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Fem år i sammandrag
2013

2014

2015

2016

2017

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

971,5
44,6
0,8
904,7
426,5
289,8
43,5
48
686,2
20,99
20 144
1 562

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

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

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

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

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

4,6
1 626,2
443,1
931
27
27
56 811

24,1
1 853,9
461,7
1 023,8
25
23
53 907

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

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

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

22
9
7
2
1
2
3
3
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

20
9
6
3
1
1
3
6
49

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

* 2014 avser mandatperioden 2014-2018.
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Förvaltningsberättelse för kommun och kommunkoncern
Bokslut har upprättats för år 2017.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens
översikt
och
analys
av
de
olika
verksamhetsområdena
inklusive
de
kommunala bolagen.

och inom offentlig sektor är bristen på
arbetskraft stor.
Arbetsförmedlingen bedömer i sin prognos för
åren 2017 till 2019 att den svenska arbetsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas
mycket starkt. Prognosen visar att utbudet av
arbetskraft ökar med ytterligare 138 000
personer under åren 2018 och 2019.
Sysselsättningen beräknas växa med 74 000
personer under 2018 och med 56 000 personer
år 2019, men bristen på arbetskraft bromsar
utvecklingen. Arbetslösheten i åldrarna 16-64
år var 6,8 procent år 2017. Den beräknas
sjunka till 6,6 procent år 2018 och sedan öka
till 6,7 procent år 2019. Efterfrågan på
arbetskraft fortsätter att vara mycket stor under
prognosåren och såväl offentliga som privata
arbetsgivare planerar för stora ökningar av sina
personalstyrkor. Samtidigt blir det allt svårare
för arbetsgivarna att hitta den arbetskraft de
söker.

Omvärldsanalys
Ekonomiska omvärldsfaktorer
Svensk ekonomi går starkt och det mesta pekar
på en fortsatt konjunkturuppgång, enligt en
prognos från Konjunkturinstitutet (KI). Att
bostadspriserna faller utgör dock en
osäkerhetsfaktor framöver. En starkare global
konjunktur och en relativt svag krona medför
att exporten blir en ännu viktigare drivkraft för
tillväxten i den svenska ekonomin. En
expansiv finanspolitik och en industri som får
medvind från en global konjunkturuppgång
bidrar till att svensk BNP växer snabbt under
år 2018. På grund av dämpade inflationsutsikter gör KI bedömningen att Riksbanken
avvaktar med att höja reporäntan till hösten
2018. Reporäntan kommer enligt prognosen att
ligga på -0,25 procent vid 2018 års slut och
ligga kvar där även vid slutet av 2019.
Riksbanken bedömer i sin prognos att
långsamma höjningar av reporäntan inleds
under andra halvåret 2018. Den starka BNPtillväxten under senare delen av 2017 spiller
över på tillväxten för helåret 2018. Trots att
tillväxten gradvis dämpas under 2018 ökar
därför BNP-tillväxten till 2,9 procent, enligt
Riksbanken.

Den totala arbetslösheten i Tierps kommun år
2017 uppgick till 9,1 procent av arbetskraften i
åldrarna 16-64 år. I riket som helhet var
motsvarande andel 7,5 procent. Arbetslösheten
i kommunen och i riket som helhet har sjunkit
med 0,1 procentenheter jämfört med
föregående år. I Uppsala län, liksom i riket
som helhet, minskade antalet personer som år
2017 berördes av varsel om uppsägning. Flest
berörda av varsel i riket fanns inom näringsgrenen offentlig förvaltning, utbildning, vård
och omsorg, sociala tjänster med mera.
Nyföretagandet i Sverige minskade enligt
Bolagsverket med 1 procent under år 2017
jämfört med 2016. I Uppsala län minskade
nyföretagandet med 0,5 procent år 2017
jämfört med året innan. Enligt Upplysningscentralen (UC) registrerades 101 nya företag i
Tierps kommun under 2017, jämfört med 163
nya företag år 2016.

Arbetsmarknad, näringsliv och tillväxt
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer i sin
prognos att arbetslösheten sjunker under år
2018 för att 2019 bottna på 6,2 procent. Enligt
KI kommer sysselsättningen att fortsätta öka
under 2018 och 2019. Sysselsättningstillväxten
dämpas dock till följd av fortsatt brist på
arbetskraft med relevant kompetens. Allt fler
arbetsgivare i näringslivet upplever brist på
arbetskraft. Tydligast är bristen inom byggbranschen, men även inom andra branscher

I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners
företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats
110 år 2017. Det är den bästa placering
kommunen har haft i rankningen. År 2016
hade
Tierps
kommun
plats
128.
Undersökningen baseras till två tredjedelar på
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resultatet av en enkätundersökning till företag
och till en tredjedel på statistiska faktorer. De
indikatorer som kommunen har förbättrat sin
placering mest i jämfört med föregående år
avser kommunpolitikernas attityder till
företagande, tjänstemännens attityder till
företagande och service till företagen.

Enligt SCB var medelpriset för ett småhus för
permanentboende år 2016 i Tierps kommun
1 459 000 kronor. Medelpriset för småhus för
permanentboende steg med 14 procent från år
2015 till 2016. På 10 år, mellan år 2006 och
2016, har priset för småhus stigit med 87
procent.

Bostäder och fastighetsmarknad*

Medelpriset för ett fritidshus i Tierps kommun
var 813 000 kronor år 2016, det betyder att
medelpriset har sjunkit med 4 procent från år
2015.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var
medelpriset för småhus i Sverige 2 772 000
kronor år 2016, vilket var en ökning med 8
procent jämfört med år 2015. För ett fritidshus
var medelpriset 1 660 000 kronor 2016, år
2015 var motsvarande siffra 1 602 000 kronor.
Det motsvararar en ökning med 4 procent.

Diagram 1 visar prisutvecklingen för småhus
och fritidshus i Tierps kommun och riket år
1996-2016.
*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad
avser år 2016. Statistiken för år 2017 publiceras hos SCB i
slutet av maj 2018.

Köpeskilling för småhus i Tierps kommun och riket år 1996-2016
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Befolkningsförändringar
Diagram 2 visar in- och utflyttning respektive
födda och döda i Tierps kommun år 2007 till
2017. Tabell 1 visar folkmängd och
befolkningsförändringar 2017 i riket, Uppsala
län och i länets kommuner.

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick den
31 december 2017 till 20 930 personer, vilket
är en ökning med 186 personer. År 2017
flyttade 1 364 personer till Tierps kommun och
1 186 personer flyttade ut från kommunen. Det
ger ett flyttningsnetto på + 178 personer
jämfört med + 197 personer år 2016. År 2017
är kommunens födelsenetto -4, vilket betyder
att det dog 4 personer fler än vad som föddes
under året.

Källor:
- Konjunkturinstitutet (Konjunkturläget december 2017)
- Riksbanken (Penningpolitisk rapport februari 2018)
- Arbetsförmedlingen (Öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andelar av den
registerbaserade arbetskraften), (Varselstatistik per län),
(Arbetsförmedlingens prognos för åren 2017-2019)
- Bolagsverket (Nyföretagandet)
- Svenskt Näringsliv (Ranking Företagsklimat)
- Statistiska centralbyrån (SCB

Diagram 2.

Tabell 1. Folkmängd och befolkningsförändringar 31 december 2017

Riket
Uppsala län
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar

Folkmängd
10 120 242

Folkökning
125 089

Födda
115 416

Döda
91 972

Födelsenetto
23 444

Inflyttade
144 489

368 971
43 797
13 854
21 083
18 064
20 930
219 914
9 402
21 927

7 598
809
99
346
741
186
5 355
-43
105

4 149
504
134
196
253
229
2 508
112
213

2 829
389
164
144
96
233
1 461
102
240

1 320
115
-30
52
157
-4
1 047
10
-27

21 317
2 693
990
1 543
1 641
1 364
16 083
628
1 130

9

Ut- Flyttnings- Justeflyttade
netto ringar
45 620
98 869
2776
15 105
2 004
861
1 248
1 058
1 186
11 823
681
999

6 212
689
129
295
583
178
4 260
-53
131

66
5
0
-1
1
12
48
0
1
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Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att besluta vad som ska göras och
att se till att kommunfullmäktiges beslut
verkställs. Styrelsen består av 15 ledamöter
och 15 ersättare valda av kommunfullmäktige.

Kommunens organisation
Den politiska organisationen
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta
beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige
har 49 ledamöter som väljs vart fjärde år.
Nedan finns mandatfördelningen under
mandatperioden 2014-2018:

Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen:





Socialdemokraterna (S)
20
Centerpartiet (C)
9
Moderaterna (M)
6
Miljöpartiet de gröna (MP) 3
Sverigedemokraterna (SD) 6
Liberalerna (L)
1
Vänsterpartiet (V)
3
Kristdemokraterna (KD)
1

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

Utskotten har delegation att fatta vissa beslut.
Tjänstemannaorganisationen
Tjänstemannaorganisationen
består
av
kommundirektör och tre block; produktion,
gemensam service och medborgarservice.
Större delen av kommunens verksamheter hör
till blocket produktion. Här ryms till exempel
tjänsteproduktion
inom
vård,
omsorg,
utbildning samt kultur och fritid.

Demokratiberedningen är en fast beredning
knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige
kan, utöver demokratiberedningen, inrätta
tillfälliga beredningar. Beredningarna ska
utgöra en direkt länk mellan fullmäktige och
medborgarna, dialogen kan ske till exempel
genom öppna sammanträden och medborgardialog. Under år 2017 var ingen tillfällig
beredning verksam.

Gemensam service ska ge den politiska
organisationen samt produktion, medborgarservice och kommundirektör stöd med
ekonomi, arbetsliv- och personalfrågor, IT,
kostfrågor, upphandling, löneadministration,
pensioner, nämndadministration, dokumenthantering, kvalitet och utveckling.

Valnämnden ansvarar, på lokal nivå, för
genomförandet av allmänna val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige, val till
Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps
kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska också vara kommunens
ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för
myndighetsutövning, rådgivning, vägledning,
marknadsföring, kommunikation och service.

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd
för kommunens egna verksamheter. Detta för
att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Kommundirektörens ansvarsområden är bland
andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs
effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta
mål och fattade beslut.

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

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

Uppsala kommun är värdkommun för
samarbetena inom överförmyndarnämnden och
räddningsnämnden.

Tierps kommunfastigheter AB hanterar skötsel,
underhåll samt investeringar i merparten av de
lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps kommunfastigheter AB har ett
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dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps
kommuns helägda bostadsföretag.
Tierps Energi och Miljö AB hanterar det
praktiska utförandet inom vatten och avlopp,
renhållning och gata/park. Tierps Energi och
Miljö AB har ett dotterbolag, Tierps
fjärrvärme AB, som försörjer villor, industrier,
skolor, handels- och serviceföretag med miljövänlig värme i Tierp, Karlholmsbruk och
Örbyhus.
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Årsredovisning 2017

Mål
Vision för Tierps kommun

Verksamheternas mål

Kommunfullmäktige beslutade den 15
september 2015 att anta en ny vision för Tierps
kommun att gälla från och med år 2016.
Visionen togs fram genom omfattande
medborgardialoger där drygt 2 000 personer
kom till tals, varav hälften var barn och
ungdomar. Visionen konkretiseras i tre arenor;
livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan.

Alla kommunens verksamheter har haft
möjlighet att formulera egna mål för sin
verksamhet. En del av målen är långsiktiga och
andra mer kortsiktiga. Till en del av målen
finns det mått och andra är svårare att mäta.
Mål utifrån den Regionala
strategin för Uppsala län (RUS)

utvecklings-

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

Kommunens övergripande mål
Utifrån den nya visionen har ett övergripande
inriktningsmål samt fyra stycken kommungemensamma mål utarbetats. Utöver dessa mål
har kommunens verksamheter också egna mål
för respektive verksamhet.
Övergripande inriktningsmål
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar
kommun med ekonomin i balans.
Kommungemensamma mål 2017-2019
Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt
värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket
Tierp och vår historia med stolthet

Tierps kommun har valt följande mål ur den
regionala utvecklingsstrategin år 2017:
 Andelen gymnasieelever med examen inom
4 år ska överstiga 80 procent år 2030. Ett
delmål på 75 procent ska uppnås år 2020
 Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska
överstiga 80 procent år 2020

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

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

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

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

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

 Antal nystartade företag per år ska överstiga
13 företag per 1000 invånare till år 2020
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förbättrade digitala evenemangskalendern
underlättar för både arrangörer och besökare.
Flera verksamheter arbetar med att utveckla
informationen på den nya webbplatsen.
Kommunens externa webbplats, liksom den
interna webbplatsen Insidan, är verktyg som
används för att synliggöra för medarbetare och
medborgarna vad som händer i kommunen.

Måluppfyllelse
Det har påbörjats ett arbete med att tydliggöra
kommunens mål och mätbarheten av dessa.
Kommunens mål ska bli SMARTA, vilket

betyder att de ska vara specifika, mätbara,
accepterade, realistiska och tidsbundna.

Utvald information översattes till flera språk.
Bland annat information om 7stories, låna en
ortsbo, naturguide och föreningslotsen.
Under året har det arbetats med att
tillgängliggöra friluftslivet både genom
kommunikation och fysisk anpassning.
Exempel på en fysisk anpassning är badplatsen i Mehedeby som gjordes tillgänglig för
personer med fysisk funktionsnedsättning.

Attraktivt

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

En attraktiv kommun behöver lyssna på sina
medborgare och erbjuda god service.
Kommunen har arbetat aktivt med resultat från
de kundundersökningar som genomförts.
Utifrån resultat från brukarundersökningar har
till exempel fokus under 2017 inom
äldreomsorgen varit måltidssituationen och
utemiljön. Inom funktionshindradeomsorgen
har fokus lagts på ökad delaktighet för
kunderna och att öka kundens inflytande på
utförda insatser. Kultur och fritid har utökat
öppettiderna inom flera av sina verksamheter
efter kunders önskemål. Sedan april 2017 finns
en digital servicepunkt i kommunhusets entré
som bemannas av handläggare från Skatteverket. Målet är att lära kunderna att utföra
skatteverks-, pensions- och försäkringskasseärenden digitalt. Servicepunkten gör att
medborgare med frågor i dessa ärenden får mer
tillgänglig service.

Under året har kommunen varit representerad
vid olika mässor och evenemang. Syftet har
varit att visa att Tierps kommun är en attraktiv
plats att besöka, bo, leva, verka och etablera
sig på. Kommunen har ställts ut och
presenterats vid bland annat 60plus mässan,
Relationsdagen,
Bomässan
55+,
EMtävlingarna i dragracing, Tierps torgfest,
Ba(r)ndagen och Speedgroup Nyköping.
Det pågår arbete med att synliggöra Tierps
kommun och det planeras en nysatsning på
Bilden
av
Tierp.
Enligt
Statistiska
centralbyrån,
SCB,
ökade
antalet
övernattningar
på
kommunens
boendeanläggningar under sommarsäsongen
2017. Det är ett mått på att besöksnäringen
växer och att Tierps kommun blir allt
attraktivare för besökare. En utökning av
näringslivsenheten har gjort att kommunen har
förstärkt sin kompetens inom bland annat
näringslivsfrämjande åtgärder, arbetsmarknad,
landsbygdsutveckling
och
besöksnäring.
Turistinformationen
i
kommunen
har
utvecklats i samarbete med Stiftelsen Leufsta.
Det sker allt fler dialoger och samverkan med
näringsliv och föreningsliv i kommunen.

Ett gott bemötande från kommunens anställda
bidrar till kommunens attraktivitet. Det har
under året pågått aktivt arbete inom flera
verksamheter med bemötande och kommunens
värdeord. En gruppintroduktion för nyanställda
genomfördes i oktober 2017. Vid rekryteringar
av nya medarbetare har alternativa kanaler
prövats, till exempel Facebook och LinkedIn.
Det är dock svårt att avgöra hur stor effekt det
har haft.

Tierps kommun har fått en ny extern webbplats
– tierp.se. Nya tierp.se ger fler möjligheter att
nå ut till medborgare och besökare. Bland
annat finns en separat flik för turism som gör
det möjligt att visa hela utbudet för besökaren
inom kategorierna bo, äta och göra. Den

Genom kulturarvstrappan har kommunens
kulturhistoria kommunicerats till elever i
årskurserna 4-9. Kommunens historia lyfts
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också fram i programverksamheten på
biblioteken. Tanken är att kommunens historia
ska finnas närvarande i Tierpsrummet i nya
kulturhuset Möbeln.

under året. Kommunen har tilldelats § 37a
medel från Länsstyrelsen för att genomföra
projekten låna en ortsbo och föreningslotsen i
samverkan med föreningar och studieförbund.
Svenska med baby har genomförts på Tierps
biliotek i samverkan med familjecentralen.
Tillfällena har besökts flitigt av såväl svenskar
som nyanlända. En handlingsplan för
integration antogs under året.

Attraktivt och hållbart

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

Under året har det ordnats flera mötesplatser,
till exempel aktiviteter på Vendelbadet,
familjelördagar, integrationsprojekt, öppen
sporthall och grillplats vid Vegavallen.
Planeringen av Kulturhuset Möbeln pågår,
tanken är att det ska bli en inkluderande
mötesplats för alla. Medborgarnas deltagande
har varit stort vid samråd om utformning av
offentliga miljöer, till exempel nya lekplatser.

Utvecklingen av Tierps tätort pågår. Det finns
ett fortsatt stort intresse för att etablera företag
och
bygga
bostäder
i
kommunen.
Planprocesserna är långt framskridna för det
nya bostadsområdet Siggbo trädgårdsstad och
för det nya kvarteret Unionen. Attraktiviteten
består i att skapa boende centralt och i
pendlarnära lägen. Detaljplanen för handelsområdet i direkt anslutning till Siggbo
trädgårdsstad har vunnit laga kraft.

Inom arbetsmarknadsenheten har "verkstan"
kommit igång under hösten 2017. Syftet med
verkstan är att arbeta med personer som står
långt från arbetsmarknaden. Samverkan har
skett med bland annat sociala företag. Inom
boendestöd har arbetet fortsatt med att utveckla
specialiserade insatsteam (psykiatri/missbruk/
familj). Projektet socialtjänst hjärta skola har
genomförts och utmynnat i en fastställd rutin
för samverkan mellan socialtjänst och skola –
SamBaT.

Konstnärlig gestaltning bidrar till att skapa
attraktiva miljöer. Det har under året funnits en
genomgående tanke kring den konstnärliga
gestaltningen i de projekt som genomförts i
kommunen.
Under året har arbetet fortsatt i enlighet med
den fastställda boendeplanen för äldre. En
bomässa genomfördes under våren 2017.

Kommunens intranät Insidan har gjort det
lättare för anställda att kommunicera med
varandra. Det upplevs positivt med kortare
informationsflöden och att alla får samma
information samtidigt är inkluderande. Skype
underlättar deltagande i möten.

Inkluderande

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

Det har under året erbjudits gemensam
friskvård inom några enheter. Det medförde
ökad sammanhållning och gemenskap.

För att motverka utanförskap och underlätta
integration har enheterna inom vård och
omsorg tagit emot praktikanter och elever med
svenska som andraspråk. Språkombud och
inkluderingshandledare har utbildats enligt
KIVO-C modellen. Modellen är ett ESFprojekt i syfte att stödja och handleda
språksvaga på arbetsmarknaden.

Ekologiskt hållbart

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

Det har under året pågått ett aktivt arbete med
mottagandet av nyanlända. Inom ramen för
kommunens integrationsprojekt genomfördes
29 projekt i samverkan med civilsamhället

Ett hemtjänstområde har öppnat en filial i ett
ytterområde för att minska restider och avgasutsläpp. Transporter har effektiviserats genom
ruttplanering och varje hemtjänstområde har
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införskaffat el-cyklar. En kartläggning har
genomförts för att optimera skolskjutsarna.

År 2016 var det 62,2 procent av eleverna
på kommunal gymnasieskola i Tierps
kommun som hade tagit examen inom 4 år.
År 2015 var motsvarande siffra 64,7
procent.

Digitala möten via Skype används allt mer i
stället för att resa, till exempel vid samarbetssamtal mellan föräldrar bosatta på olika orter.
Kollektiva
färdmedel eller
samåkande
rekommenderas vid resor. Tierps kommun
deltar i projektet Fossilfria och effektiva
transporter i östra Mellansverige som drivs av
länsstyrelserna i Uppland, Södermanland och
Västmanland.
Kommunen har varit med och utarbetat en ny
handlingsplan för livsmedelsproduktion. Syftet
med planen är att säkerhetsställa en ökad och
hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden. Kommunen har under året uppnått det
politiska beslutet om att 25 procent av inköpta
livsmedel ska vara ekologiska. Det sker
kontinuerligt arbete för att minska matsvinnet.

För att uppnå målen år 2020 och 2030
arbetar gymnasieskolan aktivt med
elevhälsa, inkludering och motivation för
att fler elever ska lyckas med sina studier.
Mål: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64
år ska överstiga 80 procent år 2020
Statistik från statistiska centralbyrån den 31
december 2015 visade att andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år var 78 procent.
81 procent av männen och 74 procent av
kvinnorna var förvärvsarbetande. Andelen
sysselsatta går att mäta på olika vis, men om
man ser på andelen förvärvsarbetande så är
Tierps kommun på god väg att nå målet till år
2020.

Vid planläggning av nya områden värderas
kollektivtrafikstråken högt i avvägning mot
andra samhällsintressen. Detta för att skapa
möjlighet för medborgare till ett hållbart
resande.

Arbetsmarknadsenheten fortsätter att utveckla
sina insatser för de som står nära arbetsmarknaden för att undvika lång tid i
utanförskap. Samverkan med det lokala
näringslivet är prioriterat i arbetsmarknadsenhetens fortsatta arbete. Behov av
sysselsättningsåtgärder inventeras kontinuerligt
för att skapa förutsättningar för grupper med
svag förankring på arbetsmarknaden. Insatser
genomförs för att underlätta inträde på
arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat i
samverkan med övriga kommuner i länet.

Det planeras energieffektiviserande åtgärder i
kommunens lokaler tillsammans med Tierpsbyggen. Ett arbete har påbörjats för att
motivera små och medelstora företag att
effektivisera sin energianvändning. Vid
företagarfrukostar och externa nätverksträffar
har företag fått information om hur de kan
minska sin klimatpåverkan och bli mer
hållbara.
Vid miljötillsyn är bland annat energianvändning och användning av fossila bränslen
fokusområden.

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

Under året har miljö och ekologisk hållbarhet
lyfts vid till exempel earth hour och
framtidsdagen. Nästan hälften av kommunens
förskolor är certifierade med grön flagg.
Mål från den Regionala utvecklings-strategin
(RUS)

Det görs aktiva insatser för att stötta unga som
riskerar att inte fullfölja gymnasiet. Fortsatt
samverkan med arbetsförmedlingen och
samordningsförbundet är viktigt för att
tillsammans skapa förutsättning för särskilt
svaga grupper i samhället.

Mål: Andelen gymnasieelever med examen
inom 4 år ska överstiga 80 procent år 2030.
Ett delmål på 75 procent ska uppnås år
2020.

Mål: Minst 90 procent av alla hushåll och
verksamheter ska vara anslutna till snabbt
och kapacitetsstarkt bredband minst
100Mb/sek till år 2020.
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Den planerade bredbandsutbyggnaden ligger
för närvarande i fas med den överenskommelse
som finns. Tierps kommun samverkar med
nätägare som bygger bredband inom Tierps
kommun.

Målet var inte uppnått år 2017. År 2017
startade 7,2 företag per 1000 invånare i Tierps
kommun. År 2016 var motsvarande siffra 9,2
företag per 1000 invånare. Nyföretagande har
sjunkit i hela Sverige, dock har det sjunkit lite
mer i Tierps kommun än i hela länet och i
riket.

Mål: Antal nystartade företag per år ska
överstiga 13 företag per 1000 invånare till
år 2020

Övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål 2017-2019
Det övergripande inriktningsmålet och de kommungemensamma målen är långsiktiga mål. De kommungemensamma
målen gäller år 2017 till 2019. Här finns en bedömning av i vilken riktning kommunen är på väg år 2017 i förhållande till
målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på tidigare i kapitalet ”Måluppfyllelse”.
Mål
Status och utveckling
Övergripande
inriktningsmål

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

Attraktivt

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

Attraktivt och
hållbart

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

Inkluderande

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

Ekologiskt hållbart

Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
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Mål utifrån den Regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS)
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga mål som ska vara uppfyllda år 2020 eller år 2030. Här finns en bedömning av i vilken riktning
kommunen är på väg år 2017 i förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på tidigare i kapitalet ”Måluppfyllelse”.
Mål

Status och utveckling

Bedömning

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år 2030.
Ett delmål på 75 procent ska uppnås år 2020.

Examen inom 4 år 2016: 62,2 %
Examen inom 4 år 2015: 64,7 %

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

Förvärvsarbetande 2016: 78 %
Förvärvsarbetande 2015: 78 %
Förvärvsarbetande 2014: 77 %

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

Arbete pågår. Finns dock, inget bra
mått.

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

Bredbandsutbyggnad i fas med
överrenskommelse.

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

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

Verksamhetsmål
Alla kommunens verksamheter har haft möjlighet att formulera egna mål för sin verksamhet.

Måluppfyllelse
Helt
uppfyllt

Medborgarservice

Gemensam service

Säkra möjliggörandet för byggnation av bostäder, industri/verksamheter/handel samt
tillhörande infrastruktur
Fortsätta arbetet med att bygga varumärket Tierps kommun utifrån tidigare underlag
Öka attraktivitet och stärka värdskapet
Engagerade och delaktiga medarbetare

Delvis
uppfyllt

X
X
X
X

Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö

X
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Inte applicerbart

X

Utveckla ett internt förhållningssätt med effektiva metoder, attityder och bemötande för att
möta kundens behov inom, samt främja etablering/investering. Ett så kallat ”Business
Attraction Team”
Stödja övriga verksamheter och politisk organisation i att uppnå de kommungemensamma
målen (inkl. de verksamhetsspecifika målen) utifrån vision, strategiska utvecklingsområden
och övergripande mål

Inte
uppfyllt

X
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X

Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för idrottsutövande

Kultur och fritid

Öka tillgängligheten i form av öppettider och varierat utbud

X

Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig, enkel och aktuell information

X

Stärka och utveckla friluftslivet

X
X

Skapa nya och levande mötesplatser
Synliggöra kommunens kulturarv

X

Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället

X

Öka miljömedvetenheten

X

Erbjuda barn plats i en god pedagogisk verksamhet.

X

Erbjuda ändamålsenliga lokaler och grupperingar och i möjligaste mån utifrån föräldrars
önskemål
Förskola

Ökad uppfyllelse av läroplanens mål med hållbar utveckling som sammanhållande idé vilken
genomsyrar verksamhetens alla delar

X
X
X

Stärka det pedagogiska och det organisatoriska ledarskapet bland medarbetare och chefer

X

Verksamhetens ekonomiska utfall i balans med budget
Verksamheten ska hålla hög kvalitet, ge goda resultat och ge eleverna en bra grund för
fortsatt utveckling
Miljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. Vi har nolltolerans mot
mobbing och kränkande behandling

Grundskola

X
X

Arbetet ska resultera i ett gott integrationsarbete

X

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

X

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

X

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

Gymnasieskola

X
X

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle

X

Högbergsskolan skall vara en attraktiv skola där eleverna uppnår höga studieresultat.
Eleverna ska, utifrån sina förutsättningar, erbjudas möjlighet att uppnå goda studieresultat
och utbildas till goda samhällsmedborgare, utifrån vårt samhälles värderingar
Att vi ger eleverna möjlighet att uppnå uppsatta mål
Verksamhetens ekonomiska utfall i balans med budget

X
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Äldreomsorg

Funktionshindradeomsorg

Individ- och
familjeomsorg

Nöjda kunder
Bedriva förebyggande arbete med uppsökande verksamhet och öppna insatser
Vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare
Ha effektiva arbetssätt/processer
Aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling
Bedriva verksamheten kostnadseffektivt inom budgetram
Nöjda kunder.
Bedriva förebyggande arbete med uppsökande verksamhet och öppna insatser
Vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare
Ha effektiva arbetssätt/processer
Aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling
Bedriva verksamheten kostnadseffektivt inom budgetram
Ge barn, som inte har samma förutsättningar som andra, möjlighet till en bra start i livet
Underlätta inkludering

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fortsatt utveckling av tidiga insatser på hemmaplan

X

Attraktiv arbetsgivare
Ekonomi i balans

X
X

Samverkan med landstinget för att utveckla och bevara närvården

X
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Tjänstegarantier

Hemtjänstinsatser
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska
påbörjas inom sju arbetsdagar efter beviljat
omvårdnadsbeslut. Om garantin inte hålls,
kompenseras den enskilde med ett avdrag på
avgiften motsvarande högst en månads
omvårdnadsavgift.
Tjänstegarantin
har
uppfyllts år 2017 och ingen kompensation har
betalats ut.

Utvärdering
och
uppföljning
av
de
tjänstegarantier som varit aktiva under året
görs i samband med upprättande av årsbokslut.
Under 2017 var följande garantier aktiva.
Svar inom 24 timmar från medborgarservice
Kundansvariga på medborgarservice ska
återkomma inom 24 timmar på helgfria
vardagar till kunder som ställer frågor till
kommunen. Om det dröjer mer än 24 timmar
ska kunden, efter anmälan, kompenseras med
en trisslott. En lott delades ut under år 2017.

Förskoleplats inom fyra månader
Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för
barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år
erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger.
Kommunen erbjuder plats inom fyra månader
efter att vårdnadshavaren har anmält behov av
plats. Om kommunen inte uppfyller tjänstegarantin är första månaden avgiftsfri.
Tjänstegarantin har uppfyllts år 2017 och
kommunen har inte betalat ut någon
kompensation.

Bygglov inom detaljplanelagt område
Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas
inom fem veckor från den dag då kompletta
handlingar har lämnats in, under förutsättning
att ingen annan part måste höras i frågan. Om
beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden,
efter anmälan, kompenseras genom tio
procents rabatt på bygglovsavgiften. År 2017
delades kompensation ut i ett ärende.
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Regional utveckling och
samverkan
Företagargalan hade 5-årsjubileum, galan
besöktes av cirka 400 gäster.

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

Turistinformationen i kommunen utökades
under året i samarbete med Stiftelsen Leufsta.
Utöver bemanning i Lövstabruk har de hjälpt
till med distribution av besökskartor och annat
material till boendeanläggningar, butiker,
restauranger, bensinstationer och informationspunkterna vid Tierp Porten och Örbyhus
golfklubb. Ett digitalt surfbord har varit
placerat i Lövstabruk under sommaren för att
ge besökare en tydlig och digital bild av
kommunen.

Regionalt samarbete i form av gemensamma
nämnder över kommungränserna fortsätter. I
den gemensamma lönenämnden ingår Tierps,
Älvkarleby och Knivsta kommuner med Tierps
kommun som värdkommun. Tierps kommun är
även värdkommun för den gemensamma ITnämnden för Tierps och Älvkarleby
kommuner. Regionalt samarbete inom
räddningstjänsten fortgår genom den gemensamma räddningsnämnden i Tierps, Uppsala
och Östhammars kommuner med Uppsala
kommun som värdkommun. Uppsala kommun
är även värdkommun för den gemensamma
överförmyndarnämnden.

Den
15-26
september
arrangerades
Ba(r)ndagen 2017 av den ideella föreningen
Racing Rascals. Totalt var det ett 50-tal barn
med till exempel sjukdom eller psykisk ohälsa
i familjen som blivit nominerade att få åka i
häftiga bilar vid Tierps arena. Medborgarservice fanns närvarande under evenemanget
och presenterade kommunen.

Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i
kommunhusets entré som bemannas av
handläggare från Skatteverket. Målet är att lära
kunderna att utföra sina skatteverks-, pensionsoch försäkringskasseärenden digitalt. Servicepunkten erbjuder allmän vägledning, hjälp till
självhjälp och digital självservice.

Kommunen har tilldelats § 37a medel från
länsstyrelsen för att genomföra två projekt.
Projektet låna en ortsbo genomförs i
samverkan med tillsammans för Tierps
kommun och projektet föreningslotsen
genomförs
i
samverkan
med
SISU
idrottsutbildarna i Uppland. År 2017 var sista
året med kommunens integrationsprojekt.
Inom ramen för projektet genomfördes många
projekt i samverkan med civilsamhället.

Tierps kommun hade för första gången
representanter på Almedalsveckan på Gotland.
Syftet med kommunens deltagande var främst
att visa att region Uppsala står enad i frågan
om infrastruktur och att bygga fyra tågspår
mellan Stockholm och Uppsala.

Länsstyrelsen i Uppsala län håller i samverkan
kring migration och integration i länet. På
området sker samverkan mellan kommunerna i
länet,
migrationsverket,
regionen
och
försäkringskassan.

Samarbetsorganisationen Näringsliv i samverkan (NIS) är en sammanslutning av Tierps
kommun, Företagarna i Tierp samt Örbyhus,
Tobo, Vendel företagarföreningar. NIS har
under året anställt en samordnare för att
administrera och genomföra föreningens
uppdrag. I och med detta möts behovet av
utveckling och förstärkning i samarbete med
företagen.

Inom arbetsmarknadsenheten har verkstan
kommit igång under hösten 2017. Syftet med
verkstan är att arbeta med de som står långt
från arbetsmarknaden. Samverkan har skett
med
bland
annat
sociala
företag.
Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete
med arbetsförmedlingen i olika projekt för att
stödja personer till arbete eller studier.

Det har under året anordnats välbesökta
frukostmöten på plats hos företag och
organisationer. Syftet är att vara en mötesplats,
förmedla information och presentera nya
företag. Deltar gör företagare, organisationer,
politiker och tjänstemän från kommunen.

21

Årsredovisning 2017

Individ- och familjeomsorgen samverkar inom
samordningsförbundet med kommunerna i
länet, region Uppsala, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan.
Inom förskoleverksamheten har det i
samarbete med Linnéuniversitetet startats
kollegiala reflekterande samtalsgrupper med
syfte att förebygga stress på jobbet.

Det har på kultur- och fritidsområde under året
genomförts
projekt
tillsammans
med
föreningar och näringsliv, till exempel Tierps
filmfest, familjelördagar och världens bästa
sommarlov.
Länsstyrelsen håller i samverkan i länet
gällande ANDT (alkohol, narkotika, dopning
och tobak) där kommunen finns med.

Kulturskolan har deltagit i det nationella
erfarenhetsutbytesprogrammet VIDD kring
arbete med funktionsvariationer. Inom
projektet letar man efter tips och metoder som
kan göra estetiska verksamheter mer
tillgängliga.

Kommunen har deltagit i regionens arbete med
att utarbeta en ny handlingsplan för
livsmedelsproduktion.
Syftet
med
handlingsplanen är att säkerhetsställa en ökad
och hållbar livsmedelsproduktion i länet i
framtiden.

Teknikcollege och vård- och omsorgscollege
drivs inom ramen för gymnasiet och i
samverkan med Uppsalaregionen för att uppnå
bättre synkning mellan skola och näringsliv.
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fest, Ba(r)ndagen, Speedgroup Nyköping och
EM-tävlingarna i dragracing vid Tierps Arena.

Verksamheternas år
Nedan finns en sammanfattning av viktiga
händelser från kommunens verksamhet och
kommunala bolag under år 2017.

Kundcenter hanterade cirka 55 000 ärenden
under år 2017, av dessa var ungefär 40 000
växelsamtal. I början av juni 2017 lanserades
Tierps kommun nya webbplats tierp.se.

Kommundirektör
Som konsekvens av rekommendationer i
ändrad
kommunallag
har
tjänstetiteln
kommunchef ändrats till kommundirektör.
Denna ändring, tillsammans med ny
instruktion för kommundirektör Tierps
kommun, fastställdes genom beslut i
kommunstyrelsen i december 2017.

Andelen bygglov ökade med 6 procent under
år 2017 jämfört med 2016. I 33 procent av
bygglovsärendena kunde beslut om bygglov
fattas inom en vecka och i 51 procent av
ärendena kunde beslut fattas inom två veckor
från en komplett ansökan. Tidig kontakt med
byggherrar i både externa och interna projekt
har resulterat i goda relationer och en kortare
handläggningsprocess.

Kommundirektörens stab avvecklades under
senare delen av år 2017, personerna i staben
har organisatoriskt flyttats till respektive
verksamhetsområde. Under hösten 2017 har
chefsforum återupptagits. Chefsforum är en
mötes- och utbildningsarena för alla chefer i
kommunen. Förslag till nya ekonomiska
styrregler har tagits fram, liksom förslag till
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Gemensam service
Från och med den 1 januari 2017 har Tierps
kommun en samlad och central kostorganisation. I konstorganisationen ingår
skolköken, de flesta förskoleköken och köket
på det särskilda boendet Wesslandia i
Karlholmsbruk.

Årsskiftet 2017/2018 avslutades kommunens
integrationsprojekt. Projektet har utvärderats
och en handlingsplan för integration har tagits
fram. Syftet med handlingsplanen är att
säkerställa att Tierps kommun vidtar lämpliga
åtgärder för att integrationsarbetet i kommunen
ska nå framgång.

HR har infört specialiseringar inom
arbetsmiljö, lönebildning, rehabilitering och
kompetensförsörjning. I oktober 2017 genomfördes en introduktion för nyanställda i
kommunen. Ledningsstöd har påbörjat digital
ärendehantering och möteshantering.

Medborgarservice

Kultur och fritid

Det finns ett fortsatt stort intresse gällande att
etablera företag och bygga bostäder i
kommunen. Totalt finns planberedskap för
ungefär 750 bostäder i kommunen, Karlholm
strand står för cirka 450 av dessa.
Planprocessen är långt framskriden för det nya
bostadsområdet Siggbo trädgårdsstad. Planen
beräknas vinna laga kraft i början av år 2018.
Detaljplanen för handelsområdet i direkt
anslutning till Siggbo trädgårdsstad har vunnit
laga kraft och fortsatt planering pågår.

Under år 2017 ökade antalet besök och utlån
på biblioteken i Tierps kommun. Samtidigt
som statistiken för riket som helhet visar att
besöken och utlånen minskade under året.
Andelen
besökare
inom
fritidsgårdsverksamheten ökade med 16 procent under
året. Det gjordes satsningar på familje-lördagar
och världens bästa sommarlov. Öppen
sporthall genomfördes vid tolv tillfällen med
totalt cirka 600 besökare. Under 2017 inleddes
processen att starta en fritidsbank i Tierps
kommun. En fritidsbank är ett bibliotek för
sport- och fritidsutrustning som alla får låna.

Medborgarservice har ställt ut och presenterat
kommunen vid flera mässor och evenemang
under året, bland annat vid 60plus-mässan,
Relationsdagen, Bomässan 55+, Tierps torg-

Kulturskolan anordnade under år 2017 fler
publika uppträdanden än tidigare år. Arbetet
med att förmedla kommunens kulturhistoria i
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grundskolan har fortsatt genom kulturarvstrappan. Konst på väg genomfördes under
påsken 2017. I oktober 2017 arrangerades
Tierps filmfest för första gången.

Omsättningen bland lärare är förhållandevis
låg, vilket skapar trygghet och stabilitet.
Inom gymnasieskolan visar en elevenkät på
god trivsel bland eleverna. Elevernas resultat
på nationella proven samt meritvärden i
gymnasieskolan,
vuxenutbildningen
och
gymnasiesärskolan ligger i nivå med riksgenomsnittet. Högbergsskolans genomsnittliga
meritvärde var högst i regionen. Antalet elever
med högskolebehörighet har inte ökat jämfört
med tidigare år. En trend är att allt fler av
ungdomarna som är bosatta i Tierps kommun
väljer att studera på Högbergsskolan i stället
för i annan kommun eller på friskola.

Naturbadet i Mehedeby har tillgänglighetsanpassats för att personer med fysiska
funktionsvariationer lättare ska kunna ta sig
ner i vattnet. Ett kulturprogram för funktionsnedsatta publicerades våren 2017.
Under året har planering pågått inför
ombyggnationen av Möbeln till kulturhuset
Möbeln.
Utbildning

Vård och omsorg

I förskoleverksamheten visar resultatet från
Skolinspektionens senaste föräldraenkät att
föräldrarna upplever att barns och föräldrars
möjlighet till inflytande har ökat.

Äldreomsorgen – Socialstyrelsens nationella
undersökning Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen granskar äldres uppfattning om
kvaliteten i hemtjänst och på äldreboende. År
2017 svarade 90 procent av kunderna med
hemtjänst att de var nöjda med insatsen i sin
helhet. Av de på vård- och omsorgsboenden
var motsvarande siffra 83 procent. 98 procent
av kunderna med hemtjänst var nöjda med
personalens bemötande. På vård- och
omsorgsboenden var 95 procent nöjda med
personalens bemötande.

Barnhälsoprojektet påbörjades under året.
Syftet med projektet är att ge den pedagogiska
personalen i förskolorna verktyg och bättre
kunskap för att kunna möta varje enskilt barns
behov.
Det är brist på förskollärare och därför svårt att
rekrytera behörig personal. Det har lett till att
andelen förskollärare har minskat. Under
hösten 2017 startade en uppdragsutbildning där
21 stycken tillsvidareanställda barnskötare får
möjlighet att utbilda sig till förskollärare.

För att bättre kunna möta individer med
psykisk ohälsa inom äldreomsorgen har en
satsning genomförts på första hjälpen psykiatri.
All legitimerad personal har fått tillgång till
nationell patientöversikt (NPÖ). Individens
behov i centrum (IBIC) har genomförts på
flera enheter. Arbetssättet trygg hemgång har
utvecklats för att säkerställa ökad trygghet vid
hemgång efter sjukhusvistelse.

I grundskolan har elevernas meritvärden stigit,
men meritvärdena ligger fortfarande under
riksgenomsnittet. Flera kompetensutvecklingsprojekt pågår för skolledare och lärare. Ett nytt
kvalitetshjul har utformats fram för att höja
nivån i det systematiska kvalitetsarbetet.

Upphandlingsförfarandet av ett nytt vård- och
omsorgsboende i Tierps kommun pågår och
beräknas vara klart under första kvartalet 2018.

I syfte att förbättra samverkan mellan
utbildning och individ- och familjeomsorgen i
Tierps kommun, skapades hösten 2016
projektet socialtjänst hjärta skola. Projektet har
sedan dess permanentats genom införande av
ett gemensamt samverkansorgan och styrkedja.
Denna samverkan går under benämningen
"SamBaT" - samverkan kring barn i Tierp.

Inom funktionshindradeomsorgen genomfördes brukarundersökningen kompassen under
2017. Resultatet visade att kundernas nöjdhet
med insatsen i sin helhet hade sjunkit från att
93 procent år 2016 till 82 procent år 2017.
Under hösten 2017 genomfördes en nationell
brukarundersökning inom daglig verksamhet,
gruppbostad
och
servicebostad.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan i Tierps kommun är hög
i förhållande till länet och riket som helhet.
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Undersökningen visade att 70-95 procent av
svaren var positiva.

Tierps kommunfastigheter AB
Under år 2017 har det varit ett fortsatt högt
tryck på bolaget beträffande byggnationer till
kommunens verksamheter. En ny skolbyggnad
ska byggas vid Örbyhus skola. Byggnaden
ersätter tidigare undervisningslokaler som
behövde rivas på grund av fukt- och
mögelskador.
Projektet
beräknas
vara
färdigställt under hösten 2019.

Fokus år 2017 har varit ökad delaktighet och
inflytande för kunderna. För att öka
delaktigheten och brukarinflytandet har det
pågått fortsatt utveckling med samtalsslingor
enligt delaktighetsmodellen. För att stärka
kundernas kommunikation har en utbildning i
alternativ kompletterande kommunikation
(AKK) genomförts i delar av verksamheten.
Arbetet kommer att fortsätta under år 2018.

Den nybyggda förskolan Kvarnbacken i Tierp
var klar för inflyttning vid årsskiftet
2017/2018. Förskolan kan ta emot 120 barn
fördelade på sex avdelningar. Den byggnad
som förskolan ska husera i är byggd för att
uppfylla kriterierna för miljöbyggnad silver.
Under året har det även iordningsställts tio
stycken tillfälliga förskoleavdelningar på olika
orter i kommunen.

Volymerna inom personlig assistans har ökat
främst inom LSS, både när det gäller egen regi
och i privata utförares regi.
Det har under året varit svårt att rekrytera
sjuksköterskor,
fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och undersköterskor till vård- och
omsorgs verksamhetsområden.

Möbeln kommer att genomgå en om- och tillbyggnation. Målet med projektet är att skapa
ett kulturhus som blir en mötesplats för alla. I
planerna ingår också att skapa en kreativ
utomhusmiljö för lek och umgänge. Kulturhuset planeras stå klart till sommaren 2019.

Sedan den 1 januari 2017 har anhörigcentrum
flyttats från individ- och familjeomsorgen till
vård och omsorg.
Individ- och familjeomsorgen

Vid Badhusgatan i Tierp färdigställdes
ytterligare 40 lägenheter under 2017. I
Högbergsparken, intill Högbergsskolan, har det
uppförts två byggnader med totalt 54
studentlägenheter, byggnaderna är försedda
med solpaneler.

Inom individ- och familjeomsorgen fortgår
arbetet med implementering av individens
Behov i Centrum (IBIC). Statistik visar att allt
färre hushåll lever på försörjningsstöd.
Andelen hushåll som levde på försörjningsstöd
år 2017 var cirka 20 procent färre jämfört med
år 2016. Andelen barn i familjer beroende av
försörjningsstöd gick ned med cirka 17
procent. Satsningen på att bygga starka stödstrukturer för missbrukare har fortsatt. HVBhem för ensamkommande barn har stängts
under året.

Vid Björkgården i Tierp har en ombyggnation
påbörjats av lokaler till 20 stycken trygghetsbostäder samt en renovering av 13 befintliga
lägenheter. Trygghetsbostäderna planeras vara
färdigställda i oktober 2018.
Under året har ett antal energieffektiviseringsprojekt genomförts och påbörjats.

Projektet socialtjänst hjärta skola har
genomförts och resulterat i en rutin för
samverkan mellan socialtjänst och skola. Det
har också lett till att en gemensam
föräldrautbildning planeras.

AB Tierpsbyggen
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder
och lokaler i Tierps kommun. Vid årsskiftet
2017/2018 fanns cirka 9 000 personer i
Tierpsbyggens bostadskö. De lägenheter som
färdigställdes under året hyrdes ut omgående.
Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2017 uppgick till 3 stycken,
år 2016 var motsvarande siffra 6 stycken.
Underhåll har genomförts bland annat genom

Inom arbetsmarknadsenheten har verkstan
kommit igång under hösten 2017. Syftet med
verkstan är att arbeta med personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Samverkan har
skett med bland annat sociala företag.
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måleriarbeten, stambyten, golvbyten och
energisparåtgärder. Arbetet med åtgärder i
utemiljön fortgår, med syfte att öka trivsel och
trygghet i områdena.

samtliga orter. I Tierp har gata/park utfört all
grönyteskötsel på kommunal mark och
ansvarat för gatuunderhåll samt framtagande
av beläggningsprogram. I vinterväghållningen
arbetsleder
gata/park
de
upphandlade
leverantörerna. Det finns beredskap dygnet
runt för att säkerställa bra väglag och plogning
av
stationsområdet
samt
gångoch
cykelvägarna i Tierp. Fyra lekplatser har under
året byggts av gata/park och Bergsparken i
Tierp har renoverats.

Vid hyresförhandlingarna enades parterna om
en hyreshöjning på 0,8 procent från och med
den 1 januari 2018 för såväl bostäder som
garage och p-platser. Det finns ett växande
behov av hyreshöjningar framöver, med
anledning
av
ökade
kostnader
och
underhållsbehov.

Genom avtal med Tierps kommun har bolaget
köpt administrativa tjänster av kommunen,
bland annat redovisning och bokslut,
upphandling, HR och lönehantering samt ITtjänster.

Tierps Energi och Miljö AB
Vatten och avlopp har producerat 1 282 076 m3
vatten och behandlat 2 712 586 m3
avloppsvatten. Ett nytt reningsverk har tagits i
drift i Hovgårdsberg, där även nytt vatten- och
avloppsledningsnät har anlagts. VA-planen
fortsätter att realiseras med utbyggnad i nya
områden. Större projekt på ledningsnätet som
avslutades under året var Berg i Örbyhus och
Sjukarby i Tierp. Under året har projekteringen
påbörjats för infrastruktur, inklusive vattenoch
avloppsledningar,
för
det
nya
bostadsområdet Siggbo trädgårdsstad i Tierp.

Tierps Fjärrvärme AB
Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och
distribution av fjärrvärme i Tierp och Örbyhus
samt närvärme i Karlholm. Anläggningarna har
en produktionskapacitet på 34,5 MW i Tierp,
8,5 MW i Örbyhus och 4,9 MW i Karlholm.
Den totala energiförsäljningen under år 2017
uppgick till 59 192 MWh. Under året har
fastbränslepanna 1 i Tierp genomgått en stor
renovering där ugnen murats om. Byggnation
av rökgasrening och rökgaskondensering till
fastbränslepanna 2 har påbörjats under året och
kommer att slutföras under 2018. Under år
2017 har fyra stycken fastigheter nyanslutits,
totalt är 447 fastigheter anslutna.

Renhållningen hanterade/levererade under året
3 043 ton hushållsavfall, 1 610 ton industriavfall och 781 ton matavfall. De hanterade 149
ton farligt avfall och 642 ton metall och skrot
från Tierps Energi och Miljö AB:s fyra
återvinningscentraler
i
Tierp,
Gatmot,
Skärplinge och Söderfors.

All personal i Tierps fjärrvärme AB överfördes
till Tierps energi och miljö AB från den 1 april
2017. Tierps energi och miljö AB hyr ut
personal till Tierps fjärrvärme AB.

Gata och park har enbart utfört tjänster åt
Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. De tjänster som utförts är
renhållning samt tömning av papperskorgar på
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Finansiell analys
Under året ökade nettokostnaderna med
81,3 mkr eller 7,5 procent att jämföra med 2,0
procent 2016 och 2,8 procent 2015. Det är
viktigt
att
fortsatt
följa
nettokostnadsutvecklingen och säkerställa att
den
inte
överstiger
skatteunderlagets
utveckling.

Ekonomiperspektivet
Tierps kommun redovisar ett positivt resultat
för 2017 på 4,0 mkr, vilket är 18,5 mkr sämre
än vad som budgeterats. Jämfört med förra året
är det en försämring med 38,8 mkr.

Balanskravet är en lagstadgad miniminivå för
kommuner som innebär att intäkterna,
exklusive försäljning av anläggningstillgångar,
måste överstiga kostnaderna. Om kravet inte
uppnås ska en plan upprättas för att inom tre år
återställa det egna kapitalet. Kommunens
balanskravsresultat för år 2017 var positivt och
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till
1,8 mkr. Kommunen har inget kvar att
återställa av tidigare underskott.

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

2016 2017
18,2 22,5
41,3
4,0

2015
23,4
13,9

1,3% 3,7% 0,3%

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

Balansavstämning (tkr)

Resultat år 2008-2017 (mkr)

Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Avgår medel till
resultatutjämningsreserv
Tillkommer medel från
resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa balanskravsresultat

4 005
-2 188
1 817
0
0
1 817
0
1 817

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

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning ökade med
43,6 mkr eller 3,9 procent jämfört med 2016
och
uppgick
totalt
till
1 162 mkr.
Skatteintäkterna ökade med 3,9 procent och
generella statsbidrag och utjämning med 3,8
procent. Jämfört med budget blev intäkterna
6,1 mkr bättre.

Finansiella mål
De ekonomiska styrreglerna innehållande
finansiella mål antogs 2009 (Kf § 91/2009) och
reviderades av kommunfullmäktige år 2013
(Kf § 106/2013) att börja gälla från och med
2014. Enligt dessa styrregler har kommunen
två finansiella mål:

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

2015

2016 2017

3,3

4,3

3,9

2,8

2,0

7,5


2,8

2,0

7,5
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beaktande av pensionsskuldens utveckling,
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: målet uppnås
inte då resultatmålet uppgår till 0,3 %.


medfinansiering av Citybanan. För Tierps
kommuns del innebar detta att fullmäktige
godkände en medfinansiering om 11,0 mkr
jämte indexuppräkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till
2,2 mkr, vilket belastat kommunens resultat
åren 2013-2015. Deltagare från delegationen
för Citybanans medfinansiering och Trafikverket överenskommer årligen om lämplig
uppräkning och eventuell avvikelse från
faktisk utveckling av SCB:s index regleras i
efterhand i samband med utbetalningen
2016/2017. Under 2017 har kommunen betalat
ut ca 3,4 mkr. Det totala kapitalbeloppet efter
förändringarna under året uppgår till 13 347
tkr. Utbetalning av kapitalbeloppet har skett
åren
2013-2017
enligt
nedanstående
fördelning.

Investeringarna i den skattefinansierade
verksamheten ska finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet.
Med andra ord ska inte den årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet överstiga summan av avskrivningar
och resultatet för den skattefinansierade
verksamheten. Uppfyllelse: Målet uppnås
inte, då summan av avskrivningar och
resultat för skattefinansierad verksamhet
understiger nettoinvesteringarna med 13,0
mkr.

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013-2017

Låneskuld

År
2013
2014
2015
2016
2017
Summa

Vid årsskiftet uppgick kommunens långfristiga låneskuld till 275,6 mkr, exklusive
pensionsåtaganden. Den externa långfristiga
låneskulden är oförändrad jämfört med år 2016
och är 270,0 mkr. Under 201 har de övriga
långfristiga skulderna ökat med 1,3 mkr vilket
är nettot av årets investeringsbidrag.
Långfristig låneskuld exkl
pensionsskuld (mnkr)
Långfristig låneskuld kr per
invånare
Långfristig låneskuld i % av
anläggningstillgångar

2017

2016

275,6

274,4

Bidraget är aktiverat på balansräkningens
tillgångssida och upplöses på 25 år.
Upplösningen, det vill säga avskrivningen, av
bidraget påbörjades under år 2013 och har
hittills belastat kommunens resultat med 1 760
tkr och kommer att göra det med 440 tkr
årligen 2017-2037.

13 170 13 226
32

Procent Belopp tkr
1 298
10
1 975
15
3 332
25
3 362
25
25
3 380
100
13 347

39

Pensionsförpliktelser
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala
pensionsåtagande till 538,5 mkr, varav
456,7 mkr redovisas som ansvarsförbindelser
utanför balansräkningen. Resterande 15
procent redovisas som skuld i balansräkningen.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella
kostnader och intäkter, för år 2017 var 0,9 mkr,
jämfört med 0,4 mkr 2016.
Räntekostnaderna på långfristiga skulder
minskade med ca 0,9 mkr till 3,1 mkr jämfört
med år 2016. Den genomsnittliga räntan för
upplåning var 1,23 procent (1,35 procent
föregående år).
Medfinansieringen av Citybanan
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf §
50/2009) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala
läns landsting) ingick avtal med staten om
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Pensionsåtagandet
Belopp i tkr
Pensionsförpliktelser som
ansvarsförbindelser
varav åldersgrupper tom födda
1940
1948
Avsättningar för pensioner
Upplupen pensionskostnad,
individuell del
Totalt pensionsåtagande
Medel placerade för att möta
pensionsåtagande
Marknadsvärde placerat kapital

2017

2016

456 700

473 350

74 864
217 008
81 780

80 626

33 561
572 041

31 328
579 786

158 286

36 000

166 062

38 745

Placeringen i stiftelsen avser att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps
kommun åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande och som intjänats
till och med år 1997 åt arbetstagare födda 1948
och tidigare eller deras efterlevande. Detta
åtagande har av KPA beräknats till 217 mkr
inklusive löneskatt per 2017-12-31. Utöver den
säkerhet som pensionsstiftelsen utgör, är syftet
med en pensionsstiftelse att få en jämnare
belastning av kostnader mellan skattebetalande
generationer. Resultatutjämning åstadkoms
genom att begära gottgörelse ur stiftelsen de år
då resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna och att avstå från gottgörelse de år
då kostnaderna klaras inom ramen för de
skatteintäkter som finns.
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Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 % i
pensionsåtagandet ovan. Samtliga pensionsmedel utöver
angiven placering är återlånade.

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt
uppgår till 66,7 mkr. Utöver kostnaden för
innevarande år ingår 25,5 mkr som avser
utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Denna del av pensionskostnaden
avser pensionsrättigheter som intjänats före
1998. Motsvarande siffra för 2016 var 27,4
mkr.

Avsättningarna avser den förmånsbestämda
avtalspensionen (till den del den överstiger 7,5
inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och
pension till efterlevande. Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse. Den ökar med
värdesäkring genom ränte- och basbeloppsuppräkning, och minskar med utbetalningarna
av pensioner. Genom att pensionerna redovisas
enligt ”blandmodellen” kommer kostnaderna
att redovisas först i samband med utbetalningen. En ökning av ansvarsförbindelsen innebär
ett åtagande som kommer att belasta resultatet
i framtiden. Ansvarsförbindelsen har minskat
under 2017 tack vare att utbetalningarna har
överstigit ränteuppräkningen.

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

2017

2016

34 333

31 242

6 673
25 505
210
66 721

6 807
27 445
862
66 356

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

För att trygga det pensionsåtagande som
kommunen har för sina medarbetare beslutade
kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att
Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns
pensionsstiftelse”. I november 2014 överfördes
36 mkr till stiftelsen, varav 12 mkr avser 2013
och 24 mkr 2014. I januari 2017 överfördes
resterande del. Under 2017 beslutade
kommunstyrelsen att överföra ytterligare 94
mkr (Dnr Ks 2017.133). Marknadsvärdet
uppgick den 31 december 2017 till 166 mkr.
Överföringarna till stiftelsen utlöste särskild
löneskatt med 38,4 mkr. Båda dessa poster är
aktiverade som finansiella tillgångar i
balansräkningen. Värdetillväxten i stiftelsen
beskattas inte.

Årets pensionskostnader är i stort sätt lika stora
som för 2016. bl.a. beroende på minskning av
kostnaden
på
utbelaningar
från
ansvarsförbindelsen och högre kostnader för
avgiftsbestämd ålderspension. De årliga
kostnaderna väntas öka något 2018 för att
därefter öka till ca 85 mkr år 2022.
Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital
och är ett mått som visar kommunens
finansiella styrka på lång sikt. Det finns ingen
norm för vilken soliditet en kommun bör ha,
men den sjunker om upplåningen ökar i
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snabbare takt än det egna kapitalet och visar
därmed att kommunen i framtiden kommer att
få ökade finansiella kostnader.
Soliditet 2008-2017, procent

Soliditeten för kommunen år 2017 var 43,6
procent, jämfört med 44,6 procent år 2016.
Soliditeten har inte förändrats nämnvärt de
senaste åren. Om man även tar hänsyn till
pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse var soliditeten 2,8 procent,
jämfört med 1,0 procent föregående år.
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Drift- och
investeringssammandrag
Resultat jämfört med budget 2017
Kommunen upprättar årligen en budget. Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande
till den budget som kommunfullmäktige
beslutat för verksamheterna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte
eliminerats

uppvisar Gemensam service med 3,5 mkr och
Gymnasieskolan med 7,1 mkr. De största
negativa avvikelserna redovisar Förskolan - 6
mkr, Grundskolan -3,6 mkr, Äldreomsorgen 7,8 mkr, Funktionshindradeomsorgen – 5,2
mkr samt Finansiering – 6,4 mkr

Årets utfall jämfört med budget visar ett
överskott på driftbudgeten med totalt 4 mkr.
De största positiva avvikelserna mot budgeten

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

Driftredovisning och finansiering 2017 (tkr)
Nämnd/ansvarsområde

Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Summa Kommunstyrelse:
Kommunchef
Gemensam service
Medborgarservice
Summa Produktion:
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ och familjeomsorg
Finansiering
Budgetutfall totalt

Bokslut
2016

Bokslut
Årsvis
2017 förändring

-895
-940
-7
-17
-28
-30
0
0
0
0
-1 067 754 -1 137 936
-21 651
-21 188
-26 403
-29 979
-69 479
-71 287
-950 220 -1 015 482
-63 927
-66 912
-94 366
-104 173
-228 491
-240 550
-119 492
-121 185
-223 812
-239 985
-84 760
-90 667
-135 373
-152 011
-1 068 684 -1 138 922
1 109 953 1 142 927
41 268
4 005
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Budget
2017

Budgetavvikelse

-45
-1 020
-10
-28
-2
-39
0
0
0
0
-70 182 -1 125 771
463
-23 227
-3 576
-33 454
-1 808
-70 901
-65 262
-998 189
-2 984
-68 074
-9 808
-98 129
-12 059
-236 933
-1 693
-128 258
-16 173
-232 150
-5 906
-85 468
-16 638
-149 177
-70 238 -1 126 858
32 974 1 149 350
-37 264
22 492

80
11
10
0
0
-12 165
2 039
3 475
-386
-17 293
1 162
-6 044
-3 617
7 073
-7 835
-5 199
-2 834
-12 065
-6 423
-18 488
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kan i stor utsträckning härledas till Personlig
assistans som redovisar ett underskott på -4,9
mkr. Även kostnader för materialinköp har
ökat (0,5 mkr).

Verksamhet Kommunchef redovisar ett
överskott på 2 mkr. Detta beror i första hand på
vakanta tjänster.
Gemensam service redovisar ett överskott med
3,5 mkr. Budgetavvikelsen beror på överskott
på personalkostnader orsakat av vakanta
tjänster och långtidssjukfrånvaro

Individ-och familjeomsorgen har ett totalt
underskott med – 2,8 mkr. Intäktssidan
redovisar ett överskott på intäktssidan med 6.9
mkr beroende på obudgeterat stasbidrag från
Migrationsverket. Inhyrning av konsulter har
dock genererat en merkostnad på 3,2 miljoner
kr efter hänsynstagande till av besparingar
avseende lönekostnader.

De totala underskotten hos Förskolan – 6 mkr
och Grundskolan – 3,6 mkr beror i stor
utsträckning på ökade personalkostnader
beroende på ökat antal barn och elever.
Grundskolan har oaktat det totala underskottet
ett överskott på intäktssidan med 9,9 mkr
beroende bl.a. obudgeterade statsbidrag från
Skolverket för lärarlönelyftet samt bidrag från
Migrationsverket.

Genomförande av tre LVM á 4400 per dygn
har uppgått till drygt två miljoner kr.
HVB Bergis visar ett minus på 2,8 miljoner
kronor. Detta trots en budgetförstärkning i
början av året med 5 miljoner kronor.
Anledningen är att det finns tröskeleffekter
innan man kan stänga enheter. Dessutom finns
hyreskostnader kvar p.g.a. långa hyreskontrakt.
Stängningar har dessutom fördröjts med
anledning av beslut i KS att låta 18-åringar
som ännu inte fått beslut om asyl stanna trots
utebliven ersättning från Migrationsverket.

Gymnasieskolans överskott på totalt 7,1 mkr
beror i första hand på för lågt budgeterade
statsbidrag
från
Skolverket
och
Migrationsverket avseende bl.a. elevhälsan,
lärlingsutbildning samt flyktingbarn. Dessutom
har elever vilka valt att läsa i annan kommun
minskat varför de interkommunala kostnaderna
minskat med 5,4 mkr

Kostnaden för försörjningsstöd har gått ner 12
% från januari till december.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott för
2017 på -7,8 mkr. Majoriteten av årets
underskott -4,8 mkr beror på att budgetmedel
inte justerats 2017 för två större förändringar.
Dels genomfördes en verksamhetsflytt av
Anhörigcentrum och Bistånd HSL, från IFO
till ÄO. Dels ökade Äldreomsorgens
nettokostnader för måltider markant i och med
kommunens nya interndebitering av måltider.
Ytterligare ökade kostnader under året har
skett för årets lönerevision, lokaler, städ,
leasingbilar,
tidsmätningssystem,
sjukvårdsmaterial och inhyrd personal. Dessa
ökade
kostnader
förväntades
kunna
kompenseras genom att vakanshålla tjänster
och minska övriga kostnader. Möjligheten att
vakanshålla tjänster försvårades utifrån ökad
vårdtyngd samt ökade kostnader för införandet
av IBIC och social dokumentation. För att
motverka underskott år 2018 har åtgärdsplan
upprättats och genomförs under året.

Kostnader för Anhörigcentrum har under året
belastat Vård och Omsorg trots att budget på 1
968,5 tkr har funnits inom IFO.
Finansieringen redovisar ett resultat som är 6,4
mkr sämre än budget. Avvikelsen beror på att
kostnader för pensioner blivit 2,2 mkr högre än
budget. Resterande beror huvudsakligen på
arbetsgivaravgifter, kapitalinkomster och något
lägre skatteinkomster.

Verksamhetens intäkter överstiger budget med
4,3 mkr. Detta beror i huvudsak på erhållna
statsbidrag
samt
högre
intäkter
för
hemtjänstavgift och omvårdnadsavgift.
Funktionshindradeomsorgen redovisar ett
underskott på -5,2 mkr. 2017 års underskott

32

Årsredovisning 2017

Nettokostnad per verksamhet
Totalt ökade nettokostnaderna för kommunens
verksamheter, exklusive finansförvaltning,
med 6,6 procent, jämfört med 3,0 procent året
innan. Inte heller i denna redovisning har
interna transaktioner eliminerats. Per invånare
har dock nettokostnaden ökat med 5,6 procent
år 2017, jämfört med 0,5 procent året innan.
Social omsorg och utbildning svarar
tillsammans för 83 procent av nettokostnaden.

Fördelning nettokostnad(%):

De kommunala bolagen

producera flera lägenheter. De orter som
står på tur är Tierp, Örbyhus, Månkarbo
och Söderfors.

Den positiva utvecklingen i Tierps
kommun fortsätter med en stor efterfrågan
på bostäder och lokaler. De lägenheter som
AB Tierpsbyggen färdigställde under året
hyrdes ut omgående. Av de hyresgäster
som flyttade in i de nyproducerade
lägenheterna i Tierp kom ca 1/3 från vårt
eget bestånd, ca 1/3 från andra kommuner
och ca 1/3 från andra boendeformer inom
Tierps kommun. Åldersfördelningen var

Under det gångna året har det varit ett
fortsatt högt tryck på Tierps
kommunfastigheter AB beträffande
byggnationer till kommunens
verksamheter. Svårigheter att få
entreprenörer att lämna anbud på lite större
projekt i kombination med en brist på egna
projektledare har medfört en ansträngd och
utmanande situation. Totalt investerade
bolaget 120,2 Mkr
i olika byggnadsprojekt under året. Utifrån
kommunens långsiktiga behov av

mellan 20 – 70 år. Med den positiva
utvecklingen och den höga efterfrågan på
bostäder i Tierps kommun följer att bolaget
måste fortsätta att ta sitt ansvar och
33
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förskolor/skolor och kök så kommer inte
byggnationerna att avta de närmaste åren.
Utmaningen blir att hitta flexibla lösningar
för att kunna möta framtiden.

påbörjats för infrastruktur inklusive vattenoch avloppsledningar för nya
bostadsområdet Siggbo Trädgårdsstad i
Tierp.

Glädjande är att några företag har visat ett
intresse av att bygga, äga och hyra ut till
exempel förskolor. Detta är en
förutsättning för att det växande behovet
av lokaler ska kunna tillgodoses utan att
bolaget självt ska behöva investera.

Tierps Fjärrvärme AB har under året
genomfört en stor renovering av
fastbränslepanna 1 i Tierp varvid ugnen
murats om. Byggnationen av rökgasrening
och rökgaskondensering till
fastbränslepanna 2 har påbörjats under året
och kommer att slutföras under 2018.

Större projekt på ledningsnätet som
TEMAB avslutat under året var Berg i
Örbyhus och Sjukarby i Tierp. Av större
projekt på ledningsnätet som påbörjats
under året kan nämnas ny vattenledning
från Skärplinge till Fagerviken, kapacitet
beräknas även kunna försörja bl.a. Edvalla,
och distributionsnät i sommarstugeområdet
Björkholm i Karlholmsbruk. VA-planen
fortsätter att realiseras med utbyggnad i
nya områden.Under året har projekteringen

Investeringsredovisning
Tierps kommun har de senaste tio åren
investerat ca 553 mkr netto i nya anläggningar
och inventarier. Kommunens totala bokförda
värde av anläggningar och inventarier uppgick
20171231 till 562,8 mkr.

Av det redovisade budgetöverskottet svarar
Medborgarservice för 38 mkr.
Under 2017 påbörjade men ej färdigställda
investeringsprojekt uppgick till totalt 25 mkr
vilket har genererat tilläggsanslag 2017. Den
helt dominerande delen av beloppet avser
investeringar på Samhällsbyggnadsenheten
varav det enskilt största projektet är Sydvästra
industriområdet (9,2 mkr). Förseningarna beror
bl.a. på arkeologiska utgrävningar, försenat
planeringsarbete
hos
entreprenör
och
kapacitetsbrist hos anläggningsleverantörer.
Kultur och fritid redovisar ett överskott på 1,8
mkr. Muddring av naturbaden har ej kunnat
genomföras enligt plan beroende på
svårigheten att få tag på entreprenörer för
beställda arbeten. Inköp av inventarier till
Kulturhuset Möbeln kommer dessutom att
göras i samband med ombyggnationen.

Nettoinvesteringar i fasta priser (2017 års
prisnivå, mkr)

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgick
totalt till 98,4 mkr. Detta inkluderar tilläggsbudgeteringar med 30,0 mkr för projekt som
påbörjades men ej färdigställdes 2016.
Förbrukning av investeringsmedel uppgår till
56,3, mkr per 31 december
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Större investeringsprojekt under 2017
• Siggbo Företagspark 12,3 mkr
• Lekplatser 6,1 mkr
• Infrastruktur Vallskogaområdet 5,1 mkr

• Inventarier Gymnasieskolan 3,9 mkr
• Gatubelysning 3,9 mkr
• Gång-och cykelvägar 2,5 mkr

För all större budgeterade investeringar avseende fastigheter och anläggningar ska ekonomichefen
bevilja igångsättningstillstånd i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer. För att öka
informationen och genomlysningen av de olika projekten har en arbetsgrupp bildats
(investeringsgruppen) där bl.a. projekten diskuterats inför ev. igångsättningstillstånd. Arbetsgruppen
består både av tjänstemän och förtroendevalda.
Investeringsredovisning 2017 (tkr)
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
Medborgarservice
Produktion:
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ och familjeomsorg
Summa skattefinansierad verksamhet

35

Utgifter

Inkomster

63 530
440
54 116
8 974
912
1 401
1 113
3 981
1 095
179
293
63 530

7 264
0
7 223
41
0
0
0
0
41
0
0
7 264

Netto- Avvikelse
investeringar mot budget
56 266
440
46 893
8 933
912
1 401
1 113
3 981
1 054
179
293
56 266

-42 142
-810
-38 034
-3 299
-1 844
151
-287
981
-1 522
-321
-457
-42 142
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarperspektivet
Arbetet fortskrider med att ständigt sträva efter
att vara en attraktiv arbetsgivare och
därigenom utveckla kommunens verksamhet.

lönebildning och information har lämnats till
hela arbetsgrupper.

Kommunens mål är att bibehålla och öka
engagemanget hos alla medarbetare och
därigenom skapa hälsosamma och väl
fungerande arbetsplatser. Detta sker band annat
genom att utveckla allas delaktighet i
verksamheten och genom att kommunens
värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro,
Kundfokus och Mod ständigt ska genomsyra
det dagliga arbetet.

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

Överläggningar inför löneöversyn 2017
påbörjades hösten 2016. För samtliga fackliga
förbund
utom
Kommunal
avslutades
avstämningarna i april. För Kommunal
avslutades
överläggningarna
centralt
i
november. De nya lönerna betalades ut i april
och maj för alla utom grupperna inom
Kommunal som fick sina nya löner utbetalda
retroaktivt i januari 2018.
Individuella lönesamtal ägde rum för alla
medarbetare.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 44
personer från föregående år och antalet
årsarbetare
har
ökat
med
42.
Sysselsättningsgraden inom vård och omsorg
har ökat vilket gör att antalet timanställda har
minskat. Det innebär att de som är tillsvidareoch visstidsanställda har arbetat mer vilket
förklarar ökningen vad gäller årsarbetare och
minskningen av antalet utbetalda löner.
Årsarbetare fördelat på verksamhet.

Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare
per verksamhet.
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2016
47
1 608
6,7
80
1669
557,2
32 667

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

Under 2015 påbörjades en process för
kompetensutveckling, för att öka förståelsen
och kunskapen om individuell lön hos
medarbetarna. Den processen fortsätter. Den
nya lönepolicyn gäller från och med 1 januari
2016. Under 2017 har HR-enheten hållit en
utbildning i lönebildning för kommunens
chefer. De har även fått handledning i
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2017
47
1 564
6,5
82
1711
605,2
30 452
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Den 1 januari 2017 tillkom kostenheten som en
egen enhet med placering i gemensam service.
Flytten av kostpersonal till en centralt placerad
kostenhet är förklaringen till ökningen av

årsarbetare inom gemensam service och
minskningen av årsarbetare inom grundskolan.
Inom förskolan har antalet årsarbeten ökat till
följd av ökat barnantal.

Personalförsörjning

Sjukfrånvaro

Medelåldern i kommunen är 46 år och har
sjunkit från 2016 då den var 47 år. Andelen
kvinnor har ökat från 80 procent till 82 procent

Den totala sjukfrånvaron i kommunen för år
2017 var 6,5 procent av tillgänglig ordinarie
arbetstid, vilket är något lägre än 2016 då den
låg på 6,7 procent.

Åldersfördelning

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom
förskolan. Sjukfrånvaron var högst i gruppen
50 år och äldre, där den uppgick till 7,2
procent. Den lägsta sjukfrånvaron fanns i
gruppen 29 år och yngre där den uppgick till
4,7 procent. Den totala sjukfrånvaron för
kvinnor uppgick till 7,1 procent och för män
till 3,4 procent. Den högsta sjukfrånvaron
återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre
med 7,6 procent.

Nedan återges åldersfördelningen bland
månadsavlönade, d.v.s både tillsvidareanställda
och visstidsanställda, i kommunen.
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60- år

Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en
person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick
för 2017 till 36,3 procent av den totala
sjukfrånvaron i kommunen. Det är en
minskning i jämförelse med 2016 då den var
37,8 procent. Långtidssjukfrånvaron var högst
i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till
41 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre
var långtidsjukfrånvaron lägst med 13,5
procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på
7,1 procent medan männens ligger på 3,4
procent. Kvinnors långtidssjukfrånvaro ligger
på 37,7 procent medan männens ligger på 21,2
procent. Sjukfrånvaron följer rikstrenden. Den
trenden bör brytas med intensifiering av
åtgärder anpassade för varje verksamhet.

Kommunens rekryteringsbehov i samband
med åldersavgångar kommer att öka för att nå
sin kulmen när de som i dag befinner sig i
intervallet 50-59 år pensioneras.
Totalt 294 av kommunens medarbetare uppnår
pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem
åren.
För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett
ständigt pågående arbete för att möta de krav
som framtidens medarbetare ställer i sina val
av arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och
möjlighet att nå balans i livet mellan arbete och
fritid är två faktorer som väger tungt i
attitydmätningar.
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Sjukfrånvaro
Totalt (%)
Kvinnor (%)
Män (%)
varav
Långtidssjukfrånvaro*
Totalt (%)
Kvinnor (%)
Män (%)

2017
Totalt
6,5
7,1
3,4

- 29 år
4,7
5,0
3,0

30-49 år
6,5
7,2
3,0

50 - år
7,2
7,6
4,3

2016
Totalt
6,7
7,4
3,3

- 29 år
4,3
4,5
3,2

30-49 år
7,1
7,9
3,0

50 - år
7,3
7,7
3,9

36,3
37,7
21,2

13,5
13,3
14,7

37,2
38,6
20,7

41,0
42,4
24,1

37,8
39,6
15,7

13,2
15,1
2,8

39,8
42,1
9,0

40,9
41,6
29,6

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

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2016 och 2017

6,6
6,7

Gymnasium

7,5

8,5

3,5
3,5
4,5

4,9
8,9
8,7

2017

5

3,8
4,7

2016

5
6,8

Kommunchef

5,4
3,5

7,1
5,3

3,1
0

1

2

3

4

5

6
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Prognos Sjuklön (exkl. PO-påslag) Tierps
kommun
12 000 000

10 898 400

11 000 000
10 001 000
10 000 000
9 000 000

Kr
8 000 000

7 407 000 7 344 000

7 000 000
6 000 000

7 754 000

6 485 000
5 737 000

5 946 000

5 000 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sjuklön

Kostnaden för sjuklön de första 14 sjukdagarna har ökat kraftigt sedan 2015. En analys av
korttidsfrånvaron ska genomföras under 2018.
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Frisknärvaro
Frisknärvaro är ett nytt nyckeltal som räknats
fram från och med 2017. Nyckeltalet anger hur
stor andel av medarbetarna som inte har någon
sjukdag, 1-5 sjukdagar och fler än 5 sjukdagar.

För kommunens medarbetare som helhet har
40 procent inga sjukdagar alls medan 24
procent har 1-5 sjukdagar och 36 procent mer
än 5 sjukdagar. Nedan redovisas frisknärvaron
per verksamhet.

Frisknärvaro %

Funktionshindradeomsorgen
Äldreomsorg
Gymnasium
Grundskola
> 5 dagar

Förskola

1-5 dagar
IFO

0 dag

Kultur och fritid
Gemensam service
Medborgarservice
Kommunchef
0

10

20

30

40

40

50

60

70
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Rehabilitering
Då kommunen har hög sjukfrånvaro är det
viktigt att intensifiera arbetet med att sänka
sjukfrånvaron. En HR-konsult har anställt för
att från och med 2018 bistå cheferna i
rehabiliteringsarbetet.
Samarbetet
med
försäkringskassa samt hälso- och sjukvård ska
intensifieras.
Det är viktigt att följa och ta del av forskning
som kan omsättas i verksamheten för att skapa
hälsosamma arbetsplatser samt följa den
utveckling som generellt sker i landet vad
gäller sjuktal. Sjuktalet är generellt högst för
kvinnor inom kontaktyrken.

Kostnad
för
företagshälsvård
per
personalktegori under tiden jan-dec 2017

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

Arbetsmiljö
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt för
att uppnå en god arbetsmiljö.

Kompetensutveckling
Kommunen har som målsättning att vara en
utvecklande
och
attraktiv
arbetsplats.
Medarbetarnas samlade kompetens är en av
kommunens viktigaste resurser för att driva
verksamheten framåt och en förutsättning för
att kommunen ska kunna fullgöra sina
åtaganden.

En god arbetsmiljö präglas bland annat av stor
delaktighet och en rimlig arbetsbörda.
Ledarskapet såväl som medarbetarskapet är i
detta avseende viktigt. De partsgemensamma
samverkansgrupperna
hanterar
både
medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor.
De är tillika skyddskommittéer. Arbetet med
att få ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete
fortgår.

Under 2017 bedrevs kompetensutveckling
inom kommunen i olika former det vill säga
regelrätt utbildning, deltagande i nätverk,
handledning, webbaserade utbildningar samt
studiebesök.

Under året har HR-enheten genomfört två
partsgemensamma
arbetsmiljöutbildningar.
Dessa ska fortsättningsvis genomföras två
gånger per år. En partsgemensam arbetsgrupp
med fokus på arbetsmiljön har träffats
regelbundet under året.

Ett aktivt arbete för att öka medarbetarnas
möjlighet till utveckling är avgörande för att
behålla och attrahera medarbetare.
Företagshälsovård
Kommunen
har
bytt
leverantör
av
företagshälsovård från Länshälsan till Previa
från och med 1 januari 2017.

Kommunens HR-enhet har mycket hög
kompetens bland annat inom området
arbetsmiljö och kan nyttjas som konsultstöd.

Kommunens kostnad för företagshälsovård har
för 2017 varit 1,2 mkr. Detta är en sänkning av
kostnaden som 2016 uppgick till 1,6 mkr.
Kostnaden för sjukvård har minskat medan
kostnaden för organisationskonsulter har ökat.

Under 2016 infördes systemet KIA för
rapportering av olycksfall och tillbud.
Då sjukfrånvaron varit hög inom förskolan
deltar Tierps kommun i ett forskningsprojekt
där medarbetare från verksamheten som
identifierats vara i riskzonen för ohälsa på
grund av stress erbjuds att ingå i reflekterande
kollegiala samtalsgrupper. Forskningsprojektet
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är
en
förstudie
som
SKL
och
Linnéuniversitetet driver. Kommunens HRkonsulter har fått en handledarutbildning och
kan nu även leda andra grupper i metodiken.
Förstudien startade våren 2017 och fortgår
under 2018. Syftet är att hitta strategier för att
motverka stress och fånga organitoriska
lösningar för att förebygga stress i
arbetsmiljön.

psykiskt. Kommunens friskvårdplan innebär
att
medarbetare
kan
välja
mellan
friskvårdstimme
eller
subvention
av
friskvårdsaktivitet. Det har även bedrivits
friskvårdaktiviteter på arbetsplatser.
Kommunens fritidsförening, Positiva klubben,
erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga
medarbetare med fokus på ökad trivsel och
gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är
olika kulturarrangemang, motionsutövning och
studieverksamhet. Föreningen finansieras med
bidrag från kommunen.

Friskvård
Syftet med friskvård är att förebygga och
främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som

Framtidsbedömning

av fördelarna med digitalisering och
välfärdsteknologi inom den kommunala
verksamheten.

De utmaningar som kommunen står inför är
framförallt den kraftiga utbyggnaden av
kommunen
avseende
bostäder
och
företagsetableringar och därmed också
utbyggnaden av den kommunala servicen.
Genomförande av tidigare planeringsarbeten,
detaljplaner som vunnit ”laga kraft” samt
beslutade planer och aktiviteter ställer också
höga krav på resursinsatserna.

Grundskolan har ett behov av att rekrytera
lärare samtidigt som det utbildas färre lärare
och det seglar upp en stor lärarbrist i riket.
Som det ser ut finns det skäl att anta att antalet
elever som söker sig till Högbergsskolan i
Tierp kommer att öka något. De olika
idrottsinriktningarna kan också bidra till att fler
elever söker sig till Tierp.

En annan utmaning är ”Bilden av Tierp” som
innebär insatser när det gäller den grafiska
profilen,
varumärket
och
kompetensförsörjning.
Den
framtida
kompetenförsörjningen är en utmaning som
samtliga verksamhetschefer lyfter fram.

Vårdtyngden inom äldreomsorgen ökar på
grund av dels fler multisjuka äldre men också
nya diagnoser såsom missbruk, psykisk ohälsa
m.m. Detta kräver en mer anpassad verksamhet
avseende specifik omvårdnad, ökad kompetens
och personalresurser. Verksamheten behöver
fortsätta identifiera och implementera nya
metoder och arbetssätt.

Hantering
av
effekterna
av
nya
dataskyddsförordningen, GDPR, (PUL) är ett
arbetsområde som bedöms vara svårbedömt.
Färdigställande av Kulturhuset Möbeln och
behovet av kommande renoveringar när det
gäller idrotts-och fritidsanläggningar är viktiga
framtida arbetsområden.

Området ensamkommande asylsökande barn
kommer påverka IFOs möjlighet att hålla
ekonomi i balans under 2018 och 2019. Detta
trots stora neddragningar avseende antalet
anställda, men även stängningar av enheter.

Besöken på fritidsgården i Tierp ökar för fjärde
året i rad, vilket är positivt men vi måste
samtidigt vara vaksamma då vi börjar komma
upp i maxantal varje kväll.

AB Tierpsbyggen brottas med ett eftersatt
underhåll som inte hyresintäkterna täcker för
att åtgärda. Höga produktionskostnader vilket
ger hyror som inte kan tas ut som leder till att
man inte kan bygga samt svårigheter att få
entreprenörer att lägga anbud på större projekt.

Att utveckla likvärdigheten inom förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan är också
viktiga områden. Detsamma gäller utnyttjandet

Tierps kommunfastigheter AB har också ett
eftersatt fastighetsunderhåll och krav på ett
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fortsatt
högt
investeringsbehov
avseende lokaler för barnomsorg.

främst

Tierps Energi & Miljö AB fortsätter den
kraftiga utbyggnaden av VA-nät inom
beslutade VA-områden. Flera nya områden
kommer att tillkomma. Ombyggnation av
återvinningscentral Gatmot har påbörjats under
2017 och kommer att vara genomfört under
2018. Avveckling av återvinningscentralen i
tätorten Tierp kommer att ske när
ombyggnation avåtervinningscentral Gatmot är
genomfört.
Påbörjat planering av ombyggnation av
återvinningscentral i Skärplinge vilket kommer
att
vara
slutfört
under
2018.
Matavfallssortering för alla hushåll och
verksamheter har också införts under 2017.
Tierps Fjärrvärme AB fortsätter också
utbyggnaden av kulvertnät, framförallt till
flerfamiljsfastigheter och andra kommersiella
fastigheter.
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Sifferdel, kommunen och kommunkoncernen
Resultaträkning

Kommunen
Miljoner kronor

Not

Budget

2017

Kommunkoncernen*
2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1

312,5

325,4

341,4

474,0

477,4

Verksamhetens kostnader

2

-1 409,8

-1 445,4

-1 380,9

-1 509,5

-1 445,0

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

-36,9

-39,3

-38,5

-93,3

-84,5

-1 134,2

-1 159,2

-1 077,9

-1 128,8

-1 052,0

Skatteintäkter

4

818,7

826,7

795,5

826,7

795,5

Generella statsbidrag och utjämning

5

337,5

335,6

323,2

335,6

323,2

Finansiella intäkter

6

6,5

6,4

5,6

3,6

2,2

Finansiella kostnader

7

-6,1

-5,5

-5,2

-27,5

-19,8

22,5

4,0

41,3

9,7

49,1

22,5

4,0

41,3

9,7

49,1

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

8

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

Not

2017

Kommunkoncernen*

2016

2017

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

9

6,7

6,8

9,6

12,0

Mark, byggnader och tekniska anläggn

10

515,8

501,3

1 933,2

1 741,1

Maskiner och inventarier

11

40,3

38,8

240,0

205,1

0,0

0,0

32,3

25,5

307,1

155,3

213,6

65,2

869,8

702,1

2 428,8

2 048,9

13

8,8

9,2

8,8

9,2

Förråd m.m.

14

15,4

9,7

19,6

13,8

Fordringar

15

128,7

178,2

102,8

143,4

Kassa och bank

16

96,2

185,9

96,6

198,4

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Summa omsättningstillgångar

240,3

373,7

219,0

355,6

1 119,0

1 085,1

2 656,6

2 413,7

Årets resultat

4,0

41,3

9,7

49,4

Resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

484,2

443,0

536,5

487,1

Summa eget kapital

488,2

484,2

548,2

536,5

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

18

81,8

75,1

84,1

75,2

Andra avsättningar

19

5,9

8,9

15,9

15,0

Långfristiga skulder

20

275,6

274,4

1 674,8

1 482,7

Kortfristiga skulder

21

267,4

242,5

333,6

304,4

1 119,0

1 085,1

2 656,6

2 413,7

Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

-

-

-

-

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

22

456,7

473,4

456,7

483,0

Övriga ansvarsförbindelser

23

1 411,3

1 202,6

1 411,9

4,0

24

128,3

153,9

128,3

153,9

1 996,3

1 829,9

1 996,9

640,9

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

2017

Not

Kommunkoncernen

2016

2017

2016

Löpande verksamhet
Årets resultat

4,0

41,3

9,7

49,2

35,6

36,6

89,8

82,6

13

0,4

0,4

0,4

0,4

18,19

-5,5

-5,3

-5,5

-5,3

26

8,1

10,7

11,1

22,3

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

42,6

83,7

105,6

149,2

Ö (-) / M (+) av förråd m m

-5,7

-0,7

-5,9

-2,0

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

49,5

-58,3

41,1

-48,4

Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder

24,9

49,6

15,2

75,4

111,2

74,3

156,0

174,3

9

-0,8

-0,2

-1,1

-7,7

Investeringar i materiella anl.tillgångar

10,11

-55,6

-40,9

-323,3

-280,0

Försäljning av materiella anl.tillgångar

10,11

7,3

179,6

7,3

11,2

-152,0

-26,0

-148,9

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-201,1

112,5

-466,0

-275,4

Justering för avskrivning
Justering för upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar

Investering i finansiella tillgångar

12

1,1

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån

0,0

0,0

210,0

300,0

Amortering av skuld

0,0

-7,8

-0,9

-10,3

Ökning av långfristiga fordringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-7,7

209,3

289,9

-89,7

179,1

-100,7

188,8

186

6,8

198,393

9,582

96

185,9

97,655

198,393

-89,67

179,137

-100,738

188,811

Minskning av långfristiga fordringar

12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel
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Noter
Kommunen
Not 1 verksamhetens intäkter

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Försäljningsintäkter

17,0

17,4

17,0

17,4

Taxor och avgifter

37,8

33,3

106,5

33,3

Hyror och arrenden

75,4

74,1

140,1

133,8

151,1

168,2

151,4

168,2

31,7

33,8

31,7

33,8

Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Realisationsvinster
Övriga intäkter

2,2

4,6

2,2

4,6

10,2

10,1

17,8

85,0

7,2

1,4

474,0

477,5

Aktiverat arbete för egen räkning
Verksamhetens intäkter

325,4

341,4

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 2 verksamhetens kostnader

2017

2016

2017

2016

Löner och sociala avgifter

802,9

757,5

886,6

819,7

Pensionskostnader*

54,6

53,5

57,5

57,6

Material

49,8

46,6

104,7

93,0

Lämnade bidrag

60,5

61,0

60,5

61,0

159,5

171,8

159,5

171,8

Bränsle energi vatten

7,3

7,0

7,4

7,3

Lokal- och markhyror

190,1

181,7

0,0

1,1

Konsulttjänster

22,3

11,3

22,3

11,3

Övriga verksamhetskostnader

98,4

90,5

206,4

222,3

Reaförluster och utrangeringar

0,0

-

0,0

0,0

-

-

4,5

-0,1

1 445,4

1 380,9

1 509,5

1 445,0

Köp av huvudverksamhet

Bolagsskatt
Verksamhetens kostnader

*Pensionskostnaderna för 2016 har justerats med +1,4 mkr pga rättelse av fel avseende förtroendevaldas
ålderspension som tidigare felaktigt redovisats i ansvarsförbindelsen.

Kommunen
Not 3 Avskrivningar

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

0,9

0,9

3,2

Avskr mark, byggnader o tekn anl

26,79

27,6

Avskr maskiner o inventarier

7,762

7,9

Avskr fordon

0,196

0,2

Nedskrivningar

3,603

1,9

3,41
69,233
16,837
0,196
3,603

39,3

38,5

93,3

Avskr immateriella tillgångar

Summa avskrivningar
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Kommunen

Kommunkoncernen

Not 4 Skatteintäkter

2017

2016

2017

2016

Preliminär kommunalskatt

829,9

798,9

829,9

798,9

1,1

-4,2

1,1

-4,2

-4,2

0,8

-4,2

0,8

826,7

795,5

826,7

795,5

Preliminär avräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning

2017

2016

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

248,2

230,9

248,2

230,9

Kostnadsutjämningsbidrag

21,5

31,2

21,5

31,2

Regleringsbidrag/-avgift

-0,2

-0,7

-0,2

-0,7

Bidrag för LSS-utjämning

15,9

16,7

15,9

16,7

Kommunal fastighetsavgift

40,2

39,0

40,2

39,0

Generella bidrag från staten

10,0

6,2

10,0

6,2

335,6

323,2

335,6

323,2

Summa generella statsbidrag och
utjämning

Kommunen
Not 6 Finansiella intäkter

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Utdelningar på aktier och andelar

0,4

0,4

0,0

0,0

Ränteintäkter

0,0

0,0

0,2

0,2

Övriga finansiella intäkter*

6,0

5,2

3,4

2,1

5,6

3,6

2,2

Summa finansiella intäkter
6,4
* varav borgensavgifter för 2017 är 4,0 mkr och 2016 är 3,0 mkr

Kommunen
Not 7 Finansiella kostnader

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Räntekostnader

3,3

4,0

22,3

18,7

Ränta på pensionsavsättningar**

1,7

0,7

1,7

0,7

Övriga finansiella kostnader*

0,5

0,5

3,5

0,5

Summa finansiella kostnader
5,5
27,4
5,2
19,8
* varav indexuppräkning medfinansiering Citybanan för 2016 är 0,2 mkr.
** Ränta på pensionskostnader har justerats med +0,09 mkr pga rättelse av fel avseende förtroendevaldas
ålderspension som tidigare felaktigt redovisats i ansvarsförbindelsen.
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Not 8 Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

4,0

41,3

9,7

49,2

-2,2

-0,3
-

Justerat resultat enligt balanskrav
1,8
9,7
40,9
* Kommunens resultat för 2016 har justerats för rättelse av avsättning till förtroendevaldas ålderspension
(minskat med 1,533 mkr)

Kommunen
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

49,2

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

13,8

13,6

21,4

13,6

0,8

0,2

1,1

7,7

Utgående ack. anskaffningsvärde

14,6

13,8

22,5

21,3

Ingående ack. avskrivningar

-7,1

-6,2

-9,4

-6,2

Årets avskrivningar

-0,9

-0,9

-3,5

-3,2

Årets nedskrivning

0,0

-

0,0

0,0

-8,0

-7,1

-12,9

-9,4

6,6

6,8

9,6

12,0

Namnavtal Tierps Arena

5,0

5,5

Ärendehanteringssystem

0,4

0,2

Sitevision

0,1

0,1

Kommunens hemsida

0,3

0,2

Tidmätningssystem

0,5

0,7

Uppgrad GIS-miljö

0,4
2,8

5,2

Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav

Inkråmsgoodwill
Summa

6,7

Avskrivningstid

3-10 år
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6,8
3-10 år

3-10 år

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

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

1 309,3

1 285,4

2 782,6

2 610,8

Årets investeringar

46,1

31,1

405,7

333,1

Årets investeringsinkomster

-7,2

-7,3

1 348,2

1 309,3

3 188,3

2 936,6

Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar

-7,3

-808,0

-615,0

-1 184,7

-961,9

Årets avskrivningar

-26,8

-27,6

-66,9

-61,6

Årets nedskrivning

-3,6

-1,9

-3,6

-1,9

2,1

-163,5

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-170,1

3,9

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde

-832,3

-808,0

-1 255,2

-1 195,4

515,8

501,3

1 933,2

1 741,1

55,1

Varav
55,2

55,1

55,2

287,3

308,6

519,6

523,7

Publika fastigheter

79,0

81,4

79,0

81,4

Övriga fastigheter

0,4

0,5

0,4

0,5

Fastigheter för affärsverksamhet

50,9

54,1

1 064,3

930,9

Pågående ny/ombyggnad

43,1

1,6

213,8

151,3

515,8

501,3

1 932,3

1 743,0

Markreserv
Verksamhetsfastigheter

Summa

Avskrivningstid
20-33 år
20-33 år
2-100 år
2-100 år
Följande ändringar av noten har gjorts jämfört med Årsredovisningen för 2016. Investeringsinkomsterna redovisas numera i
raden Årets uppskrivningar/sålt/utrangerat då dessa inkomster beror på försäljningar. Jämförelseåret 2016 är justerat för
detta.

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 11 Maskiner och inventarier

2017

2016

2017

2016

Ingående ack. anskaffningsvärde

215,3

205,6

467,7

320,8

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

9,5

9,8

54,3

147,3

224,8

215,3

522,0

468,0

-172,3

-164,2

-258,4

-241,0

-8,0

-8,1

-19,4

-17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-180,3

-172,3

-277,9

-258,7

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

-0,1

-4,2

Utgående bokfört värde

40,2

38,8

240,0

205,1

Transportmedel

2,4

0,9

12,9

4,5

Maskiner

0,5

0,3

0,9

0,6

34,2

34,5

223,1

196,9

Förbättringsutgifter

0,5

0,7

0,5

0,7

Konstverk

2,6

2,4

2,6

2,4

40,3

38,8

240,0

205,1

Årets nedskrivning
Utgående ack. Avskrivningar

-4,2

Varav

Inventarier

Summa

Avskrivningstid
3-5 år
3-5 år
3-10 år
3-10 år
Följande ändringar av noten har gjorts jämfört med Årsredovisningen för 2016. Investeringsinkomsterna redovisas numera i
raden Årets uppskrivningar/sålt/utrangerat då dessa inkomster beror på försäljningar. Jämförelseåret 2016 är justerat för
detta.
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB

53,8

53,8

0,0

0,0

Aktier Tierps Energi och Miljö AB

39,9

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

14,6

14,6

14,6

14,6

196,7

44,7

196,7

44,7

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb

2,2

2,4

2,2

2,4

Övrig långfristig fordran

0,0

0,0

0,1

0,4

Aktier övriga bolag
Andelar Kommuninvest

Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*

Utgående bokfört värde
307,1
155,3
213,6
65,3
* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige år 2012 (Kf §
158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. I november 2014 överfördes 36 mkr till stiftelsen, varav 12
mkr avser 2013 och 24 mkr 2014. Under januari 2017 överfördes 48 mkr avseende 2015 och 2016. I maj 2017 överfördes 74
mkr till följd av ett nytt beslut Dnr Ks 2017.133. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2017 till 166 mkr. Överföringarna
till stiftelsen utlöste särskild löneskatt med 38,4 mkr. Se vidare avsnitt om Pensioner i förvaltningsberättelsen.

Kommunen
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinasiering Citybanan
Årets upplösning

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

9,2

9,7

9,2

9,7

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Utgående bokfört värde
8,8
9,2
8,8
9,2
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinansiering av
Citybanan. För Tierps kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11 mkr jämte
indexuppräkning. Bidraget är aktiverat på balansräkningens tillgångssida och motsvarande belopp redovisas som avsättning
på kreditsidan. Bidraget upplöses på 25 år. Se även not 19.

Kommunen
Not 14 Förråd m.m.

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

8,2

9,6

8,2

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Tomtmark till försäljning

7,2

0,1

7,2

0,1

Varulager

0,0

4,2

4,1

0,0

0,0

0,0

19,6

13,8

Persondatorer

Utgående bokfört värde

15,4

9,7

Kommunen
Not 15 Fordringar

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

11,9

14,3

3,5

10,5

Fordran mervärdesskatt

9,9

9,6

9,9

9,6

Övriga skattefordringar

24,2

22,7

24,2

22,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

61,0

121,9

38,0

85,2

Övriga kortfristiga fordringar

21,8

9,8

27,2

15,3

Utgående bokfört värde
128,7
178,2
Fordringar inom Kommunkoncernen har eliminerats med 80 mkr för 2017 och 70 mkr för 2016

102,8

143,5

Kundfordringar
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Not 16 Kassa och bank

2017

Kommunkoncernen
2016

2017

2016

Kassa

0,0

0,0

0,0

0,0

Bank

96,2

185,9

96,6

198,4

Utgående bokfört värde

96,2

185,9

96,6

198,4

Kommunen
Not 17 Eget kapital

2017

Kommunkoncernen
2016

2017

2016

För 2016 har Kommunens Övrigt eget kapital justerats ned med 9 mkr och årets resultat har justerats ned med 1,5 mkr dvs
utgående Eget kapital har minskats med 10,5 mkr. pga rättelse av fel avseende förtroende valdas avsättning för
ålderspension.
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Not 18 Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

49,3

44,0

51,5

44,0

PA-KL pensioner

5,5

5,7

5,5

5,7

OPF-KL pensioner

0,1

0,2

0,1

0,2

PBF pensioner

9,8

8,3

9,8

8,3

Pension till efterlevande

1,2

1,6

1,2

1,6

Specifikation avsatt till pensioner
Förmånsbestämnd/kompletteringspension

0,0

0,7

0,0

0,7

Summa pensioner

65,8

60,4

65,8

60,4

Löneskatt

16,0

14,7

16,0

14,7

Summa avsatt till pensioner

81,8

75,1

81,8

75,1

Politiker

4

4

4

4

Tjänstemän

0

0

0

0

Ingående avsättning inklusive löneskatt

75,1

68,3

75,1

68,3

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

4,8

4,8

7,0

4,8

Särskild avtalspension/visstidspension

Antal visstidsförordnanden

Avsatt till pensioner

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,1

-0,1

0,1

Intjänad PBF

1,3

0,9

1,3

0,9

Finansiell kostnad

1,6

0,7

1,6

0,7

Sänkning diskonteringsränta inkl löneskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Nya efterlevande pensioner

0,0

0,6

0,0

0,6

Arbetstagare som pensionerats

0,0

0,0

0,0

0,0

Ändrad samordning

0,0

0,0

0,0

0,0

Intjänad PA-KL
Intjänad OPF-KL

-0,1

0,4

-0,1

0,4

Slutbetalning FÅP

0,1

0,2

0,1

0,2

Nya utbetalningar

-2,2

-2,1

-2,2

-2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

Utebetalning ÖK-SAP
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner

1,3

1,3

1,3

1,3

81,8

75,1

84,1

75,1

Aktualiseringsgrad
95,0
89%
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper. Ingående avsättning 2016 har justerats för ackumulerade
avsättningar tom 2015 för förtroendevalda som tidigare redovisats som ansvarsförbindelse 9 mkr. 2016 års avsättning för
pensioner till förtroendevalda med 1,5 mkr har lagts till i noten. Anledningen är rättelse av tidigare fel.
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Not 19 Övriga avsättningar

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Redovisat vid årets början

5,5

3,3

5,5

3,3

Nya avsättningar

0,4

2,2

0,4

2,2

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

5,9

5,5

5,9

5,5

Redovisat vid årets början

3,4

6,6

3,4

6,6

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,4

-3,4

-3,4

-3,4

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,2

0,0

0,2

Utgående avsättning

0,0

3,4

0,0

3,4

10,1

6,1

16,0

15,0

Avsatt för återställande av deponi*

Avsatt för medfinansiering av Citybanan

Ianspråktagna avsättningar

Avsatt till skatter
Redovisat

Summa övriga avsättningar

5,9

8,9

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 20 Långfristiga skulder

2017

2016

2017

2016

Lån i banker och kreditinstitut

270,0

270,0

1 658,1

1 469,6

5,6

4,4

6,0

4,7

26,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

10,6

8,4

5,6

4,4

16,6

13,1

275,6

274,4

1 674,8

1 482,7

1,2%

1,4%

1,7%

1,4%

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag*
Återsående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter*
Återsående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långa skulder
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Lånens löptider

0,0

1 år

70,0

0,0

360,0

300,0

2-3 år

95,0

116,1

178,1

220,7

4-5 år

80,0

99,9

905,0

744,9

6- år

25,0

54,0

25,0

204,0

Låneskulden är redovisad ennligt huvudmetoden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma
nyttjandetid som motsvarande tillgång har. *I samabnd med verksamhetsöverföring till TEMAB under 2016 överfördes
anslutningsavgifter och investeringsbidrag till en summa av 7,5 mkr
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Not 21 Kortfristiga skulder

2017

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Kommunkoncernen
2016

2017

2016

2,9

3,0

3,7

3,8

52,5

90,3

59,3

111,0

0,6

1,0

0,6

1,0

27,1

25,9

27,1

25,9

1,3

1,6

1,3

1,6

Övriga löeskulder

13,7

9,4

13,7

9,4

Semesterlöneskuld

23,2

22,8

23,2

22,8

Pensioner inkl. löneskatt

33,6

31,3

33,6

31,3

Upplupen löneskatt pensionsstiftelse

29,7

0,0

29,7

0,0

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

71,4

55,5

101,5

91,9

Övriga kortfristiga skulder

11,5

1,7

40,0

5,7

Övertidsskuld

Utgående bokfört värde
267,4
242,5
333,6
304,4
Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i januari 2018 men avser december 2017. Fordringar
inom Kommunkoncernen har eliminerats med 80 mkr för 2017 och 70 mkr för 2016

Kommunen

Kommunkoncernen

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

2017

2016

2017

2016

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt

466,1

488,0

466,1

488,0

Aktualisering

-5,6

-2,3

-5,6

-2,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning

13,6

6,8

13,6

6,8

-24,4

-25,1

-24,4

-25,1

0,6

-1,2

0,6

-1,2

Gamla utbetalningar
Övrig post

450,2

466,1

450,2

466,1

Visstidspensioner

6,5

7,0

6,5

7,0

Inkomstsamordnad visstidspension

0,0

0,2

0,0

0,2

Summa inkl löneskatt

6,5

7,2

6,5

7,2

Utgående ansvarförbindelse

Utgående ansvarförbindelse
456,7
456,7
473,3
473,3
Visstidspensioner avser beräkning för 4 förtroendevalda enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och
landsting. Inkomstsamordnad visstidspension avser en beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om reducering
pga. inkomst skulle upphöra för visstidspensioner som inkomstsamordnas. Visstidspensionen ackumulerat för 2016 har
minskats med 9,7 mkr pga att dessa ska redovisas som avsättning i balansräkningen.
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom att
kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen har av KPA
beräknats till 217 mkr per 2017-12-31 inklusive särskild löneskatt. Se vidare avsnitt om Pensioner i förvaltningsberättelsen.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
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Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Småhus

0,4

0,5

0,4

0,5

Nordupplands Fotbolls Allians

3,0

3,2

3,0

3,2

Fastigo

0,0

0,0

0,6

0,4

AB Tierpsbyggen*

800,0

740,0

800,0

0,0

Tierps Kommunfastigheter AB**

315,0

205,0

315,0

0,0

Borgensåtaganden

Tierps Fjärrvärme AB***
Tierps Energi och Miljö AB

82,9

84,0

82,9

0,0

210,0

170,0

210,0

0,0

Utgående ansvarförbindelse
1 411,3
1 411,9
1 202,6
4,0
Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har
kommunen ansvar för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 1,0 mkr
per 171231.
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 6,9 mkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 4,3 mkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunen
Not 24 Leasing

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

3,1

3,4

3,1

3,4

25,3

26,2

25,3

26,2

3,0

2,4

3,0

2,4

Lokaler senare än ett år men inom fem år

77,5

91,1

77,5

91,1

Lokaler senare än fem år

19,4

30,8

19,4

30,8

Utgående bokfört värde

128,3

153,9

128,3

153,9

Bilar inom ett år
Lokaler inom ett år
Bilar senare än ett år men inom fem år
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Not 25 Koncerninterna
förhållanden
2017

Utdelning
Givna

Borgensavgifter

Mottagna

Kommunen

Givna

Borgen

Mottagna

0,4

4,4

Givna

Mottagna

1 407,9

Tierps kommunfastigheter AB

0,8

315,0

AB Tierpsbyggen

2,4

800,0

Tierps Energi och Miljö AB

0,6

210,0

0,6

82,9

Tierps Fjärrvärme AB

0,4

Summa

0,4

0,4

4,4

4,4

1 407,9

1 407,9

Köpare*
Säljare*

Kommunen

Kommunen
Tierps Kommunfastigheter

TKAB

ABTB

58,0
134,0

AB Tierpsbyggen

52,3

27,5

Tierps Energi och Miljö AB

19,7

4,4

Tierps Fjärrvärme AB

Summa

TEMAB

Summa

TFAB

0,9

3,9

0,0

62,8

0,9

0,1

0,0

135,0

0,5

0,0

80,3

4,3

38,3

10,0

1,2

8,3

14,7

207,1

98,2

26,6

24,3
4,5

4,4

* Beloppen är exklusive borgensavgifter

Kommunen
Not 26 Ej likvidpåverkande poster

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

Nedskrivningar

3,6

1,9

3,6

1,9

Avsatt till pensioner

8,8

8,8

9,4

8,8

Avsatt till deponi

0,4

2,2

0,4

2,2

Avsatt medfinansiering Citybanan

0,0

0,2

0,0

0,2

Realisationsvinster/förluster

-2,2

-4,6

-2,0

-1,7

Omklassificering till omsättn tillg

-3,9

-3,9

Förändringar långfristiga periodiseringar

1,3

2,3

3,6

11,0

Utgående bokfört värde

8,1

10,7

11,1

22,4
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Koncernens organisation*

Tierps Kommun

Tierps Energi och Miljö AB**

Tierps kommunfastigheter AB

Ägande:

100%

Ägande:

100%

Ordförande:

Jonas Nyberg

Ordförande:

Bengt-Olov Eriksson

VD:

Per Jonsson

VD:

Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare:

55

Antal årsarbetare:

0

Omsättning:

91,2 mkr

Omsättning:

143 mkr

Årets resultat:

0,2 mkr

Årets resultat:

0,03 mkr

Investeringsvolym: 49,7 mkr

Investeringsvolym: 124 mkr

Balansomslutning: 284,9 mkr

Balansomslutning: 416 mkr

Soliditet:

14,60%

15,00%

Soliditet:

Tierps Fjärrvärme AB

AB Tierpsbyggen

Ägande:

100%

Ägande:

100%

Ordförande:

Jonas Nyberg

Ordförande:

Bengt-Olov Eriksson

VD:

Per Jonsson

VD:

Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare:

0

Antal årsarbetare:

98

Omsättning:

41,4 mkr

Omsättning:

207 mkr

Årets resultat:

1,3 mkr

Årets resultat:

2,8 mkr

Investeringsvolym: 11,5 mkr

Investeringsvolym: 79,7 mkr

Balansomslutning: 116,5 mkr

Balansomslutning: 960,9 mkr

Soliditet:

15,00%

Soliditet:

10,30%

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

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas from
2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas
som långfristig skuld och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod.

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

Kostnader
Kapitalkostnaderna beräknas fr.o.m. 1995 enligt real
annuitetsmetod för investeringar gjorda tom 2015.
För investeringar gjorda from 2016 beräknas
kapitalkostnaderna enligt nominell metod.

Fordringar har upptagits till de belopp som de
beräknas inflyta.

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

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

Rättelse av väsentliga fel
Rättelse
av
väsentligt
fel
avseende
de
förtroendevaldas ålderspension som tom 2016
felaktigt har redovisats i ansvarsförbindelsen i stället
för avsättning för pensioner i balansräkningen har
gjorts i denna årsredovisning. Jämförelsetalen för
2016 har därför räknats om. Se vidare i not 2, 7, 8,
18 och 22.

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

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

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

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag
där kommunen har minst 20 % inflytande. Kommunkoncernens medlemmar och sammansättning
framgår av sidan 11.

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

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

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

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

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

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

Intäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
RKR 4.2.
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Finansiella tillgångar
Kommunen har inga kortfristiga placeringar.
Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att
innehas eller brukas stadigvarande.
Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive förutbetald
löneskatt har aktiverats som finansiell tillgång.
Värdet på placerat kapital har värderats till det
lägsta av anskaffningsvärdet och värdet på
balansdagen.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS17.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild
avtalspension redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

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

Jämförelsestörande poster

Den andel av personakterna för anställda
medarbetare som är uppdaterad med avseende på
tidigare pensionsgrundande anställningar.

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

Anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar och skulder

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som
t.ex. fastigheter och inventarier.

Ansvarsförbindelse

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

Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse,
exempelvis pensionsåtagandet.

Likvida medel

Avskrivningar

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort
sikt, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt
värdepapper.

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

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

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

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

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

Periodisering

Balansräkning

Resultaträkning

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

Driftredovisning

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

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

Rörelsekapital

Eget kapital

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

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

Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och
summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, dvs. nettoförmögenheten.

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

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

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

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

Årsarbetare

Finansnetto

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

Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital
(lån) och intäkter från placering av likvida medel.
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Revisionsberättelse för år 2017
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