 17 av 
totalt 24 
frågeställningar 

sämre för åk 5 år 
2018 än 2016. För 
åk 9 är resultaten 
sämre på 14 av 14 
frågeställningar år 
2018 än 2016. 

 

Gymnasie-
behörigheten 
hamnade mellan 74 - 
100 % på 
kommunens skolor. 
Två av skolorna låg 
över rikssnittet och 
två låg under. 

 

visar att: 

7 av 10 skolor ligger 
under rikssnittet i ma. 

 

7 av 10 skolor ligger 
under rikssnittet i sv. 

 

7 av 10 skolor ligger 
under rikssnittet i 
eng. 

 

NP resultaten för åk 9 
visar att: 

4 av 4 skolor ligger 
under rikssnittet i sv. 

 

2 av 4 skolor ligger 
under rikssnittet i ma. 

 

4 av 4 skolor ligger 
under rikssnittet i 
eng. 

3 av 4 skolor ligger 
under rikssnittet i NO. 

 

svårmätbart. Vilka 
siffror användes 
2017? 

 

Ca 27 % av 
undervisande lärare 
åk 1-9 ht 2018 
innehar ej 
lärarlegitimation. Vid 
en ämnesvis 
jämförelse stiger 
siffran ytterligare då 
några lärare 
undervisar i ämnen 
de inte är behöriga i. 

 

Omsättning på lärare 
har ökat det senaste 
året. Ökad 
behörighet i ämnena 
teknik, fysik och bild 
på högstadiet behövs 
i kommunen. För 
övrigt varierar det 
mellan skolor och 
stadier vilken sorts 
behörighet som det 
behövs mer av. 

verksamhetsåret 2018 
visar på 
miljonunderskott. 
Budget ej i balans.  

Kommentar till 
måluppfyllelse 

Kunskapsresultaten 
är låga kopplat till 
riksjämförelser. De 
ligger under 
förväntade värden 
sett till Skolverkets 
residualvärden. En 
av fyra skolor 
presterar bättre än 
förväntad 
måluppfyllelse i åk 9. 
Två av övriga 
skolorna ligger i 
närheten av 
förväntad 
måluppfyllelse med 
hänsyn tagen till 
socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. 

 

Det systematiska 
kvalitetsarbetet 
varierar i tydlighet 
och struktur mellan 
rektorsområden och 
mellan olika delar i 
styrkedjan. 

  

ev 
kommentar/fotnot 

Sett till kunskapsutveckling över tid presterar två av fyra F-9 skolor i enlighet med, eller bättre än, rikssnitt 
gällande gymnasiebehörighet. Samma skolor har de två senaste läsåren en relativt hög andel åk 9:or som 
uppnått alla kunskapskrav (bättre än rikssnitt). En av dessa skolor hade läsåret 2017/2018 ett meritvärde för 
åk 9 som låg över rikssnitt. Skolresultaten de senaste åtta läsåren varierar mellan skolor. Utbildningen och 
förutsättningar för utbildning är inte likvärdig för kommunens elever. 
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvalitén och förbättrar 

resultaten.  

 

Effektivt lokalutnyttjande. 

 

Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.  

 

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.   

 

Att alla som arbetar i Tierps kommun verkar för att skapa trygga, tillgängliga och välkomnande 

miljöer i våra verksamheter.  

 

Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med Kultur och Fritid för att främja spontanidrott.

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Elever och vårdnadshavare ska mötas av respekt, lyhördhet och en lärande miljö som ger stimulans, 

trygghet och goda resultat. 

 

Att redan i grundskolan arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande (att elever, vårdnadshavare och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning 

och näringsliv samt motiveras till strävan efter elevers goda resultat i skolan.  

 

Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka. 

En grundskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen. 

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Att arbeta för att klara en befolkningsökning/elevökning genom flexibla upptagningsområden. 

 

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och 

utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att 

unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen.  

 

För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet. 

 

Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter. 
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Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att detta är av stor vikt. 

 

Att utbilda personalen i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda 

miljökrav. 

 

Att arbeta för god kosthållning och minimerat kostsvinn. 

 

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt. 

Analys av årets verksamhet
Kund: Skolinspektionens enkät för årskurs 5 och 9 indikerar elevernas syn på skolan när det gäller 

undervisning delaktighet med mera. Bruksskolan, Björkängskolan och Ol Andersskolan har resultat 

som till största delen ligger över rikssnittet medans övriga skolor ligger under rikssnittet på flertalet av 

frågorna.  

 

Process: Två skolor har under hösten gått in i ett utvecklingsarbete med namn Samverkan för bästa 

skola. Skolverket har tagit fram modellen och är med och leder arbetet på de två skolorna. Samtliga 

skolor kommer jobba med modellen och detta arbete startade upp i slutet av höstterminen och kommer 

fortlöpa under tre år. Kvalitetsarbetet har intensifierats och den tillsatta tjänsten som kvalitetsstrateg 

har inneburit ett större fokus på kunskapsresultatet för våra skolor. 

 

Medarbetare: Våra skolor har lyckats möte den rådande lärarbristen förhållandevis bra även om det 

saknas fullt behöriga lärare på en del av våra skolor. Vid Lärarförbundets ranking av kommuner 

hamnade vi i botten av denna och det är något som vi behöver jobba med för att öka vår attraktivitet. 

 

Ekonomi: Drift: Grundskolan redovisar ett underskott på 10,6 mkr, i en budget på drygt 242,5 mkr. 

Avvikelsen är 4,3 procent. 

 

Intäkterna uppgår till 30,2 mkr vilket är 3,9 mkr bättre än budgeterat. Orsaken är ej budgeterade 

intäkter från skolverket med 3,6 mkr avseende likvärdighets och jämlikhetsbidrag.  

 

Verksamhetens kostnader uppgår till 283,3 mkr vilket är 14,5 mkr högre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna avviker mot budget med 4,6 mkr. En stor del av underskottet kan hänföras till ett 

rektorsområde som har små elevgrupper.  

 

Kostnader för tjänster avviker mot budget med 8,9 mkr vilket beror på högre kostnader för lokaler, 

taxi, licensavgifter och högre matkostnader. Resterande underskott är åtaganden som är kopplade till 

statsbidrag. 

 

Investeringar: Grundskolans investeringar redovisar ett överskott på 0,7 mkr vilket beror på det 

köpstopp som infördes i slutet av året. 
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Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Årsprognosen och årsbokslutet avviker stort. En stor del av de obudgeterade kostnaderna fakturerades 

i slutet på året. Kontrollen över kostnaderna behöver förbättras för att förhindra negativa 

överraskningar vid slutet av året.

Sammanfatta året med några korta meningar 

Stort fokus har legat på att utveckla kvalitetsarbetet och då framförallt genom arbetet med Samverkan 

för bästa skola. Genom en djupanalys av nuläget så ska skolorna få fram en handlingsplan som är 

anpassad för den specifika skolan.  

På ledningssidan så har det kommit en ny chef för grundskolan och ny rektor och bitr. rektor för 

Centralskolans rektorsområde. 

Sweco har genomfört en lokalutredning med syfte att se över framtida behov och eventuella 

nybyggnationer. 

 
Framtidsbedömning

En översyn av skolans organisation har inletts med syfte att höja kvaliteten och måluppfyllelsen. 

Sweco har på uppdrag av oss genomfört en kartläggning av de socioekonomiska förutsättningarna för 

skolorna. Detta kommer ligga till grund vid den ekonomiska tilldelningen till våra skolor.  

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 6,3 2,0 7,6 2,6 2,5 0,5

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,9 30,9 0,9 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,7 3,0 3,8 3,0 3,2 3,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 17,7 20,3 2,2 33,5 6,0

Sjukfrånvaro 50- 7,9 6,2 8,2 6,8 6,8 3,5

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 52,0 57,5 52,8 58,1 44,8

Total Sjukfrånvaro 5,9 4,5 6,2 4,8 4,6 2,8

varav långtidsjukfrånvaro 43,8 40,1 43,5 41,7 45,8 27,9

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat markant från tidigare år. Det har ännu inte genomförts någon analys kring 

bakgrunden till detta. 

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 39,7 38,9 28,7 28,1 11,0 10,8

Åldersgrupp 30-39 år 60,3 49,6 47,0 41,3 13,3 8,3

Åldersgrupp 40-49 år 71,0 71,1 57,5 56,0 13,4 15,1

Åldersgrupp 50-59 år 83,0 84,2 69,9 69,3 13,1 15,0

Åldersgrupp 60 år - 61,8 61,0 48,6 50,9 13,2 10,0

Totalt antal anställda 315,7 304,8 251,7 245,6 64,1 59,2

Totalt Kvinnor Män

 

Ökningen av antalet årsarbetare motsvarar den volymökning som skett på antalet elever. 
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Gymnasieskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 999 743 855 112 384

Övriga intäkter 34 257 36 880 38 730 1 850 35 006

Verksamhetens intäkter 35 256 37 623 39 585 1 962 35 390

Personalkostnader -73 666 -75 832 -73 875 1 957 -65 827

Materialkostnader -3 833 -4 633 -4 067 566 -6 466

Tjänster -81 922 -81 544 -83 875 -2 331 -80 989

Övriga kostnader -2 569 -2 192 -2 025 167 -1 830

Avskrivningar -1 698 -1 598 -1 675 -77 -1 415

Verksamhetens kostnader -163 688 -165 799 -165 518 281 -156 528

Verksamhetens nettoresultat -128 432 -128 177 -125 934 2 243 -121 138

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -36 -36 -30 6 -47

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -128 468 -128 212 -125 963 2 249 -121 185

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -128 468 -128 212 -125 963 2 249 -121 185

Bruttoinvesteringar 2 000 2 000 1 001 999 3 981

Nettoinvesteringar 2 000 2 000 1 001 999 3 981
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Verksamhetsidé 
Ge en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. 

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål • Ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för fortsatt utveckling samt se till  

   att antalet elever med högskolebehörighet ligger över riksgenomsnittet. 
• Miljön ska upplevas trygg av både elever och, i förekommande fall, 
   vårdnadshavare. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. 
• Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete. 
• 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 i 
   den dagliga verksamheten 
• Ökad jämställdhet och tolerans 
• Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle 

 

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Kontinuerliga 

kompetenshöjande 
åtgärder hos 
medarbetarna och ökat 
elevinflytande 

Varierande arbetssätt 
och tydliga 
kunskapsmål. 
 
Fortsatt arbete mot 
tydlig organisations-
struktur. 

Anpassad 
kompetensutveckling. 

Öka 
ekonomikompetensen 
och ha regelbundna 
uppföljningar av hög 
kvalitet. 

Mått/ 
målvärde 

Betyg/meritvärden och 
genomströmning som 
är högre än 
riksgenomsnittet. 
 
Resultatet av elevenkät 
om lärande, motivation 
och trivsel ska ge bättre 
resultat än föregående 
år. 

Nationella provresultat 
och betyg ska ligga 
över riksgenomsnittet. 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet är 
tydligt kopplat till 
resultaten och 
analyserna ligger till 
grund för planering och 
utvecklingsarbete. 

Andel personal med 
lärarlegitimation eller 
adekvat utbildning 
ska öka jämfört med 
föregående mätning. 
 
All personal ska vara 
behöriga i de ämnen 
de undervisar/arbetar 
med. 

Hög 
kostnadseffektivitet 
med budget i balans. 

Måluppfyllelse 
JA/NEJ 

Meritvärden ej högre än 
riksgenomsnittet 2018. 

Måluppfyllelse: NEJ  

 

Gott resultat vid 
skolinspektionens enkät 
tillgänglig vid 
svarstillfälle. Elever på 
Högbergsskolan uppger 
att de mår bra. 

Måluppfyllelse: JA 

Nationella provresultat 
är i nivå med rikssnittet. 

Måluppfyllelse: NEJ 

 

Skolutveckling med 
stöd i systematiskt 
kvalitetsarbete: 

Måluppfyllelse: JA 

Andel personal med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
fortsätter öka. 61,8% 
2014/2015 i stadig 
ökning till 67,4% 
2017/2018. 

Måluppfyllelse: JA 

 

All personal behörig i 
de ämnen de 
undervisar i. 
Måluppfyllelse: NEJ 

Måluppfyllelse: JA  

Kommentar 
till 
måluppfyllelse 

Fortsatt 
kompetensutveckling. 
Fokusområden 
Digitalisering och 
Värdegrundsarbete. 
Ökat inflytande av 
elevrådsstyrelse, 
studentkommitté och 

Gruppvis 
kompetensutveckling i 
syfte att höja 
kompetens i 
klassrumsledarskap, 
AST-säkra 
undervisningen och 
utveckla kunskapen 

Ämnesbehörighet: 
All personal är inte 
behörig i de ämnen 
de undervisar i. 
Bakgrund till detta är 
flera, allt från den 
snabba ökningen av 
nyanlända som gjorde 

Skolans inköpare har 
fått gå en kurs för 
certifierade 
beställare. Under 
HT2018 arbetade en 
ekonom vid sidan av 
skolans 
ekonomiassistent i 
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FN-förening, där FN-
föreningen gavs ansvar 
för skolans avslutning 
2018. 
 
Mått/Målvärde: 
Betygspoäng: 
2015 - 13,4 
2016 - 13,7 
2017 - 13,8 
2018 - 14,0 
 
Kommunala skolor 
2018: 14,0 
Kommunala+Fristående 
skolor 2018: 14,3 
Uppsala läns 
kommuner 2018: 13,5 
 

Resultaten har stadigt 
ökat sedan 2015 på 
Högbergsskolan, som 
nu befinner sig på 
rikssnitt för kommunala 
skolor. Arbete med 
skolans utvecklings-
områden fortsätter. 

 

inom extra 
anpassningar/särskilt 
stöd. I samarbete med 
extern expert 
(Hedevåg). 
 
Organisationsstrukturen 
förtydligad med egna 
ansvar för biträdande 
rektorer. 
 

Exempel på 
kvalitetsarbete baserat 
på analys av resultat: 
Utifrån självskattningar 
och elevönskemål 
skapades en egen 
grupp med extra 
stödresurser som 
bedrev matematik-
undervisning i ma1a 
(yrkesprogrammens 
matematikkurs). 
Måluppfyllelse långt 
över förväntan, samma 
koncept bereds för att 
testas i sve1 och eng5 
läsår 2019/2020. 
Omläsningsgrupper för 
elever som inte nått 
kriterierna för E har 
startats 2017 och ger 
goda resultat. 

att svensklärare 
fortfarande ofta 
undervisar i svenska 
som andraspråk, till 
att kreativa 
ämneskombinationer 
för lärare gör att de 
ibland får undervisa i 
närliggande ämnen. 
Svårigheter att 
rekrytera legitimerade 
lärare i vissa ämnen 
leder till att 
ämneskunniga icke-
legitimerade lärare 
anställs. 
 
Behörighetsbegreppet 
är bredare på 
gymnasienivå än i 
grundskola. Skolan 
har många 
yrkeslärare som inte 
har pedagogisk 
examen, men som 
räknad som behöriga 
och tillåtna att 
tillsvidareanställa 
enligt skollagen. 

Yrkeslärare ges 
möjlighet att studera. 

syfte att arbeta fram 
strukturer för ökad 
ekonomisk kontroll i 
verksamheten. 
 
Delegering av 
budgetansvar till 
biträdande rektorer 
möjliggör en 
budgetuppföljning av 
hög kvalitet. 
 
Skolan hade 2018 en 
budget i balans. 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Att noggrant samarbeta mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi maximerar kvalitet 

och resultat. 

 

Skolans attraktivitet ska öka genom att ha ett bra programutbud och samarbetet med näringslivet ska 

utvecklas ytterligare. 

 

Att arbeta för förståelse av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande - alltså att elever, 

vårdnadshavare i förekommande fall och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan 

utbildning och yrkesliv samt motiveras till strävan mot elevers goda resultat i skolan. 

 

Samarbetet med näringslivet ska utvecklas vidare. 

Studie- och yrkesvägledning är under utveckling och det arbetet ska fortsätta. 

Samarbetet med UF (Ung Företagsamhet) är under utveckling och det arbetet ska fortsätta. 

 

Att kommunicera arbetet tydligt mellan olika verksamheter så att vi inte jobbar dubbelt utan hela tiden 

ser till hela kommunens och medborgarnas bästa. 

 

Lokalutnyttjandet ses ständigt över. 

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar. 
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Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av ”slentrian”, då vi 

utvecklar och går in i framtiden. 

 

En prioritering som bör beaktas, vad gäller Högbergsskolans utveckling de närmaste åren, handlar om 

att fånga upp och fortsätta det mycket goda arbete som bedrivs med integrationsprocessen för våra 

nyanlända. 

 

Vårt ungdomsgymnasium och vår vuxenutbildning ska möta de nya krav som ställs i och med det stora 

antalet nyanlända och det stora antalet arbetslösa i samhället. 

I övrigt bör organisation och programutbud ses över för att uppgjord, långsiktig plan mot positiv 

utveckling för skolan ska bevaras och säkras.

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Ge god marknadsföring av gymnasium och vuxenutbildning.  

Ungdomar och vuxna ska mötas av respekt, lyhördhet och en lärande miljö som ger stimulans och 

trygghet och goda resultat. 

Fortsätta uppdraget mot att skapa ett centrum för yrkesutbildningar. 

 

Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka. 

En gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen 

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Att öka attraktiviteten för kommunen som tillväxtort via hög kvalitet i ett attraktivt gymnasium och en 

attraktiv vuxenutbildning. 

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och vår kommun. 

  

Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och 

utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att 

unga och vuxna far illa i skolan, på fritiden eller i familjen. För detta behövs bland annat en elevhälsa 

av god kvalitet. 

Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och Kultur o fritid.

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att detta är av stor vikt och avgörande för kommande 

generationer. 

 

Att arbeta för god kosthållning och minimering av matsvinn. 

 

Att utbilda personalen i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå höjda 

miljökrav. 

 

Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt. 
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RUS-mål 2018 

Mål Strategier 

Andelen gymnasieelever med examen 
inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2018. 

Individuellt anpassad undervisning samt uppföljning av 
måluppfyllelse. Kompetenta chefer och medarbetare. 

 
Kommentar: 144 elever påbörjade studier vid Högbergsskolan läsåret 2014/2015, av dessa gick 32 

introduktionsprogram och 112 Nationella program. Av de som gick nationella program tog 75 procent 

examen inom 4 år, 71,4 inom 3 år. Medräknat elever på introduktionsprogram nådde 61,8 procent 

examen inom 4 år. 

RUS-mål 2020 

Mål Strategier 

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. 

Individuellt anpassad undervisning samt uppföljning av 

måluppfyllelse. Kompetenta chefer och medarbetare. 

 

Kommentar: Högbergsskolan hade 111 avgångselever från nationella program läsåret 2017/2018.  

Av dessa gick 86,5 procent ut med examen, 13,5 procent med studiebevis. 

Analys av detta: Lyckas skolan få IM-elever att snabbare bli behöriga till nationella program så kan 

fler elever nå examen inom 4 år. Bland de elever som når gymnasiebehörighet och antas till nationella 

program är andelen som når examen god. Anpassningar inom klassrummet samt insatser för särskilt 

stöd har gett goda effekter som förväntas ge resultat bland kommande års avgångselever.

Analys av årets verksamhet
Kund: Fler elever väljer Högbergsskolan än tidigare. Antalet nya elever i årskurs ett var rekordstort 

2018 och skolans alla platser på nationella program fylldes, i vissa yrkesprograms fall med hjälp av 

programinriktade introduktionsprogram. 

 

2018 beslutades om start av nya program i lärlingsform: Handelsprogrammet och VVS- och 

fastighetsprogrammet. I och med att platser fylldes såg skolledning en möjlighet att bredda 

programutbud. Lokalmässigt är däremot Högbergsskolan full och nya tag behövdes, därav 

lärlingsutbildningar. 

 

Idrottsprofil med Crossinriktning stängdes för intag från 2019. Tidigare elevlägenheter flyttades till 

kommundirektörens budget. Dessa förändringar är två som kommer innebära större möjligheter för 

skolan att fokusera på kärnverksamhet.  

 

Skolan är FN-skola, certifierad för Teknikcollege och Vårdcollege. Externa aktörer samarbetar med 

andra med Högbergsskolan i syfte att bidra till att utbildningen kvalitetssäkras utöver skolans direkta 

styrdokuments krav. 

 

Process: Inför läsåret 2018/2019 slutade skolans rektor och ny rektor och biträdande rektor har 

rekryterats sedan dess. Skolan har tydliggjort sin organisation genom ansvarsfördelning bland 

biträdande rektorer. Organisationsförändring med chef för elevhälsopersonal sjösatt för att utvärderas 

under 2019. 

Skolan har under 2018 haft utvecklingsområden Värdegrund och Digitalisering. 

Skolans värdegrundsdokument upprättades under hösttermin 2018 och efter det så gjorde elever och 

medarbetare sin första värdegrundsenkät. Utifrån analys av resultat av dessa enkäter under läsår 
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2018/2019 är tanken att kunna rikta kompetensutveckling bland medarbetare utifrån analyser som görs 

i olika arbetslag och klasser. 

 

I digitaliseringsarbetet fortsätter skolans medarbetare att utveckla kunskaperna inom Office 365. 

Fokusområden Office 365: delarkultur och kollegialt lärande. Höstterminen 2018 gick skolan in i 

Unikumsystemet och stor del av fortbildningen handlar om att lära sig detta system. Fokusområden i 

Unikum: Digitala planeringar, särskilt stöd/extra anpassningar, gemensamma 

utvecklingssamtalsmallar och bedömningar i Unikum. 

 

Medarbetare: Med hjälp av metoden kallad GAP-analys synliggör arbetslag sina egna 

utvecklingsområden utifrån svaren på värdegrundsenkät, och i förlängningen kommer samma 

analysmodell användas för att analysera resultat och kursutvärderingar. Bakgrunden är att samla 

systematiskt kvalitetsarbete ur medarbetarperspektiv i ett och samma verktyg (Incito). Grunden lades 

under 2018 för denna kompetensutvecklingsmodell som har ambitionen att leda till en mängd 

parallella utvecklingsinsatser som utgår från arbetslagens analyser av utvecklingsbehov. 

 

Ekonomi: Skolans ekonomi landade till slut i ett överskott på 2,2 mkr.  

 

Verksamhetens intäkter uppgår till 39,6 mkr, vilket är 2 mkr mer än budgeterat. Det beror på ej 

budgeterad bidrag från Migrationsverket för flyktingbarn som kom in i slutet av december. 

 

Verksamhetens kostnader uppgår till 165,5 mkr, vilket är 0,3 mkr lägre än budgeterat. 

Personalkostnaderna uppvisar ett överskott med 2 mkr. Överskottet beror på ej tillsatta tjänster under 

året som är med i budgeten. 

Kostnaderna för material ligger under budget med 0,6 mkr beroende på krav på återhållsamhet från 

skolledningen. 

Vi redovisar ett underskott på 2,3 mkr för tjänster. Av detta underskott kan 0,6 mkr hänföras till 

interkommunal ersättning det vill säga antal elever som väljer att läsa i en annan kommun och friskola 

har ökat under hösttermin 2018. Resterande underskottet beror på högre hyror med 0,3 mkr och höga 

leasingkostnader med 0,8 mkr.   

Övriga kostnader ligger under budget med 0,2 mkr vilket beror på att kostnader för inackordering och 

kurser har minskat. 

 

Oro finns inför 2019 då statsbidrag till skolan för nyanländas undervisning beräknas minska, både för 

elever på introduktionsprogram och SFI-elever. Den nya budget som ligger bygger på påståendet att 

skolan ska förbättra sitt interkommunala netto med 2 mkr. Skolan har gjort satsningar i syfte att få fler 

elever att välja Högbergsskolan framför andra skolor, men oro finns för om skolan kommer kunna 

hålla kvar den andel elever som behövs för att väga upp så stora summor. 

 

Största förändringarna i skolans budget är flytten av utgifter relaterade till crossprofilen. Uppdraget att 

stänga crossprofilen kom tvärt då skolan under starten av 2018 hade uppdraget att kompensera 

utebliven crosshall med en träningsresa till Spanien. Just crossens utgifter är poster som 2018 är stora 

och avvecklingen kommer innebära stora skillnader 2019 då resa, hall och lägenheter inte längre 

räknas in i skolans budget. Troligen på grund av detta minskade skolans ramar inför 2019. Just detta är 

en problematisk följd då skolan "skohornat" in crossrelaterade utgifter i budgeten inför att hall och 

lägenheter lades på skolans budget. 

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Bidrag från Migrationsverket kom in sista december.

Sammanfatta året med några korta meningar 

Skolan har fått en ny rektor som organiserat om en del och givit de biträdande rektorerna ett tydligare 

uppdrag med ansvar för olika program. Stämningen på skolan är god och den nya ledningen har tagits 
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emot väl. Det ekonomiska utfallet blev bättre än prognosen på grund av en sen obudgeterad intäkt från 

Migrationsverket.  

 
Framtidsbedömning

Rektorsområdets elevantal beräknas fortsätta växa och för att lyckas få en större andel av kommunens 

elever att välja Högbergsskolan kommer vi behöva göra fortsatta satsningar. Lärlingskoncepten i 

Handels-, Lastbil och Mobila maskiner- och VVS-programmen kommer ta emot sina första elever 

under 2019. IM och SFI fortsätter att växa, vilket kommer att påverka framtida rekryteringsbehov i 

rektorsområdet. Lokalfrågan har under senaste år varit en viktig fråga för Högbergsskolan och 

fortsätter platser på Nationella program samtidigt som SFI och IM växer så ser skolan ut att bli än mer 

trångbodd.  Lokaläskningen med byggnation av 2–4 klassrum i entresolplan i hus D kommer sig av 

denna beräknade ökning av elevantal. Rektorsområdet fick minskade ramar inför budgetår 2019 och 

landar vi i situationen att färre elever söker till skolans nationella program samtidigt som IM-program 

och SFI ökar elevantal med elever som har uppehållstillstånd så kommer vi ha svårigheter att hålla 

2019 års budget.

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 0,3 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,7 1,9 4,8 2,7 1,9 0,7

varav långtidsjukfrånvaro 30,9 1,8 37,9 2,1 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 6,6 5,0 6,1 3,2 7,3 7,1

varav långtidsjukfrånvaro 69,0 49,5 54,3 28,3 84,1 60,4

Total Sjukfrånvaro 5,0 3,5 5,3 2,9 4,6 4,3

varav långtidsjukfrånvaro 55,3 37,7 46,5 16,4 69,4 56,5

Totalt Kvinnor Män

Jämförelsen mellan 2017 och 2018 visar på en ökning av både faktisk och relativ sjukfrånvaro. 

Faktiska timmar: 13 589 (2018), 8819 (2017) = 54 procent ökning. För jämförelsens skull, arbetade 

timmar: 266 994 (2018), 247 569 (2017) = 8 procent ökning. Siffrorna behöver ses med att det under 

2018 skett ökad kontroll av att sjukfrånvaro faktiskt registreras i systemet, då det historiskt varit ett 

problem på enheten att medarbetare inte registrerat korttidsfrånvaro. En bakgrund till detta kan vara 

bristande rutiner/implementering av rutin, för många medarbetare/chef eller bristande 

rutin/implementering av rutin. Alla dessa parametrar har varit utvecklingsområden på organisatorisk 

nivå under 2018, vilket kan påverka siffrorna mellan 2017 och 2018. 

 

Samtidigt bör så kraftiga ökningar av sjukfrånvaro tas på allvar. Lärarkåren har på nationell nivå i 

många år flaggat för en tuff arbetsbelastning, och troligt är att även Ro6 skulle vara påverkat av detta. 

Mer direkt har Högbergsskolan sedan 2017 anpassat mängden undervisningsgrupper per lärare till 

övriga gymnasieskolor och gått från ~500 till ~600 undervisade poäng per lärare (gymnasieskolan), 

visserligen har antalet undervisningstimmar minskat parallellt vilket innebar att lärares 

undervisningstimmar per vecka fortfarande låg kvar kring ~15 timmar.  

Skolans lärare på introduktionsprogram fick inför 2018 en ökning av antal undervisningstimmar per 

vecka till ~18 (från ~16). Sedan 2017 har skolan ett mål med ökad transparens i tjänsteplaneringar och 

en likriktighet i hur timmar fördelas till undervisning och övrig tid. Då detta genomförs samtidigt som 

annat förändringsarbete är korrelationen mellan förändringsarbete och ökade sjukskrivningar något att 

ta hänsyn till i framtida analysarbete. Om 2018 är en ny trend eller en tillfällig topp återstår att se.  

 

Vid medarbetarsamtal och värdegrundsenkäter framförs hösttermin 2018 att medarbetare i skolan trivs 

bra, men att kraven på extra anpassningar och redovisning av dessa, ökat elevantal/större grupper, 
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digitaliseringsarbete med nya system och nya processer för värdegrundsarbete märks av i 

arbetsbelastningen. Under 2018 växte även gruppstorlekarna och antalet grupper i SFI, vilket troligen 

påverkat sjuktalen då ett större antal medarbetare där varit sjukskrivna jämfört med övriga skolan. På 

individnivå finns förklaringar, men om sambandet är av kausal snarare än korrelativ art är inte helt 

klarlagt. 

 

Siffrorna 2018 färgas av ett antal långtidssjukskrivningar av sådan art som är svåra att påverka, fall av 

cancer, kronisk sjukdom, svårt sjuka anhöriga, långtidssjukskriven person på väg till sjukersättning, 

och dylikt. Frånsett sådana fall är sjuktalen vid Högbergsskolan, som vid andra skolor, färgade av 

psykisk ohälsa. Skolan har medarbetare som inte mår bra i situationen de befinner sig. Åtgärder som 

erbjuds är stöd via företagshälsovården och anpassning i tjänster. Exempel på sådana anpassningar kan 

vid långvariga sjukdomsbilder handlar om schematekniska lösningar där medarbetare som av olika 

orsaker har svårt att komma igång på morgonen ges möjlighet till senare start av lektioner, alternativt 

tidigare slut på dagen. Skolan har även medarbetare som har längre lektionsfria tider mitt på dagen för 

att vid behov kunna vila en stund mitt på dagen. 

 

Under 2019 kommer STAMINAs metodik att vävas samman med Högbergsskolans värdegrundsarbete 

i verktyget Incitotools och på så sätt utgöra ett fundament för ett systematiserat organisatoriskt och 

socialt arbetsmiljöarbete. 

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 3,9 4,5 1,1 1,5 2,9 3,0

Åldersgrupp 30-39 år 30,8 20,9 19,2 13,3 11,6 7,6

Åldersgrupp 40-49 år 30,4 29,9 20,5 18,6 9,9 11,3

Åldersgrupp 50-59 år 29,0 29,5 18,4 19,2 10,7 10,4

Åldersgrupp 60 år - 31,0 29,5 15,6 13,6 15,3 15,9

Totalt antal anställda 125,0 114,2 74,7 66,1 50,3 48,2

Totalt Kvinnor Män

 

Anette, statistikdiskrepens: Enligt sjuktalsrapport i självservice har skolan ~267000 arbetade timmar, 

vilket mynnar ut i 151 årsarbeten 2018, men enligt statistiken hämtad ur årsarbetsrapporten i 

självservice hade skolan totalt 118 årsarbeten 2018. 

 

Antalet helårsanställda kommer med största sannolikhet fortsätta behöva stiga. Rektorsområdet har kö 

till SFI och antalet som antas till IM lär fortsätta öka, om än i minskad takt. Denna minskning har 

skolan räknat med en längre period, men ännu har den inte visats. I takt med att elever blir klara med 

sin språkintroduktion så kommer ett behov av ökat antal platser, och därmed följande 

rekryteringsbehov, på nationella program att visa sig. 

 

Ytterligare andra faktorer som beräknas påverka ökat rekryteringsbehov är att skolans platser vid 

nationella program fylldes höstterminen 2018, och söksiffrorna i första sökomgången inför 

höstterminen 2019 ser lovande ut även de. 
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Äldreomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 8 849 8 707 9 892 1 185 9 812

Övriga intäkter 31 473 30 525 33 745 3 220 33 169

Verksamhetens intäkter 40 322 39 232 43 637 4 405 42 981

Personalkostnader -194 568 -202 421 -196 972 5 449 -197 712

Materialkostnader -12 056 -10 202 -12 405 -2 203 -10 851

Tjänster -71 511 -65 872 -69 907 -4 036 -70 580

Övriga kostnader -946 -487 -931 -444 -1 167

Avskrivningar -2 801 -2 811 -2 679 132 -2 652

Verksamhetens kostnader -281 882 -281 792 -282 894 -1 102 -282 962

Verksamhetens nettoresultat -241 560 -242 560 -239 257 3 303 -239 981

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 -1 -5 -4 -4

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -241 560 -242 561 -239 262 3 299 -239 985

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -241 560 -242 561 -239 262 3 299 -239 985

Bruttoinvesteringar 0 2 575 1 520 1 056 1 095

Nettoinvesteringar 0 2 575 1 365 1 210 1 053
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Verksamhetsidé 
Äldreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd 

stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl 

förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den denne är, för varje 

person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt 

handlande. Tillsammans inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för 

problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfikna 

på dem vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda.  

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål  Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.  

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

 Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.  

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Arbeta med 

handlingsplaner 
utifrån resultat i 
nationella 
jämförelser samt 
införa IBIC under 
2017-2019. 

Införa verktyg för 
ledningssystem 
för systematiskt 
kvalitetsarbete 
och införa 
strukturerad 
digital dokumen-
tation. 

Upprätta långsiktiga 
kompetensutvecklings-
planer på 
verksamhetsnivå samt 
bedriva ett aktivt 
rehabiliteringsarbete för 
att minska sjukfrånvaron. 

Utbilda 
medarbetarna i 
ekonomi och 
analysera 
budgetavvikelser 
gemensamt med 
ekonom. 

Mått/ målvärde Minst 90 procent 
nöjda kunder med 
insatsen som 
helhet.  
Minst 90 procent 
vet var man framför 
klagomål.  
 

100 procent av 
verksamhetens 
medarbetare ska 
använda 
ledningssystemet 
och dokumentera 
digitalt senast 
2019.  
0 procent 
upprepade 
avvikelser, det vill 
säga avvikelser 
av samma orsak 
ska inte inträffa 
två gånger. 

Minst 90 procent nöjda 
medarbetare.  
Minst 95 procent 
frisknärvaro.  
 

Verksamheten 
bedrivs 
kostnadseffektivt. 
Budget i balans.  
 

Måluppfyllelse 
JA/NEJ 

Delvis Delvis Delvis Ja 

Kommentar till 
måluppfyllelse 

Kunderna är nöjda i 
allmänhet men 
verksamheten 
uppnår inte måttet 
på 90%.  

89% nöjda inom 
Hemtjänst 

83 % inom särskilt 
boende 

59% vet vart man 
ska framföra 
klagomål och 23% 
vet delvis vart man 
ska framföra 
klagomål. 

Alla 
dokumenterar 
digitalt. 
Ledningssystemet 
har 
implementerats 
under 2018 till 
nästan alla 
medarbetare.  

 

Subjektiv bedömning från 
enhetschefer för måttet 
90% nöjda medarbetare. 
Enkät ej genomförd, 
frågan har ställts vid 
medarbetarsamtal.   

Sjuktal 8,34% 

 

Verksamheten visar 
ett positivt resultat 
på 3.3 Mkr 
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad 

kostnadseffektivitet. Genom att arbeta med resurspass och planeringssystem har verksamheten ökat sin 

flexibilitet. Det är lättare att ställa om för oförutsedda volymökningar om medarbetarna arbetar över 

verksamhetsgränserna. Enheterna bemannas utifrån behov. 

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. 

Projektet för införandet har påbörjats under slutet av året, ingen utvärdering har genomförts.  

Kvalitetssäkrade budgetprocesser med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom har 

genomförts.  

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka 

samordningsvinsterna.  

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för 

våra tjänster. Vid arbetsplatsträffar har verksamheten arbetat med värdeord och vad ett professionellt 

bemötande är. Kundnöjdheten är 95 procent vad det avser bemötande.  

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de 

möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.  

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 

goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Verksamheten arbetar aktivt med 

att följa upp och utvärdera resultat ifrån nationella jämförelser. 

Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder 

och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.  

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 
Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum till 

exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.  

Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre.  

Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende. Upphandling av nytt 

vård- och omsorgsboende genomfördes under våren 2018. Nya aktören Vardaga kommer att ha 

driftstyrt senast 1 januari 2021. 

Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är 

anpassade efter kundernas behov.   

Verksamhetschef, områdeschef och verksamhetsutvecklare deltar i arbetet att vidareutveckla 

närvårdsarbetet.  

Verksamheten har marknadsfört kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men 

också genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

 



Årsredovisning 2018 
 

 

 

 66 

 

Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att 

motverka utanförskap och underlätta integrationen så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård 

och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt 

förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika 

samverkansformerna. Under året har arbetet med utskrivningsprocessen genomförts i samverkan med 

regionen, primärvård och olika aktörer i kommunen.  
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara 

utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård 

och omsorg, C-län). Detta innebär att verksamheten utbildat språkombud och inkluderingshandledare 

för att kvalitetssäkra en inkluderande praktik och extratjänster.  

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande 

medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av en 

attraktiv arbetsgivare. Genom ett aktivt arbete på arbetsplatsmöten har alla medarbetare deltagit i 

arbetet.  

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att 

aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp till 50 procent år 2020. 

Under 2018 var andelen 21 procent. För att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena har ett 

arbete påbörjats, genom att kartlägga vad och hur mycket som hanteras som matsvinn kan kosten få 

fram vad som är en normalportion inom vård och omsorgsboendena. Fortsatt arbete 2019. 

Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till 

exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera. Elcyklar inköpta till varje 

hemtjänstområde, detta för att kunna avyttra en bil vilket också genomförts på 2 av 4 

hemtjänstområden. Upphandling för elektronisk körjournal är genomförd under 2018. Samordning av 

lokaler för personalen i hemtjänsten Norra och Edvalla skola har genererat i minskat bilnyttjande och 

därmed minskad miljöpåverkan.  

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.  Ej påbörjat under 2018

Analys av årets verksamhet 
Kund: Under året har IBIC, Individens behov i centrum, implementerats i alla verksamheter. Genom 

biståndsbeslut som utgått ifrån den enskildes behov har beställningarna förtydligats och insatserna 

kunnat planeras gemensamt med kunden. Den enskildes delaktighet och inflytande har ökat och 

synliggjorts på ett bättre sätt. Detta har även medfört en förbättrad planering för hemtjänsten totalt sett. 

 

Ett stort arbete har genomförts i och med ny lagstiftning kring utskrivningsprocessen som infördes 1 

januari 2018. Verksamheten har haft ett införandeprojekt där alla aktörer deltagit i regelbunden 

uppföljning för att införandet kvalitetssäkrats och genomförts på bästa möjliga sätt. Processen bygger 

på stärkt teamarbete och samordnad individuell plan för den enskilde. Genom att effektivisera 

utskrivningsprocessen har korttidsvistelsen minskat och flera har kunnat komma direkt hem till 

ordinärt boende. För att kunna ställa om och tillgodose kundernas behov i ordinärt boende har Trygg 

hemgång implementerats. Trygg hemgång innebär att omvårdnadspersonal möter upp i hemmet och 

arbetar intensivt med rehabilitering de första två veckorna när kund kommer hem.  

 

Den extrema värmen under sommaren 2018 ledde till att verksamheten fick hitta innovativa lösningar 

för att kunderna och medarbetare skulle klara perioden som varade över hela sommaren. Genom att 

bland annat köpa vätskerik frukt, svalkande drycker, utföra extra dusch, portabla AC:n, kyldynor och 

bordsfläktar kunde vi förebygga att större avvikelser inträffade.  
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Samarbete har upprättats mellan Daglig verksamhet och Vendelgården vilket resulterat i större 

möjlighet till utevistelse och social samvaro för kunderna. Detta kommer att utvecklas till fler vård och 

omsorgboenden. 

 

Nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar i stort sett på 

oförändrat resultat både avseende nöjdhet och bemötande. Andelen kunder som är nöjda med 

bemötande är 98 procent inom hemtjänst och 95 procent inom vård- och omsorgsboende. Hemtjänst 

västra bör lyftas fram där 100 procent gav betyget gott bemötande. Resultatet för hur nöjd kund är med 

insatsen i sin helhet är 89 procent för hemtjänst och 83 procent för vård- och omsorgsboende.  

 

För att öka kvalitén och tryggheten för kunden har en revidering av olika rutiner genomförts bland 

annat har vägledning för kontaktmans uppdrag upprättats och införts vilket resulterat i att flertalet 

enheter utsett två kontaktmän för att öka tillgången för den enskilde kunden. Vidare har kundtid 

planerats in i schemat på flertalet enheter för att utföra social samvaro. 

 

Process: Det digitala verktyget för ledningssystemet har utvecklats och introducerats för merparten av 

medarbetarna och används nu av alla chefer. Utbildning fortsätter till resterande enheter under våren 

2019 och ett arbete ska påbörjas för att få alla att använda systemet frekvent. 

 

Den digitala dokumentationen som infördes under 2018 har förbättrat kvalitén avseende 

dokumentation och avvikelsehanteringen. Avvikelserna skrivs direkt i systemet och kan hanteras i 

realtid utan fördröjning för inlämnande av pappersdokument. Kvarstår ett arbete med att utveckla 

upprättandet av genomförandeplaner i systemet vilket idag kräver ganska omfattande arbete. 

 

Arbetet med att påbörja avvecklingen av Hällbacka vård och omsorgsboende påbörjades under hösten 

2018. Verksamheten fortsätter under 2019 med att ta fram processbeskrivning för avvecklingen både 

avseende kund och medarbetare.   

 

Vård och omsorgsboendena har arbetat med nationella uppdraget ”Sätt ljus på natten” vilket inneburit 

att verksamheterna gått igenom vilket behov kunderna har och hur vi ska tillgodose behovet. Bland 

annat ses behovet införandet av digital nattillsyn även på vård och omsorgsboende.  

 

Under hösten har investeringar i välfärdsteknik genomförts av statliga medel. Inköp av Ipads för att 

kunna utföra arbetsuppgifter digitalt och även ha enskilda aktiviteter med kund. Investering i system 

för elektronisk signering har köpts in och kommer att implementeras under våren 2019. Verksamheten 

har även öppnat upp och blivit producenter i Nationell patientöversikt vilket innebär att regionen kan 

ta del av våra anteckningar. 

 

Under hösten 2018 har ny upphandling resulterat i utbyte av trygghetslarmsleverantör. Det har medfört 

problem med överbelastningar vissa nätter och helger. Åtgärder har presenterats från leverantören för 

att undvika att det inträffar igen.  

 

Medarbetare: Enhetschefernas bedömning visar på ett högt antal medarbetare som är nöjda med sin 

arbetssituation. Medarbetarenkät är ej genomförd under året och därav ingen mätning som kan 

redovisas utan detta grundar sig på frågeställningar från enhetscheferna till medarbetarna vid 

medarbetarsamtalen. 

 

Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad har fortsatt. Alla medarbetare erbjuds minst 80 

procent. Ökad sysselsättningsgrad har bidragit positivt till ökad kontinuitet för kunder då ordinarie 

arbetar istället för vikarier. En handlingsplan för att införa heltid som norm har upprättats inom 

projektet Heltidsresan.  
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Alla enheter har under 2018 haft svårigheter att rekrytera inom de olika yrkesgrupperna, 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, och undersköterska. Rekryteringsprocessen har tagit 

längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt ökade kostnader 

för bemanningsföretag avseende sjuksköterskor. 

 

En satsning på ledningsorganisationen har genomförts där delar av enheterna anställt biträdande 

enhetschefer. Biträdande enhetschefer kommer att arbeta närmare medarbetarna och kunderna och på 

så sätt skapa ökad tillgänglighet och högre kvalitet. Satsningen har finansierats inom ram bland annat 

har en enhet med två enhetschefer konverterat en enhetschefstjänst och samordnartjänst till två 

biträdande enhetschefer. 

 

Sjukfrånvaron har ökat från 7,5 procent år 2017 till 8,3 procent år 2018.  

 

Ekonomi: Äldreomsorgen redovisar ett överskott för 2018 på 3,3 mkr. Överskottet beror på att 

närvårdsplatser inte verkställts i planerad omfattning samt att planeringsdagar ej 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.  

 

Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 600 tkr. Detta beror i huvudsak på ett 

statligt bidrag för välfärdsteknik om 900 tkr.  

 

Personalkostnaderna har minskat med 740 tkr i relation till 2017. Kostnadsminskning beror på vakanta 

sjukskötersketjänster. Dessa har ersatts med bemanningssjuksköterskor till en viss del men inte för alla 

vakanser. 

 

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och 

samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året 

genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare förbättringsområde 

kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.  

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Differensen på årsprognos i delåret jämfört med årsutfall beror på ej genomförda planeringsdagar 

vilket inte kunde förutses till fullo per sista augusti.  

Kommentar till budgetutfall

Äldreomsorgen redovisar ett budgetöverskott på 3,3 mkr 2018. Verksamhetens intäkter överstiger 

budget med 4,4 mkr. Detta beror i huvudsak på erhållna statsbidrag samt högre intäkter för 

hemtjänstavgift och omvårdnadsavgift.   

 

Verksamhetens personalkostnader redovisar ett budgetöverskott på 5,4 mkr. Äldreomsorgen har dock 

höga kostnader för inhyrd legitimerad personal som redovisas under tjänstekostnader. Den totala 

personalkostnaden inklusive inhyrd personal redovisar istället ett överskott på 600 tkr. Det beror 

främst på ej tillsatta sjukskötersketjänster.  

 

Verksamheten redovisar ett budgetunderskott för materialkostnader på -2,2 mkr. Underskottet beror i 

huvudsak på högre kostnader inom sjukvårdsartiklar, livsmedel och förbrukningsmaterial. Kostnader 

för hjälpmedel har också ökat, 900 tkr i jämförelse med föregående år. 

 

Budgetunderskottet inom tjänster på -4,0 mkr beror till största del på ökade kostnader för måltider, 

städ och bemanningssjuksköterskor. Vidare ses ökade kostnader för reparation av hjälpmedel.  
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Övriga kostnader uppvisar ett budgetunderskott på -444 tkr, vilket kan härledas till kundförluster det 

vill säga obetalda fakturor från kunder.   

Sammanfatta året med några korta meningar 

Utmaning att rekrytera medarbetare med formell kompetens inom alla yrkeskategorier. Tidigare har 

det varit stor brist på sjuksköterskor och rekryteringarna har försvårats. Nu omfattar denna brist alla 

yrkeskategorier inom vård och omsorg. Ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. 

Att sommarens extrema värme hanterades utan större avvikelser, endast något ökade arbetsinsatser. 

Verksamheten har 86 procent nöjda kunder. Hela 96,5 procent är nöjda med vårt bemötande. 

Hemtjänst Östra har 100 procent nöjda kunder avseende bemötandet.  

Alla medarbetare erbjuds minst 80 procent sysselsättningsgrad.  

Positivt resultat, + 3,3 mkr.  

Införande av IBIC samt digital social dokumentation, utbildningar har genomförts på alla enheter. 

Omfattande arbete har genomförts för att kvalitetssäkra utskrivningsprocessen och 

betalningsansvarsdagarna har minskat till noll betalningsansvarsdagar. 

Framtidsbedömning

Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan idag finns en brist på 

formellt utbildad kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen antas 

öka stort. En gemensam kompetensförsörjningsplan för kommunen samtidigt med riktade insatser bör 

genomföras. I arbetet bör det också ingå aktiviteter för att bibehålla kompetensen. 

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm. En handlingsplan 

upprättades under hösten 2017 för att identifiera aktiviteter för att nå heltid som norm år 2021. 

Handlingsplanen är upprättad för all verksamhet i kommunen och de första stegen är att kartlägga 

nuläget och ta fram ett gemensamt arbetstidsavtal. Åtgärder för att tidigt kartlägga bemanningsbehov 

utifrån verksamhetens behov behöver utvecklas. Flexibiliteten hos medarbetarna att arbeta över 

enhetsgränserna är också ett utvecklingsområde.  

Lokalerna för hjälpmedelsenheten och hemtjänst Västra är inte anpassad för verksamhetens behov, det 

behövs ses över alternativ till större och mer anpassade lokaler. 

 

Verksamheten behöver utvecklas inför LOV och LOU upphandlad verksamhet. Det finns behov av 

införande av resursfördelningsmodell utifrån vårdtyngd alternativt utförd tid, kvalitetssäkrade 

uppföljningar på enheterna med mera. Verksamheten behöver även kvalitetssäkra processer och 

rutiner för att kunna säkerställa en likvärdig vård och omsorg oavsett aktör. Fortsatt arbete med 

avvecklingen av Hällbacka.  

 

Fortsatt arbete för implementering av välfärdsteknik. Genom att nyttja tekniken kan befintliga resurser 

fördelas på andra sätt.  

 

Vårdtyngden ökar på grund av dels fler multisjuka äldre men också nya diagnoser såsom missbruk, 

psykisk ohälsa med mera. Detta kräver en mer anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad, 

ökad kompetens och personalresurser. Verksamheten behöver fortsätta identifiera och implementera 

nya metoder och arbetssätt.  

 

Gränsdragningen mellan landstingets ansvar och den kommunala hemsjukvården har tenderat att 

förskjutas, detta för att personer med stora omvårdnadsbehov skrivs ut i det ordinära hemmet. Det ger 

svårigheter att planera för såväl volymer, men också för behovet av kompetenser i verksamheten.  



Årsredovisning 2018 
 

 

 

 70 

 

 

Mått

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 5,6 4,6 5,9 4,5 4,0 5,1

varav långtidsjukfrånvaro 29,1 14,7 29,1 11,7 28,9 27,6

Sjukfrånvaro 30-49 år 9,1 7,8 9,8 8,1 2,1 2,3

varav långtidsjukfrånvaro 45,0 36,1 46,0 36,8 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 8,8 8,6 9,0 8,4 3,0 16,9

varav långtidsjukfrånvaro 46,2 41,4 46,5 41,2 13,9 45,6

Total Sjukfrånvaro 8,3 7,5 8,8 7,6 2,9 5,6

varav långtidsjukfrånvaro 43,6 36,1 44,4 36,4 17,4 30,6

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat, detta avser främst långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron beror till största del 

inte på arbetsrelaterade sjukdomar utan olycksfall på fritiden och planerade operationer. Ett aktivt 

arbete pågår för att reducera både kort och långtidsfrånvaro. Genom tidig kontakt mellan enhetschef 

och den sjukskrivna samt täta uppföljningar förväntas sjuktalen gå ner.  

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 76 80 60 66 16 14

Åldersgrupp 30-39 år 88 90 77 80 12 10

Åldersgrupp 40-49 år 100 101 94 97 7 4

Åldersgrupp 50-59 år 111 111 108 109 3 2

Åldersgrupp 60 år - 74 71 72 69 2 2

Totalt antal anställda 449 453 410 421 39 32

Totalt Kvinnor Män

Antalet anställda har minskat marginellt i förhållande till 2017. Den största orsaken är 

rekryteringssvårigheter för sjuksköterskor vilket inneburit att bemanningsföretag nyttjats i högre 

utsträckning än tidigare. 
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Funktionshindradeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 314 308 389 81 440

Övriga intäkter 27 671 26 244 28 655 2 411 30 689

Verksamhetens intäkter 27 985 26 552 29 044 2 492 31 128

Personalkostnader -90 543 -83 025 -92 400 -9 375 -90 071

Materialkostnader -3 867 -3 110 -4 319 -1 209 -3 945

Tjänster -19 099 -18 908 -19 222 -314 -17 287

Övriga kostnader -9 255 -9 089 -8 282 807 -10 182

Avskrivningar -332 -332 -273 59 -268

Verksamhetens kostnader -123 096 -114 464 -124 496 -10 032 -121 754

Verksamhetens nettoresultat -95 111 -87 912 -95 452 -7 540 -90 625

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -1 0 -29 -29 -41

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -95 112 -87 912 -95 480 -7 568 -90 667

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -95 112 -87 912 -95 480 -7 568 -90 667

Bruttoinvesteringar 0 500 193 307 179

Nettoinvesteringar 0 500 193 307 179
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Verksamhetsidé 
Funktionshindradeomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och 

i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska 

vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den denne är, för 

varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna 

av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för 

problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfikna 

på dem vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda.  

Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

Mål  Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser.  

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

 Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare.  

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Arbeta med 

handlingsplaner 
utifrån resultat i 
nationella 
jämförelser samt 
införa IBIC under 
2017-2019. 

Införa verktyg för 
ledningssystem för 
systematiskt 
kvalitetsarbete och 
införa strukturerad 
digital dokumen-
tation.  

Upprätta långsiktiga 
kompetensutvecklings-
planer på 
verksamhetsnivå samt 
bedriva ett aktivt 
rehabiliteringsarbete för 
att minska sjukfrånvaron. 

Utbilda 
medarbetarna i 
ekonomi och 
analysera 
budgetavvikelser 
gemensamt med 
ekonom.  

Mått/ målvärde Minst 90 procent 
nöjda kunder med 
insatsen som 
helhet.  
Minst 90 procent 
vet var man 
framför klagomål.  
 

100 procent av 
verksamhetens 
medarbetare ska 
använda 
ledningssystemet 
och dokumentera 
digitalt senast 
2019.  
0 procent 
upprepade 
avvikelser, det vill 
säga avvikelser av 
samma orsak ska 
inte inträffa två 
gånger.  

Minst 90 procent nöjda 
medarbetare.  
Minst 95 procent 
frisknärvaro.  
 

Verksamheten 
bedrivs 
kostnadseffektivt. 
Budget i balans.  
 

Måluppfyllelse 
JA/NEJ 

Delvis Delvis Delvis Nej 

Kommentar till 
måluppfyllelse 

Frågan om 
nöjdhet med 
insatsen som 
helhet har inte 
ställts. 

Frågan har ställts 
om man trivs med 
sin insats Ja 76%  
Ibland 22% 

Vet du vem du 
ska framföra 
synpunkter till har 

88% svarat Ja  

Återstår att införa 
digital 
dokumentation 
inom personlig 
assistans. 
Ledningssystemet 
har implementerats 
under 2018 till 
nästan alla 
medarbetare.  

 

Ingen medarbetarenkät 
genomförd, detta är en 
subjektiv bedömning från 
enhetscheferna baserad 
på medarbetarsamtal 

Sjuktal 7,4% 

 

Verksamheten 
redovisar ett 
minusresultat – 
7568 tkr 
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad 

kostnadseffektivitet. Genom att arbeta med resurspass och planeringssystem har verksamheten ökat sin 

flexibilitet. Det är lättare att ställa om för oförutsedda volymökningar om medarbetarna arbetar över 

verksamhetsgränserna. Enheterna bemannas utifrån behov. 

Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. 

Genom införandet av Individens behov i centrum har verksamheten ökat det personcentrerade 

förhållningssättet. 

Kvalitetssäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.  

Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka 

samordningsvinsterna. Gruppbostäderna har inför större schemagrupper för en ökad samplanering och 

en ökad rörlighet bland medarbetarna.

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för 

våra tjänster. Vid arbetsplatsträffar har verksamheten arbetat med värdeord och vad ett professionellt 

bemötande är.  

God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de 

möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Nya broschyrer har tagits fram för att 

marknadsföra daglig verksamhets olika arbetsgrupper. Även inom gruppbostäder har nytt 

informationsmaterial upprättats och reviderats på hemsidan.  

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 

goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Genom att nomineras och utsetts 

till andra plats i Årets LSS kommun har verksamheten arbetat för att visa goda exempel och 

marknadsföra sig i olika sammanhang.  

Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder 

och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.  

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 
Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum till 

exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.  

Påbörja etablering av en ny gruppbostad i Tierp. Projektering av ny gruppbostad är framtagen.  

Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade.  

Verksamhetschef, områdeschef och verksamhetsutvecklare deltar i arbetet att vidareutveckla 

närvårdsarbetet.   

Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att 

vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att 

motverka utanförskap och underlätta integrationen så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård 

och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt 

förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika 

samverkansformerna. För att främja folkhälsa och arbeta förebyggande har verksamheten deltagit i 

olika projekt och friskvårdsaktiviteter. I maj deltog verksamheten på Hälsodagen vid Vegavallen i 

syfte att sprida konceptet ”Fredagsfys” baserat på QR koder med deltagare från gruppbostäder som 

instruktörer av övningarna i cirkelträningen lämpliga både för personal och kunder att regelbundet 

genomföra. Även vid FINA projektets (Folkhälsa för alla i naturen) projektredovisning vid Biotopia i 

Uppsala var Tierps kommun inbjuda att presentera de utomhusaktiviteter vi genomfört med kunder 

och personal under året.  
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara 

utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad inkludering i vård 

och omsorg, C-län ). Detta innebär att verksamheten utbildar språkombud och inkluderingshandledare 

för att kvalitetssäkra en inkluderande praktik och extratjänster.  

Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande 

medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av en 

attraktiv arbetsgivare. Genom ett aktivt arbete på arbetsplatsmöten har alla medarbetare deltagit i 

arbetet.  

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att 

aktivt söka miljövänliga alternativ. Genom att öka antalet promenader har en bil kunnat flyttas till 

resurs för sjuksköterskor. Vidare har verksamhetens inköp utgått ifrån kommunens upphandlade 

sortiment inom caféverksamheterna på daglig verksamhet. 

Kartlägga de befintliga inköpen av ekologiska produkter för att därefter upprätta en långsiktigt plan för 

att öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna.  

Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.  

Analys av årets verksamhet
Kund: Alla gruppbostäder har fått nya kunder under 2018. Detta har inneburit omställning både för de 

nya kunderna men också övriga boenden.  

 

Inom daglig verksamhet har ett arbete med att utveckla arbetsplaner för att öka kundens delaktighet 

genomförts i två grupper. Detta föll väl ut och kommer att införas på övriga grupper inom daglig 

verksamhet.  

 

I tävlingen årets LSS kommun kom verksamheten på en hedrande andra plats. Priset tilldelas till en 

kommun som är värd att uppmärksammas för sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Inom daglig verksamhet har det tillkommit två nya arbetsgrupper. En fixargrupp och café Höga Berget 

som är Högbergsskolans café. Vidare har daglig verksamhet arbetat i projekt kring musik och rytmik 

med inspiration från TV-programmet Lars Lerins lärlingar. 50 procent tjänst med inriktning musik 

kommer att permanentas under 2019. Samarbete har även upprättats mellan Daglig verksamhet och 

Vendelgården vilket resulterat i större möjlighet till utevistelse och social samvaro för kunderna. 

Det kommer att utvecklas till fler vård och omsorgboenden. 
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Habiliteringsersättningen ökade från 8,30 till 10 kronor per timme. Detta genomfördes i samband med 

riktade statsbidrag för att öka habiliteringsersättningen.  

 

Gruppbostäderna har arbetat med att öka friskvårdsaktiviteter, några exempel är Promenadtaxi istället  

för taxiresor till Daglig verksamhet, naturupplevelser/utomhusaktiviteter, temadag ”laga mat utomhus” 

”Fredagsfys” med mera. 

 

Siffror från Brukarundersökningen (2018) visar att förändring i resultat på gruppbostäderna mellan 

2017 och 2018 års undersökningsresultat har skett positivt när det gäller inflytande (+8), rätt stöd (+2), 

personlig omtanke (+12) och trygg med personalen (+16). Det är glädjande då det är områden vi 

arbetat med att utveckla under verksamhetsåret utifrån 2017 års resultat. När det gäller att personalen 

pratar förståeligt (-9), att man aldrig är rädd för något på gruppbostaden (-2), trivsel (-3) och möjlighet 

att framföra synpunkter (-8) har förändring i procentandelar minskat. Detta utgör kommande 

förbättringsområden under 2019. 

 

Införande av IBIC, Individens behov i centrum, har genomförts i verksamheten utom personlig 

assistans. Detta innebär att biståndsbeslut och genomförandeplaner helt utgår från den enskildes behov 

istället för beslut i form av hela insatser. Detta har resulterat i att den enskildes delaktighet och 

inflytande har synliggjorts på ett bättre sätt. 

 

För att öka delaktighet och brukarinflytande har delaktighetsmodellen med samtalsslingor fortsatt 

utvecklats. Vidare har brukargruppen Kung Nu varit aktiv som referensgrupp i olika satsningar och 

projekt gällande målgruppen, bland annat i framtagande av kravspecifikation på ny gruppbostad. 

 

För att stärka kundernas kommunikation har arbetsterapeuten fortsatt arbeta med utbildning i AKK, 

Alternativ Kompletterande Kommunikation. Detta har genomförts i delar av verksamheten och 

utbildningen vänder sig till både kund och medarbetare. 

 

Process: Det digitala verktyget för ledningssystemet har utvecklats och introducerats för merparten av 

medarbetarna och används nu av alla chefer. Utbildning fortsätter till resterande enheter under våren 

2019 och ett arbete ska påbörjas för att få alla att använda systemet frekvent. 

 

Den digitala dokumentationen som infördes under 2018 har förbättrat kvalitén avseende 

dokumentation och avvikelsehanteringen. Avvikelserna skrivs direkt i systemet och kan hanteras i 

realtid utan fördröjning för inlämnande av pappersdokument. Kvarstår ett arbete med att utveckla 

upprättandet av genomförandeplaner i systemet vilket idag kräver ganska omfattande arbete. Personlig 

assistans har under året arbetat mycket med att säkerställa den sociala dokumentationen i kundernas  

pärmar, detta för att underlätta den kommande digitala övergången som planeras 2019. 

 

Under hösten har investeringar i välfärdsteknik genomförts av statliga medel. Installation av wifi på 

alla grupp- och servicebostäder har genomförts. Inköp av mobiltelefoner och Ipads för att kunna utföra 

arbetsuppgifter digitalt och även ha enskilda aktiviteter med kund. Investering i system för elektronisk 

signering har köpts in och kommer att implementeras under våren 2019. Verksamheten har även 

öppnat upp och blivit producenter i Nationell patientöversikt vilket innebär att regionen kan ta del av 

våra hälso- och sjukvårdsanteckningar. 

 

Medarbetare: Enhetschefernas bedömning visar på ett högt antal medarbetare som är nöjda med sin 

arbetssituation. Medarbetarenkät är ej genomförd under året och därav ingen mätning som kan 

redovisas utan detta grundar sig på frågeställningar från enhetscheferna till medarbetarna vid 

medarbetarsamtalen. 

 

Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad har fortsatt. Alla medarbetare erbjuds minst 80 

procent. Ökad sysselsättningsgrad har bidragit positivt till ökad kontinuitet för kunder då ordinarie 
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arbetar istället för vikarier. En handlingsplan för att införa heltid som norm har upprättats inom 

projektet Heltidsresan.  

 

Alla enheter har under 2018 haft svårigheter att rekrytera inom de olika yrkesgrupperna, 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, och undersköterska. Rekryteringsprocessen har tagit 

längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt ökade kostnader 

för bemanningsföretag avseende sjuksköterskor. 

 

En omorganisation har skett där teamledare på gruppbostäderna ersatts av 3 centralt placerade 

samordnare. Detta för att renodla det administrativa uppdraget, som teamledare hade ordinarie vårdare 

tilläggsuppdrag.   

 

Sjukfrånvaron har ökat från 6,6 procent år 2017 till 7,4 procent år 2018. Personlig assistans har ökat 

mest med antalet arbetsrelaterad sjukdom både för psykosocial och fysisk tung arbetsmiljö. 

Enhetscheferna har tillsammans med HR-konsult tagit fram en rutin gällande korttidsfrånvaro och 

även infört regelbunden handledning till vissa arbetsgrupper. 

 

Ekonomi: Funktionshindradeomsorgen redovisar per den sista december 2018 ett underskott på -7,5 

mkr. Föregående år redovisade verksamheten ett underskott på -5,2 mkr. Årets underskott beror i 

huvudsak på minskade ersättningar från Försäkringskassan för personlig assistans och ökade kostnader 

för personlig assistans LSS. Detta innebär att kommunen fått hela betalningsansvaret och därmed 

ökade kostnader. Ett samarbete mellan alla chefer inom FHO gällande personalplanering har fortsatt 

och kommer att generera ytterligare effekter år 2019. 

 

Jämfört med föregående år har funktionshindradeomsorgens intäkter minskat med -2,1 mkr.  

Det beror till största del på minskad ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans.  

 

Personalkostnaderna har ökat med 2,3 mkr, i relation till 2017. Det beror till största del på ökade 

behov och ökad vårdtyngd inom personlig assistans och grupp- och servicebostäder.  

 

Kostnader för material har ökat med 373 tkr det beror främst på ökade inköp av livsmedel och 

förbrukningsartiklar som säljs vidare inom den egna verksamheten.  

 

Kostnaderna för tjänster har ökat med 1,9 mkr jämfört med föregående år detta avser främst kostnader 

till privata utförare LSS och ökade sjuklönekostnader till privata utförare.  

 

För övriga kostnader har kostnaden för de 20 första timmarna till Försäkringskassan minskat med 

cirka 800 tkr. Detta beror främst på ett förändrat sätt att debitera så delar av kostnader kommer att 

debiteras under 2019. 

 

Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och 

samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året 

genomför funktionshindradeomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare 

förbättringsområde kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.  

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Skillnaden mellan delår och årsutfall är cirka 300 tkr detta beror uteslutande på ökad vårdtyngd inom 

grupp- och servicebostäder.  

Kommentar till budgetutfall 

Årets budgetavvikelse är -7,5 mkr. Årets intäkter överstiger budget med 2,5 mkr. Det beror främst på 

ökad intern försäljning av förbrukningsmaterial och ökad försäljning på café verksamhet. Men även 
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två retroaktiva utbetalningar från försäkringskassan avseende felaktig debitering för 20 första 

timmarna och utförd tid sedan 2016-2017. 

 

Personalkostnaderna redovisar ett underskott om -9,4 mkr. Det beror främst på högre kostnader än 

budgeterat inom personlig assistans men även grupp- och servicebostäderna har haft ökade kostnader 

på grund av ökad vårdtyngd. 

 

Majoriteten av underskottet på -1,2 mkr för materialkostnader avser förbrukningsmaterial och 

sjukvårdsmaterial. Förbrukningsmaterialet avser inköp som sedan debiteras den egna verksamheten.  

 

Budgetunderskottet inom tjänster på -300 tkr beror på en ökning av lokalkostnader och ersättning till 

privat utförare inom personlig assistans. 

 

Övriga kostnader är 800 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på ett minskat antal kunder inom 

personlig assistans med beslut om assistansersättning enligt SFB och på ett förändrat sätt att debitera, 

där delar av kostnaderna kommer att påföras 2019. 

Sammanfatta året med några korta meningar 

Andra plats i Årets LSS kommun. 

En satsning på friskvårdsaktiviteter har genomförts på gruppbostäder. 

Utveckling av arbetsgrupper inom daglig verksamhet. 

Habiliteringsersättningen höjd till 10 kronor/timme 

Utmaning att rekrytera medarbetare med formell kompetens inom alla yrkeskategorier. Tidigare har 

det varit stor brist på sjuksköterskor och rekryteringarna har försvårats. Nu omfattar denna brist alla 

yrkeskategorier inom vård och omsorg.  

Verksamheten har infört olika aktiviteter för att öka kundernas delaktighet och inflytande genom 

delaktighetsmodellen, brukargrupp och boenderåd.  

Införande av IBIC samt digital social dokumentation har genomförts. 

Personlig assistans utarbetat rutiner för tidig återgång i arbete efter sjukskrivning 

Underskott på -7,5 Mkr. Underskottet avser till största del verksamheten personlig assistans.  

Framtidsbedömning

Volymökningar/minskningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Under de senaste åren har 

det skett en förskjutning till LSS beslut trenden ser ut att fortsätta även framåt i tid.  


Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan idag finns en brist på 

formellt utbildad kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen antas 

öka stort. En gemensam kompetensförsörjningsplan för kommunen samtidigt med riktade insatser bör 

genomföras. 

 

Införandet av vård och omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård och 

omsorgsprogrammet samt att arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling. 

Genom ett deltagande både i programråd och lokalt vård- och omsorgscollege kan arbetsgivaren 

påverka kursutbudet för att få in kunskaper för att möta de nya målgrupperna, det vill säga psykiatri, 

autism, missbruk, somatiska sjukdomar med mera. Även projektet för KIVO-C, språkhandledare 

förväntas ge resultat i form av fler medarbetare. 


Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer 

anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och personalresurser. Även 

målgruppen kunder med Asperger och ADHD förutspås att öka vilket innebär ökat och förändrat 

behov av stöd för boende, stödinsatser och sysselsättning. Även ett ökat behov av utveckling av 

alternativa kommunikationssätt är av största vikt för att kunna möta kunden och öka delaktigheten och 

självbestämmandet. 
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Projektet för införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, Individens 

behov i centrum, IBIC kommer att slutföras januari 2019. I samband med detta kommer ett arbete att 

genomföras med personcentrerad vård och utveckling av arbetssätt för individens behov i centrum. 

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm. En handlingsplan 

upprättades under hösten 2017 för att identifiera aktiviteter för att nå heltid som norm år 2021. 

Handlingsplanen är upprättad för all verksamhet i kommunen och de första stegen är att kartlägga 

nuläget och ta fram ett gemensamt arbetstidsavtal. Åtgärder för att tidigt kartlägga bemanningsbehov 

utifrån verksamhetens behov behöver utvecklas. Flexibiliteten hos medarbetarna att arbeta över 

enhetsgränserna är också ett utvecklingsområde.  

Fortsatt arbete för implementering av välfärdsteknik. Genom att nyttja tekniken kan befintliga resurser 

fördelas på andra sätt.  

Fortsatt arbete med aktiviteter inom ramen för Boendeplan för LSS fortsätter. Upphandling och 

etablering av ny gruppbostad för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov kommer att 

genomföras under perioden 2019-2020.  

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 8,8 6,0 9,7 7,1 6,6 3,1

varav långtidsjukfrånvaro 42,3 19,0 49,3 22,0 17,1 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 7,0 6,5 7,9 7,2 2,7 2,5

varav långtidsjukfrånvaro 36,5 26,5 39,0 28,1 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 7,1 6,9 7,6 7,8 5,2 2,8

varav långtidsjukfrånvaro 45,3 37,3 38,3 40,0 84,5 3,5

Total Sjukfrånvaro 7,4 6,6 8,0 7,5 4,8 2,8

varav långtidsjukfrånvaro 41,5 30,5 40,8 33,0 46,3 1,6

Totalt Kvinnor Män

Sjuktalet har ökat främst inom personlig assistans, det avser både lång och korttidsfrånvaro. 

Enhetscheferna har gemensamt med HR utarbetat rutiner för att arbeta med tidig återgång. Sjuktalen 

härrör till en tung arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. För att motverka detta har regelbunden 

APT och handledning införts till vissa arbetsgrupper. 

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 36 33 25 24 11 9

Åldersgrupp 30-39 år 35 32 30 27 5 5

Åldersgrupp 40-49 år 43 43 35 37 8 6

Åldersgrupp 50-59 år 55 60 46 52 8 8

Åldersgrupp 60 år - 36 34 26 25 9 9

Totalt antal anställda 204 202 163 165 41 37

Totalt Kvinnor Män

 

Verksamheten har i stort sett oförändrat antal anställda jämfört med föregående år. Verksamheten har 

haft svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor men också omvårdnadspersonal med formell 

utbildning.  
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Individ- och familjeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsprognos  i 

delårsrapport

Årsbudget 

2018

Utfall 2018 Avvikelse 

mot budget

Utfall 2017

Avgifter & ersättningar 125 124 387 263 486

Övriga intäkter 51 052 48 957 51 869 2 912 80 086

Verksamhetens intäkter 51 177 49 081 52 256 3 175 80 572

Personalkostnader -91 360 -97 202 -88 971 8 231 -95 666

Materialkostnader -1 974 -2 032 -1 365 667 -3 438

Tjänster -91 989 -67 244 -95 699 -28 455 -98 530

Övriga kostnader -28 837 -28 920 -31 344 -2 424 -34 360

Avskrivningar -337 -827 -506 321 -547

Verksamhetens kostnader -214 497 -196 226 -217 885 -21 660 -232 541

Verksamhetens nettoresultat -163 320 -147 145 -165 629 -18 484 -151 968

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -29 -29 -40 -11 -42

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -163 349 -147 174 -165 669 -18 495 -152 011

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Resultat -163 349 -147 174 -165 669 -18 495 -152 011

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0 293

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 293
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Verksamhetsidé 
Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med andra 

aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet. Individ-och 

familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt 

för människors självbestämmanderätt och integritet

 Måluppfyllelse
 

Styrkort 
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål 

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

Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE EKONOMI 
Strategier Ge information till andra 

aktörer om vikten av att 
anmäla när man tror att 
barn far illa för tidig 
upptäckt och för att 
kunna ge stöd på 
hemmaplan. 
 
Fortsatt implementering 
av IBIC. 
 
Öppethållande i 
myndighetens reception 
i relation till behov. 
 
Skapa flera feriearbeten 
för barn. 

Följa och vid behov 
revidera fastlagda 
processer i 
kvalitetslednings-
systemet i enlighet 
med SOSFS 2011:9. 
 

Avlastning för 
handläggare i form 
av administrativt 
stöd. 
 
Samverkan med 
HR 

Ekonomisk 
medvetenhet. 
 
Samverkan med 
upphandlingsenheten. 
 
Hög 
kostnadseffektivitet 

Mått/ målvärde Färre hushåll i behov av 
försörjningsstöd i 
förhållande till 2017. 
(523 hushåll i snitt/ 
månad). Färre dagar än 
2017 med kostnads-
ansvar inom 
slutenvården. (År 2017 
var antalet 267) 
 
Flera feriearbeten i 
förhållande till 2017.(År 
2017 var antalet 121) 

 Bibehållen eller 
lägre sjukfrånvaro 
än 2016.(3,8 %) 
 
Bibehållen eller 
högre frisktal än 
2016.(96,2 %) 
 

Ekonomi i balans. 
 
Inga omotiverade 
avsteg från 
upphandlade 
insatser/tjänster. 

Måluppfyllelse God Delvis Delvis Låg 

Kommentar till 
måluppfyllelse 

Antalet anmälningar till 
barn och ungdom har 
ökat med 91% från 
föregående år. Detta 
beror delvis ökade 
informationsinsatser. 
SAMBAT är en 
framgångsrik metod 
gällande samarbete 
skola och socialtjänst. 
Öppettiderna i 
receptionen bedöms i 
dagsläget vara 
adekvata., 

Arbetet med 
processer har 
stannat av beroende 
på personalsituation/ 
chefsbyten mm. Visst 
arbete har skett. 

Sjukfrånvaron har 
ökat.  
2017 var den 5.0 
och 2018 8.0. 
Arbetsbelastninge
n har ökat. En del 
längre sjukfrånvaro 
som inte är 
arbetsrelaterad 
påverkar siffrorna. 
Åtgärder är 
vidtagna. 
Samverkan med 
HR har ökat kring 

Ett underskott om 18 
Mkr. 
Ökade behov av 
placeringar inom 
barn, våld i nära 
relationer och 
missbruk samt 
minskade statsbidrag 
inom området 
ensamkommande. 
Inga omotiverade 
avsteg från 
upphandling. 
Samarbete med 
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124 Feriearbeten har 
anordnats under 2018. 
Antalet 
försörjningsstöds-
hushåll har minskat till 
501 i snitt per månad. 
Antalet dagar med 
kostnadsansvar inom 
slutenvården var 28. 
Fortsatt implementering 
av IBIC har skett. 

rehab mm. 
Det administrativa 
stödet har 
utvecklats och 
fortsättning följer. 

ekonom i 
prognosarbetet har 
gett ekonomisk 
medvetenhet. Gott 
samarbete med 
upphandlingsenheten. 

Uppföljning av strategier för att uppnå målen

Övergripande inriktningsmål: 

 

 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans. 
Månadsvisa genomgångar av det ekonomiska utfallet tillsammans med ekonom och 

enhetschefer/verksamhetschef har genomförts. Sociala medier har inte använts i den omfattning som 

tänkts däremot har skriftlig information uppdaterats. Viss information har uppdaterats på hemsidan. 

Tierp har varit representerat i en rad länsövergripande forum där omvärldsbevakning och 

erfarenhetsutbyte skett. I slutet på året har aktiviteter inletts för att förstärka hemmaplanslösningar 

med syfte att minska externa placeringar. Samverkan med region Uppsala i form av utveckling av 

närvård är en framgångsfaktor. Samverkan med region Uppsala har bland annat möjliggjort kortare 

väntetid vid utskrivning från slutenvården i samverkan med primärvården. I syfte att stärka folkhälsan 

och tryggheten har verksamheten samverkat med lokala kvinnojouren och brottsofferjouren i länet. 

Det bedrivs även ett aktivt arbete för att stötta till egen försörjning och försörjningsstödskostnaderna 

har minskat. 

Kommungemensamma mål: 

Attraktivt: 

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap. 

Trots socionombrist har IFO lyckats att rekrytera ett antal nya socionomer. Ett strukturerat arbete med 

studenter och samarbete med regionens högskolor har varit en del i detta. Under året hade IFO sju 

studenter på plats. Trots svårt ekonomiskt läge har IFO satsat på kompetensutveckling. Lönetrappan är 

en framgångsfaktor i konkurrensen med andra arbetsgivare. En vilja att förstärka bemanningen trots 

kärv ekonomi är ytterligare något att lyfta fram. Distanskontor i Uppsala och fördelaktiga 

kommunikationer till Uppsala och Gävle är viktiga argument för att välja Tierps som arbetsplats. I 

olika sammanhang lyfter vi fram de fördelar som finns med att arbeta i Tierp.

Attraktivt och hållbart: 

 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp. 

Individ- och familjeomsorgen bedriver verksamheten Skutan i lokaler som är bostäder. I dagsläget har 

vi inga bra alternativa lokaler för denna verksamhet.
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Inkluderande: 

 Öka den upplevda sociala gemenskapen.  
Kompetensutvecklingsplanen har följts och det har bland annat genomförts två utbildningar i 

motiverande samtal.  Personal från barn och utbildning har bjudits in. HBTQ utbildning har skett 

under 2018. Planen ska nu utvärderas och en ny ska tas fram.  

 

Ett nytt språkstödsprojekt har inletts inom ramen för Samordningsförbundet. IFO deltar i samarbete 

kring världens bästa sommarlov med kultur och fritid och barn och utbildning. SAMBAT som är en 

viktig verksamhet har förbättrat samarbetet med skolan och detta är en bidragande orsak till att antalet 

anmälningar ökat med 91 procent i förhållande till 2017. 

 

SUF är en länsgemensam verksamhet där länets kommuner och region Uppsala samverkar kring barn 

och familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra betydande kognitiva 

funktionsnedsättningar. Arbetet syftar till att utveckla stöd för föräldrar och förebygga att barn 

behöver bli placerade och hamna i utanförskap. 

Ekologiskt hållbart: 

 Minska kommunens negativa klimatpåverkan.  
Vårdplaneringar sker fortsatt via kamera. IFO har deltagit i ett antal utbildningar och möten via skype 

istället för att resa. Uppföljning av placeringar har inte skett via Skype och här måste sekretessfrågan 

ett cetera utredas vidare. Medarbetare uppmuntras att åka kollektivt där så är möjligt, då Tierp har 

goda kommunikationer. 

RUS-mål 2018 

Mål Strategier 

Verksamheten ska i samverkan internt och 
externt verka för att minska utanförskapet 

 

Fortsatt utveckling av Arbetsmarknadsenheten där samverkan 
med näringslivet är prioriterat. 
Fortsatt utveckling av insatser i samverkan med övriga aktörer i 
syfte att undvika lång tid av utanförskap 
Särskilt vikt läggs på att underlätta inträde på arbetsmarknaden 
för nyanlända, bland annat i samverkan med länets övriga 
kommuner En regional och en lokal överenskommelse kring 
nyanländas etablering har tagits fram under året. 

RUS-mål 2020 

Mål Strategier 

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska 
överstiga 80 procent 
 
 
 
 
 
Regioninvånarna ska ha landets högsta 
självskattade hälsa, med minskade 
skillnader mellan grupper och individer 

Fortsatt utveckling av Arbetsmarknadsenheten där samverkan 
med näringslivet är prioriterat. 
Arbetsmarknadsenheten fortsätter utveckling av sina insatser för 
de som står nära arbetsmarknaden i syfte att undvika lång tid av 
utanförskap. 
Särskilt vikt läggs på att underlätta inträde på arbetsmarknaden 
för nyanlända, bland annat i samverkan med länets övriga 
kommuner 
Bibehålla och om möjligt utöka antalet platser för feriearbete för 
ungdomar. 
Utveckling av kontakter med näringslivet i hela länet. 
Aktivt arbeta med unga som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. 
Fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen bland annat inom 
ramen för Samordningsförbundet, för att tillsammans skapa 
förutsättning för särskilt svaga grupper. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: En stor ökning av antalet anmälningar kring barn som far illa har skett. Antalet ökade från 717 

till 1368 anmälningar, en ökning om hela 91 procent. Till viss del kan detta vara ett resultat av 

förbättrat samarbete med skolan gällande anmälningsplikten. Orsaker till anmälningarna är bland 

annat psykisk ohälsa och missbruk hos vårdnadshavare och våld i familjen. Trenden är liknande i hela 

landet. Det har varit tufft för personalen och Barn- och ungdomsenheten har getts resursförstärkning 

till kommande år för att möta ökningen. SAMBAT, samverkan barn och unga i Tierp, fortsätter att 

utvecklas. Ett försök med intensivutredningar i samarbete med familjebehandlarna påbörjades under 

året. På grund av arbetssituationen kunde inte detta försök fullföljas. Öppenvården för barn- och unga 

har utvecklat metoder och arbetssätt anpassat till de behov som finns. En prioritering av ärenden från 

myndighet har skett på grund av det stora antalet ärenden som inkommer. Det gäller att hitta en balans 

mellan detta och öppna förebyggande insatser som är viktiga för att på sikt minska inflödet av ärenden 

till myndigheten. Familjecentralen är en viktig förebyggande verksamhet. Under året har diskussion 

påbörjats med region Uppsala om samlokalisering, vilket skulle kunna utveckla verksamheten positivt.  

 

Boendestödet är en viktig resurs i öppenvården för barn- och unga, brukare med missbruksproblematik 

och för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under året har antalet ärenden på boendestödet 

ökat med 10 procent. 

 

Antal dagar med kostnadsansvar inom slutenvården var 28. En stor förbättring mot tidigare år då det 

var 267. Detta kan antas bero på hemtagningsteamet och förbättrade rutiner med anledning av ändrade 

regler för utskrivning. Tierp och länet i övrigt utmärker sig som det län där utskrivning från slutenvård 

fungerar bäst i hela landet.  2019 träder de nya reglerna i kraft även för individer med psykisk 

funktionsnedsättning, Planering för detta kom igång i slutet på året. Arbetet med implementering av 

Individens Behov i Centrum (IBIC) fortgår. 

 

En ökning av placering av individer med missbruk har skett. Till viss del beror det på att öppenvården 

inom missbruk inte riktigt täckt de behov som finns. En uppstart av behandling i 

grupp/gruppbehandling, introduktionsgrupp (beroendelära, motivation, ej 12-steg) och 

grundbehandling utifrån 12-stegsmodellen samt en planerad förlängd behandling utifrån 12-

stegsmodellen har skett. Hittills med goda resultat. 

Det blir allt tydligare att en boendekedja inom missbruk behöver utvecklas då placeringar förlängs 

pga. oklar boendesituation. Vi ser även att gruppen äldre med missbruk blir föremål för långa 

placeringar, där omvårdnad är en del av behovet. Ett utvecklingsarbete kring ärendetypen bör bli 

aktuellt. Ett samarbete med vård och omsorg gällande denna brukargrupp är önskvärt. 

 

Inom området ensamkommande kommer inga nya anvisningar. I takt med att ungdomarna blir äldre 

kommer platsbehovet att minska. Bäggeby lades ner 20181101. Fortsatt nedmontering av 

verksamheten sker. Trots detta håller verksamheten hög kvalité. Flera ungdomar ordnar extraarbete 

vid sidan av studierna, två ungdomar har kommit in på gymnasieutbildningar de kämpat för och en 

ungdom har tagit körkort. 

 

Antalet feriejobb för ungdomar uppgick under året till 124 (motsvarande antal för 2017 var 121). 

Personalen på AME har fått arbeta hårt för att hitta feriejobbsplatser då fler företag än tidigare har 

varit försiktiga. I början av året har personalen utbildas i verktyget AWP, AWC, WRI, WEIS vid 

Linköpings universitet för att bedöma arbetsförmåga på deltagarna som är inskrivna på Arken. 

Verkstan har under året arbetat fram stationer och kontinuerligt arbetat fram nya moment. Totalt har 

20 personer varit inskrivna på Verkstan under året. Något färre än planerat på grund av att personal 

slutat och rekryteringen tog tid. Av de 204 som varit inskrivna på AME har 36 gått till arbete och 16 

till studier. 
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IFOs reception har under året bibehållit de utökade öppettiderna. Den administrativa enheten har 

fortsatt att utvecklas och fler täcker nu upp i receptionen vilket säkerställer ett gott mottagande. 

 

Färre hushåll lever på försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 13 procent 

jämfört med 2017. En gynnsam konjunktur och förändrade arbetssätt ligger bakom sänkningen. 

Arbetsmarknadsenheten är en viktig resurs för att hjälpa ut människor i egen försörjning. 

 

En kraftig ökning av placeringar i skyddade boenden för individer som utsatts för våld i nära relationer 

har skett. Diskussioner har påbörjats med andra kommuner för att hitta alternativ till dyrbara 

placeringar. 

 

Process: Under året har chefsbyten skett och en verksamhetsutvecklare har varit föräldraledig på 

deltid. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har stannat av. Nya tag görs inför kommande år. 

 

Intern och egenkontrollplan tas fram till kommande år och det tillsammans med systematiska 

kvalitetsarbetet ska användas till verksamhetsförbättringar. 

 

Medarbetare: Inhyrningen av konsulter inom myndighetsutövningen har varit stor på grund av att 

ärendemängden ökat drastiskt, och till viss del även på grund av sjukdomar. Under året har en ny 

verksamhetschef rekryterats. 

Sjukfrånvaron inom IFO har fortsatt öka, 2017 var sjukfrånvaron 5 procent och för 2018 var den 8 

procent. Det finns fortsatt långtidsfrånvaro men även den korta sjukfrånvaron ökar. Ökad 

arbetsbelastning är troligen en del av orsaken och ett arbete med att förstärka bemanningen pågår.  

 

Stängningen av Bäggeby har resulterat i övertalighet bland personal. 

 

Det råder stor brist på socionomer. Kompetenskravet på socionomer inom barn och unga är en 

utmaning. Som en del i framtida personalförsörjning har IFO haft sju studenter under året. I dagsläget 

har samtlig personal inom myndighet barn och unga socionomkompetens. 

 

Bristen på arbetsplatser är ett problem. IFO:s ledningsgrupp har under året sett över en rad olika 

alternativ för att lösa trångboddheten i våra olika verksamheter. Det är en process som tar tid. 

 

Det största arbetsmiljöproblemet inom IFO är hot och våld. En gedigen utbildningssatsning inom 

området har skett under året, och den kommer att fortsätta under 2019. 

Kommentar till årsprognos i delåret jämfört med årsutfallet

Budgetutfallet för 2018 blev ett underskott om 18,5 mkr. 

 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott om 16,2 mkr. I detta läge så bedömdes behovet av 

konsulttjänster och köpta placeringar ha minskat. Den fortsatta ökningen av anmälningar på barn 

medförde att behovet blev större än förutspått.

Kommentar till budgetutfall

Driftbudget  

Ett underskott om 18,5 mkr. Underskottet beror på bland annat minskade statsbidrag för 

ensamkommandeverksamheten 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 mkr 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.  
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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. 

Sammanfatta året med några korta meningar 

Antalet anmälningar om att barn far illa har ökat med 91 procent i förhållande till föregående år. För 

att kunna klara den ökade arbetsmängden har vi anlitat konsulter. En personalförstärkning kommer att 

ske under kommande år. Ett arbete med att rekrytera konsulentstödda familjehem till egen regi, för att 

sänka kostnaderna, har påbörjats under året.  

 

Ökat antal ärenden för boendestödet med cirka 10 procent i förhållande till föregående år. 

 

Försörjningsstödet fortsätter att minska. I förhållande till 2017 så minskade kostnaderna med 12 

procent. 

 

Våld i nära relationer är ett område som ökar. Det märks både gällande att antalet placeringar i skyddat 

boende ökar och finns även med i anmälningar om barn som far illa. 

204 personer har varit inskrivna på arbetsmarknadsenheten under 2018. Av dem så gick 36 till arbete 

och 16 till studier. 

 

Kostnaderna för missbruksvård ökar. En satsning på 12 stegsgrupper har påbörjats inom öppenvården 

för att försöka minska på kostnaderna för placeringar. 

 
Framtidsbedömning

En lågkonjunktur närmar sig. Detta kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstöd. 

Arbetsförmedlingen har varslat en tredjedel av personalen i riket och det finns oro för att lokalkontor 

kommer att läggas ner. Myndigheten har också aviserat neddragningar gällande 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsenheten kommer att bli en ännu viktigare resurs i 

framtiden. Det kan bli aktuellt att kommuner kan bli LOV utförare åt arbetsförmedlingen. 

 

Inflödet av anmälningar kring barn som far illa ökar och trenden känns varaktig. Rekrytering av nya 

medarbetare pågår och det är viktigt att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för att få en stabilitet i 

personalgruppen. 

En förstärkning av öppenvården på hemmaplan bedöms som nödvändig för att försöka undvika ökning 

av placeringar. 

Barnkonventionen blir lag 1/1 2020. Det är oklart hur det kommer att påverka rättstillämpning i 

framtiden. 

Området ensamkommande asylsökande barn kommer påverka IFOs möjlighet att hålla ekonomi i 

balans under 2019. Detta trots stora neddragningar avseende antalet anställda, men även stängningar 

av enheter. Kommunen sitter kvar i långa avtal gällande lokaler som belastar verksamheten. En stor 

kreativitet i hur vi kan använda dessa lokaler finns. Vi arbetar mot att få till en samlokalisering med 

region Uppsala för familjecentral. 

 

Upphandling av nytt verksamhetssystem är på gång. Digitalisering av moment inom handläggning och 

dokumentation kommer att utvecklas och en förvaltningsmodell för våra it system är under 

uppbyggnad. 

 

Nya regler för utskrivning av personer med psykisk ohälsa från slutenvården kommer att bli en 

utmaning för boendestödet. Redan innan de nya reglerna införts har volymerna på boendestödet ökat 

cirka 10 procent. 
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På nationell nivå görs för närvarande en översyn av socialtjänstlagen. Stora förändringar av 

lagstiftningen kan bli aktuell och detta kan koma att påverka Individ - och familjeomsorgen på olika 

sätt. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sjukfrånvaro  -29 år 4,4 2,9 3,0 2,8 11,8 3,3

varav långtidsjukfrånvaro 19,3 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 7,1 6,3 7,3 7,2 6,7 4,8

varav långtidsjukfrånvaro 37,4 35,8 37,4 32,4 37,4 44,3

Sjukfrånvaro 50- 9,9 4,1 9,8 4,1 10,1 4,2

varav långtidsjukfrånvaro 55,4 16,3 53,0 22,2 60,8 2,3

Total Sjukfrånvaro 8,1 5,0 7,9 5,2 8,6 4,5

varav långtidsjukfrånvaro 46,2 26,6 44,1 26,7 50,9 26,3

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat under året. Arbetsbelastningen har ökat och det pågår ett arbete med att öka 

bemanningen och se över annan orsak till sjukfrånvaro. Vi kommer att följa sjukfrånvaron under 

kommande år för att se om de ökade sjuktalen håller i sig, och försöka hitta orsaker i så fall. HR och 

företagshälsovård är resurser i detta arbete. 

 

Antal årsarbetare

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åldersgrupp     -29 år 14 13 11 11 3 2

Åldersgrupp 30-39 år 32 36 17 19 14 16

Åldersgrupp 40-49 år 34 37 27 27 7 11

Åldersgrupp 50-59 år 40 43 29 34 10 10

Åldersgrupp 60 år - 29 34 18 22 10 12

Totalt antal anställda 149 164 104 113 45 51

Totalt Kvinnor Män

 

Neddragning sker inom ensamkommande verksamheten. En utökning av socialsekreterare inom barn 

och ungdom har påbörjats. Det är svårt att rekrytera personal med högskolekompetens, inte minst 

socionomer. 

 

Orosanmälningar barn och unga 

 

En kraftig ökning av antalet anmälningar, 91 procent, från föregående år. Trenden är lika i riket i 

övrigt. Missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen är anmälningsorsaker som ökat. Ökad 

anmälningsbenägenhet är en möjlig orsak. 

 

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 13 procent för 2018 i förhållande till 2019. Sedan 

2014 har försörjningsstödet minskat med cirka 28 procent. 

Förklaringen ligger i en god konjunktur, ett utvecklande av arbetsmarknadsenheten och ett utvecklat 

arbete med försörjningsstöd där det ställs tydligare krav på den enskilde och där aktivt arbete med 

rehab sker. En förstärkt samverkan med andra aktörer, såsom region Uppsala, försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen har också bidragit till minskningen. 
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AB Tierpsbyggen 
 

VD har ordet 



På de mässor och event vi deltar på tillsammans med kommunen så blir det mycket tydligt, att 

intresset för Tierps kommun är mycket stort i vår närmaste omvärld. Det är ingen tvekan om att vi är 

en del av Stockholmsregionen. Kommunen är inte enbart en möjlig plats att bo på utan även ett 

etableringsalternativ för företag när de upptäcker närheten till Uppsala, Arlanda och Stockholm. Det är 

mycket viktigt att vi, tillsammans med kommunen, fortsätter att marknadsföra oss och berätta vilket 

bra alternativ Tierps kommun är för boende och företagande. För Tierpsbyggens del måste vi 

marknadsföra, inte bara lägenheterna, utan även andra viktiga samhällsområden som till exempel 

boendemiljöer, skola, kultur och omsorg, då kunderna inte enbart efterfrågar bra boende med hög 

service. 

Vi har en fortsatt mycket hög efterfrågan på hyreslägenheter och en kö på 2-3 år på alla orter. De 

lägenheter vi har tillskapat de senaste åren genom omvandling från lokaler till lägenheter eller 

nyproduktion har vi inte haft några problem att hyra ut. Vår nyproduktion har inneburit att flera 

villaägare i kommunen har valt att sälja och flytta in i en lägenhet. Detta har medfört att flera 

barnfamiljer har kunnat köpa ett hus i en ”trygg” lantlig miljö. Tyvärr har de höga produk-

tionskostnaderna, vilket medför höga hyror, i kombination med de ”indragna” statsbidragen, medfört 

att vi i dagsläget måste lägga planerna på nyproduktion i Söderfors och Månkarbo på is. 

Hyresförhandlingen var för första gången på många år mycket positiv och vi hade förutom en bra 

förhandling konstruktiva samtal om strategier för framtida hyresförhandlingar.  

För att ytterligare öka vårt medvetande om våra hyresgästers behov och önskemål så letar vi efter 

fler verktyg, förutom den årliga hyresgästenkäten. 

Jag är övertygad om att bolaget måste fortsätta vara en ledande aktör för hyresrätten för att få privata 

marknaden intresserad av att etablera sig i kommunen. 

 

 

 

Roger Kjetselberg 
VD 
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Årsredovisning  

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed följande 

årsredovisning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2018. 

Förvaltningsberättelse 
(Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) 

 

Styrelse  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun 
Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo  

Daniel Blomstedt, vice ordförande, Strömsbergs bruk, (Har avgått på egen begäran, då suppleant 

kunnat inträda i hans ställe har styrelsen ansetts fulltalig.) 

Pia Wårdsäter, Örbyhus 

Kjell Hammerin, Söderfors 

Anders Gejke, Tierp 

 

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun  
Jonas Nyberg, Tierp 

Anna Zmudzin-Ågren, Tierp 

Jan Salomonsson, Hållnäs  

Håkan Thomsson, Tierp 

Erik Kolm, Tierp 

 

Verkställande direktör 
Roger Kjetselberg 

 

Revisorer 

Revisorer valda av bolagsstämman 
Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

 

Lekmannarevisorer 
Per Davidsson, ordinarie revisor 

Bo Englund, suppleant 

 

Information om verksamheten 

Meningen med bolaget 
Tierpsbyggen ska med långsiktig hållbarhet äga och förvalta bostäder enligt affärsmässiga principer 

och erbjuda kunderna ett tryggt, attraktivt boende med hög kvalité. 

Övergripande mål Utveckling 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende fastighetsutveckling är att bygga nya bostäder och 

omvandla äldre bostäder och lokaler till attraktiva bostäder. 

Övergripande mål Ekonomi 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende ekonomi är god lönsamhet och finansiell stabilitet samt 

betryggande fastighetsvärden. Långsiktigt ska bolaget ha en soliditet på 15 procent. 

Övergripande mål Miljö 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende miljö är att verka för en effektiv energianvändning, fasa ut 

användningen av fossila bränslen och ha en god hushållning med jordens resurser. Målet är att minska 

den klimatkorrigerade energiförbrukningen per m2 med 2 procent per år. 
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Övergripande mål Kunder 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende kunder är att ha nöjda kunder. Nöjdkundindex, NKI, ska 

vid periodens slut 2020 uppgå till 72. 

Övergripande mål Personal 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende personal är att ha en kompetent och motiverad personal 

som möter kunder och leverantörer med lojalitet, ärlighet, respekt och ansvar. Nöjd medarbetarindex, 

NMI, ska vid periodens slut 2020 vara 75. 

Övergripande mål Organisation 
Tierpsbyggens övergripande mål avseende organisation är att utveckla och behålla en långsiktig, 

effektiv och affärsmässig organisation. 

Soliditeten var 10,5 procent (10,3 %) 2018 

NKI (Nöjd Kund Index) hade vid mätning 2018 ett index på 69 (69).  

NMI (Nöjd Medarbetar Index) hade vid mätning 2017 ett index på 70 (ej mätt 2018). 

Minskad energiförbrukning 
2017 173,7 kWh/m2 

2018 170,5 kWh/m2 (- 1,8 procent) 

Verksamhet 
AB Tierpsbyggen är ett, av Tierps kommunfastigheter AB, helägt bostadsföretag.  

Tierpsbyggen är medlem i Sveriges allmän-nyttiga bostadsföretagsorganisation SABO samt 

fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är även delägare i Husbyggnadsvaror 

HBV förening u.p.a. och medlem i Tierps Företagare.  

Företaget äger och förvaltar totalt 1 767 stycken (2018-12-31) bostadslägenheter med en yta 

uppgående till 117 861 m2, varav 117 105 m2 var uthyrningsbar 2018-12-31, samt 36 968 m2 

uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår bostäder i grupp- och äldreboenden med en yta på 18 571 m2, 

där lokalerna blockhyrs av Tierps kommun.  

 

I övrigt var i genomsnitt 60 stycken (42 stycken), bostadslägenheter ej uthyrningsbara av olika 

anledningar under året. De flesta var avställda på grund av omfattande underhållsarbeten.  

Bolagets fastigheter finns på 11 av kommunens orter. Knappt hälften av bostadslägenheterna ligger i 

Tierp där också bolagets centrala administration finns.  

Sedan 2013-02-01 har företaget haft totalansvar för skötseln av Tierps kommun fastigheters 

fastigheter. Den sista december uppgick förvaltad yta till 120 013 m2. 

Uthyrning  

Bostäder  

Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2018 uppgick till 3 stycken (3 stycken.)  

Antal lediga bostadslägenheter i genomsnitt 2014-2018 

 
Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och vid årsskiftet fanns kötid, med varierande längd, på 

bolagets samtliga områden.  

Omflyttningen har varit i genomsnitt 18,9 procent (18,0 %). Det var i nivå med allmännyttan i såväl 

likvärdigt stora bolag, som likvärdigt stora kommuner i landet. 
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Lokaler 
Även för lokaler finns en stor efterfrågan som bedöms vara fortsätt hög den närmaste tiden och det 

råder brist på lokaler på de flesta orter. Den genomsnittliga vakansgraden blev 2,4 procent 2018 (2,6 

%).  

 

Kostnad för outhyrt 
Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda bostadslägenheter uppgick till 4,5 mkr (2,5 mkr) och för 

outhyrda lokaler till 1,1 mkr (1,2 mkr). Den största delen av kostnaden för outhyrda lägenheter avser 

sådana som varit avställda för renoveringsåtgärder. 

De lokaler som idag är outhyrda passar inte det behov som för närvarande finns på marknaden. 

 

Viktiga händelser 

Energiåtgärder  

Under 2018 har utrustning monterats på Mattiasgatan som reglerar värmen efter 

inomhustemperaturen, väderprognoser och husets förmåga att lagra värme. Liknande utrustning finns 

sedan tidigare på Bondegatan.  

Under 2018 har fjärrvärmeförbrukningen minskat med nästan 7 procent. 

Utrusningen har också visat att en injustering bör göras för att värmen ska fördelas mer rättvist 

mellan lägenheterna. 

På Vendelvägen och Blomstervägen i Örbyhus har ny kulvert för värme, varmvatten och kallvatten 

lagts. Här kommer två undercentraler att slås ihop till en under 2019 för att minska stora 

värmeförluster i kulvertarna. 

Vid Kapellvägen i Mehedeby och vid fyra hus på Claes Grills Väg i Söderfors har tvåglasfönster bytts 

till treglasfönster. Även här kan vi se en minskad energiförbrukning. 

I samband med stamrenoveringarna som utförts på Skolvägen i Örbyhus och på Torggatan i Tierp har 

energiåtgärder utförts, som t.ex. fönsterbyten och tilläggsisolering av vägg och vind. 

Bolaget har även beslutat att gå med i SABO:s nya energisatsning: Allmännyttans Klimatinitiativ. 

Det är två övergripande mål som ska uppnås till 2030 – En fossilfri allmännytta och 30 procent lägre 

energianvändning (räknat från år 2007). 

 

Underhåll 
Under året har underhåll motsvarande 38,1 mkr (32,7 mkr) genomförts. Av detta har 18,4 mkr (16,3 

mkr) belastat resultatet direkt som underhåll och resten aktiverats som byggnader då det utgjort 

komponentbyten.  

Underhållet har bl.a. omfattat måleriarbeten, stambyten, golvbyten och energisparåtgärder.  

Arbetet med åtgärder i utemiljön fortlöper, med syfte att öka trivsel och trygghet i områdena. Under 

året har 2,1 mkr lagts på sådana åtgärder 

 

Hyresförhandling 
Hyresförhandlingarna, avseende 2019 års hyror, genomfördes vid fem tillfällen mellan 2018-10-31 

och 2018-12-11.  

Förhandlingarna genomfördes i en god anda och med hänsyn till bolagets förutsättningar, även om 

utfallet i förhandlingarna inte motsvarar de kostnadsökningar som bolaget belastats med. 

Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning med 3,22 procent. Grunden till yrkandet var prisökningar som 

beräknas belasta bolaget under 2019 men även prisökningar som inte kunnat täckas av ökade intäkter 

de senaste åren.  

Några områden som haft en prisutveckling som vida överstiger inflation och hyresökningar är 

reparationer och underhåll. Även taxebundet och uppvärmning har haft stora kostnadsökningar och 

inflationen överstiger idag 2 procent målet. Städkostnaderna har stigit efter att idag genomföras i egen 

regi. Detta har också medfört att kvalitén kraftigt förbättrats vilket länge varit ett önskemål från 

kunderna.  

Parterna enades om en hyreshöjning på 1,62 procent från och med 2019-01-01 för såväl bostäder som 

garage och p-platser. 
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Generellt kan sägas att ett stort behov finns av en fortsatt positiv utveckling av hyresnivåerna för att 

matcha ovannämnda prisökningar och kvalitetsförbättringar. 

 

Boinflytandeavtalet med Hyresgäst-föreningen  
Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar med boinflytandeavtalet som bas har fungerat bra. Under 

2019 kommer gruppen att jobba med att få igång boinflytande på flera bostadsområden. 

Nyproduktion och försäljningar 
Under året såldes 5 stycken fastigheter. Fyra av dem var belägna i Skärplinge och en i Karlholm. De i 

Skärplinge var mindre fastigheter innehållande 3-8 lägenheter medan den i Karlholm hade 28 

lägenheter. Totalt har försäljningarna givit en reavinst som påverkat årets resultat med 9,8 mkr. 

Intresset från köpare var över förväntan och alla fastigheterna såldes för högre summor än accepterat 

pris. Nya ägare blev både lokala och externa aktörer. 

En ny detaljplan vann laga kraft i Månkarbo under året. Den har möjliggjort att bolaget börjat planera 

för en eventuell byggnation av bostäder på orten. 

Även i Söderfors finns planer på att nyproducera lägenheter. 

De höga produktionskostnaderna samt att staten nu dragit tillbaka investeringsstödet från och med 

årsskiftet gör att hyrorna blir höga vid nyproduktion och det är tveksamt om detta möjliggör 

nyproduktion av hyresrätter i kommun för närvarande. Förhoppning finns dock att stödet ska komma 

tillbaka vilket gör att bolaget för närvarande avvaktar med byggnation utanför tätorten. 

Det har även jobbats med en ny detaljplan för Örbyhus centrum under året. Även den kommer på sikt 

att ge möjlighet till att bygga bostäder där. Cirka 60 lägenheter planeras långsiktigt på orten. 

Förhoppningsvis ska planen vinna laga kraft under 2019. 

En ansökan om planändring har lämnats in för Tegvägen 2 i Tierp. Den fastigheten ägs av bolaget idag 

och har kapacitet för fler bostäder än vad som redan finns där. Läget är relativt centralt, med cirka 10 

minuters gångväg till tågstationen. 

Friskvård  
Den totala sjukfrånvaron var 6,0 procent (6,0 %) 2018. Korttidssjukfrånvaron var 2,7 procent (2,8 %) 

och långtidssjukfrånvaron 3,3 procent (3,2 %). 

Verksamhetsstyrning 
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 

14001:2015. Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

En övergångsrevision genomfördes under fyra dagar våren 2018, vilket inneburit att verksamheten 

anpassats till den nya ISO standard som började gälla 2015 men som haft en övergångsperiod på 3 år.  

Marknad/Marknadssatsningar  
Genom kontakter med bostadssökande, i samband med mässdagar och med andra bostadsbolag, 

bekräftas att bolagets långsiktiga satsning på tv-reklam ger resultat. Med det som grund har denna typ 

av marknadsföringsinsatser fortsatt under 2018. 

TV-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har fortsatt under året med inriktning på produktreklam. 

Marknadsföring har även skett med radioreklam i RIX FM. 

 

Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: 

 Sponsring av Tierps Volley och deras satsning på ungdomar, Strömsbergs IF (div. 2 fotboll), 

Tierps IF Damfotboll (div. 2) och andra föreningar i kommunen med inriktning på 

ungdomsverksamhet.  

 Sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor.  

 Sponsring av Ung Företagsamhet.  

 Annonsering i olika media.  

 Ett informationsblad till hyresgästerna 4 ggr/år.  

 Sponsring till handikapp-organisationer.  

 Sponsring till Kvinnojouren. 

 Annons i natur-och miljöpärmen ett läromedel i miljö för mellanstadiet. 

 Sponsring till kommunens skolor för att öka trafikmedvetandet. 
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Resultatöversikt  

Resultatutveckling 

Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på 8,2 mkr (2,8 mkr). Rörelseresultatet har ökat med 1,2 mkr 

till 27,6 mkr (26,4 mkr).  

Omsättningen har ökat med 14,6 mkr (15,2 mkr). Omsättningen påverkas av att 0,5 mkr (1,1 mkr) 

aktiverats, i nyproducerade anläggningstillgångar, avseende eget nedlagt arbete.  

Hyresintäkterna ökade med 1,8 mkr (6,5 mkr), bland annat med anledning av att nyproducerade 

bostäder börjat generera intäkter. Dessutom har hyreshöjningen för 2018 på 0,80 procent avseende 

bostäder tillfört cirka en miljon.  

Övriga rörelseintäkter ökade med 13,4 mkr (8,7 mkr), främst på grund av fastighetsförsäljningar, som 

gav en reavinst på 9,8 mkr, men även på grund av ökad försäljning av lokalvårdstjänster, 

fastighetsskötsel och administrativa tjänster till moderbolaget. 

 

Fördelning av intäkter 2018 

 
 

Kostnaden för underhåll ökade jämfört med föregående år och 2018 lades 38,1 mkr (32,7) på 

underhållsåtgärder medan 11,4 mkr (10,6 mkr) lades på reparationsåtgärder. 

 

Reparationer och underhåll 2014-2018 

 

 
 

Taxebundna kostnader minskade med -1,0 procent (7,2 %) medan uppvärmningskostnaderna 

minskade med -3,4 procent (2,4 %). Se vidare nedan, avsnittet taxebundna- och 

uppvärmningskostnader. 
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Övriga externa kostnader ökade med 19,2 procent (-7,8 %) och uppgick till 36,1 mkr (30,3 mkr). 

Försäkringsrelaterade kostnader ökade med 2,4 mkr där fastighetspremierna ökade med 0,8 mkr och 

självriskärenden med 1,5 mkr. Kostnaderna för fastighetsskötsel ökade med 1,4 mkr, bland annat 

beroende på en snörik vinter och kostsam sandupptagning. 

 

Personalkostnaderna ökade med 4,5 mkr (10,9 mkr) jämfört med 2017. Förutom årets löneökningar så 

förstärktes verksamheten med 6 heltidstjänster. 

 

Marknadsräntorna har varit fortsatt låga under året.  

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden cirka 2,7 år (3,5 år) medan den 

genomsnittliga kapitalbindningstiden var cirka 2,7 år (2,2 år). Räntor med bindningstider över 1 år 

uppgick till 62 procent (66 %) och lån med kapitalbindningstider över 1 år till 82 procent (70 %). 

 

Ränte- och kapitalbindningskostnader 

 

 
 

Totalt hade bolaget ränteswapar på 530 mkr 2018-12-31 (530 mkr).  

Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska räntekostnaderna minimeras. Bolaget har en av styrelsen 

fastställd finanspolicy. 

Den genomsnittliga räntan på lånestocken sjönk under 2018 och uppgick till 1,68 procnet (1,91 %).  

Hänsyn har tagits till räntor på bolagets derivat.  

 

Genomsnittlig ränta 31/12 2014-2018 
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Fördelning av kostnader 2018 

 
 

*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & avlopp och sophantering. 

 

Soliditeten har ökat från 10,3 procent till 10,5 procent under året. Bolagets långsiktiga mål sätts av 

styrelsen och innebar att soliditeten över tid ska uppgå till minst 15,0 procent. 

Soliditets utveckling 2014-2018 

 
 

Taxebundna- och uppvärmningskostnader  
Totalt minskade de normalårskorrigerade uppvärmningskostnaderna med blygsamma 0,1 procent 

gentemot 2017. 2018 var 6 procent varmare än ett normalår och 1 procent varmare än 2017. Den 

faktiska förbrukningen av värme minskade med 0,9 procent gentemot 2017.  

Elförbrukningen för fastighetsdriften har fortsatt att sjunka men mycket sakta. Sänkningen är 0,6 

procent jämfört med 2017. Det är ett resultat av att bolaget strävar efter att välja så driftekonomiska 

installationer som möjligt vid utbyte av elektrisk utrustning. Även kostnaderna har kunnat sänkas, trots 

att Vattenfalls nätkostnader och elskatten ökat, på grund av ett mycket bra elpris. 

När det gäller elpriset har bolaget ett nytt avtal för 2019 via en gemensam upphandling med Tierps 

Kommun och de övriga kommunala bolagen. Priset har låsts för hela 2019 men det är inte lika 

fördelaktigt som priset för 2018.  

Oljepriset har varit jämnt under året. Det genomsnittliga kubikmeterpriset för året var 17 procent 

högre än föregående år.  
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Huvuddelen av den energi som används inom bolaget kommer från förnyelsebara bränslen, vilket 

också är en strävan i bolagets miljöarbete. Elavtalet är tecknat med en elleverantör som endast 

levererar el producerad av vatten-, vind- och solkraft. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen av 

biobränslen.  


Diagram över energi- och vattenförbrukning  

Fördelning av energislag 2018 och 2007 

 
 

Förbrukning av värme (kWh/m2) 

 
 

Förbrukning av vatten (m3/m2) 

 
 

Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad förbrukning vid 100 procent uthyrningsgrad. 
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Förbrukning av fastighetsel (kWh/m2) 

 

 

 

Miljöredovisning 
AB Tierpsbyggen bedriver verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps 

kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

Tillståndspliktiga verksamheter är:  

 Hantering av brandfarliga varor det vill säga förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas 

samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.  

 Spridning av bekämpningsmedel. 

 Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter 

köldmedium. 

 

Anmälningspliktiga verksamheter är: 

 Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. 

 Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden. 

 Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium. 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 Energideklarationer 

 

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om 

brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att 

minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Vid 2018 års utgång fanns 11 

stycken cisterner i drift i verksamheten.  

 

Anläggningar med köldmedium förekommer av tre orsaker.  

1: Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme i frånluften med värmepump. 

Företaget hade 4 stycken fastigheter med dessa installationer vid 2018 års utgång.  

2: I lokaler som utnyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov. Det kan till exempel bestå av 

kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna konsumtion står för mindre än 5 procent av 

fastighetselen i verksamheten.  

3: I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med liten påverkan i form av buller. 

Det kan till exempel avse lokaler med behov av kyla. Även denna konsumtion är mindre än 5 procent 

av fastighetselen. 
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Anläggningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer köldmedium genomgår periodisk 

läcksökning enligt de föreskrifter som finns. En kontrollrapport skickas årligen till miljöförvaltningen 

avseende de köldmedieanläggningar vilkas sammanlagda mängd är mer än 14 ton 

koldioxidekvivalenter. I verksamheten finns för närvarande 3 stycken sådana anläggningar.  

 

 
Förväntad utveckling  
Den största utmaningen bolaget har den närmaste framtiden är att möta den stora efterfrågan på 

hyreslägenheter. Med de produktionskostnader som är idag och det faktum att de statliga 

investeringsstöden ”frusits” så är det i princip omöjligt att nyproducera ett mindre antal lägenheter på 

någon ort i kommunen. Det är kanske möjligt att nyproducera en större volym lägenheter i Tierps 

tätort med hyror som är acceptabla men det är troligen inte möjligt utan något statligt stöd.  

Det är svårt att förstå logiken i det som regeringen och andra aktörer fortsätter att påtala, att det byggs 

för få hyresrätter och samtidigt inte möjliggöra nyproduktion utanför storstadsregionerna. Med dagens 

produktionskostnader och utan statligt stöd i någon form försvinner möjligheten att tillgodose de 

önskemålen.  

Det är också frustrerande att inte kunna möta den efterfrågan som finns på hyresrätter. För bolagets del 

så kommer de planerade nybyggnationerna att läggas på is tills det är klart vad de nya, utlovade stöden 

kommer att ställa för villkor och när de kommer att träda ikraft.  

 

En av förutsättningarna för att kommunen ska växa är att få en ökat inflyttning vilket innebär att 

bolagets ”flyttkarusell” måste snabbas på. En möjlighet bolaget har är att finna andra alternativ till att 

bygga flera lägenheter, till exempel genom kooperativ hyresrätt. 

Det är nu viktigt att inte den positiva utvecklingen av bolaget och kommunen stannar upp, då det bara 

finns positiva framtidsutsikter. 

 

Förändring av eget kapital 

 

 
 

 

Förslag till vinstdisposition 


Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat  39 832 836 kr  

Årets resultat  8 177 575 kr 


Summa  48 010 411 kr 
 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 48 010 411 kr balanseras i ny räkning. 
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Tierps kommunfastigheter AB  
 

VD har ordet 



Kommunvalet gav oss en ny politisk ledning som behöver tid på sig att sätta sig in i mycket nytt för 

att kunna fatta kloka beslut. För bolaget innebär detta att många planerade projekt har stannat upp. Ett 

exempel på detta är renoveringen och återuppbyggnaden av skolan och förskolan i Kyrkbyn. Innan vi 

kan påbörja detta arbete måste vi få ett beslut och en beställning från kommunen avseende vad som 

ska byggas, enbart förskola (hur stor) eller förskola och skola (hur många klasser). 

Bolaget har upptäckt flera kommunala byggnader som har problem i konstruktionen och som måste 

åtgärdas. Problemen orsakas av en kombination av äldre byggnader, felaktig byggteknik och ett stort 

eftersatt underhåll. Vi har besiktat huvuddelen av beståndet och vi tror att vi har upptäckt de 

byggnader som har störst problem. Då problembyggnaderna främst utgör förskolor så ställer det stora 

krav på hantering och eventuell evakuering. 

Vi har en mycket bra samverkan med TEMAB och Kommunen om att hitta områden där vi 

tillsammans kan förändra och effektivisera. Det handlar både om kompetens och arbetssätt. 

 
 
Roger Kjetselberg 
VD 
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Årsredovisning  
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps kommunfastigheter AB avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018-01-01-2018-12-31. 

Förvaltningsberättelse 
 

Styrelse  
Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun 
Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo 

Daniel Blomstedt, vice ordförande, Strömsbergs bruk, (Har avgått på egen begäran, då suppleant 

kunnat inträda i hans ställe har styrelsen ansetts fulltalig.) 

Pia Wårdsäter, Örbyhus 

Kjell Hammerin, Söderfors 

Anders Gejke, Tierp 

 

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps kommun  
Jonas Nyberg, Tierp 

Anna Zmudzin-Ågren, Tierp  

Jan Salomonsson, Hållnäs 

Håkan Thomsson, Tierp 

Erik Kolm, Tierp 

 

Extern verkställande direktör 
Roger Kjetselberg 

 

Revisorer 

Revisorer valda av bolagsstämman 
Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

 

Lekmannarevisorer 

Per Davidsson, ordinarie revisor 

Bo Englund, suppleant 

 

Information om verksamheten 

Verksamhet 
Tierps kommunfastigheter AB är ett, av Tierps kommun, helägt fastighetsbolag. Bolaget äger 100 

procent av aktierna i AB Tierpsbyggen. Bolaget registrerades 2012-08-20 men startade verksamheten 

2013-02-01 då man tog över all drift och administration av de flesta av Tierps kommuns fastigheter, 

förutom vatten- och reningsverk.  

Bolaget hyr för närvarande merparten av fastigheterna från Tierps kommun och hyr i sin tur ut dem 

med drift och underhåll till hyresgästerna. Alla investeringar som sker på de hyrda fastigheterna sker i 

Tierps kommunfastigheter AB som förbättringsutgifter i annans fastighet. Det innebär att bolaget har 

ett totalansvar för fastigheterna. Avsikten är att bolaget över tiden ska förvärva de fastigheter som hyrs 

idag. Endast mindre fastighetsförvärv har skett under året. 

Bolaget har ingen egen personal utan köper skötsel, administration, teknisk förvaltning och lokalvård 

från dotterbolaget Tierpsbyggen. Utöver det anlitas entreprenörer för många andra tjänsterna, som till 

exempel hantverkstjänster och yttre skötsel.  
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Totalt förvaltar bolaget 120 013 m
2 

lokalyta (2018-12-31). Lokalerna består framförallt av skolor, 

fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter och brandstationer men även av vissa affärslokaler. Merparten 

av lokalerna hyrs ut inom Tierps kommunkoncern.  

Fastigheterna finns på 12 av kommunens orter och huvuddelen av lokalerna finns Tierp.  

 

Viktiga händelser 

Energiåtgärder  
Under 2018 har ett antal energieffektiviseringsprojekt genomförts eller påbörjats. Bland åtgärderna 

kan nämnas att: 

 Ventilationsaggregat har bytts i kök och matsalsbyggnad vid Örbyhusskola, där återvinning är 

möjlig även på spiskåpan med hjälp av ozonrening av den feta frånluften. 

 Vindsisolering med lösull har utförts på två skolor och delar av Industrihuset. 

 Centralgatan 3 håller på att byggas om med bland annat två nya ventilationsaggregat. 

 Vendels skola har fått en ny värmepump. 

 Utrustning för att rena radiatorvatten har installerats på ett antal platser. Reningen gör bland 

annat att det inte kommer att bli lika mycket problem med igensatta ventiler och förslitning av 

ledningar. 

 Ett löpande arbete pågår med att byta ut belysning till energisnål LED-belysning. 

 

Viktiga åtgärder på fastigheterna  
Totalt investerade bolaget 111,8 mkr (120,2 mkr) i olika byggnadsprojekt under året.  

 

L-Huset Örbyhusskola: 

En ny skolbyggnad med 8 klassrum, fördelade på 2 plan, samt teknikrum i källarutrymmet håller på att 

byggas vid Örbyhus skola, L-huset. 

Byggnaden ska innehålla undervisningslokaler anpassade för årskurs förskoleklass till och med 

årskurs 3, inklusive tillhörande fritidsverksamhet samt skolgård.  

Byggnaden ersätter tidigare undervisningslokaler som behövde rivas på grund av fukt- och 

mögelskador.  

Projektet beräknas vara färdigställt under hösten 2019. 

Kulturhus Möbeln, Tierp: 

Kulturhuset Möbeln genomgår en om- och tillbyggnad med start 2017. Arbetet innefattar även att 

energiåtgärder samt en del underhållsarbeten genomförs i huset. Målet med projektet är att skapa ett 

kulturcentrum och en mötesplats för alla och att få en större närhet mellan verksamheterna i huset och 

allmänheten.  

Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta 

med kafé och utställningshall. Planerna är även att skapa en kreativ utomhusmiljö för lek och 

umgänge. 

Kulturhuset planeras stå klart till hösten 2019.  

 

Moduler  

Karlholm:  

Tre förskoleavdelningar för tillfällig ökning av antalet barn på orten inryms i moduler som är 

placerade intill Gullvivans förskola. 

Inflyttning skedde sommaren 2018. 

Kyrkbyn:  

På grund av evakuering från Kyrkskolan så ställdes moduler upp för att inrymma två 

förskoleavdelningar samt klassrum för årskurs F-3 (årskurs 4-6 bussas till Tierp). 

Inflyttning skede vintern 2018.  
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Söderfors: 

På grund av evakuering av Solgläntans förskola så ställdes moduler upp för att inrymma 

förskolebarnen inklusive en liten utökning av antalet barn. Det är fem avdelningar i modulen. 

Inflyttning skedde vintern 2018. 

Centralgatan 3:  

Projektet omfattar renovering av byggnadens inre ytskikt, invändig ombyggnation, el-översyn för hela 

byggnaden och ny ventilation. 

Projektet beräknas vara klart våren 2019. 

Centralskolan Kök: 

Projektet omfattar ny- om och tillbyggnad av köket för Centralskolan samt nytt fläktrum på taket.  

Beräknad inflyttning sker senvintern 2019. 

Crosshallen, Solgläntan, Kyrkbyn;  

För närvarande inväntas beslut från Tierps kommun gällande hur crosshallen i Tierp, som köptes 

under året, ska användas och vilka åtgärder som skall vidtas vid Solgläntans förskola i Söderfors och 

skolan i Kyrkbyn. 

Miljöstugor/sophus  

För att minska brandrisken med fristående sopkärl så ska miljöhus upprättas vid bolagets fastigheter. 

Arbetet beräknas pågå fram 2021.  

Vegavallen: 

Vegavallen har byggts om i fyra etapper. Etapp 1 innefattade ny kylanläggning och ispist. Etapp 2 

omfattar bland annat tillbyggnad av 8 stycken omklädningsrum med tillhörande duschutrymmen. 

Etapp 3 omfattar tillbyggnad av kiosk, servering, förråd och omklädningsrum. Etapp 4 omfattar ny 

beläggning och utökning av löparbanor.  

Arbetet påbörjades hösten 2016 och avslutas våren 2019.  

Tobo masugn:  

Vid masugnen i Tobo genomförs renoverings- och rivningsarbeten efter en brand, det beräknas vara 

klart sommaren 2019. 

AB Tierpsbyggen 

Totalt investerade bolaget 82,4 mkr (75,9 mkr) i olika byggnadsprojekt under året.  

Skolvägen 2, Örbyhus 

Vid Skolvägen i Örbyhus har en stamrenovering genomförts i 2 etapper där även renovering av kök, 

invändiga ytskikt och balkonger har ägt rum.  

Arbetet färdigställdes hösten 2018. 

Björkgården 

Vid Björkgården i Tierp startade en ombyggnation av lokaler till 20 stycken trygghetsboenden samt en 

renovering av 13 stycken befintliga lägenheter.  

Projektet planeras vara färdigställt i april 2019.  

Torggatan 7 Tierp 

En totalrenovering av fastigheten har genomförts. Bland annat har byte av avloppsstammar, 

vattenledningar, elledningar, fönster och dörrar samt tilläggsisolering av fasad och vind, genomförts. 

Även balkonger och ventilation har bytts. 

I samband med renoveringen har även nybyggnation av 2 stycken lägenheter skett.  

Hornbergsvägen 5 I-J, Skärplinge 

En ombyggnad av lokal (Kyrkans hus) till 2 stycken lägenheter har genomförts.  

Inflyttning beräknas ske i mars 2019. 

 

Takbyten har genomförts på följande fastigheter: 
Mattiasgatan 10B i Tierp. Mattiasgatan 10C i Tierp. Mattiasgatan 12B i Tierp. Palmgatan 6 i Tierp  

 

Tammsväg 20: På Tamms väg 20 har en ombyggnation av fyra lokaler till fem stycken lägenheter 

påbörjats. Arbetet beräknas vara klart i april 2019. 

Karlitplan 8: På Karlitplan 8 utförs en stamrenovering. Renoveringen innefattar 18 stycken lägenheter 

och en lokal.  Arbetet beräknas vara klart våren 2019. 
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Hyror 
För 2018 skedde en hyreshöjning med 2,0 procent för de lokaler som Tierps kommun hyr. En av 

anledningarna var ökade kostnader för lokalvård som föranletts av ett stort behov av att förbättra 

kvalitén efter flera år med stora brister. Detta har åstadkommits genom att genomföra lokalvård i egen 

regi genom dotterbolaget Tierpsbyggen. 

Hyrorna för de lokaler som bolaget hyr från Tierps kommun var oförändrade och externa hyresavtal 

regleras som regler med index.  

För bostäderna i Tierpsbyggen höjdes hyrorna med 0,80 procent från och med 2018-01-01. 

 

Resultatutveckling 

Bolagets sjätte verksamhetsår visade ett resultat på 2,3 mkr (0,0 mkr). I enlighet med de nya 

redovisningsreglerna K3, som infördes 2014, har 5,4 mkr (11,8 mkr) av underhållskaraktär redovisats 

som förbättringsutgifter på annans fastighet. Koncernens samlade resultat blev 10,3 mkr (2,8 mkr). 

Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter och lokalbeståndet var i princip fullt uthyrt. 



Reparationer och underhåll 
Reparationskostnaderna uppgick till 4,5 mkr (5,6 mkr) vilket var något högre än förväntat. 

Underhåll motsvarande 4,1 mkr (4,4 mkr) har genomförts på fastigheterna. Tillsammans med de 

investeringar, av underhållskaraktär, på 5,4 mkr (11,8 mkr) som lagts ned 2018, har således underhåll 

på totalt 9,5 mkr (16,2 mkr) lagts på fastigheterna. 

 

 

Reparation och underhåll 2014-2018 

 

  
 

Taxebundna- och uppvärmningskostnader 
De taxebundna kostnaderna minskade med 4,8 procent jämfört med 2017.  

Den faktiska uppvärmningsförbrukningen minskade med 4procent och den klimatkorrigerade 

uppvärmningsförbrukningen minskade med 3 procent jämfört med 2017. 

Elförbrukningen minskade med 3 procent jämfört med 2017 och vattenförbrukningen minskade med 

10 procent jämfört med 2017. 
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Förbrukning av värme 2014-2018 

 

  
 

Total elförbrukning 2014-2018 

 

 
 

 

Vattenförbrukning 2014-2018 
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Miljöredovisning  
Tierps kommunfastigheter AB bedriver verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga till 

Tierps kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

Tillståndspliktiga verksamheter är:  

 Hantering av brandfarliga varor det vill säga förvaring och hantering av klass 1-2 vätskor, gas 

samt hantering av klass 3 vätskor ovan jord.  

 Spridning av bekämpningsmedel. 

 Nyinstallation av köldmedieanläggning som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter 

köldmedium. 

Anmälningspliktiga verksamheter är:  

 Transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. 

 Förvaring av klass 3 vätska i mark och ovan jord inom vattenskyddsområden. 

 Köldmedieanläggningar som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium. 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 Energideklarationer 

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med regelbundna intervaller enligt förordningen om 

brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. Besiktningarna säkerställer cisternernas standard för att 

minimera risken för utsläpp och förorening av mark och grundvatten. Vid 2018 års utgång fanns 4 

stycken cisterner i drift i verksamheten.  

 

Anläggningar med köldmedium förekommer av fyra orsaker.  
1. Vid värmeproduktion från omgivning eller tillvaratagande av värme i frånluften med 

värmepump. Företaget förvaltar 5 stycken fastigheter med dessa installationer vid 2018 års 

utgång.  

2. I lokaler som utnyttjas av verksamheter med någon form av kylbehov. Det kan till exempel 

bestå av kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna konsumtion står för mindre än 5 

procent av fastighetselen i verksamheten.  

3. I anläggningar som genom sin drift skapar en bättre arbetsmiljö med liten påverkan i form av 

buller. Det kan till exempel avse lokaler med behov av air-condition. Även denna konsumtion 

är mindre än 5 procent av fastighetselen. 

Anläggningar med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium genomgår periodisk läcksökning 

enligt de föreskrifter som finns. En kontrollrapport skickas årligen till miljöförvaltningen avseende de 

köldmedieanläggningar vilkas totala fyllnadsmängd uppgår 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 

I verksamheten finns för närvarande 23 stycken sådana anläggningar, fördelade på 7 fastigheter. 

Förväntad utveckling 

Under hösten genomförde kommunen en utredning av de framtida behoven av förskolor/skolor och 

kök både utifrån kommunen som helhet men även utifrån varje orts förutsättningar. 

Utredningar inte bara sett till behovet utifrån befolkningsutveckling utan även utifrån andra aspekter 

som till exempel pedagogik. Denna utredning måste nu hanteras politiskt vilket medför att de tidigare 

planerade byggnationerna kommer att senareläggas. 

Det finns ett ökat behov av lokaler inom skola och förskola men det viktiga är att de byggnationer som 

behövs genomförs på rätt ställe långsiktigt. Det är också viktigt att gemensamt med kommunen hitta 

rätt lokaler till kommunens verksamheter 

 

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget 
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat  8 603 456 kr 

Årets resultat   2 346 591 kr 

Summa   10 950 047 kr 


