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Revision
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-252
-6
-755
-8
0
-1 020

-162
0
-757
-21
0
-940

90
6
-2
-14
0
80

-183
0
-684
-29
0
-895

Verksamhetens nettoresultat

-1 020

-940

80

-895

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 020

-940

80

-895

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 020

-940

80

-895

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs inom
nämndernas verksamhetsområden och ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse
för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående verksamhetsåret.
Granskningen omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning. Revisionens
inriktning och syfte är att pröva:
 Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
 Om räkenskaperna är rättvisande.
 Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i
förhållande till nämnderna vilken granskning som ska bedrivas.
Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla ett
förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal.
Normalt ska ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning av gjorda
iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta. I vissa speciella fall kan
en muntlig genomgång med reviderad nämnd ersätta skriftligt slutdokument.
Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag granska styrelsens, nämndernas och
kommunernas verksamheter.
Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de
förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag.
För 2017 var följande revisorer valda:
Per Davidsson, ordförande
Leif Söderlund
Bo S Englund
Karl-Gunnar Marklund
Veronica Stennek

Analys av årets verksamhet
Revisionen redovisar ett överskott 2017 på 80 tkr. Orsaken till överskottet är återhållsamhet avseende
sammanträden samt deltagande i kurser och konferenser.
Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar med mera.
Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens
arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad.
Överläggningar har under året hållits med kommunledning och fullmäktiges presidium.
Vi har även gjort studiebesök och fått information om kommunens verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och verksamheten vid Bergis HVB-hem. Vidare har vi fått information av kommunens
tjänstemän kring kommunstyrelsens system för styrning och uppföljning av kommunens
verksamheter.
Vi har genom lekmannarevisorerna tagit del av granskningen av verksamheten i kommunens bolag.
I vårt uppdrag biträds vi av sakkunnigt biträde från PwC.
En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts som fungerat som underlag till genomförda
granskningsinsatser under året. En granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning avseende de
kommunala bolagen har genomförts. Syftet med förstudien var att ge oss revisorer ett underlag för att
bestämma om en fördjupad granskning på området behöver genomföras. En förstudie kan betraktas
som en fördjupad riskanalys. Efter genomförd granskning bedömdes att en fördjupad granskning inte
var aktuell just nu.
Inom ramen för obligatoriska granskningar har delårsrapport, bokslut och årsredovisning granskats.
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Som ett led i våra obligatoriska granskningsinsatser ingår att löpande följa upp tidigare genomförda
granskningar. Under året har vi därför följt upp vår granskning av intern kontroll avseende
tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.
Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår:
 Granskning av personal- och kompetensförsörjning.


Granskning av den gemensamma lönenämnden med Knivsta och Älvkarleby och
lönehanteringen.



Granskning av den interna kontrollen i pensionshantering och redovisning.



Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.



Granskning av kommunens hantering av deponier.
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Valnämnd
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-23
-5
0
0
0
-28

-8
0
-9
0
0
-17

15
5
-9
0
0
11

-4
0
-3
0
0
-7

Verksamhetens nettoresultat

-28

-17

11

-7

0
0

0
0

0
0

0
0

-28

-17

11

-7

0
0

0
0

0
0

0
0

-28

-17

11

-7

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till
riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Enheterna för
kvalitet & strategisk utveckling och ledningsstöd svarar för det administrativa stödet till valnämnden.

Analys av årets verksamhet
Kund: Valnämnden har i uppdrag att förutom att genomföra förtidsröstning och val, även arbeta med
åtgärder för att öka valdeltagandet. Kommunfullmäktiges demokratiberedning ansvarar för denna
uppgift i vår kommun. I det arbetet har valnämnden valt att kommunen ska delta i en kvalitativ studie
av förstagångsväljares tankar inför valet 2018.
Process: Nämnden och kommunfullmäktige har beslutat om förslag till ny valdistriktsindelning.
Nödvändigt utifrån att framförallt Tierps köping växer till invånarantal. Förslaget fastställs av
länsstyrelsen.
Medarbetare: Valnämnden har ingen personal, enheten ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd
till nämnden.
Ekonomi: Under mellanvalsperioden har valnämnden en begränsad verksamhet. Valnämnden gör
2017 ett mindre överskott på grund av färre sammanträden än beräknat.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Valnämnden har tagit initiativ till att kommunen ingår i en kvalitativ studie av förstagångsväljares
tankar inför valet. Detta är ett led i att hitta lämpliga verktyg i arbetet med att öka det demokratiska
engagemanget och höja valdeltagandet.

Framtidsbedömning
Val till riksdag, kommun och landsting (RKL) sker 2018 och nästa val till Europaparlamentet (EP)
sker 2019. RKL-valen 2018 kommer genomföras på samma sätt som 2014, det vill säga med
förtidsröstning i lokal och valdagsröstning i lokal. Valmyndigheten kommer inte göra försök med
elektronisk röstning över internet. Enligt beslut 2017 har kommunen fått ytterligare ett valdistrikt.
Kostnaden för bemanning under valdagen beräknas därför öka något.
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Jävsnämnd
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-35
0
-1
-3
0
-39

-29
0
0
0
0
-29

6
0
0
3
0
10

-27
0
0
0
0
-28

Verksamhetens nettoresultat

-39

-29

10

-28

0
0

0
0

0
0

0
0

-39

-29

10

-28

0
0

0
0

0
0

0
0

-39

-29

10

-28

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
kommunstyrelsen normalt skulle ha ansvaret, men inte kan på grund av jäv då det är kommunens egna
verksamheter som bedriver verksamheten. Det rör till exempel ärenden runt bygglov, livsmedels- och
miljötillsyn. Enheten ledningsstöd har svarat för det administrativa stödet till jävsnämnden.

Analys av årets verksamhet
Process: Jävsnämnden har enligt plan fastställt tre tillsynsplaner för kontroll: Tillsynsplan 2017-2018
för tillståndsgivning i Tierps kommun, Tillsynsplan 2017-2019 för miljö- och hälsoskydd i Tierps
kommun och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2017-2020 i Tierps kommun.
Medarbetare: Nämnden har ingen personal, enheten ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till
nämnden.
Ekonomi: Jävsnämnden som sammanträder vid behov har bara behövt ha tre möten under året, i mars,
augusti och i november. Nämnden gör därför ett smärre överskott.

Framtidsbedömning
Jävsnämndens verksamhet och behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som
kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. Kommunen är i ett
expansivt skede vilket gör att antalet sammanträden sannolikt kommer att vara konstant eller öka.
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Lönenämnd
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
11 006
11 006

0
11 006
11 006

0
0
0

0
10 250
10 250

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

0
0
-11 006
0
0
-11 006

0
0
-11 006
0
0
-11 006

0
0
0
0
0
0

0
0
-10 250
0
0
-10 250

Verksamhetens nettoresultat

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter
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Uppdrag
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan kommunerna Tierp, Knivsta och Älvkarleby kring
löne- och pensionshantering. Tierp är värdkommun för lönecentrum.
Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre
förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom
löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens
och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas
medarbetare och chefer.
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It-nämnd
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
11 163
11 163

0
11 163
11 163

0
0
0

0
10 817
10 817

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

0
0
-11 163
0
0
-11 163

0
0
-11 163
0
0
-11 163

0
0
0
0
0
0

0
0
-10 817
0
0
-10 817

Verksamhetens nettoresultat

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Resultat

0

0

0

0

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter
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Uppdrag
IT-nämnden är beställarorganisation gentemot IT-centrum där verksamheten utförs. Nämnden beslutar
om budget, mål och följer upp verksamheten inom nämnden. IT-nämnden ska möjliggöra samverkan
mellan Tierp och Älvkarleby kommuner samt dess bolag.
Tierp kommun är värdkommun för IT-centrum, verksamheten rapporterar till IT-nämnden.
Verksamheten bedrivs inom ramen för och i samarbete med gemensam service. IT-centrum svarar
för att samordna och utveckla de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. ITcentrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i
kommunernas IT-upphandlingar. IT-centrum driver, supportar och servar it-system för de kommunala
bolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB, Tierps Energi- och Miljö
AB och AB Tierps Fjärrvärme.

Analys av årets verksamhet
Tre sammanträden har genomförts i nämnden. Verksamheten inom IT-centrum har följts. De
deltagande organisationerna är nöjda med vad verksamheten presterat.
Ekonomi: Nämnden gick plus 574,1 tkr vilket gör att Älvkarleby får tillbaka 252,3 tkr samt Tierp
321,5 tkr. Älvkarlebys del, 252,3 tkr är bokförd som en skuld och Tierps del, 321,5 tkr, är ombokat till
verksamhet 0811 och 0821. Älvkarlebys andel kommer att regleras vid första kvartalsfakturan 2018.
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Kommunchef
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

0
0
0

10
609
620

10
609
620

6
203
209

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-12 542
-277
-3 462
-6 942
-3
-23 226

-14 190
-339
-3 580
-3 695
-3
-21 806

-1 647
-62
-118
3 247
0
1 419

-11 738
-257
-2 690
-7 168
-2
-21 855

Verksamhetens nettoresultat

-23 226

-21 187

2 039

-21 646

0
-2

0
-2

0
0

0
-5

-23 227

-21 188

2 039

-21 651

0
0

0
0

0
0

0
0

-23 227

-21 188

2 039

-21 651

Bruttoinvesteringar

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med
politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Att leda kommunens samlade verksamheter så att
lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå,
kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Ansvara för att det finns en fungerande
ledningsorganisation.
Stabsfunktionen ansvarar för ekonomistyrning och finansfrågor, strategiska HR-frågor samt strategisk
kommunikation.

Måluppfyllelse
Styrkort
Mål

utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans

 Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
- Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser
- Finna initiativ som ökar antalet etableringar
- Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp, genom att verka för ökat antal bostäder med
attraktiva miljöer
 Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och
arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter
 Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att:
- Minska kommunens totala utsläpp av växthusgaser
- Minska kommunens energiförbrukning

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

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

Förenkla och
effektivisera
kommunens
ledningsprocesser
(exempelvis
internkontroll,
budgetarbete och
uppföljning)

Arbeta aktivt med
chef/led/medarbetarroll
en. Implementera
värdeorden/värdegrunden på nytt.

Aktivt arbeta med
ekonomiska
styrregler och
hanteringen av inoch utbetalningar.

Mått/ målvärde

Nöjd Region Index (SCB:s
medborgarundersökning)
ska öka med tre enheter
per år under innevarande
planperiod.

Antalet påbörjade
bostäder ska öka
med minst 200
stycken per år.

Utsläpp av
växthusgaser inom
kommunens gränser
ska minska jämfört
med 2014 års nivå

Måluppfyllelse

Delvis

Delvis

Sjukfrånvaron ska
minska till 5,0 % 2017,
4,5 % 2018 och 4,0 %
2019.
Personalomsättningen
ska minska jämfört med
2016-års nivå
Delvis
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Analys av årets verksamhet
Kund: Medborgarundersökningen har genomförts. Ingen mätning genomfördes 2016 och det går
därför inte att säga om NRI har ökat.
Betygsindex för året är dock 53 (index för samtliga kommuner är 60).
Process: Antalet igångsatta boendeprojekt uppgår inte till målvärdet. En internkontrollplan har
utarbetats och kommer att utvecklas ytterligare. Förslag till nya ekonomiska styrregler har utarbetats
under slutet av året, liksom förslag till ägardirektiv under samma period för beslut i
kommunfullmäktige i början av 2018.
Medarbetare: Sjukfrånvaron för kommunen som helhet har uppgått till 6,74 procent, en ökning med
1 procent sedan 31 augusti. Sjukfrånvaron inom kommunchefens verksamhet uppgick under året till
5,29 procent. Personalomsättningen har inte gått att få fram. Under senare delen av året avvecklades
staben och berörd personal flyttades organisatoriskt till respektive ansvarsområde. Under hösten har
chefsforum (en mötes- och utbildningsarena för alla chefer i kommunen) återupptagits.
Ekonomi: Måluppfyllelse: God. Inom kommunchefens verksamhet finns ett överskott på 2 039 tkr.
Mätning av utsläpp har inte skett och kan därför inte kommenteras.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Inom verksamheterna finns en god ekonomisk medvetenhet.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Arbete pågår för att synliggöra Tierps kommun och en nysatsning på projektet bilden av Tierp
planeras.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Utvecklingen av Tierps tätort pågår. Planeringen av Siggbo trädgårdsstad är i sitt slutskede och
byggklara tomter inom Siggbo företagspark finns.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Projektet som drevs inom ramen för utanförskap "socialtjänst hjärta skola" har sedan maj månad blivit
en del av ordinarie verksamhet. Inom ramen för integrationsprojektet har under året 29 projekt
genomförts i samverkan med civilsamhället. Kommunen har dessutom tilldelats § 37a medel från
Länsstyrelsen för att genomföra två projekt: Låna en ortsbo (i samverkan med Tillsammans för Tierps
kommun) och Föreningslotsen (i samverkan med SISU idrottsutbildarna i Uppland). Svenska med
baby har genomförts på Tierps biliotek i samverkan med familjecentralen och har besökts flitigt av
såväl svenskar som nyanlända. Handlingsplanen för integration som utarbetades under slutet av 2016
och början av 2017 antogs i maj månad av kommunfullmäktige.
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Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Tierps kommun deltar i projektet Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige” som drivs
av länsstyrelserna i Uppland, Södermanland och Västmanland. Kartläggning har dessutom genomförts
för att optimera skolskjutsarna.

Framtidsbedömning
Under 2018 avslutas integrationsprojektet som pågått i samverkan med civilsamhället. Arbetet med att
samverka för integration fortgår som en naturlig del av verksamheterna. Utvecklingen av nya
bostadsområden kommer att kräva utbyggnad av den kommunala servicen. Vissa delar kommer att
kunna hanteras utan problem, men inom andra delar, till exempel förskolan behöver det byggas ut
snart. Under 2018 kommer vi att ta omtag gällande bilden av Tierp och vårt varumärke som såväl
arbetsgivare, attraktiv boendekommun och etableringsort för företagare.

Sammanfatta året med några korta meningar
2017 var sista året med integrationsprojektet. Vissa projekt sträcker sig inom civilsamhället över
årsskiftet.
Flytt av tjänster från kommunchef till respektive ansvarsområde (ekonomichef och personalchef).
Från 1 september ny tillförordnad kommunchef.
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 den 5 december 2017.
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Gemensam service
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

9 712
67 976
77 688

9 850
68 121
77 971

138
145
284

9 401
25 416
34 817

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-65 435
-15 174
-27 234
-1 825
-1 452
-111 120

-61 548
-15 899
-27 667
-1 769
-1 088
-107 970

3 886
-725
-432
56
364
3 149

-35 240
-773
-22 662
-1 160
-1 386
-61 221

-33 432

-29 999

3 433

-26 404

130
-152

126
-106

-4
46

143
-142

-33 454

-29 979

3 475

-26 403

0
0

0
0

0
0

0
0

-33 454

-29 979

3 475

-26 403

Bruttoinvesteringar

1 250

440

810

568

Nettoinvesteringar

1 250

440

810

568

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens nettoresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Gemensam service ska stötta den politiska organisationen och kommunchef, produktion och
medborgarservice med ekonomi, personal, IT, upphandling och processtöd, allt för att politikerna och
de övriga blocken ska kunna ägna sin tid åt respektive kärnverksamhet.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Stödja övriga verksamheter och politisk organisation i att uppnå de
kommungemensamma målen (inkl. de verksamhetsspecifika målen)
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Hög tillgänglighet
och konsultativt
arbetssätt.

Arbeta fram tydliga
processer och en
ändamålsenlig och
flexibel
organisation.

Behålla och
rekrytera
medarbetare med
hög kompetens.

Effektivisera våra
processer

Tydliggöra roller och
ansvar

Mått/ målvärde

NKI

NKI

Låg
personalomsättning
och lågt sjuktal.

Måluppfyllelse

God måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Låg måluppfyllelse

Budget i balans och
kostnadseffektiv
verksamhet som
riktmärke.
God måluppfyllelse

Analys av årets verksamhet
Kund: Måluppfyllelsen är god. Svaren i NKI-undersökningen är dock inte fullt tillförlitliga då
svarsfrekvensen är låg. Dock har många uppskattade åtgärder gjorts.
Följande åtgärder har genomförts under 2017: HR har påbörjat kunddialoger för att svara mot behoven
av HR-stöd.
Inför tre upphandlingar har man annonserat för att få synpunkter och en dialog med marknaden inför
upphandling, så kallad RFI, Request for information.
Lönecentrum har utökat sin supporttid.
För att verksamheterna ska få tillgång till en mer omfattande statistik jämfört med i dag, har enheten
kvalitet och strategisk utveckling anslutit sig till SCB:s supercross-databas.
Kostenheten har förtydligat sitt uppdrag gentemot verksamheten.
Process: Måluppfyllelsen är god. Svaren i NKI-undersökningen är som tidigare nämnts inte fullt
tillförlitliga. Det är svårt att utläsa av de frågor som ställts hur tydligheten i processer upplevs, samt
om organisationen är ändamålsenlig. Åtgärder har dock genomförts för att skapa tydligare processer
och en mer ändamålsenlig organisation.
Följande åtgärder är genomförda under år 2017: HR har infört en specialisering inom områdena
arbetsmiljö, lönebildning, kompetensförsörjning och rehabilitering.
Inom HR-området har återkommande interna utbildningar i lönebildning och arbetsmiljö påbörjats.
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En ny policy och rutiner för hantering av alkohol- och drogproblem har utarbetats.
Upphandlingsenheten ger återkoppling till kunderna senast dagen efter första kontakt.
Kostenheten har påbörjat att säkerställa processen för att minska matsvinn.
Tillsammans med medborgarservice har en ny rutin utformats för att kvalitetssäkra och underlätta för
chefer när det gäller hantering av verksamhetsförändringar.
Intern översyn av hantering av uppdrag pågår inom enheten kvalitet och strategisk utveckling.
Digital möteshantering har förberetts och börjat testas.
Ekonomienheten har förändrat processen för hanteringen av leverantörsfakturor för att uppfylla
tvåhandsprincipen.
Lönecentrum har infört ett ärendehanteringssystem
Medarbetare: Måluppfyllelsen är låg. Sjuktalet är fortfarande högt för hela enheten.
För 2017 har gemensam service ett sjuktal på 6,8 procent. Kostenheten har tillkommit 2017 och har en
sjukfrånvaro på 8,8 procent. De övriga enheterna har tillsammans en sjukfrånvaro på 5 procent vilket
är en liten sänkning från 2016 då sjukfrånvaron var 5,4 procent. Gemensam service har haft några
långtidssjuka under perioden. Det är svårt att rekrytera vikarier då man på förhand ofta inte vet hur
långa sjukskrivningarna blir. Detta påverkar arbetsmiljön för medarbetarna.
När det gäller frisknärvaro så har 41,9 procent av medarbetarna ingen sjukdag, 26,7 procent har 1-5
sjukdagar och 31,4 procent fler än 5 sjukdagar.
Under perioden 2017 har tio slutat på egen begäran och fyra har gått i pension.
Ekonomi: Måluppfyllelsen är god. Resultatet när det gäller avvikelsen mot periodiserad budget per
den siste december 2017 är ett överskott med 3 475 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta
tjänster och långtidssjukskrivningar.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:


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

Kostenheten har genomfört utvecklingsdagar med tema värdskap, har arbetat fram en serviceidé och
haft feedbackutbildning, för att stärka arbetet och självkänslan för att förebygga
sjukskrivningar/utbrändhet, samt ökat kommunikationen för minskat svinn.
Ledningsstöd har utformat digital ärendehantering i Evolution.
Skypemöten används i ökad omfattning i kommunen.
Lönecentrum har övertagit samtliga kunders avtal gentemot WinLas samt infört maskinella
anställningsavtal via programmet, vilket förenklar administrationen för chefer och samtidigt förkortar
handläggningstiden.
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Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
En gruppintroduktion för nyanställda genomfördes i oktober.
Ledningsstöd har utformat digital ärendehantering i Evolution.
Skypemöten används i öka omfattning i kommunen.
Digitala anställningsavtal har införts, vilket både förenklar administrationen för chefer samt förkortar
handläggningstiden.
Upphandlings- och ekonomienheten har infört systemet Inyett för kontroll av fakturahanteringen från
leverantörer.
Lönecentrum har ökat sina öppettider i sin support vilket ökat tillgängligheten.
IT-centrum har infört ett nytt sätt att jobba på distans.
Medarbetarna i kostenheten fick aktivt arbeta fram lönekriterier och tolkningar av värdeorden.
Värdeorden har gjorts om till vandringspokaler. Årets medarbetare utses och mottagare ska vara någon
som uppfyllt något värdeord lite mer. Värdeorden har vävts in i lönekriterierna för att bli
betydelsefulla och sporra till fortsatt utveckling.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Kostenheten har säkerställt och utarbetat underlag för att få rätt mat i rätt tid över hela kommunen som
ett led i lika kvalitet till alla.
Användningen av skype bidrar till minskat resande.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Kostenheten arbetade aktivt för att erbjuda friskvård på arbetstid, vilket ökat den sociala
gemenskapen. Medarbetarna har fått hjälp att skaffa applikationen för insidan på sina telefoner för att
kommunicera med varandra på kommunens intranät. Det är mycket uppskattat, innebär kortare
informationsvägar och information till alla samtidigt, som upplevts positivt och inkluderande.
Medarbetarna på lönecentrum har varit delaktiga i utformningen av de nya lokalerna och fokus har
varit att skapa en fysisk arbetsmiljö där arbetsplatser utformas utifrån olika aktiviteter i det dagliga
arbetet, samtidigt som hänsyn tas till medarbetarnas individuella behov och förmågor
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Ökat användande av skype bidrar till mindre resande.
Kommunen har uppnått det politiska beslutet om att 25 procent av inköpta livsmedel ska vara
ekologiska.
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MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

Sjukfrånvaro -29 år

4,9

1,1

2,9

1,0

9,1

1,3

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

55,1

Sjukfrånvaro 30-49 år

7,1

4,9

9,1

7,2

4,0

1,9

60,1

21,5

61,5

25,8

55,1

0,0

6,8

6,2

7,0

6,1

5,1

6,9

37,7

62,0

41,7

65,8

0,0

46,1

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

2016

6,8

5,4

7,7

6,4

4,6

3,2

47,8

42,2

50,7

45,9

34,9

25,7

Sjuktalet har ökat sedan 2016. Detta beror på att kostenheten tillkommit och som har en sjukfrånvaro
8,8 procent på. Åtgärder vidtas på kostenheten vad gäller förebyggande friskvårdsinsatser, långsiktiga
ergonomiska lösningar och rehabiliteringsinsatser.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

9

3

6

2

3

1

Åldersgrupp 30-39 år

31

11

19

7

12

4

Åldersgrupp 40-49 år

37

25

23

13

14

12

Åldersgrupp 50-59 år

41

27

34

20

7

7

Åldersgrupp 60 år -

17

7

16

7

1

0

135

73

98

49

37

24

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Antalet årsarbetare har ökat med 62. Vid årsskiftet tillkom kostenheten till gemensam service. Enheten
har haft vakanta tjänster bland annat beroende på att det har varit svårt att rekrytera vikarier vid
sjukdom då man på förhand inte vet hur långa sjukperioderna blir.

Framtidsbedömning
För att underlätta styrning och systematisk uppföljning kommer kommunen att behöva ett
ledningssystem som kan användas på alla nivåer.
Upphandling av nytt HR- och lönesystem pågår och kommer vid byte av system att innebära både
ökade kostnader i form av konsultkostnader och en utökning av personalstyrkan på lönecentrum för att
implementera nytt system. Hur stor kostnadsökningen blir är svårt att avgöra innan avtal är tecknat
med leverantör. Implementeringen kommer att pågå under andra halvåret 2018 och första halvåret
2019.
Kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning framöver. En kompetensförsörjningsstrategi
kommer att utarbetas under våren 2018.
För kommunen är det liksom för samhället i stort en utmaning att sänka sjuktalet. Satsningar på tidig
rehabilitering och åtgärder för att bibehålla eller skapa goda arbetsmiljöer är nödvändig.
Heltid ska vara norm 2021 för samtliga medarbetare. En plan för det arbetet är utarbetad under 2017.
Behovet av HR-stöd kommer att öka.
2019 och framåt kommer arbete att pågå för att utarbeta en ny översiktsplan, ÖP. I det arbetet kommer
politiken att involveras i genomförandet av medborgardialoger. Verksamheterna som kommer att
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behöva lägga mest resurser på arbetet att ta fram ny ÖP är enheterna samhällsbyggnad, kvalitet och
strategisk utveckling samt kommunikation. En projektkoordinator behöver anställas.
2018 ska kostriktlinjerna revideras. Det är ett viktigt politiskt styrdokument för kostenheten där vi
behöver ta ställning till vad kommunen vill fokusera på. Att upphandla svenskt och ekologiskt går i
dagsläget inte ihop med den önskan som finns från utbildningsblocket att maten bör kosta så lite som
möjligt.
Vi genomför ett projekt Arbete 18 för att internutbilda människor som finns till förfogande på
arbetsmarknaden.
Utredning genomförs för att säkerställa rätt mat för äldre i kommunen.
Utreda kommunens framtid köksbehov när kommunen expanderar.
Införa menyer som går att äta av fler för att underlätta för regionen, medborgarna och i vår interna
hantering av specialkost.
Ny avfallsplan för kommunen.

Kommentar till budgetutfall
Resultatet när det gäller avvikelsen mot periodiserad budget per den siste december 2017 är ett
överskott med 3 474 tkr. Överskott beror till största delen på vakanta tjänster och
långtidssjukskrivningar samt ej budgeterade intäkter på 400 tkr.
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Medborgarservice
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

9 575
62 859
72 434

9 416
72 482
81 898

-158
9 623
9 464

7 308
65 068
72 376

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-28 523
-464
-52 885
-5 883
-55 580
-143 334

-27 860
-735
-58 955
-9 649
-55 983
-153 182

663
-271
-6 070
-3 766
-404
-9 848

-19 990
-614
-50 512
-5 372
-65 365
-141 854

-70 900

-71 284

-384

-69 478

0
-1

0
-3

0
-2

0
-2

-70 901

-71 287

-386

-69 479

0
0

0
0

0
0

0
0

-70 901

-71 287

-386

-69 479

Bruttoinvesteringar

86 178

54 116

32 061

31 735

Nettoinvesteringar

84 928

46 894

38 034

24 483

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens nettoresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt.
Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även
för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen
fullgör medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat plan- och bygglagen (PBL),
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Verksamheten präglas av rättssäkerhet, kundfokus, bemötande och korrekta leveranser i
snabb takt och med hög servicenivå.
Medborgarservice ansvarar även för näringslivs- och tillväxtfrågor, energirådgivning, kommunikation
och marknadsföring, lokalbokning, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning,
lotteritillstånd, utskänkningstillstånd samt marknadsföringsbidrag.
Medborgarservice ansvarar för en långsiktigt hållbar användning av kommunens mark och vatten samt
planering av infrastruktur och byggande. Verksamheten är en viktig del av Tierps kommuns
samhällsutveckling och är en del av invånarnas, besökarnas och andra intressenters vardag.
Medborgarservice ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering,
bygglovsverksamhet, markupplåtelser, grävtillstånd, tillgänglighet i yttre miljö, trafiksäkerhet,
lokalsamordning inom kommunen, samt gatu-, park/lekpark-, belysnings- och trafikfrågor. Enheten
utvecklar och förvaltar geografiska informationssystem samt samverkar med intressenter med
avseende på förvaltning och utveckling av naturområden. Det ingår även myndighetsarbete med
prövning, tillsyn och hantering av ärenden rörande miljöbalken samt livsmedelslagen, alkohollagen,
och tobakslagen samt tillsyn av receptfria läkemedel.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

Perspektiv
Strategier

 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.
 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”.
 Skapa förutsättningar för en god och hållbar livsmiljö.

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Utveckla rutiner för
intern information
Kundfokus där vi
stärker kundrelationer, för att lyfta
fram goda exempel
och även
avvikelser med
tillhörande
åtgärder
Genomföra
mätningar och
analysera resultat
av mätningar etc.
NKI

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

Kontinuerlig
utbildning för
uppdraget samt i
bemötande,
värdskap och
kommunikation

Prioritera och
effektivisera för
att skapa en
hållbar ekonomisk framtid
Regelbunden
avstämning i
MBS ledningsgrupp
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Fortsätta utveckla
forum och plattformar för dialog
med näringslivet
Projekt i yttre miljö
innehåller medborgardialog enligt
kommunens riktlinjer
Mått/ målvärde

Måluppfyllelse

Minst 90 % mycket
nöjda kunder i
undersökning –
kundcenter.
Uppnå 72 poäng i
SBA:s NKI-mätning
samt minst plats
130 i Svenskt
näringslivs
rankning
Delvis
måluppfyllelse

Mäta antalet ärenden och
dess ledtider – skapa ett
basår som blir jämförbart i
framtiden.

Kompetenta, trygga
medarbetare.

Hög kostnadseffektivitet och
budget i balans

God måluppfyllelse

God
måluppfyllelse

Planberedskap för 300
bostäder.

God måluppfyllelse

Analys av årets verksamhet
Kund: Kundcenter genomförde en kundnöjdhetsundersökning under oktober månad. Det var drygt
hundra som svarade och 98,1 procent kommer att rekommendera andra att kontakta medborgarservice
för att få hjälp med kommunala ärenden. Vi ser en lite lägre total nöjdhet, men motiveringar visar att
de i stor del beror på ärenden som kundcenter inte kan påverka. Kundcenter har tjänstegaranti – om
återkoppling ej sker inom 24 timmar så utlovas en trisslott. Under 2017 är endast en trisslott utlämnad.
Vår nya externa webb tierp.se släpptes i början på juni. Den är mobilanpassad och har en ny struktur
med separata flikar för turism respektive företag, en förbättrad sökfunktion och översättningsverktyg.
Vi har under hösten installerat ytterligare en till digital skärm i entrén på kommunhuset där besökare
välkomnas.
En digital servicepunkt finns sedan april i kommunhusets entré. Målet med digital servicepunkt i Tierp
är att lära kunderna att utföra sina skatteverks-, pensions- och försäkringskasseärenden digitalt. En
digital servicepunkt erbjuder allmän vägledning, hjälp till självhjälp och digital självservice.
Servicepunkten bemannas av handläggare från Skatteverket.
Medborgarservice har introducerat kvällsöppet torsdagar under mars månad, vilket fått positiv respons
från kunder, både företag och privatpersoner. Den positiva responsen har medfört att
medborgarservice kommer att fortsätta utveckla konceptet under 2018.
Vi har uppnått 71 poäng i SBA:s NKI-mätning. Målet är inte uppnått, då det var satt till 72 poäng. Det
är trots allt väl godkänt och en stark positiv utveckling, främst inom bygglov och markupplåtelse där
Tierp även var bäst bland SBA:s 55 kommuner. Men även inom övriga områden utom miljö- och
hälsoskydd som tappar 10 poäng och därmed drar ner totalpoängen. Anledningen till
poängminskningen är kopplat till 2016 års ansträngda situation med flera vakanser inom området.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har utformat en åtgärdsplan för att förbättra NKI-resultat för hela sitt
arbete.
Bygglov har arbetat för tidiga kontakter med byggherrar i både externa och interna projekt vilket
resulterat i goda relationer och en kortare handläggningsprocess. Nybyggnad av räddningstjänststation,
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ombyggnation av Björkgården och bygglovspliktiga byggskyltar är några exempel på ärenden med
tidig kontakt.
Vi arbetar inom flera nätverk för att nå ut med information och för dialog med näringslivet i
kommunen. Nyhetsbrev från enheten näringsliv och turism, med dryga 500 prenumeranter, har
skickats ut sex gånger under 2017. Ett välkomstbrev skickades ut i början av 2017 till de företag som
registrerat sin verksamhet 2016. Till sommaren skickades ett vykort till samtliga i kommunen
registrerade företag. Ett sommarbrev skickas ut till samtliga företagare i kommunen, cirka 2 250
stycken veckan innan midsommar varje år.
För företagare har det under året anordnats flera mötesplatser och seminarier. Företagargalan firade 5års jubileum och drog cirka 400 gäster. Stipendiet till årets företagare på 10 000 kronor gick till
Lugnets entreprenad.
Svenskt näringslivs rankning har presenterats efter att verksamhetsplanen för 2017 beslutats. I den
fanns ett försiktigt mål med hänsyn till det höga trycket på myndighetsutövning som tillväxten kräver
att uppnå minst plats 130. Detta mål är mycket glädjande uppfyllt med god marginal då resultatet blev
plats 110.
Tierps kommun har för första gången deltagit i Almedalsveckan på Gotland. Deltagare från Tierps
kommun var kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och
chefen för medborgarservice. Syftet var att tillsammans med region Uppsala och kollegor i länet delta
främst för att visa att regionen står enad i frågan om infrastruktur och då särskilt fyrspårs
tågkommunikation på sträckan Stockholm-Uppsala. Men även regionens möjligheter att lösa
bostadsfrågan diskuterades. Flera inbokade möten med exploatörer genomfördes under veckan för att
strategiskt diskutera Tierps kommuns utveckling i regionen. Tierps representanter deltog i flera
intressanta och inspirerande föreläsningar under veckan.
Samhällsbyggnad/naturkontoret har anordnat två evenemang för allmänheten under perioden, den
traditionella slåttern i Iggelbo samt ådag i Karlholm. I synnerhet ådagen fick många besökare och
uppmärksamhet i media. Naturkontoret har under perioden varit positivt synliga i media, både i
tidningar och sociala medier.
Process: Huvudregistrering är nu en del av kommunikationsenheten. Flytt från enheten processtöd
genomfördes vid årsskiftet 2016/17. Handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade sker från
hösten 2017 inom kommunikationsenheten.
Antalet ärenden i kundcenter är något lägre än 2016. Det beror på att medborgarna nu känner till
Temab och vänder sig direkt dit vid frågor inom bolagets verksamhetsområde. Många besökare hittar
sina svar på webben tack vare mobilanpassning och ny sökfunktion på nya tierp.se.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har under året, trots viss personalomsättning, arbetat hårt med att hålla
tillsynsplanen. Arbetet fortsätter för minskad övergödning i vattendrag med tillsyn av enskilda avlopp
och lantbruk. Enheten har nu även börjat med regelbunden tillsyn på skolor, förskolor och boenden
vilket kommer att ge en positiv utveckling för inomhusmiljön för både unga, äldre och utsatta grupper.
Enheten har även haft mycket arbete med hantering av ärenden med anledning av att Temab infört
hämtning av matavfall. Ett kvalitetsarbete pågår för att ta fram mallar och information för snabbare
handläggning och en ökad tydlighet om varför vi genomför vårt uppdrag.
Antalet bygglovsärenden har ökat med 6 procent jämfört med 2016. Även antalet mer avancerade
ansökningar har ökat, som till exempel arbetet med nya räddningstjänst- och ambulansstationen.
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Handläggningstid, från komplett till beslut (33 procent av ärendena har beslut inom 1 vecka, 51
procent av ärendena har beslut inom 2 veckor och så vidare.)
Komplett ärende med beslut Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10
År 2017
33%
51%
59%
67%
74%
79%
82%
87%
89%
93%
År 2016
40%
60%
64%
68%
76%
84%
90%
93%
95%
98%

Personalomsättning har medfört reducerad man-tid för bygglovshandling under perioden januari-maj
2017 har medfört cirka 1-2 veckors förlängd ledtid i beslut, reduceringen av man-tid är åtgärdad med
nyrekrytering.
Ärenden naturkontoret:
Från invånare 46 stycken
Internremisser 61 stycken (mest förhandsbesked)
KS-remisser 30 stycken varav 11 stycken delegationsbeslut
Strandskydd 44 stycken
Totalt 143 stycken skrivna yttranden/beslut för perioden januari-augusti 2017.
Kan jämföras med 103 stycken för helåret 2016 och 81 stycken för helåret 2015 (30 stycken år 2008)
Planberedskapen är relativt god på de mindre orterna men sämre för Tierps centralort. Totalt finns
planberedskap för cirka 750 bostäder, Karlholm strand står för en majoritet av dessa, cirka 450
bostäder.
En övergripande process för mark och exploatering har fastställts internt inom samhällsbyggnad för att
klargöra roller och ansvar inom processen. Processen har blivit ett verktyg för att kvalitetssäkra samt
effektivisera leveranser inom samhällsbyggnad och är nu etablerad i det kontinuerliga flödet.
Exempel där exploateringsprocessen används är: Vallskoga 15 stycken tomter, laga kraft under 2017
samt genomförande.
För samhällsbyggnads plankontor har perioden varit intensivt. Till följd av ökat kapacitetsbehov inom
kommunal service (exempelvis skola och vård) så pågår många detaljplanearbeten med syfte att skapa
förutsättningar för ny- och utbyggnad av sådana verksamhetslokaler.
Antalet detaljplaner som vunnit laga kraft under 2017 är totalt nio stycken.
Samhällsbyggnad/GIS-verksamheten har genomfört planerad upphandling av nytt GIS för kommunen
samt kommunens bolag.
Näringsliv och turism har fått förstärkning och har inlett ett mer strukturerat arbete inom besöksnäring
respektive landsbygdsutveckling samt näringslivsutveckling. Vi har deltagit i och arrangerat möten
internt, med utvecklingsgrupper och föreningar för att öka samarbetet samt underlätta och stärka det
lokala engagemanget. Mycket av arbetet sker i projektform där kommunen är medfinansiär – i de
flesta fall i form av tid, i en del fall med pengar. Vi har även fortsatt arbeta med att utveckla turistiska
informationspunkter i kommunen.
En viktig fråga för företagen i kommunen är att säkra kompetensförsörjningen. Genom anställning av
en samordnare på 50 procent har det getts möjlighet att arbeta med den och andra
arbetsmarknadsfrågor. Samordnaren deltar i arbetet med unga jobb, roligaste sommarjobbet samt
deltar i och arrangerar samverkansmöten med interna och externa aktörer inom området.
Enheten är även engagerad i entreprenörskap i skolan på olika sätt – genom deltagande i tävlingen om
bästa UF-företag i Tierps kommun och ekonomiskt bidrag till ett material för grundskolan – utarbetat
och distribuerat via Ung Företagsamhet.
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Medarbetare: Samtliga medarbetare inom medborgarservice har genomgått utbildning inom
bemötande, värdskap och kommunikation under februari 2017. Utbildningen Smart Time för samtliga
medarbetare påbörjades under december 2016 och slutfördes under april 2017. Utbildningen är inom
områden som effektiv personlig struktur, att leda effektiva möten samt mejlstruktur och tips. Även
medarbetare som anställts efter april har fått möjlighet till denna utbildning. Vi har även genomfört
utbildning inom HLR för samtliga medarbetare samt skaffat en hjärtstartare som är placerad i
kundcenter.
I september genomfördes en studieresa för hela verksamheten. Resan började med en tur i kommunen
för att se projekten som vi arbetar med. Resan avslutades med en utbildning inom bemötande och
attityd.
Två av verksamhetens chefer har stärkt kompetensen genom att gå ledarskapsutbildningen UGL.
Arbetsmiljön har under längre tid varit mycket ansträngd och det fortsätter med högt tryck på samtliga
områden inom medborgarservice med anledning av den positiva tillväxten.
Medborgarservice har lägre sjukfrånvaro än 2016. För 2017 är sjukfrånvaron 3,47 procent (2016 var
sjukfrånvaron 7,09 procent).
Ekonomi: Totalt redovisar medborgarservice ett negativt resultat om - 386 tkr.
Chef medborgarservice inklusive näringslivsenheten redovisar ett överskott på 167 tkr beroende på ej
genomförd chefsutbildning på grund av tidsskäl samt för lågt budgeterade näringslivskostnader.
Kommunikationsenheten redovisar ett överskott på 860 tkr beroende på mindre utbetalat
marknadsföringsbidrag, lägre personalkostnader samt ej budgeterad intäkt från Temab.
Miljö- och hälsoskyddsenheten redovisar ett överskott på 1 024 tkr beroende på lägre
personalkostnader, viss del ökade intäkter samt att betalningar för dataprogram hålls inne på grund av
leveransförsening.
För samhällsbyggnad redovisas ett negativt resultat för helåret -2 443 tkr.
Intäkter för året +8 884 tkr beroende på utökad reavinst vid försäljning av fastigheter samt erhållet
statsbidrag.
Kostnader för året -11 327 tkr varav merparten är utökade drifts kostnader för gata/park, hantering av
driftskostnader för C-korsning till Siggbo företagspark samt avskrivningar vid rivningar av byggnader.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Kvalitetssäkrad budgetprocess med ständiga uppföljningar på funktionsnivå gemensamt med ekonom
och controller inom varje enhet. Genom detta kvalitetssäkrar vi verksamheten och skapar
ansvarstagande och delaktighet i organisationen. Planerade strategidialoger i ledningsgruppen
återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt redovisningar.
Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för både
medarbetare och invånare i kommunen som exempelvis exploateringsprocessen. Det skapar
delaktighet och tydlighet vid överlämning mellan funktioner, detta främjar även arbetsmiljön.
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Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Näringsliv och turism har anställt två personer under januari 2017, en näringslivsutvecklare och en
näringslivssamordnare. Företagslots har fått nya titeln koordinator näringsliv och turism, för att
tydligare visa vilka arbetsuppgifter som ingår. Detta innebär en efterlängtad förstärkning,
strukturerade arbetsmetoder och kompetenshöjning, främst inom fakta och analyser, rankningar,
näringslivsfrämjande åtgärder, arbetsmarknad, landsbygdsutveckling och besöksnäring.
NIS (Näringsliv i samverkan) – en ideell förening bestående av Tierps kommun och kommunens två
företagarföreningar (Företagarna i Tierps kommun (tidigare Tierps företagare) och Örbyhus, Tobo,
Vendels företagarförening) – har anställt en samordnare på 50 procent för att administrera och
genomföra de uppdrag som NIS har. På så vis möter vi behovet av utveckling och förstärkning i
samarbete med företagen.
För att visa Tierps kommuns attraktivitet som en plats att besöka samt bo, leva, verka och etablera sig,
i har medborgarservice i såväl interna som externa samarbeten ställt ut och presenterat kommunen vid
flera tillfällen: 60-plusmässan, Relationsdagen, Bomässan 55+, EM-tävlingarna vid Tierp Arena,
Tierps torgfest, Ba(r)ndagen samt Speedgroup Nyköping.
Lanseringen av nya tierp.se med fliken turism har öppnat möjligheten att visa på hela utbudet för
besökaren inom kategorierna bo, äta, göra och en förbättrad digital evenemangskalender underlättar
för såväl arrangörer som besökare.
I samarbete med Stiftelsen Leufsta har turistinformationen i kommunen utökats. Utöver bemanning i
Lövstabruk har de hjälpt till med distribution av besökskartor och annat material till
boendeanläggningar, butiker, restauranger, bensinstationer och våra informationspunkter vid Tierp
Porten och Örbyhus golfklubb. I Lövstabruk har det digitala surfbordet haft sin placering under
sommaren och hjälpt besökare att få en tydligare, digital bild av kommunen.
Enligt SCB ökade antalet övernattningar på kommunens boendeanläggningar under sommarsäsongen
2017– ett tydligt tecken på att besöksnäringen växer.
Medborgarservice chefer har deltagit i SBA:s (Stockholm Business Alliance) konferens inom
myndighetsutövning med syfte att tillsammans med 55 kommuner utveckla förståelse och arbetssätt
för att underlätta och utveckla förhållningssätt med bra bemötande.
Platsattraktiviteten är ett prioriterat område för kommunens tillväxt och behöver utvecklas i takt med
att kommunen växer med bostäder, infrastruktur och företag.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Planprocessen är långt framskriden för det nya bostadsområdet Siggbo Trädgårdsstad och planen
beräknas vinna laga kraft i början på år 2018. Planarbete för kvarteret Unionen är långt framskridet
och innebär förtätning på obebyggd tomt. Attraktiviteten består i att skapa boende i centralt och
pendlarnära läge.
Detaljplanen för handelsområdet i direkt anslutning till Siggbo trädgårdsstad har vunnit laga kraft och
planering pågår givet formella beslut.
Ett fortsatt ökat intresse från exploatörer och företag gäller och det märks inom medborgarservice
samtliga områden, med fortsatt högt tryck på medarbetarna.
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En befintlig handelsgrupp är nu gemensamt utvecklad i samråd med kommunen och har bytt namn till
Centrumgruppen. Syftet är att tillsammans diskutera utvecklingsområden, platsattraktivitet och
aktiviteter främst i centrum för att möta tillväxten.
Deltagande från intressenter har varit högt vid samråd av nya utformningar av offentliga miljöer som
till exempel vid utarbetande av nya lekplatser.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Arbetsmiljön är i fokus där medarbetaren är högt prioriterad. Delaktighet, avstämningar och åtgärder
vid behov. Ett lyssnande chefs- och ledarskap inom organisationen är en ledstjärna.
Mötesforum sker respektfullt och exempelvis arbetsplatsträffar förläggs ibland på extern plats för att
öka gemenskapen och förstärka personliga kontakter.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Om möjlighet finns så deltar vi i möten och seminarier digitalt istället för att resa.
Vid planläggning av nya områden värderas kollektivtrafikstråken högt i avvägning mot andra
samhällsintressen, detta för att skapa möjlighet till ett hållbart resande.
Vid miljötillsyn är bland annat energianvändning och användning av fossila bränslen ett fokusområde.
Arbete har påbörjat med att motivera små och medelstora företag att effektivisera sin
energianvändning.
Genom företagarfrukostar och externa nätverksträffar informerar och utbildar vi våra företag kring de
olika verktyg de kan ta hjälp av för att minska sin klimatpåverkan och bli med hållbara.
Vi har deltagit i regionens arbeta med at utarbeta en ny handlingsplan för livsmedelsproduktion, för att
säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden.

RUS-mål 2017
Målet är inte uppnått, utfallet för 2017 och 2016 inom parantes:
Tierp:
7,2 nya företag/1000 invånare (9,2)
Uppsala län: 8,6 nya företag/1000 invånare (9,2)
Sverige:
8,9 nya företag/1000 invånare (9,7)
Nyföretagande har sjunkit i hela Sverige, dock har Tierp sjunkit lite mer än riket och länet. En orsak
tros vara den högkonjunktur som råder. Historiskt sett ökar nyföretagande vid lågkonjunktur.
Mål
Nyföretagande, 13 nya företag/1 000
invånare.

Strategier
Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala
projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya
företag. Uppdra åt extern organisation att utföra
nyföretagarrådgivning.
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RUS-mål 2020
Nuvarande utfall av bredbandsutbyggnad samt planerad bredbandsbyggnad ligger i fas enligt
överenskommelsen mellan parterna, Tierps kommun och Lidén Datagruppen AB. Det vill säga att Asträckorna enligt överenskommelsen ska vara byggda senast år 2018 samt att B-sträckorna ska vara
byggda år 2020.
Mål

Strategier

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

Tierps kommun har samverkan och samarbete med nätägare
som bygger bredband inom Tierps kommun.

MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sjukfrånvaro -29 år

1,4

1,4

1,2

1,2

1,6

1,7

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,4

5,9

2,1

7,5

2,7

1,5

varav långtidsjukfrånvaro

1,7

54,1

0,0

57,8

3,5

0,0

Sjukfrånvaro 50-

7,0

13,9

8,8

13,3

4,6

14,7

41,1

77,8

56,0

67,3

2,1

88,6

3,5

7,1

3,9

7,6

3,0

6,2

24,2

63,8

36,8

59,5

2,5

74,3

varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Avslutande långtidssjukskrivningar är den främsta orsaken till minskad frånvaro.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

10

8

5

5

5

3

Åldersgrupp 30-39 år

10

9

6

7

4

2

Åldersgrupp 40-49 år

14

13

9

9

6

4

Åldersgrupp 50-59 år

8

6

5

4

3

2

Åldersgrupp 60 år -

6

5

3

2

3

3

48

41

27

26

21

15

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Samhällsbyggnad har under året rekryterat kopplat till utökad kapacitet samt ersättningsrekryterat. De
tjänster som utökats i numerär är markförvaltare, projektledare, planhandläggare och
naturvårdshandläggare. Ersättningsrekryteringar genomförs inom områden markförvaltning,
projektledare, bygglovshandläggare, planhandläggare och trafikplanerare.

Framtidsbedömning
Fortsatt fokus på medarbetare, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Detta för att bibehålla och stärka
vår attraktivitet som arbetsgivare, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av Tierps kommun.
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Prioritering och genomförande av detaljplaner som vunnit laga kraft kommer att ha stor betydelse för
det ekonomiska utfallet.
Marknadsföring av Tierps kommun genom olika aktiviteter är framgångsrikt. Varumärkesarbetet bör
därför snarast knytas ihop med alla aktiviteter, strategier och omvärldsbevakning som vi ingår i som
exempel region Uppsala.
Utveckling av Tierps kommun inom främst besöksnäring och större regionövergripande projekt kräver
medfinansiering, mer handläggning och projektledning.

Sammanfatta året med några korta meningar
Kundcenter har hanterat cirka 55 000 ärenden varav cirka 40 000 är växelsamtal.
Budget- och skuldrådgivare har varit behjälplig i 50 procent fler ansökningar om skuldsanering
jämfört med 2016, ökningen beror troligtvis på ny lagstiftning som förenklat skuldsaneringsprocessen.
Vi har även haft 10 förebyggande aktiviteter inom området. Konsumentvägledningen har haft cirka
150 ärenden.
Inkomna ärenden inom miljö- och hälsoskydd är totalt 1 445, uppdelade på 990 miljö- och
hälsoskyddsärenden, 312 livsmedelsärenden, 143 alkohol-, tobaks- och läkemedelsärenden.
Den höga efterfrågan på tomtmark för friliggande bostadshus inom Tierps tätort är fortsatt stabil.
Viljan att bygga friliggande bostadshus utanför detaljplanerat område har medfört att önskade
byggnationer förutsätter en detaljplan på grund av förtätning, innan bygglov kan beviljas.
Många investeringsprojekt i yttre miljö har genomförts med en nära samverkan med lokala
intressenter. Samverkan har skett vid planering, utförande och kommunikation.
GIS-upphandling är genomförd för kommunen i dess helhet, det vill säga kraven på det nya GIS
systemet är ställda för att fylla funktioner inom samtliga verksamheter.
Samhällsbyggnad har etablerat sju stycken nya och anpassade arbetsplatser med tillhörande arbetsytor
för projektledare samt mark- och exploateringsmedarbetare, detta för att skapa en arbetsmiljösäker
arbetsplats.
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Kultur och fritid
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

2 513
5 307
7 819

2 602
6 754
9 355

89
1 447
1 536

2 556
6 732
9 288

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-24 096
-4 163
-40 282
-6 484
-841
-75 867

-23 997
-3 787
-40 176
-7 199
-1 077
-76 235

100
376
106
-715
-236
-368

-22 405
-3 575
-39 087
-7 109
-1 014
-73 189

Verksamhetens nettoresultat

-68 048

-66 880

1 168

-63 901

0
-26

0
-32

0
-6

0
-26

-68 074

-66 911

1 162

-63 927

0
0

0
0

0
0

0
0

-68 074

-66 911

1 162

-63 927

Bruttoinvesteringar

2 756

912

1 844

1 829

Nettoinvesteringar

2 756

912

1 844

1 829

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Kultur och fritid har uppdraget att:
Erbjuda kommuninvånare kultur-, natur- och fritidsaktiviteter.
Främja bildningssträvanden, bedriva folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor
skolbiblioteksservice.
Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten.
Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang.
Arbeta med konstnärlig gestaltning. Förvalta och levandegöra kulturarvet.
Bedriva kulturskoleverksamhet.

Övergripande mål enligt styrkort
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål









Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för idrottsutövande
Öka tillgängligheten i form av öppettider och varierat utbud
Kommunicera utbudet mer och bättre genom tydlig, enkel och aktuell information
Stärka och utveckla friluftslivet
Skapa nya och levande mötesplatser
Synliggöra kommunens kulturarv
Driva ett praktiskt och aktivt arbete för integration med civilsamhället
Öka miljömedvetenheten

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Ökade öppettider

Genomföra
kulturarvstrappan

Elbesparande
åtgärder

Förbättra det
administrativa stödet

Inkluderande
arbetsplatser,
mångfald och
gränsöverskridande
initiativ

Implementera arbetet
med projektledare
integration

Fortsätta använda
insidan som
kommunikationsväg

Genomföra Earth hour
och arbeta med
studieförbunden för
ökad miljömedvetenhet

Jobba aktivt med
kompetensutveckling

Ökad närvaro ute i
verksamheterna
Renovera
Vegavallen

Mått/
målvärde

Ökat antal besök i
verksamheterna
jämfört med 2016
Uppfyllt. Bättre
anpassade
öppettider och fler
tillfällen till besök
såsom Öppen
sporthall 12 gånger
jämfört med
föregående års 7
gånger. Vi ser en
ökning på baden
trots den dåliga
sommaren, mer
verksamhet på
loven, överlag fler
besök på konserter
och arrangemang.

Antal genomförda
studiebesök på våra
kulturarv
Kulturarvstrappan är
genomförd för åk 4-9
Antal genomförda
stöd/projekt med tema
integration
Under 2017
genomförts 29
integrationsprojekt av
24 föreningar samt tre
projekt i egen regi.
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God psykosocial
arbetsmiljö
Antal genomförda
utbildningar Utbildning
med PlaymÄkers, tre
tillfällen. Medarrangör
till Skapande skoladag tillsammans med
Uppsala kommun

Upplevd trivsel, vilket
mäts i medarbetarsamtal
Samtal mellan chef
och medarbetare på
biblioteket har förts för
att säkerställa en bra
jämvikt mellan
arbetsuppgifter i yttre
och inre tjänstgöring,
dubbelbemanning

1%-regeln
(konstnärlig
gestaltning)
genomförs utan
konsultarvoden

Antal genomförda
åtgärder och
utbildningar
Elbesparande
åtgärder
uppfyllt genom ny
anläggning
Vegavallen
Badets personal har
bland annat gått
pilatesutbildning,
simskollärarkonferens
med inriktning på
barn och unga med
funktionsvariationer
Biblioteket har börjat
anlita servicelaget för
transport av böcker
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samtliga öppettider på
HB samt en tredje
bakre jour-personal
när trycket på service
är som störst har
införts.

Vegavallen är
renoverad och i bruk
Delvis, inte helt klart

>57 i index i
mätningen Nöjd
Medborgarindex
(NMI) gällande
idrotts- och
motionsanläggningar
Ej uppfyllt. NMI är 55
i mätningen och
Vegavallen är ej
klar.

mellan de olika
biblioteken vilket
inneburit en minskad
kostnad jämfört med
tidigare.
Studieresa till Bokoch biblioteksmässan.
Tio olika kulturhus
har besökts under
året för att samla in
goda idéer.

Analys av årets verksamhet
Kund: Öppen sporthall genomfördes på söndagar istället för lördagar. Genom denna anpassning
krockar inte öppen sporthall med familjelördagarna och vi når fler. Under 2017 genomfördes öppen
sporthall under 12 tillfällen, sammanlagt har det varit cirka 600 besökare.
Anpassning av badet vid Mehedeby för personer med fysiska funktionsvariationer. Fortsatt utveckling
av naturbaden med grillplatser, bänkar, sand och gunga. Strandvärd anställdes under sommaren för
Trollsjön och Mehedeby. Förlängd säsong (fredagar) på Björkängsbadet i Karlholm. Tre mindre
konstgräsplaner färdigställda i kommunen i samarbete med utbildning (Karlholm, Månkarbo och
Söderfors).
Dansverksamheten i kransorterna inom ramen för Kulturrådets bidrag till kulturskolan startade under
sommaren. Två elever ur kulturskolans elevkår har tilldelats Uppsala läns kulturstipendium för unga.
Kulturskolan har arrangerat betydligt fler publika uppträdanden under 2017 jämfört med tidigare år.
Att synas och höras har varit en strategi för att sätta verksamheten på kartan.
 2012 uppträdde kulturskolan inför cirka 3 200 personer.
 2017 uppträdde kulturskolan inför cirka 11 700 personer (100 framträdanden under året!)
Antalet besök och utlån på biblioteket fortsätter att öka, vilket är motsatt trend jämfört med landet i sin
helhet. Tydligare och snabbare bibliotekshemsida via systemet Saga.
Man kan se en tydlig förändring av de bidragsansökningar som gäller kulturarrangemang. Antalet
ärenden har ökat från 17 stycken till 26 och andelen föreningar med annan etnisk bakgrund än svensk
har ökat från 0 till 9 från föregående år. Under konsertkarusellen drog Fröken Elvis på Hållnäs
bygdegård mest publik med 225 personer i övrigt god statistik på konserterna.
En utställning för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum genomfördes i samarbete med
samordnare för finskt förvaltningsområde. En ny statyett till Tierps kommuns kulturpris beställdes av
konstnären Leif Jacobsson.
Familjelördagarna har haft sitt första hela år och implementerats, besöksstatistiken har ökat med 61,8
procent. Världens bästa sommarlov gick in i det andra bidragsåret med gott resultat. Tierps kommun
ordnade flera aktiviteter under sommaren. Även flera föreningar (15 stycken 2018 mot 11stycken
2017) deltog.
Fritidsgårdsverksamheten har ökat sina besök med 16 procent jämfört med 2016, från 21 566 besökare
till 25 043 besökare 2017. Sett i ett längre perspektiv så har verksamheten ökat med 103 procent från
2014 till 2017. Den skeva könsfördelningen är en utmaning, då verksamheten lockar klart flest killar.
Process: Ett årshjul för föreningsbidrag har utarbetats och rutiner kring statistik har förbättrats.
Under 2017 inleddes processen för att starta den första fritidsbanken i Tierps kommun, ett bibliotek för
sport- och fritidsutrustning där alla får låna. Det hölls under året åtta insamlingstillfällen på Tierps
bibliotek, fyra tillfällen under våren och fyra under hösten.
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I oktober 2017 arrangerades Tierps filmfest för den första gången. Totalt 640 personer i olika ålder
deltog i programmet under hela veckan. Kultur och fritid samarbetade med Tierps bio,
filmkonsulenten från region Uppsala, Örbyhus filmförening, slöjdkonsulenter i region Uppsala och
Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Tierps filmfest har utvärderats och tanken är att genomföra
arrangemanget igen 2019.
Förbättrade rutiner för dagsplanering vid baden genom outlooksystem med ipad.
Kulturskolan har deltagit i nationellt erfarenhetsutbytesprogram, VIDD kring arbete med
funktionsvariationer.
För att säkerställa att invånarna i Tierps kommun erbjuds likvärdig biblioteksservice genomfördes i
januari 2017 en genomlysning av biblioteksverksamheten. I samråd med bibliotekets personal,
skyddsombud och berörda fackförbund har ett förslag på ändrade öppettider för biblioteksfilialerna,
ändrade bokbussturer samt förstärkning av personal i yttre bemanning på biblioteken utarbetats.
Ändringarna började gälla 21 augusti och syftar till att använda bibliotekets resurser på bästa sätt
utifrån den efterfrågan som finns.
Regitart har införskaffats som ny databas för kommunens konstsamling.
Kulturprogram för funktionsnedsatta sjösattes våren 2017.
I kommunens internkontrollplan för 2017 har kultur och fritid två rapporteringsområden till
kommunstyrelsen. Det ena gäller avslutade projekt och det andra handlar om att granska
kommunikationen kring arrangemang. Under 2017 avslutades inga projekt finansierade av externa
medel utan alla de projekt som inleddes kommer att fortsätta även 2018.
Gällande kommunikation så skulle det som granskades vara layoutat material samt närvaro i sociala
medier. För detta utformades en enkät som skulle undersöka hur besökare i verksamheten fått del av
informationen och på vilket sätt de vill få information om verksamheterna. I enkäten fick besökarna
även en fråga om genom vilka sociala medier de följde kultur och fritids verksamheter.
Det som framkom var att de flesta fått information muntligen eller på plats av personal, efter det via
tryckt material (affischer och flyers) samt Facebooksidor.
Medarbetare: Kompetensutveckling inom coachande ungdomsledare, hot och våld, säkra bad,
aktivitetsutveckling samt funktionshindradeomsorg har genomförts. InomkKultur i vården har
utbildning tillsammans med PlaymÄkers ägt rum vid tre tillfällen. Detta gav kulturombuden inom
äldreomsorgen möjlighet att lära sig mer om hur man kan arbeta med ipad. Satsning på bättre fysisk
arbetsmiljö på kulturskolan har genomförts.
Den psykosociala arbetsmiljön har inte varit bra inom fritidgårdsverkssamheten, vilket föranlett ett
omfattande arbete med Previa under året, detta har gett mycket bra resultat.
I samråd med bibliotekets personal infördes i augusti så kallad dubbel bemanning på huvudbiblioteket.
Samarbeten inom kultur och fritid, mellan enheterna ökar hela tiden och vi ser flera positiva effekter
av detta bland annat kring familjelördagar, Nobelfest, framtidsdag etcetera.
Ekonomi: Drift; Återbetalning av hyror från TKAB har inkommit. Det gäller Vendelbadet som
stängdes för reparation 2016 med återbetalning 2017, samt att den konstfrusna isen vid Bruksvallen
inte satts igång under säsongen. Vissa beställda arbeten har ej kunnat genomföras.
Investeringar; Muddring av naturbaden har ej kunnat genomföras enligt plan. Svårighet att få tag på
entreprenörer för beställda arbeten. Inköp av inventarier till Kulturhuset Möbeln kommer att göras i
samband med ombyggnationen.
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Redovisning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Arbeta med 1-procentregeln (konstnärlig gestaltning) genomförs utan inhyrda konsulter, arbetet drivs
och ägs av kultur och fritid. Åtagande uppfyllt.
Kommunicera där medborgarna finns. Använda olika kanaler för olika målgrupper Åtagande uppfyllt.
Ett arbete inom internkontrollplanen har genomförts för att säkerställa att vi når ut med information.
Renovera anläggningen Vegavallen Åtagande delvis uppfyllt, invigs 5 maj 2018.

Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Ökade öppettider inom våra verksamheter Åtagande uppfyllt, anpassat tider efter kundönskemål.
Översätta information till olika språk Åtagande uppfyllt, följande broschyrer har översätts till olika
språk: 7stories, Låna en ortsbo, Naturguide, Föreningslotsen.
Tillgängliggöra friluftslivet både genom kommunikation och med direkta fysiska anpassningar
Åtagande uppfyllt genom Naturguiden och rampen i Mehedeby.
Förmedla kommunens kulturhistoria genom kulturarvstrappan. Åtagande uppfyllt, kulturarvstrappan är
genomförd för åk 4-9.
Genomföra arbetet med högre bidragseffektivitet och utökade dialoger med föreningarna Åtagande
delvis uppfyllt, checklista för kulturföreningssamtal finns, fler föreningar genomförde aktiviteter under
sommarlovet.
Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap
Åtagande uppfyllt, genom programverksamhet på biblioteket, kulturarvstrappan, arbetet med
Tierpsrummet i kommande Kulturhuset Möbeln.

Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp
Att bygga Kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats. Åtagande ej uppfyllt.
Arbeta med 1-procentregeln i allt byggande, skapa en genomgående tanke kring den konstnärliga
gestaltningen i kommunen. Åtagande uppfyllt.

Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen
Enhetlig kommunikation kring Kulturhuset Möbeln Åtagande delvis uppfyllt, processen är påbörjad.
Skapa förutsättningar för inkluderande mötesplatser. Åtagande delvis uppfyllt. Ökat antal aktiviteter
på Vendelbadet, grillplats vid Vegavallen, familjelördagar, öppen sporthall, integrationsprojekt
etcetera.
Öka användandet av digitala möten. Åtagande delvis uppfyllt via Skype-möten.
Utveckla metoder för hur Kulturhuset Möbeln kan vara mötesplats och sjösätta ett pilotprojekt kring
gränsöverskridande samarbete mellan kultur och fritids verksamheter. Åtagande uppfyllt.
Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället. Åtagande uppfyllt genom
integrationsprojektet.
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Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning
Lyfta och arbeta med miljö och ekologisk hållbarhet som tema via exempelvis Earth hour och andra
projekt tillsammans med studieförbunden. Åtagande uppfyllt genom bland annat Earth Hour och
framtidsdagen.
Elbesparande åtgärder; utbildningar för föreningar samt samarbete med Tierps Kommunfastigheter
AB gällande exempelvis Vegavallens kylanläggning. Åtagande delvis uppfyllt genom samarbete med
TKAB.

MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt
2017
Sjukfrånvaro -29 år

Kvinnor
2016

2017

Män
2016

2017

2016

7,4

6,3

10,9

9,3

2,7

0,7

33,0

11,7

39,0

12,2

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

2,6

2,2

3,8

2,5

1,1

1,7

varav långtidsjukfrånvaro

2,2

4,4

2,7

6,3

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 50-

6,5

8,6

7,7

11,2

2,5

1,1

58,7

50,0

64,5

51,8

0,0

0,0

4,7

5,0

6,5

6,8

1,7

1,4

35,1

31,0

40,5

34,2

0,0

0,0

varav långtidsjukfrånvaro

varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat från 5 procent till 4,7 procent för hela kultur- och fritid, dock ser vi en
procentuell ökning i långtidsfrånvaro. Previa har under året varit inkopplat på fritidsgårdverksamheten
med mycket lyckat resultat. Tidigare hög personalomsättning på vissa enheter har minskat, vilket tyder
på att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ger frukt. Vi arbetar ständigt med att förbättra den fysiska
arbetsmiljön via kontorsplatser och arbetsmaterial. Det stora flertalet hos oss utnyttjar
friskvårdstimme, några enstaka tar ut friskvårdspeng. En längre tjänstledighet har beviljats. Två
pensionsavgångar under året.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

10

10

5

7

4

4

Åldersgrupp 30-39 år

11

11

6

6

5

4

Åldersgrupp 40-49 år

14

13

9

8

6

5

Åldersgrupp 50-59 år

10

11

7

8

3

3

5

5

5

4

1

1

50

50

32

33

18

17

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal årsarbetare

Vissa områden är mycket svårrekryterade (badmästare och fritidsledare). Ett område som tidigare varit
svårt att rekrytera till är biblioteken men där har trenden ändrats och vi ser i dag att människor söker
sig till Tierps kommun med spontansökningar.
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Framtidsbedömning
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.
Friluftsliv, träning genom utegym och spår ligger i tiden och det kommer framöver att ställas ännu mer
krav på lättillgängliga dygnet runt-öppna anläggningar för egen träning. Efter renoveringen av
Vegavallen återstår Vendelbadet, Sjukarby ridanläggning och Bruksvallen. Åtgärderna kommer så
klart att påverka budget.
Kulturskolan står sig stark på vissa orter medan andra är eftersatta om man räknar antal deltagare i
förhållande till ortens målgrupp. Arbete pågår med att utarbeta kunskapsunderlag för att stärka
framtida satsningar.
Biblioteket ser en trend att ungdomar från högstadiet och tidiga gymnasiet allt mer använder
biblioteket som mötesplats, vilket kommer att medföra ökade krav på kompetens för att möta denna
besökarkategoris särskilda förutsättningar och behov. Här ser vi att Kulturhuset Möbeln kommer in
som en naturlig länk mellan bibliotek och fritidsgård.
Det riktade bidraget till studieförbunden fungerar inte så bra och nyttjas inte till fullo. Detta bör ses
över inför kommande bidragsbeviljningar.
Skapande skola-bidraget bör omstruktureras för att samverka tätare med utbildningsverksamheten. Det
nya statliga bidragen som fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna kommer att ställa ökade krav
på verksamheten.
Den allmänna kulturverksamheten når överlag flera barn än ungdomar. En utmaning kommer att bli att
utveckla ungdomsverksamheten och även analysera kommunens satsning på UKM (Ung Kultur Möts).
Kultur och fritid är i mångt och mycket en serviceaktör till flera av kommunens områden såsom barn
och äldre. Utvecklingsområdena är många men frågan kring vem som gör vad och varför är viktigt att
tänka till kring då många enheter i kommunen vill nå samma målgrupp men har olika uppdrag.
Ombyggnationen av Möbeln till kulturhus kommer att kräva större insatser i planeringen av
programverksamheten för att kunna göra huset till en naturlig mötesplats.

Sammanfatta året med några korta meningar
Fritidsgårdsverksamheten får ständigt fler besökare. Lovverksamheten på fritidsklubben är ett stort
problem då många anmäler sig till loven men sedan inte kommer. Det skapar frustration hos anställda
och det blir svårt att planera nödvändig bemanning i verksamheten.
Kulturskolan har genomfört mycket mer verksamhet i kransorterna. Dans samt bild och form sticker ut
som de mest nydanande satsningarna. Även ensembleverksamheten växer i kransorterna. Projekt
såsom LÄNK (teater) och VIDD (Musiken & jag) samt deltagagande i Mer för Fler (via Sveriges
kommuner och landsting) har gett de deltagande pedagogerna mycket inspiration.
Planering inför kommande ombyggnation av Möbeln har genomförts med flera dialoger, studiebesök
och möten.
Den positiva utvecklingen med ökat antal besök och ökat antal lån på biblioteken fortsätter.
Besöken till Konst på väg minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Den främsta orsaken
är förmodligen att 2016 var jubileumsår och att arrangemanget då hade mer ekonomiska medel för
marknadsföring och kringarrangemang. Publikantalet/konsert till Konsertkarusellen har ökat med 102
procent vilket är närmare 100 personer/konsert. Ökningen beror på ett attraktivare utbud men också ett
ökat engagemang från arrangörerna. På fritidssidan har vi märkt att alla satsningar på anläggningar
verkligen varit positiva, behoven av uppfräschning minskar. Genom Naturguiden har vi
tillgängliggjort friluftslivet för fler.
Den nyrenoverade trävalvsbron i Söderfors har varit mycket uppskattad av besökare och invånare.

40

Årsredovisning 2017

Förskola
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

9 200
5 142
14 342

9 371
7 369
16 740

171
2 227
2 398

8 442
5 954
14 396

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-77 230
-1 304
-33 340
-248
-348
-112 470

-83 913
-1 239
-34 586
-738
-436
-120 912

-6 683
65
-1 246
-490
-88
-8 442

-78 969
-2 754
-26 394
-241
-402
-108 760

-98 128

-104 172

-6 044

-94 364

0
-2

0
-2

0
0

0
-1

-98 129

-104 173

-6 044

-94 366

0
0

0
0

0
0

0
0

-98 129

-104 173

-6 044

-94 366

Bruttoinvesteringar

1 250

1 401

-151

432

Nettoinvesteringar

1 250

1 401

-151

432

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Verksamhetens nettoresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Förskolan är en lagstadgad skolform. Förskolan/barnomsorgen ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet. I samarbete med föräldrarna ska förskolan verka för att varje barn får
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt
utbildning och utveckling.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål




Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Öka barns inflytande
över verksamhetens
innehåll.
Öka föräldrars möjlighet
till inflytande över
verksamhetens
innehåll. Utveckla
dialogen om barns
utveckling mot
läroplansmålen.

Fortsatt arbete i 5
utvecklingsgrupper.
Språk, ma/natur,
miljö/hälsa, värdegrund
och teknik/multimedia.
Öka personalens
medvetenhet om barns
sociala och kunskapsmässiga utveckling ur
olika perspektiv.
Förbättra språkstödet
och övrigt stöd.
Att ha ett kvalitetsarbete
som klarar en granskning från Skolinspektionen utan anmärkning.
All personal är adekvat
utbildade.

Att locka behörig
personal att söka
utlysta tjänster genom
att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Ekonomiskt
resultat.
Budget i
balans.

Mått/
målvärde

Erbjuda barn plats i en god pedagogisk verksamhet.
Erbjuda ändamålsenliga lokaler och grupperingar och i möjligaste mån utifrån
föräldrars önskemål.
 Ökad uppfyllelse av läroplanens mål med hållbar utveckling som sammanhållande idé vilken
genomsyrar verksamhetens alla delar.
 Stärka det pedagogiska och det organisatoriska ledarskapet bland medarbetare och chefer.
 Verksamhetens ekonomiska utfall i balans med budget.

Resultat utifrån senaste
föräldraenkäten/bättre
än förra enkäten.

Utveckla pedagogernas
och chefernas
professionalism genom
relevant kompetensutveckling.
Andel personal med
adekvat utbildning ska
öka.
All personal ska
erbjudas relevant
kompetensutveckling.

Ekonomiskt
resultat.
Budget i
balans.

Analys av årets verksamhet
Kund: God måluppfyllelse. Resultat från Skolinspektionens senaste föräldraenkät visar att betyget på
barns inflytande ligger på 8,3 på en tiogradig skala. Föräldrarnas inflytande ligger på 8,4.
I den senaste som genomfördes 2015 var motsvarande betyg 7,2 respektive 7,7.
Både barns och föräldrars inflytande har alltså ökat.
Process: Delvis uppfyllt. Utvecklingsgrupperna ersattes 2014-2016 av en treårig fortbildningssatsning
för både pedagogisk personal och kostpersonal i förskolan på temat den professionella
pedagogen/måltidsbiträdet.
I januari 2017 startade barnhälsoprojektet med syfte att öka pedagogernas kompetens på området
tillgänglig utbildning för varje barn. Satsningen fortsätter även 2018.
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Rutinen att anmäla kränkningar till huvudman behöver förtydligas enligt Skolinspektionens
granskning hösten 2017.
Medarbetare: Delvis uppfyllt. Genom tillgång till arbetskläder, flexibelt arbetstidschema och
kompetensutveckling attraherar vi nya medarbetare men konkurrensen är hård.
Andelen förskollärare har från 2014 till 2017 sjunkit från 55 procent till 45 procent, vilket medför ett
större ansvar för och därmed högre arbetsbelastning på varje förskollärare. Under hösten 2017 startar
en uppdragsutbildning till förskollärare för 21 av våra tillsvidareanställda barnskötare.
Personalens sjukfrånvaro har ökat till nära 10 procent. Kollegiala reflekterande samtalsgrupper har
startats i samarbete med Linnéuniversitetet. Syftet är att förebygga stress på jobbet. HR handleder
deltagarna.
Ekonomi: Låg måluppfyllelse. Förskolan redovisar ett underskott på 6 mkr.
Intäkterna uppgår till 16,7 mkr vilket är 2,4 mkr bättre än budget. Det beror på ej budgeterade bidrag
från Skolverket avseende mindre barngrupper i förskolan och barnhälsoprojektet samt högre intäkter
från barnomsorgsavgifter beroende på ökat antal barn i förskolan.
Kostnaderna uppgår till 120,9 mkr vilket är 8,4 mkr högre än budgeterat. Orsaken är högre
personalkostnader med 6,7 mkr vilket till viss beror på att antalet barn i förskolan har ökat. Även flera
barn med stora funktionsvariationer har börjat på förskolan under året.
Ökade vikariekostnaden beror till största delen på hög sjukfrånvaro, men även flytt av tre förskolor till
paviljonger på grund av lokalproblem har medfört ökade vikariekostnader.
Kostnaderna för tjänster överstiger budget med 1,2 mkr vilket bland annat beror på högre
lokalkostnader för nya lokaler och dyrare städning än beräknat.
Övriga kostnader överskrider budgeten med 0,5 mkr och orsaken till detta är kostnader för validering
av barnskötare och utbildning av personal, som inte är beräknade i budgeten.
Investeringar: Investeringsbudgeten visar ett underskott med 151 tkr vilket beror på inköp av nya
möbler för en ny förskola.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Förskoleverksamheten i Tierps kommun arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och
kompetensutveckling, medvetenhet vid inköp samt verksamhetsutveckling inom hållbarhetsområdet.
Till exempel har nästan hälften av kommunens förskolor certifierats för grön flagg. Verksamheten
visar återhållsamhet för att nå budget i balans.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Minskade barngrupper, ett gott arbetsmiljöarbete och deltagande i pilotprojekt för att minska
sjukfrånvaron bidrar. Och dessutom höjs kvaliteten genom att kompetensutveckla 21 barnskötare till
förskollärare.
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Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Anpassning av lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i förskola på den ort man önskar.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Täta och goda kontakter mellan verksamhet och vårdnadshavare upprätthålls.
Samarbete med kultur och fritid med erbjudanden om aktiviteter, verksamheter.
Ekologiskt hållbart:


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

Plan följs för att material, mat med mera inhandlas utifrån ett övergripande miljötänk.
Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.

MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sjukfrånvaro -29 år

5,8

5,0

6,0

4,9

2,0

6,4

varav långtidsjukfrånvaro

9,4

11,7

9,6

13,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

9,2

8,7

9,3

8,7

4,5

0,0

46,2

57,7

46,6

57,7

0,0

0,0

9,8

11,6

9,9

11,8

0,0

0,0

37,3

32,4

37,3

32,4

0,0

0,0

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

8,9

9,1

9,0

9,3

2,3

3,6

38,7

41,7

39,0

42,1

0,0

0,0

Arbetsbelastningen upplevs hög. Reflekterande samtalsgrupper pågår för att förebygga stress.
Digitalt system för rehabilitering har implementerats under året och en rehab-konsult anställts.
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning för nya förskolechefer.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

34

32,5

32

29,5

2,0

3,0

Åldersgrupp 30-39 år

43

39,3

42

39,0

1,6

0,3

Åldersgrupp 40-49 år

63

67,2

63

66,9

0,2

0,2

Åldersgrupp 50-59 år

57

53,9

56

53,3

0,4

0,7

Åldersgrupp 60 år -

33

31,3

32

29,6

1,2

1,7

231

224

225

218

5,5

6

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Antalet medarbetare ökar i takt med ökat barnantal. Svårigheten att rekrytera behörig personal ökar.
Åtgärder: Uppdragsutbildning till förskollärare via Uppsala universitet och barnskötarutbildning på
Komvux i Tierp.
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Framtidsbedömning
Utmaningar/möjligheter den närmaste framtiden:
Många nya förskoleplatser och fler förskollärare kommer att behövas inför Tierps ökande
befolkningsmängd. Enligt Skolverkets statistik 2016 hade varje årsarbetare i Tierp ansvar för 6,1 barn.
I riket är motsvarande siffra 5,1. Det betyder att våra barngrupper är stora jämfört med snittet i riket
och jämfört med Skolverkets rekommendation. Fler förskolebyggnader kommer att behövas med
möjlighet att skapa större enheter för en bättre dynamik i bemanning.
Hög sjukfrånvaro är ett stort bekymmer både för ekonomin, verksamhetens kvalitet och medarbetarens
känsla av nöjdhet. I kombination med vikariebrist blir belastningen ännu högre på dem som jobbar
vilket kan leda till en ond spiral. En omorganisation till tre förskoleområden som leds av en
förskolechef och en biträdande förskolechef har till syfte att minska sårbarheten. Större tillgång till en
chef för förebyggande arbete, uppföljning och rehabilitering.

Sammanfatta året med några korta meningar
Kostnaden per förskolebarn i Tierp är 114 600 kr jämfört med rikets 144 700 kr. Det är en faktor som
utmanar oss och påverkar rekrytering, lönesättning, arbetsbelastning, resurstilldelning för barn med
behov av särskilt stöd, möjlighet till kompetensutveckling med mera.
Vi klarade inte att bedriva verksamheten med tilldelad budget, vilket visar på vikten av god
framförhållning. Statistiska underlag och behovsanalyser behöver högre prioritet.
Vi har 45 procent förskollärare jämfört med rikets 42 procent trots att vi ligger mellan två
storstadsregioner, det tyder på att ansträngningarna att behålla och locka behörig personal gett effekt.
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Grundskola
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

5 198
14 602
19 800

5 827
23 903
29 731

629
9 301
9 930

5 637
43 207
48 844

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-145 972
-4 348
-104 271
-935
-1 205
-256 730

-154 738
-4 959
-108 245
-978
-1 348
-270 268

-8 766
-612
-3 974
-43
-143
-13 538

-160 920
-15 679
-98 148
-1 215
-1 105
-277 067

Verksamhetens nettoresultat

-236 930

-240 537

-3 607

-228 223

0
-3

0
-13

0
-10

0
-262

-236 933

-240 550

-3 617

-228 485

0
0

0
0

0
0

0
0

-236 933

-240 550

-3 617

-228 485

Bruttoinvesteringar

1 400

1 113

287

854

Nettoinvesteringar

1 400

1 113

287

854

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för
aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i övriga skolformer och ska
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs
förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

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

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Att öka elevers och
vårdnadshavares
möjligheter till
inflytande genom god
dialog.
Att ha höga
förväntningar på
elever och
vårdnadshavare.

Att utbilda och fortbilda
chefer och medarbetare.
Att synliggöra pojkars/
flickors lärande.
Att tydliggöra
kunskapsmålen och hur
de bedöms, för elever
och vårdnadshavare.

Att vara en attraktiv
arbetsgivare för att
locka behöriga
sökande till utlysta
tjänster.

Att ha en
kommunicerad
ekonomi och
förståelse för
ekonomiska
frågor.

Att ständigt förbättra
och bygga på
chefernas och
medarbetarnas
kompetens.

Att ha varierande
arbetssätt av god
pedagogisk kvalitet med
tydliga inslag av IKT
(informations- och
kommunikationsteknik).
Att ha hög nivå på kvalitetsarbetet.
Att tydligt koppla
resultaten till
kvalitetsarbetet.
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Att utveckla lärares
professionalism
genom anpassad
kompetensutveckling.
Att ha höga
förväntningar på våra
chefer och
medarbetare.

Att ha
regelbundna
uppföljningar av
hög kvalitet.
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Mått/ målvärde

Betyg/meritvärden
som är högre än
riksgenomsnittet.
Resultatet av
elevenkät om
lärande, motivation
och trivsel ska ge
bättre resultat än
föregående år.

Nationella provresultat
och betyg ska ligga över
riksgenomsnittet.
Kvalitetsarbete som är
godkänt av Skolinspektionen.

Andel personal med
lärarlegitimation eller
adekvat utbildning ska
öka jämfört med
föregående mätning.
All personal ska vara
behöriga i de ämnen
de undervisar i/arbetar
med.

Hög kostnadseffektivitet med
budget i balans.

Analys av årets verksamhet
Kund: Delvis uppfyllt. Strukturer och forum för elev och vårdnadshavares inflytande finns men det
faktiska inflytandet över den egna lärsituationen varierar.
Delvis uppfyllt. Personalen har höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.
God måluppfyllelse. Många olika kompetensutvecklingsprojekt är på gång. De skolledare som saknar
rektorsutbildning genomför sin utbildning. Ett antal barnskötare har erbjudits uppdragsutbildning för
att kompetensen i förskoleklass och fritidshem ska stärkas. Tre lärare har delade tjänster och arbetar
till viss del som adjungerande adjunkter på Uppsala universitet.
Ej uppfyllt. Meritvärden för årkurs 9 stiger från 195,8 i juni 2016 till 206,1 i juni 2017.
Rikssnittet för 2017 är inte klart ännu men brukar ligga lite högre.
Delvis uppfyllt. Resultatet av elevenkät om lärande, motivation och trivsel varierar mellan skolor.
Process: God måluppfyllelse. Många olika kompetensutvecklingsprojekt är på gång. De skolledare
som saknar rektorsutbildning genomför sin utbildning nu. Ett antal barnskötare har erbjudits
uppdragsutbildning för att kompetensen i förskoleklass och fritidshem ska stärkas. Tre lärare har
delade tjänster och arbetar till viss del som adjungerande adjunkter på Uppsala universitet.
Låg måluppfyllelse. Problemet med stora skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor
kvarstår.
Delvis uppfyllt. Sju av tio elever och vårdnadshavare vet vad som krävs, enligt Skolinspektionens
enkät.
Delvis uppfyllt. För att fullt ut kunna variera arbetssätt med inslag av IKT (Informations- och
kommunikationsteknik) krävs att alla elever har en egen dator eller padda. I dagsläget går det två
elever på en dator/padda.
Delvis uppfyllt. Ett nytt kvalitetshjul har tagits fram som ska höja nivån i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Medarbetare: God måluppfyllelse. Vi har en hög andel legitimerade lärare i förhållande till regionen.
Omsättningen av lärare är förhållandevis låg vilket skapar trygghet och stabilitet.
God måluppfyllelse. Kompetensutvecklingen i kommunen bygger på de utvecklingsområden som
tagits fram i det systematiska kvalitetsarbetet. Att utveckla lärares professionalism genom anpassad
kompetensutveckling.
Delvis uppfyllt. Höga förväntningar på våra chefer och medarbetare skapar tillit i organisationen.
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Ekonomi: Drift: Grundskolan redovisar ett underskott på 3,7 mkr, i en budget på drygt 237 mkr.
Avvikelsen är alltså inte större än omkring 1,5 procent.
Intäkterna uppgår till 29,3 mkr vilket är 9,9 mkr bättre än budgeterat. Orsaken är ej budgeterade
intäkter från Skolverket med 4,7 mkr avseende lärarlönelyftet, fritidshemsatsningen och elevhälsan.
Bidrag från Migrationsverket är 3,0 mkr högre än budgeterat. Antal elever från andra kommuner har
ökat vilket har ökat grundskolans intäkter med 1,6 mkr mer än budgeterat. Fler barn inom
skolbarnsomsorgen har också tillfört högre intäkter än budgeterat.
Verksamhetens kostnader uppgår till 270,6 mkr vilket är 13,5 mkr högre än budgeterat.
Personalkostnaderna avviker mot budget med 8,8 mkr. Av dessa utgör vikariekostnader 3,1 mkr.
Resterande delen av avvikelsen beror på att ett rektorsområde har ett kraftigt underskott som en följd
av små elevgrupper.
Kostnader för tjänster avviker mot budget med 4,0 mkr vilket bland annat beror på ej budgeterade
hyreskostnader för kökslokaler och högre matkostnader.
Investeringar: Grundskolans investeringar redovisar ett överskott på 0,3 mkr.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Grundskolan arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och fortbildning, medvetenhet vid inköp av
material, mat och resor samt ekonomisk återhållsamhet för att nå budget i balans.
Grundskolan deltar i regiongemensam samverkan, samt har ett tätt samarbete med Uppsala universitet.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Fortsatt arbete med att synliggöra våra fina verksamheter i Tierp.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Anpassning av lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i skolan på den ort man önskar.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Täta och goda kontakter mellan verksamhet, elever och vårdnadshavare upprätthålls.
Gott samarbete med kultur och fritid kring givande studiedagar.
Gott samarbete med kultur och fritid som ansvarar för skolbiblioteken och kulturarvstrappan samt
erbjuder olika aktiviteter.
Utvecklat samarbete med individ- och familjeomsorgen genom socialtjänst hjärta skola – SamBaT.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Material, mat med mera inhandlas utifrån ett övergripande miljötänk.
Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.
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MÅTT
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sjukfrånvaro -29 år

2,2

3,0

2,8

3,1

0,6

2,7

varav långtidsjukfrånvaro

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

3,6

5,5

3,8

6,6

2,9

1,3

36,3

52,6

41,3

55,2

6,0

0,0

5,8

8,3

6,2

49,7

3,7

6,6

46,7

43,6

46,9

40,7

45,5

67,7

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

4,4

6,4

4,8

7,2

2,8

3,2

40,2

44,7

41,9

44,7

27,9

44,6

Den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

39

36,48

28,13

23,19

10,80

13,29

Åldersgrupp 30-39 år

50

62,43

41,25

50,04

8,31

12,39

Åldersgrupp 40-49 år

71

77,72

55,98

59,89

15,14

17,83

Åldersgrupp 50-59 år

84

101,57

69,28

89,98

14,96

11,59

Åldersgrupp 60 år -

61

64,99

50,92

53,62

10,03

11,37

305

343,19

245,56

276,72

59,24

66,47

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Den relativt stora minskningen av antalet årsarbetare i grundskolan förklaras av att
all kostpersonal fördes över från grundskolan till en egen enhet från 1 jan 2017.

Framtidsbedömning
Grundskolan har ett behov av att rekrytera lärare samtidigt som det utbildas färre lärare och det seglar
upp en stor lärarbrist i riket. I dag har kommunen en mycket hög del legitimerade lärare om verifieras i
olika rankningar av Sveriges kommuner. Kommunen behöver en strategi för att kunna bibehålla denna
nivå som kan inkludera såväl löneläge som att kommunens varumärke är starkt.

Sammanfatta året med några korta meningar
Fortsatt svårt att göra budget för intäkter – och därmed bra prognoser – då vi söker, och får bidrag,
från Skolverket där storleken många gånger avgörs av hur många kommuner som deltar. Vi kan se att
vi varit för försiktiga i bedömningen av dessa bidrag. Det stora underskottet på personalkostnader
måste utredas på områdes- och på huvudmannanivå.
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Gymnasieskola
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

684
31 024
31 708

384
35 006
35 390

-300
3 982
3 682

467
28 824
29 292

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-64 783
-4 539
-86 748
-2 727
-1 135
-159 932

-65 827
-6 466
-80 989
-1 830
-1 416
-156 528

-1 045
-1 927
5 759
897
-280
3 404

-60 285
-5 315
-80 394
-1 483
-1 039
-148 517

Verksamhetens nettoresultat

-128 225

-121 138

7 086

-119 225

0
-34

0
-46

0
-13

0
-233

-128 258

-121 185

7 073

-119 458

0
0

0
0

0
0

0
0

-128 258

-121 185

7 073

-119 458

Bruttoinvesteringar

3 000

121

2 879

1 607

Nettoinvesteringar

3 000

121

2 879

1 607

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar
social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den
nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till
högskolesektorn.
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De
ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje
elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Högbergsskolan ska 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.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Att ständigt förbättra
och bygga på
chefernas och
medarbetarnas
kompetens.
Att ha höga
förväntningar på elever
och personal.
Öka elevernas
inflytande över sitt
lärande.

Att tillhandahålla kunnig och
välutbildad personal.
Att ha höga förväntningar på
elever och personal.
Öka elevernas inflytande över
sitt lärande.
Tydliggöra kursstrukturer och
kunskapsmål för elever och
föräldrar/vårdnadshavare

Stärka det
pedagogiska och
organisatoriska
ledarskapet.
Utveckla
medarbetarnas
ämnesspecifika
kompetenser.
Utveckla lärares
professionalism
genom anpassad
kompetensutveckling.

Utbildning i
ekonomisk
redovisning och
förståelse för
ekonomiska
aspekter.

Goda resultat för
eleverna.
Andel personal med
lärarlegitimation/
relevant utbildning
ska öka.

Ekonomiskt
resultat.
Budget i balans

Mått/ målvärde

God kommunikation
med elever och
vårdnadshavare.
Betyg/meritvärden ska
förbättras.
Andelen avgångselever
med högskolebehörighet ska öka.
Andel elever som söker
till kommunens gymnasieskola ska öka.

Måluppfyllelse

Utvärdering via
elevenkät ska ge bättre
resultat än tidigare
mätningar.
God måluppfyllelse

En uppföljning av hög kvalitet.
Varierande arbetssätt med
tydligare inslag av IKT.
Förbättra det systematiska
kvalitetsarbetet.
Resultat på nationella prov
och erhållna betyg/meritvärden i gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och
gymnasiesärskolan ska
förbättras.
Andel avgångselever med
högskolebehörighet ska öka.
Genomströmningen av elever
efter 4 år ska öka.
Utvärdering via elevenkät ska
ge bättre underlag för analys.
God Måluppfyllelse.
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Regelbundna
uppföljningar av
hög kvalitet.

Resultat av
medarbetarenkät där
omdömena ska
förbättras jämfört med
föregående mätning.

God måluppfyllelse.

God
måluppfyllelse.
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Analys av årets verksamhet
Kund: God måluppfyllelse. Elevenkäten visar på god trivsel, det är också få klagomål. Antal elever
från kommunen har däremot ökat. Skolan har också en god relation till vårdnadshavarna.
Målet är delvis uppfyllt. Meritvärdena ligger på riksgenomsnitt men ökar inte. Antalet elever med
högskolebehörighet har inte ökat. Högbergsskolans snittmeritvärde låg dock högst i regionen.
Resultaten på nationella prov och meritvärden i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
gymnasiesärskolan ligger på riksgenomsnitt.
Måluppfyllelsen är låg. Genomströmning av elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år har inte
ökat
Process: God Måluppfyllelse. Det pågår kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare. Man
arbetar också systematiskt med anpassningar för elever i behov av detta.
Medarbetare: God måluppfyllelse. Kompetensutveckling pågår med framförallt kollegialt lärande
som modell. Sjuktalen är relativt låga. Det har också gjorts insatser av arbetsgivaren för att få ner
sjuktalen
Ekonomi: Drift: Totalt redovisar gymnasieskolan ett överskott på 7,1 mkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 35,4 mkr, vilket är 3,7 mkr mer än budgeterat. Det beror på att ett
antal intäktsposter har blivit för lågt budgeterade, såsom bidrag från Skolverket för bland annat
elevhälsan, lärlingsutbildning och bidrag från Migrationsverket för flyktingbarn.
Verksamhetens kostnader uppgår till 156,5 mkr vilket är 3,4 mkr lägre än budgeterat.
Personalkostnaderna uppvisar ett underskott med 1 mkr. Underskottet beror på att man har tillsatt två
tjänster under året som inte är med i budgeten.
Kostnaderna för material har överskridit budget med 2 mkr beroende på ej budgeterade kostnader för
inköp av nya datorer.
För kostnader för tjänster redovisar gymnasieskolan ett överskott på 5,8 mkr. Av detta överskott kan
5,4 mkr hänföras till interkommunal ersättning, det vill säga antalet elever som väljer att läsa i en
annan kommun och friskola har minskat.
Övriga kostnader ligger över budget med 0,9 mkr vilket beror på att kostnader för inackordering och
kurser har minskat.
Investeringar: Investeringsbudgeten visar ett underskott på 1 mkr, vilket beror på inköp av möbler till
nya studentlägenheter och nya lokaler.
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Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Gymnasieskolan arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och fortbildning, medvetenhet vid
inköp av material, mat med mera samt ekonomisk återhållsamhet för att nå budget i balans.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
God tjänsteplanering och ett gott arbetsmiljöarbete bidrar.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Anpassning av organisationen/lokaltillgången för att alla som önskar ska få plats i skolan.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Täta och goda kontakter mellan verksamhet, elever och vårdnadshavare upprätthålls.
Samarbete med kultur och fritid med erbjudanden om aktiviteter, verksamheter med mera.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Material, kost och förbrukningsvaror inhandlas utifrån en övergripande miljöplanering där hållbarhet
prioriteras. Kollektiva färdmedel eller gruppåkande rekommenderas vid resor.

RUS-mål 2017
Mål

Strategier

Att öka antalet elever som tar
gymnasieexamen inom fyra år

Genom aktivt arbete med elevhälsa, inkludering och motivation
får fler elever att lyckas med sina studier.

RUS-mål 2020
Mål

Strategier

Att öka antalet elever som tar
gymnasieexamen inom fyra år

Genom aktivt arbete med elevhälsa, inkludering och motivation
får fler elever att lyckas med sina studier.
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MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sjukfrånvaro -29 år

0,08

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

varav långtidsjukfrånvaro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år

1,94

1,18

2,77

1,40

0,62

0,83

varav långtidsjukfrånvaro

1,84

0,00

2,11

0,00

0,00

0,00

Sjukfrånvaro 50-

5,30

4,87

3,35

5,15

7,50

4,54

50,12

80,22

29,23

69,00

60,58

94,86

varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

3,58

6,68

2,95

7,45

4,29

3,11

38,13

45,18

16,59

44,03

56,99

58,01

Vi ser att sjukfrånvaron totalt minskat med nära hälften i relation till 2016. Detta beror på medvetna
insatser av arbetsgivaren. Vi kan också notera att antalet långtidssjukskrivna minskat. Notabelt är
också att andelen sjukskrivna kvinnor är väsentligt lägre än män.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

4,47

6,05

1,49

3,81

2,98

2,24

Åldersgrupp 30-39 år

20,85

20,62

13,27

12,53

7,58

8,09

Åldersgrupp 40-49 år

29,86

22,31

18,57

12,93

11,29

9,38

Åldersgrupp 50-59 år

29,52

29,91

19,16

20,24

10,36

9,67

Åldersgrupp 60 år -

29,52

33,08

13,58

16,65

15,94

16,43

114,22

111,97

66,07

66,16

48,15

45,81

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Framtidsbedömning
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. Målet är också att skapa en god studiemiljö så att fler elever klarar sin examen inom utsatt tid.
En tydlig tendens är också att fler och fler av kommunens egna ungdomar väljer att läsa i Tierps
kommun.

Sammanfatta året med några korta meningar
Sammanfattningsvis kan man säga att det ekonomiska resultatet blir positivt genom ersättningar från
Migrationsverket. Ett aktivt arbete med närvaro för elever samt hälsofrämjande insatser för personalen
har gett effekt. Elevresultaten är förvisso svaga men sett till den övriga regionen ligger Tierps
kommun bra till.
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Äldreomsorg
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

7 647
31 060
38 707

9 812
33 169
42 981

2 165
2 109
4 274

8 556
35 221
43 777

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-199 674
-9 342
-59 183
-593
-2 064
-270 857

-197 712
-10 851
-70 580
-1 167
-2 652
-282 962

1 962
-1 509
-11 397
-574
-588
-12 105

-187 689
-12 400
-63 873
-1 093
-2 518
-267 573

Verksamhetens nettoresultat

-232 150

-239 980

-7 831

-223 796

0
-1

0
-4

0
-4

0
-15

-232 150

-239 984

-7 834

-223 812

0
0

0
0

0
0

0
0

-232 150

-239 984

-7 834

-223 812

Bruttoinvesteringar

2 575

1 095

1 481

2 061

Nettoinvesteringar

2 575

1 053

1 522

1 845

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Äldreomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Tjänsterna
utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella
förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 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.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Utveckla arbetet
med salutogent och
”värdegrundat
förhållningssätt”.

Införa digitalt
verktyg för att
kartlägga
processer enligt
SOSFS 2011:9
Ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete.

Skapa delaktighet samt
ett öppet och tillåtande
klimat på arbetsplatserna.

Kvalitetssäkra
budgetprocessen
genom utbildningsinsatser.

Upprätta långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå.

Effektiv resursplanering.

Utbildningsinsatser i
nationell
värdegrund.
Öka kundnöjdheten
genom att arbeta
med handlingsplaner utifrån
resultat i nationella
jämförelser.
Införa IBIC,
individens behov i
centrum.
Öka tillgängligheten
till god information
om verksamheten.
Utveckla öppna
stödinsatser och
uppsökande
verksamhet.

Mått/ målvärde

Nöjd kundindex
minst 85 %.

Måluppfyllelse

Delvis

Utveckla arbetssätt
för personcentrerad vård det vill
säga kunden i
centrum med fokus
på att tillvarata den
enskildes resurser.
Införa digital social
dokumentation.
Samverka med
fastighetsbolagen
för att energieffektivisera fastigheterna.

Samverka i Vård- och
omsorgscollege för att
stärka yrkesrollen, öka
kompetensförsörjningen
samt höja kvaliteten på
praktikplatser.

Genomföra analys av
budgetavvikelser
gemensamt med
ekonom.
Öka kunskapen
avseende ekonomi
hos den enskilde
medarbetaren.

Fortsatt arbete för
möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad.
Aktivt rehabiliteringsarbete för att minska
sjukfrånvaron.

Minska avvikelser
mot rutiner.
Öka miljömedvetenheten hos
alla medarbetare.
100 % av
processerna är
kartlagda.
Delvis
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Minst 90 % Nöjda
medarbetare.

Hög kostnadseffektivitet med
budget i balans.

Delvis

Låg
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Analys av årets verksamhet
Kund: Nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar i stort sett på
oförändrat resultat både avseende nöjdhet och bemötande. Andelen kunder som är nöjda med
bemötande är 98 procent inom hemtjänst och 95 procent inom vård- och omsorgsboende. Resultatet
för hur nöjd kund är med insatsen i sin helhet är 90 procent för hemtjänst och 83 procent för vård- och
omsorgsboende.
För att utveckla verksamheten har fokusgrupper genomförts inom hemtjänstområdet. Kunder har
bjudits in för att kunna ge synpunkter på verksamheten och återkoppling har skett. Bland annat
framkom synpunkter på och genomfördes förbättringar inom området kundinformation och utveckling
av aktiviteter.
Personcentrerad vård har införts i projektform på Danielsgården. Projekttiden har visat på svårigheter
att få alla kunder och medarbetare att arbeta efter modellen och ett omtag kommer att göras under
våren 2018.
Införande av IBIC, Individens behov i centrum, har genomförts på flertalet enheter. Detta innebär att
biståndsbeslut och genomförandeplaner helt utgår från den enskildes behov i stället för beslut i form
av hela insatser. Detta har resulterat i att den enskildes delaktighet och inflytande har synliggjorts på
ett bättre sätt. Inom hemtjänsten har ett fokus kring kundens önskemål och personkontinuitet
genomförts.
En satsning för att kunna möta målgruppen med psykisk ohälsa på ett bättre sätt har genomförts.
Verksamheten har utbildat medarbetare inom första hjälpen-psykiatri.
Under året har vi även sett en ökad efterfrågan och även en verkställighet av parboenden.
Process: Införande av digital social dokumentation har genomförts på flera enheter. Tierp är först i
landet att genomföra hela processen från utredning till verkställighet för IBIC i verksamhetssystemet
VIVA. Detta har medfört en del problem rent tekniskt och ett stort arbete har lagts ned för att få det att
fungera. Fortfarande återstår vissa delar att genomföra i systemet.
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har utvecklats och alla kommer att använda sig av ICF, ett
internationellt klassificeringssystem, samt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Detta är ett led i att
få till en enhetlig journalföring för att underlätta informationsöverföring mellan vårdgivare. Vidare har
all legitimerad personal nu tillgång till NPÖ, Nationell patientöversikt. Detta innebär att vi kan läsa ur
regionens journalsystem förutsatt att kund gett samtycke.
Arbetet med verktyget för ledningssystemet har påbörjats men inte implementerats i verksamheten.
Verktyget beräknas tas i drift under 2018 av alla användare.
Produktionsköket på Wesslandia har övergått till den nya kostorganisationen. Detta ger en
kvalitetssäkring av kompetensen kring kost och måltider.
Anhörigcentrum har övergått till äldreomsorgens regi sedan 1 januari. Detta har gett
samordningseffekter mellan Silviasystrar och enheten.
Digital tillsyn har införts under en projektperiod om nio månader, både inom ordinärt boende och
vård- och omsorgsboende. Både kunder och verksamhet är nöjda, och tjänsten har efterfrågats av flera.
Upphandling kommer att ske under första kvartalet 2018.
Investering i nya läkemedelsskåp till alla enheter för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen.
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Vårdplaneringsteamet flyttades över från individ och familj till äldreomsorgen den 1 september. Detta
som ett led i förberedelser inför den nya lagen om utskrivning från och med den 1 januari 2018.
Förändringen består i att kund ska komma hem inom tre dagar från utskrivningsklart besked i stället
för fem vardagar. För att möta upp detta tar varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska medicinskt
ansvar för sin kund från första kontakten. Vidare har ett team Trygg hemgång införts som möter upp i
hemmet och arbetar intensivt med rehabilitering de första två veckorna när kund kommer hem.
Medarbetare: Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad har fortsatt. Från och med 1 maj
erbjuds alla medarbetare minst 80 procent. En handlingsplan för att införa heltid som norm har
upprättats inom projektet Heltidsresan.
Upprättande av långsiktiga kompetensutvecklingsplaner har påbörjats men inte slutförts, detta
beräknas ske under våren 2018.
Genom samverkan i Vård- och omsorgscollege har verksamheten kunnat erbjuda utbildning i
handledarskap för 20 medarbetare.
Sjukfrånvaron har minskat från 8,5 procent 2016 till 7,5 procent 2017.
Alla enheter har under 2017 haft svårigheter att rekrytera inom de olika yrkesgrupperna,
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, och undersköterska. Rekryteringsprocessen har tagit
längre och mer tid vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt ökade kostnader
för bemanningsföretag.
Ekonomi: Äldreomsorgen redovisar ett underskott för 2017 på -7,8 mkr. 2016 redovisade
verksamheten ett underskott på -2,5 mkr. Merparten 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 individ- och familjeomsorgen till äldreomsorgen. 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, tidmätningssystem, 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.
Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 800 tkr. Detta beror i huvudsak på
att intäkter från Wesslandias produktionskök övergått till kostenheten i den nya organisationen. Även
materialkostnaderna har minskat med 1,5 mkr jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på att
livsmedelskostnader för Wesslandias produktionskök numera konteras på kostenheten.
Personalkostnaderna har ökat med 10 mkr i relation till 2016. Kostnadsökningen kan till största delen
kopplas till årets lönerevision. Efter noggrannare analys av lönerevision åren 2016-2017 visar det sig
att tilldelad budgetram för denna kostnad understiger faktiskt utfall med cirka 1,5 mkr.
Inom tjänster är det förutom måltidskostnader framför allt kostnader för leasingbilar och inhyrd
personal som ökat jämfört med föregående år. Under året har verksamheten bytt ut sina leasingbilar i
samband med nytt avtal. Överlag var det faktiska värdet på de inlämnade bilarna klart lägre än
förväntat värde enligt avtal. Verksamheten måste då betala mellanskillnaden, vilket innebar en
kostnadsökning från föregående år med 800 tkr.
Hemtjänstvolymerna för biståndsbeslut har fortsatt minska, men hälso- och sjukvårdsinsatserna har
ökat markant. Detta innebär att kostnadsreduceringar ej kunnat genomföras i nivå med
volymminskningar för biståndsbeslut. Verksamheten har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor
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vilket inneburit ökade kostnader för inhyrd legitimerad personal. Jämfört med 2016 har kostnaderna
ökat med 1,6 mkr.
Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och
samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året
genomför äldreomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare förbättringsområde
kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Verksamheterna arbetar systematiskt med utvärdering av tillgängliga resurser. Noggrann översyn av
planeringen sker med hjälp av TES inom hemtjänsten.
Månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom sker kontinuerligt.
Samordnad schemaplanering har fortsatt att utvecklats inom äldreomsorgen, detta sker främst inom de
egna enheterna.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Verksamheten arbetar aktivt med resultatet av brukarundersökningar. Resultatet analyseras och
handlingsplaner upprättas för att öka kundnöjdheten. Fokus under 2017 har lagts på måltidssituationen
och utemiljön.
Verksamheten har deltagit vid olika mässor och i öppet hus för att synas och rekrytera nya
medarbetare.
Information ges både muntligt och skriftligt till kunder, närstående och anhöriga. En utveckling av
informationen på kommunens webbplats är påbörjad.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, samt genom att använda
arbetskläder och namnbrickor med kommunens logotyp väl synlig.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Verksamheten arbetar aktivt med deltagande i olika forum för att bidra med kompetens i kommunens
planering av bostäder till exempel planberedning.
Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre. Bomässa genomfördes under
våren 2017. Den var välbesökt och kommer att genomföras igen.
Verksamheten har deltagit i framtagandet av material för upphandling av nytt vård- och
omsorgsboende, upphandlingsförfarandet beräknas klart första kvartalet 2018.
Arbetsgruppen för närvård Äldre har återupptagits. Beslut om inrättande av närvårdsplatser har fattats,
dessa togs i drift 1 november i en mindre skala.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Samverkan har skett med kultur och fritid avseende utbudet av kulturaktiviteter.
För att motverka utanförskap och underlätta integration har enheterna tagit emot praktikanter och
elever med svenska som andraspråk. Även utbildning av språkombud och inkluderingshandledare
enligt KIVO-C modellen har genomförts. KIVO-C är ett ESF-projekt i syfte att stödja och handleda
språksvaga inom arbetsmarknaden.
Med ett öppet klimat, engagerade och ansvarstagande medarbetare främjas en god arbetsmiljö. Nöjda
medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och till att framstå som en attraktiv arbetsgivare.
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Ingen medarbetarenkät har genomförts men en subjektiv uppfattning är att enhetscheferna trivs till stor
del. Detta baserat på enhetschefernas medarbetarsamtal där arbetsmiljö tas upp.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Verksamheten bidrar till positiv klimatpåverkan genom att ett hemtjänstområde har öppnat en filial i
ytterområde för att minska restider och därmed minska avgasutsläpp. Transporterna har effektiviserats
genom ruttplanering i TES samt att varje hemttjänstområde har införskaffat elcyklar.
Energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen har påbörjats genom ett första
inledande möte.

MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt
Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

4,6

4,0

4,5

4,2

5,1

2,9

14,7

5,9

11,7

6,7

27,6

0,0

7,8

8,4

8,1

8,7

2,3

2,2

36,1

32,0

36,8

32,4

0,0

0,0

8,6

10,5

8,4

10,3

16,9

16,3

41,4

44,2

41,2

44,3

45,6

39,9

7,5

8,5

7,6

8,7

5,6

5,3

36,1

36,3

36,4

36,7

30,6

23,9

Främst har ett aktivt arbete med rehabiliteringen gett resultat men även förebyggande insatser. För att
ytterligare ge stöd till att minska sjuktalen har en ny HR-konsult anställts, denna ska kunna ge stöd till
enhetscheferna i rehabiliteringsprocessen.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

80

70

66

58

14

12

Åldersgrupp 30-39 år

90

83

80

77

10

6

Åldersgrupp 40-49 år

101

95

97

90

4

5

Åldersgrupp 50-59 år

111

117

109

116

2

1

71

80

69

75

2

5

453

445

421

416

32

29

Åldersgrupp

Åldersgrupp 60 år Totalt antal årsarbetare

Verksamheten har ökat med åtta stycken årsarbetare. Främst avser det en ökning av
tillsvidareanställningar och ökade sysselsättningsgrader. Vidare har verksamhetsövergången för
anhörigcentrum och vårdplaneringsteamet resulterat i ökat antal medarbetare.
Statistik avseende hemtjänsttimmar SoL

År 2017
År 2016
Hemtjänst totalt
113 435
115 064
Varav egen regi
110 655
112 457
Extern LOV
2 780
2 607
Hemtjänsttimmarna för egen regi har minskat med 1 802 timmar. Antalet timmar för extern LOV har
ökat.
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Framtidsbedömning
Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan i dag finns en brist på
formell kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen antas öka stort.
En gemensam kompetensförsörjningsplan för kommunen samtidigt med riktade insatser bör utarbetas.
Införandet av Vård- och omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård- och
omsorgsprogrammet samt att arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling.
Genom ett deltagande både i programråd och lokalt Vård- och omsorgscollege kan arbetsgivaren
påverka kursutbudet för att få in kunskaper för att möta de nya målgrupperna, det vill säga psykiatri,
autism, missbruk, somatiska sjukdomar med mera. Även projektet för KIVO-C, språkhandledare,
förväntas ge resultat i form av fler medarbetare.
Det digitala verktyget för ledningssystem innebär upprättande av processkartläggningar, rutiner och
egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och fortlöpande. Införandet är påbörjat och kommer
att introduceras till alla medarbetare under 2018. Detta kommer även att leda till att vårt uppdrag
tydliggörs med förtydligande av ansvar, roller och rutiner.
Vårdtyngden ökar på grund av dels fler multisjuka äldre men också nya diagnoser såsom missbruk,
psykisk ohälsa med mera. Detta kräver en mer anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad,
ökad kompetens och personalresurser. Verksamheten behöver fortsätta identifiera och implementera
nya metoder och arbetssätt.
SKL har beslutat att rekommendera alla Sveriges kommuner att fatta beslut om att anta en
rekommendation som ska stärka utveckling och kvalitet på vård- och omsorgsboenden. Tierps
kommun antog rekommendationen under våren 2017. De förbättringsområden som rekommendationen
pekar på har genomförts till största del. Återstår delar som handlar om ledarskapets betydelse,
digitalisering samt en behovsstyrd bemanning. Verksamheten har erhållit statsbidrag för att öka
bemanningen och kvaliteten för äldre fram till år 2018. Under det kommande året behöver
verksamheten anpassas för att möta upp de nationella kraven om kvalitet utan erhållna statsbidrag.
Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm. En handlingsplan
upprättades under hösten 2017 för att identifiera aktiviteter för att nå heltid som norm år 2021.
Handlingsplanen är upprättad för all verksamhet i kommunen och de första stegen är att kartlägga
nuläget och ta fram ett gemensamt arbetstidsavtal.
Kravet på en ökad flexibilitet inom hemtjänsten avseende utskrivningsprocessen kommer att påverka
arbetet under hela år 2018. En utvärdering av Trygg hemgångsteam kommer att genomföras och en
plan för hur implementeringen i befintlig verksamhet ska genomföras. Teamet behöver bestå av alla
professioner för att kunna skapa en trygg och effektiv hemgångsprocess för den enskilda kunden.
Verksamheten behöver utvecklas inför LOV och LOU-upphandlad verksamhet. Det finns behov av
införande av resursfördelningsmodell utifrån vårdtyngd alternativt utförd tid, kvalitetssäkrade
uppföljningar på enheterna med mera. Verksamheten behöver även kvalitetssäkra processer och
rutiner för att kunna säkerställa en likvärdig vård och omsorg oavsett aktör.
Arbete för fortsatt utveckling inom området för E-hälsa med införande av nya tjänster såsom digital
tillsyn nattetid och mobil dokumentation. Kunderna ska fortsatt uppmuntras att hantera fler tjänster
digitalt till exempel beställning av måltider.
Gränsdragningen mellan regionens ansvar och den kommunala hemsjukvården har tenderat att
förskjutas, detta för att personer med stora omvårdnadsbehov skrivs ut i det ordinära hemmet. Det ger
svårigheter att planera för såväl volymer, men också för behovet av kompetenser i verksamheten.
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Fortsatt arbete med regionen avseende implementering av den samfinansierade verksamheten för
närvårdsplatser. Verksamheten bedrivs för närvarande i mindre skala om endast tre platser vid
geriatriken i Tierp. Detta kommer även att påverka kommunens verksamhet för korttidsplatser och ett
arbete för framtida planering av verksamheten har påbörjats.
Handlingsplan för Boendeplan för Äldre 2014-2035 är fastställd. Aktiviteter har påbörjats och ett
arbete med ansvariga aktörer fortgår.

Kommentar till budgetutfall
Äldreomsorgen redovisar en budgetavvikelse på -7,8 mkr 2017. Verksamhetens intäkter överstiger
budget med 4,3 mkr. Detta beror i huvudsak på erhållna statsbidrag samt högre intäkter från
hemtjänstavgift och omvårdnadsavgift.
Verksamhetens personalkostnader redovisar ett budgetöverskott på 2 mkr. Äldreomsorgen har dock
höga kostnader för inhyrd legitimerad personal som redovisas under tjänstekostnader. Den totala
personalkostnaden inklusive inhyrd personal redovisar istället ett budgetunderskott på -1,7 mkr. De
ökade personalkostnaderna är till största del en effekt av årets lönerevision.
Verksamheten redovisar ett budgetunderskott för materialkostnader på -1,5 mkr. Underskottet beror i
huvudsak på högre kostnader inom sjukvårdsartiklar, livsmedel och förbrukningsmaterial.
Budgetunderskottet inom tjänster på -11,4 mkr beror delvis på de verksamhetsförändringar som
tidigare nämnts och där ingen budgetjustering gjordes 2017. Måltider redovisar ett budgetunderskott
på -4 mkr och lokalhyror -900 tkr. Höga kostnader för inhyrd legitimerad personal som diskuterades
under personalkostnader redovisar ett underskott på -3,7 mkr. Högre kostnader i samband med nytt
avtal för leasingbilar resulterade i ett budgetunderskott på -700 tkr.
Övriga kostnader uppvisar ett budgetunderskott på -570 tkr, vilket kan härledas till kursavgifter samt
kundförluster.

Sammanfatta året med några korta meningar
Utmaning att rekrytera medarbetare med formell kompetens inom alla yrkeskategorier. Tidigare har
det varit stor brist på sjuksköterskor och rekryteringarna har försvårats. Nu omfattar denna brist alla
yrkeskategorier inom vård och omsorg.
Verksamheten har 86,5 procent nöjda kunder. Hela 96,5 är nöjda med vårt bemötande.
Alla medarbetare erbjuds minst 80 procent sysselsättningsgrad.
Sjuktalen har minskat till 7,5 procent.
Underskott på -7,8 mkr.
Infört digital tillsyn via kamera.
Införande av IBIC samt digital social dokumentation, utbildningar har genomförts på nästan alla
enheter.
Omfattande arbete har genomförts för att förbereda verksamheten inför nya utskrivningslagen, ett
trygghemgångsteam har förberetts och startades januari 2018.
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Funktionshindradeomsorg
Resultaträkning
(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Årsbudget
2017

Utfall 2017 Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

313
30 247
30 560

440
30 689
31 128

127
442
568

407
35 828
36 235

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-87 971
-2 127
-14 497
-11 203
-220
-116 017

-90 071
-3 945
-17 287
-10 182
-268
-121 754

-2 100
-1 819
-2 791
1 021
-48
-5 736

-89 487
-3 144
-16 824
-11 278
-230
-120 962

-85 457

-90 625

-5 168

-84 727

0
-11

0
-41

0
-31

0
-33

-85 468

-90 667

-5 198

-84 760

0
0

0
0

0
0

0
0

-85 468

-90 667

-5 198

-84 760

Bruttoinvesteringar

500

179

321

-345

Nettoinvesteringar

500

179

321

-345

Verksamhetens nettoresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat

64

Årsredovisning 2017

Uppdrag
Funktionshindradeomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden.
Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån
individuella förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 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.

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Utveckla arbetet
med salutogent
och ”värdegrundat förhållningssätt”.

Införa digitalt
verktyg för att
kartlägga
processer enligt
SOSFS 2011:9
Ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete.

Skapa delaktighet samt
ett öppet och tillåtande
klimat på arbetsplatserna.

Kvalitetssäkra
budgetprocessen
genom utbildningsinsatser.

Utveckla
arbetssätt för
personcentrerad
vård det vill säga
kunden i centrum
med fokus på att
tillvarata den
enskildes resurser.

Samverka i Vård- och
omsorgscollege för att
stärka yrkesrollen, öka
kompetensförsörjningen
samt höja kvaliteten på
praktikplatser.

Utbildningsinsatser i
nationell
värdegrund.
Öka kundnöjdheten genom att
arbeta med
handlingsplaner
utifrån resultat i
nationella
jämförelser.
Införa IBIC,
individens behov
i centrum.
Öka tillgängligheten till god
information om
verksamheten.
Utveckla öppna
stödinsatser och
uppsökande
verksamhet.

Införa digital social
dokumentation.
Samverka med
fastighetsbolagen
för att energieffektivisera fastigheterna.

Upprätta långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå.

Fortsatt arbete för
möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad.

Effektiv resursplanering.
Genomföra analys
av budget avvikelser
gemensamt med
ekonom.
Öka kunskapen
avseende ekonomi
hos den enskilde
medarbetaren.

Aktivt rehabiliteringsarbete för att minska
sjukfrånvaron.

Minska avvikelser
mot rutiner.
Öka miljömedvetenheten hos
alla medarbetare.
100 % av
processerna är
kartlagda.

Mått/ målvärde

Nöjd kundindex
minst 85 %.

Måluppfyllelse

Delvis

ev
kommentar/fotnot

Se kommentarer i analysen

Delvis
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Minst 90 % Nöjda
medarbetare.

Hög kostnadseffektivitet med
budget i balans.

Delvis
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Analys av årets verksamhet
Kund: Brukarundersökningen Kompassen genomfördes under våren 2017. Resultatet för hur nöjd
man är med insatsen i sin helhet har minskat till 82 procent (2017), 93 procent (2016). För övrigt visar
inte resultatet på några större förändringar jämfört med föregående år. Eftersom en ny brukarenkät
infördes under hösten 2017 har man avvaktat med handlingsplan för resultatet i Kompassen.
Under hösten genomfördes en ny nationell brukarundersökning inom daglig verksamhet, gruppbostad
och servicebostad. Undersökningen hanterar områdena trygghet, inflytande och bemötande. Metoden
bygger på full delaktighet från kunderna och syftet är att bidra till förbättrad kvalitet där kund har
direkt inflytande i förbättringsarbetet. Resultatet visar på totalt sett positiva svar, mellan 70 och 95
procent, förbättringsområden kommer att identifieras och förbättringar kommer att genomföras
gemensamt med kund under 2018.
Införande av IBIC, Individens behov i centrum, har genomförts på en gruppbostad. Det innebär att
biståndsbeslut och genomförandeplaner helt utgår från den enskildes behov, i stället för beslut i form
av hela insatser. Det har resulterat i att den enskildes delaktighet och inflytande har synliggjorts på ett
bättre sätt.
Det finns tre ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Två av dessa har erbjudits
verkställighet, återstår ett beslut att verkställa.
För att öka delaktighet och brukarinflytande har delaktighetsmodellen med samtalsslingor fortsatt att
utvecklas. Vidare har en brukargrupp inom LSS startats under året, gruppen har varit aktiv som
referensgrupp i olika satsningar och projekt gällande målgruppen, bland annat i att utarbeta
kravspecifikation på ny gruppbostad.
Nya grupper inom daglig verksamhet har startats för att anpassa verksamheten efter nya målgrupper.
En av de nya grupperna driver caféverksamheten på Högbergsskolan, en grupp arbetar med driften av
ridanläggningen i Tierp.
För att stärka kundernas kommunikation har ett arbete påbörjats av arbetsterapeuten, utbildning i
AKK, alternativ kompletterande kommunikation har genomförts i delar av verksamheten och detta
arbete kommer att fortsätta under 2018. Utbildningen vänder sig till både kund och medarbetare.
Process: Införande av digital social dokumentation har genomförts på en enhet. Tierp är först i landet
med att genomföra hela processen från utredning till verkställighet för IBIC i verksamhetssystemet
VIVA.
Detta har medfört en del problem rent tekniskt och ett stort arbete har lagts ned på att få det att
fungera. Fortfarande återstår vissa delar att genomföra i systemet.
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har utvecklats och alla kommer att använda sig av ICF, ett
internationellt klassificeringssystem, samt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Detta som ett led i att
få till en enhetlig journalföring för att underlätta informationsöverföring mellan vårdgivare. Vidare har
all legitimerad personal nu tillgång till NPÖ, nationell patientöversikt. Detta innebär att vi kan läsa ur
regionens journalsystem förutsatt att kund gett samtycke.
Arbetet med verktyget för ledningssystemet har påbörjats men inte implementerats i verksamheten.
Verktyget beräknas tas i drift under 2018 av alla användare.
En gemensam planeringsdag med särgymnasiet har genomförts. Arbetet med elevernas bildstöd och
kommunikationsverktyg har införts inom daglig verksamhet och gruppbostäder med hjälp av skolans
IKT-pedagog.
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Vårdplaneringsteamet flyttades över från individ- och familjeomsorgen till äldreomsorgen den 1
september. Detta som ett led i förberedelser inför den nya lagen om utskrivning från och med 1 januari
2018. Förändringen består i att kund ska komma hem inom tre dagar från utskrivningsklart besked i
stället för inom fem vardagar. För att möta upp detta tar varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska
medicinskt ansvar för sin kund från första kontakten.
Medarbetare: Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad har fortsatt. Från och med 1 maj
erbjuds alla medarbetare minst 80 procent. En handlingsplan för att införa heltid som norm har
upprättats inom projektet heltidsresan.
Upprättande av långsiktiga kompetensutvecklingsplaner har påbörjats men inte slutförts, detta
beräknas ske under våren 2018.
Genom samverkan i vård- och omsorgscollege har verksamheten kunnat erbjuda utbildning i
handledarskap för fem medarbetare.
Alla enheter har under 2017 haft svårigheter att rekrytera inom de olika yrkesgrupperna,
sjuksköterska, arbetsterapeut, och undersköterska. Rekryteringsprocessen har tagit längre och mer tid,
vilket medfört ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt ökade kostnader för bemanningsföretag.
Inom personlig assistans har det införts regelbundna arbetsplatsmöten och gruppmöten för att förbättra
arbetsmiljön och få ett närmare kollegialt samarbete.
Sjukfrånvaron har minskat marginellt i jämförelse med föregående period, från 6,73 procent till 6,61
procent.
Ekonomi: Funktionshindradeomsorgen redovisar, per den sista december 2017, ett underskott på -5,2
mkr. Föregående år redovisade verksamheten ett underskott på -4,6 mkr. Årets underskott beror i
huvudsak på minskade ersättningar från Försäkringskassan för personlig assistans och ökade kostnader
för personlig assistans LSS. Detta innebär att kommunen har fått hela betalningsansvaret och därmed
ökade kostnader om 4,9 mkr. Under första delen av året har personlig assistans haft övertalig personal
och svårigheter att omplacera när brukare avlidit eller valt annan utförare. Trots dessa svårigheter har
personalkostnaderna från föregående år minskat med 1,7 mkr samtidigt som den beviljade tiden för
egen regi har ökat med 1361 timmar. Ett samarbete mellan alla chefer inom
funktionshindradeomsorgen gällande personalplanering har fortsatt och kommer att generera
ytterligare effekter år 2018.
Jämfört med föregående år har funktionshindradeomsorgens intäkter minskat med -5,1 mkr. Detta
beror till stor del på minskad ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans.
Personalkostnaderna har ökat med 600 tkr, i relation till 2016. Denna relativt låga kostnadsökning är
en effekt av att personalstyrkan inom personlig assistans kunnat justeras ned utifrån årets minskade
kundvolymer. Verksamheten har arbetat aktivt med att omplacera den övertaliga personal som fanns i
början av 2017.
Materialkostnaderna har ökat med 500 tkr detta beror främst på ökade inköp av livsmedel och
förbrukningsartiklar som säljs vidare inom den egna verksamheten.
Kostnaderna för tjänster har ökat jämfört med föregående år, detta avser främst taxiresor inom daglig
verksamhet samt ökade lokalkostnader.
För övriga kostnader har kostnaden för de 20 första timmarna till Försäkringskassan minskat med 1,1
mkr.
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Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under året gemensamt med ekonom och
samtliga chefer. Som komplement till de kommungemensamma budgetuppföljningarna under året
genomför funktionshindradeomsorgen även egna avstämningar vissa månader. Som ytterligare
förbättringsområde kommer enhetscheferna att ha tätare uppföljningar med ekonom.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Genomfört samplanering i scheman för att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad samt samarbete
gällande övertalighet av personal inom bland annat personlig assistans.
Kvalitetsäkrad budgetprocess med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom har skett.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Verksamheten arbetar aktivt med resultatet av brukarundersökningar. Resultatet analyseras och
handlingsplaner upprättas för att öka kundnöjdheten. Fokus under 2017 har lagts på en ökad
delaktighet för kunderna och för att öka kundens inflytande på utförda insatser.
Verksamheten har deltagit vid olika mässor och i öppet hus för att synas och rekrytera nya
medarbetare.
Information ges både muntligt och skriftligt till kunder, närstående och anhöriga. En utveckling av
informationen på kommunens webbplats är påbörjad.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, samt genom att använda
arbetskläder och namnbrickor med kommunens logotyp väl synlig.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Verksamheten arbetar aktivt med deltagande i olika forum för att bidra med kompetens i kommunens
planering av att utveckla tätorterna, bland annat planberedningen.
Deltagit i arbetet med att ta fram kravspecifikation för en ny gruppbostad i Tierp. Arbetet sker
gemensamt med Tierpsbyggen ochsSamhällsbyggnad.
Arbetsgruppen för närvård barn och unga har återupptagits. Beslut har tagits om inrättande av
närvårdsplatser och som tagits i drift i mindre skala i november 2017.
Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Samarbete för att öka utbudet av sociala aktiviteter sker med kultur och fritid samt studieförbunden.
För att motverka utanförskap och underlätta integration har enheterna tagit emot praktikanter med
svenska som andraspråk. Även utbildning av språkombud och inkluderingshandledare enligt KIVO-C
modellen har påbörjats. KIVO-C är ett ESF-projekt i syfte att stödja och handleda språksvaga inom
arbetsmarknaden.
Samverkan har skett med både interna och externa aktörer till exempel brukargrupp, habilitering,
myndigheten med mera.
Med ett öppet klimat, engagerade och ansvarstagande medarbetare främjas en god arbetsmiljö. Nöjda
medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och till att framstå som en attraktiv arbetsgivare.
Ingen medarbetarenkät har genomförts, men en subjektiv uppfattning är att enhetscheferna trivs till
stor del. Detta baserat på enhetschefernas medarbetarsamtal där arbetsmiljö tas upp.
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Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och att aktivt
söka miljövänliga alternativ.
Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Detta arbete har inte påbörjats
ännu inom befintliga gruppbostäder men ingår i planerandet av den nya gruppbostaden.

MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt
Sjukfrånvaro -29 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 30-49 år
varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

6,0

7,1

7,1

7,8

3,1

5,2

19,0

32,9

22,0

40,0

0,0

1,4

6,5

8,5

7,2

9,3

2,5

4,0

26,5

34,8

28,1

37,4

0,0

0,0

6,9

5,2

7,8

5,8

2,8

2,4

37,3

31,2

40,0

34,0

3,5

0,0

6,6

6,7

7,5

7,4

2,8

3,5

30,5

33,2

33,0

36,5

1,6

0,4

En marginell minskning av den totala sjukfrånvaron. Inom daglig verksamhet och personlig assistans
har sjukfrånvaron minskat men ökat för gruppbostäder. För att ytterligare ge stöd till att minska
sjuktalen har en ny HR-konsult anställts, denna ska kunna ge stöd till enhetscheferna i
rehabiliteringsprocessen.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

33

29

24

22

9

8

Åldersgrupp 30-39 år

32

5

27

1

5

4

Åldersgrupp 40-49 år

43

42

37

35

6

7

Åldersgrupp 50-59 år

60

61

52

53

8

7

Åldersgrupp 60 år -

34

37

25

28

9

9

201

204

165

139

37

36

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Antal årsarbetare har totalt minskat med tre årsarbetare. Detta är fördelat på en ökning inom daglig
verksamhet och gruppbostäder med cirka tre årsarbetare och en minskning inom personlig assistans
om cirka fem årsarbetare.
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Antal beviljade assistanstimmar/personlig assistans

År 2017
SFB egen regi
SFB privat regi
LSS egen regi
LSS privat utförare
Tillfällig utökning

70 896
102 149
41 837 +4259 SOL
tim
8 112
9 st motsv.
726,5 tim

År
2016
85734
96738
29897
4484
6 st

Volymerna inom personlig assistans har ökat främst inom LSS egen regi och privat utförare. Detta
beror på dels att fler kunder fått LSS från att tidigare ha haft beslut om assistansersättning enligt SFB
men även på en total ökning antal kunder.

Framtidsbedömning
Volymökningar/minskningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Under de senaste åren har
det skett en förskjutning till LSS-beslut och trenden ser ut att fortsätta även framåt i tid. En utredning
är tillsatt för en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen, direktiv 2016:40. Syftet är
att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till
stånd mer ändamålsenliga insatser enligt LSS: Utredningen kommer att redovisas senast 1 oktober
2018.
Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan i dag finns en brist på
formell utbildning och kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen
antas öka stort. En gemensam kompetensförsörjningsplan för kommunen samtidigt med riktade
insatser bör genomföras.
Införandet av vård- och omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård- och
omsorgsprogrammet, samt att arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling.
Genom ett deltagande både i programråd och lokalt vård- och omsorgscollege kan arbetsgivaren
påverka kursutbudet för att få in kunskaper för att möta de nya målgrupperna, det vill säga psykiatri,
autism, missbruk, somatiska sjukdomar med mera. Även projektet för KIVO-C, språkhandledare
förväntas ge resultat i form av fler medarbetare.
Det digitala verktyget för ledningssystem innebär upprättande av processkartläggningar, rutiner och
egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och fortlöpande. Införandet är påbörjat och kommer
att introduceras till alla medarbetare under 2018. Detta kommer även att leda till att vårt uppdrag
tydliggörs då ansvar, roller och rutiner blir förtydligade.
Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer
anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och personalresurser. Även
målgruppen kunder med Asperger och ADHD förutspås att öka vilket innebär ökat och förändrat
behov av stöd för boende, stödinsatser och sysselsättning.
Projektet för införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, Individens
behov i centrum, IBIC har försenats. Kommer att slutföras januari 2019. I samband med detta kommer
dokumentation att digitaliseras för all omvårdnadspersonal.
Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad och heltid som norm. En handlingsplan
upprättades under hösten 2017 för att identifiera aktiviteter för att nå heltid som norm år 2021.
Handlingsplanen är upprättad för all verksamhet i kommunen och de första stegen är att kartlägga
nuläget och ta fram ett gemensamt arbetstidsavtal.
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Införande och utveckling av E-tjänster, som till exempel tillsyn nattetid via tekniska hjälpmedel och
mobil dokumentation.
Fortsatt arbete med aktiviteter inom ramen för boendeplan för LSS fortsätter. Planering av en ny
gruppbostad för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov har påbörjats.

Kommentar till budgetutfall
Årets budgetavvikelse är -5,2 mkr. Årets intäkter överstiger budget med 600 tkr. Det beror främst på
ökad intern försäljning av förbrukningsmaterial och ökad försäljning i caféverksamhet.
Personalkostnaderna redovisar ett underskott om – 2,1 mkr. Detta beror främst på högre kostnader än
budgeterat inom personlig assistans.
Majoriteten av underskottet på – 1,8 mkr inom materialkostnader innefattar livsmedel, förbrukningssamt sjukvårdsmaterial. Livsmedel och förbrukningsmaterial avser inköp som sedan debiteras egen
verksamhet. Sjukvårdsmaterial har debiterats äldreomsorgen då kostnaderna tillhör hemtjänsten.
Budgetunderskottet inom tjänster på -2,8 mkr beror främst på ökning av kostnader till privat utförare
inom personlig assistans samt ökade kostnader för taxiresor inom daglig verksamhet.
Övriga kostnader är 1 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på ett minskat antal kunder inom personlig
assistans med beslut om assistansersättning enligt SFB.

Sammanfatta året med några korta meningar
Utmaning att rekrytera medarbetare med formell kompetens inom alla yrkeskategorier. Tidigare har
det varit stor brist på sjuksköterskor och rekryteringarna har försvårats. Nu omfattar denna brist alla
yrkeskategorier inom vård och omsorg.
Verksamheten har genomfört en ny nationell enkätundersökning där brukarna själva svarat.
Verksamheten har infört olika aktiviteter för att öka kundernas delaktighet och inflytande genom
delaktighetsmodellen, brukargrupp och boenderåd.
Införande av IBIC samt digital social dokumentation har påbörjats.
Alla medarbetare erbjuds minst 80 procent sysselsättningsgrad.
Sjuktalet i stort sett oförändrat, 6.6 procent.
Personlig assistans infört arbetsplatsmöten för alla medarbetare.
Underskott på -5,2 mkr. Underskottet avser till största del verksamheten personlig assistans. För att
reducera underskottet har alla enheter fått effektivisera och prioritera om.
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Individ- och familjeomsorg
Resultaträkning
Årsbudget
2017

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

385
73 267
73 652

486
80 086
80 572

101
6 820
6 921

443
101 563
102 007

Personalkostnader
Materialkostnader
Tjänster
Övriga kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

-103 466
-3 110
-83 921
-31 973
-327
-222 797

-95 666
-3 438
-98 530
-34 360
-547
-232 541

7 799
-328
-14 609
-2 386
-220
-9 744

-97 975
-3 058
-100 624
-35 313
-382
-237 353

Verksamhetens nettoresultat

-149 146

-151 968

-2 823

-135 346

0
-32

0
-42

0
-11

0
-27

-149 177

-152 011

-2 834

-135 373

0
0

0
0

0
0

0
0

-149 177

-152 011

-2 834

-135 373

Bruttoinvesteringar

750

239

511

1 677

Nettoinvesteringar

750

293

457

1 677

(tkr)

Avgifter & ersättningar
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat
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Uppdrag
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har bland annat ansvar för merparten av kommunens
myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), lagen som styr färdtjänst och Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB).
IFO ska genom samverkan med andra aktörer medverka till att barn, ungdomar och vuxna ska känna
trygghet, vara delaktiga, öka sina kunskaper och ges möjlighet till personlig utveckling.
IFO ska även främja kommuninvånarnas möjligheter till utbildning och arbete, ge vuxna
kommuninvånare stöd och vård av missbruk/beroende, familjerådgivning och stöd inom social
psykiatri samt arbeta för nyanländas integration. Tonvikten ska ligga på den kompetens som de
behöver för ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Måluppfyllelse
Styrkort
utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål
Mål

 Ge barn, som inte har samma förutsättningar som andra, möjlighet till en bra start i livet
 Underlätta inkludering
 Fortsatt utveckling av tidiga insatser på hemmaplan
 Samverkan med landstinget för att utveckla och bevara närvården
 Attraktiv arbetsgivare
 Ekonomi i balans

Perspektiv

KUND

PROCESS

MEDARBETARE

EKONOMI

Strategier

Ge information till
andra aktörer om
vikten av att anmäla
när man tror att barn
far illa, för tidig
upptäckt och för att
kunna ge stöd på
hemmaplan.

Fortsatt arbete med
att kartlägga alla
processer.

Uppdatering av den
treåriga kompetensutvecklingsplanen.

Ekonomisk
medvetenhet.

Fortsatt arbete med
att utarbeta mer
ändamålsenliga
processer.

Avlastning för
handläggare i form av
administrativt stöd.

Synliggöra vilka
stödformer som
finns på hemmaplan.

Använda ny teknik
vid uppföljningar av
placeringar.

Utarbetande av
lönestrategi i samverkan med HR och
fackliga organisationer.

Följa fastlagda
processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet
med SOSFS
2011:9.

Friskvårdssatsningar
såsom gemensamt
deltagande i friskvårdsaktiviteter.

Möjliggöra snabb
hemgång efter
sjukhusvistelse.
Fortsatt utveckling
av insatser för att
undvika och förkorta
externa placeringar
för psykiskt
funktionshindrade
och missbrukare.

Samverkan med HR.

Arbeta för
integrering av
nyanlända och
ensamkommande
barn.
Fortsatt implementering av IBIC.
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Samverkan med
upphandlingsenheten.
Hög kostnadseffektivitet.
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Utökat
öppethållande i
myndighetens
reception för bättre
service och
tillgänglighet.
Skapa flera
feriearbeten för
barn.
Mått/ målvärde

Färre beroende av
försörjningsstöd i
förhållande till 2016
sett i relation till
befolkningsstorlek.
Färre dagar än 2016
med kostnadsansvar
inom regionen sett i
relation till
befolkningen över
80 år.

Kortare tid från
ansökan till beslut
(utgångsvärde/
basår per enhet
inom myndighetsutövning fastställs
2016).

Lägre personalomsättning än 2016.

Ekonomi i balans.

Bibehållen eller lägre
sjukfrånvaro än 2015
(3,3 % år 2015).

Inga omotiverade
avsteg från
upphandlade
insatser/tjänster.

Dålig

Delvis

Färre barn som
behöver
omhändertas sett i
relation till antal barn
i befolkningen i
åldern 0-18 år.

Måluppfyllelse

Flera feriearbeten i
förhållande till 2016.
Bra

Delvis

Analys av årets verksamhet
Kund: Genomfört gemensamt projekt inom utbildning och IFO i syfte att få samsyn kring och
utarbeta rutiner för samverkan mellan verksamheterna. Detta har resulterat i en modell för samverkan
och planering av en gemensam föräldrautbildning. Under året har personal utbildats för att kunna
genomföra utbildningar framöver.
Trygg hemgång, ett arbetssätt som utvecklats för att säkerställa ökat trygghet vid hemgång efter
sjukhusvistelse, har startats inom vård och omsorg i samverkan med myndigheten. Arbetet med
implementering av individens behov i centrum (IBIC) fortgår.
Fortsatt satsning har skett för att bygga starka stödstrukturer på hemmaplan till missbrukare. Trots
detta har tre omhändertaganden enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) behövt
genomföras.
Inom området ensamkommande fattade kommunstyrelsen under hösten beslut om att 18-åringa
asylsökande som inte fått beslut om sin ansökan om asyl kan stanna kvar i avvaktan på första beslutet.
Inga nya anvisningar av asylsökande ensamkommande barn har skett under året. Därför har flera
enheter behövt stängas.
Antalet feriejobb för ungdomar uppgick under året till 121 (motsvarande antal för 2016 var 107).
IFO:s reception har under året haft utökat öppethållande. Tidigare öppethållande var 9-15. Enligt den
statistiken för perioden juni-december har 90 procent (4 417 stycken.) av besöken skett under tiden 915. En analys av vilka ärenden som hanteras på olika tider kommer nu att ske.
Ett minskat antal hushåll är beroende av försörjningsstöd. Nedgången under året är drygt 20 procent.
Antalet barn i familjer beroende av försörjningsstöd har under samma period gått ned med runt 17
procent.
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Process: Satsning på att genomföra uppföljningar av placeringar via ny teknik (till exempel Skype)
har inte kunnat genomföras.
Ett aktivt arbete enligt kvalitetsledningssystemet bedrivs och ständiga förbättringar sker.
Tid från ansökan till beslut har tyvärr inte gått att få fram ur systemet.
Medarbetare: Inom hela myndigheten har inhyrningen av konsulter inom myndighetsutövningen
varit stor bland annat på grund av relativt stor personalomsättning. Inom hela IFO har dock enbart
cirka 10 procent (16 personer) sagt upp sig på egen begäran. 12 personer har bytt jobb internt i
kommunen. Rekryteringar har skett under året. Nya enhetschefer har tillträtt under året inom bistånd
och barnenheterna och en enhetschef har tillträtt som till förordnad verksamhetschef – men ljusning i
början av 2018 avseende behovet av konsulter.
Sjukfrånvaron inom IFO har ökat från föregående års låga 3,8 procent till 5 procent. Den stora
ökningen består dock i ökad långtidsfrånvaro som i sin tur genererat behov av inhyrda konsulter.
Stängningar på HVB Bergis har resulterat i övertalighet som dock har lösts utan att behöva varsla om
uppsägningar.
Ekonomi: Inhyrning av konsulter har genererat en merkostnad på 3,2 mkr (efter moträkning av
besparingar på löner).
Genomförande av tre LVM á 4 400 kr per dygn har uppgått till drygt två mkr.
HVB Bergis visar ett minus på 2,8 mkr. Detta trots en budgetförstärkning i början av året med 5 mkr.
Anledningen är att det finns tröskeleffekter innan man kan stänga enheter. Dessutom finns
hyreskostnader kvar på grund av långa hyreskontrakt. Stängningar har dessutom fördröjts med
anledning av beslut i kommunstyrelsen att låta 18-åringar som ännu inte fått beslut om asyl stanna
trots utebliven ersättning från Migrationsverket.
Kostnaden för försörjningsstöd har gått ned 12 procent från januari till december.
Kostnader för anhörigcentrum har under året belastat vård och omsorg trots att budget på 1 968,5 tkr
har funnits inom IFO. Detsamma gäller den flytt av sjuksköterska och arbetsterapeut till vård och
omsorg, som genomfördes som en konsekvens av nya betalningsansvarslagen, den 1 september.
Kostnaden för detta var budgeterad till 554,5 tkr.

Uppföljning av strategier för att uppnå målen
Övergripande inriktningsmål:
 Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans.
Månatliga uppföljningar med ekonom har skett i enlighet med tidigare års rutiner.
Ytterligare utveckling av hemmaplanslösningar har försvårats inom familjecentralen och öppna
förskolan då verksamheten fortfarande inte har tillgång till egna lokaler. Dessutom har nyrekryteringar
skett under hösten. Distanskontoret i Uppsala är numera tillgängligt för alla verksamheter i
kommunen. IFO har aktivt deltagit i regional samverkan.
Kommungemensamma mål:
Attraktivt:
 Öka attraktiviteten och vårt värdskap.
Annonsering via alternativa kanaler såsom Facebook och LinkedIn har provats under året. Dock utan
någon märkbar effekt. Däremot har rekryteringen lyckats bättre under senare delen av året.
Attraktivt och hållbart:
 Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp.
Inga verksamheter inom IFO bedrivs i dag i lokaler som kan frigöras till bostäder.
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Inkluderande:
 Öka den upplevda sociala gemenskapen.
Rekryteringsenheten har i samverkan med vuxenenheten arbetat aktivt med mottagandet av nyanlända.
Inom arbetsmarknadsenheten (AME) har "verkstan" kommit igång under hösten. Syftet med verkstan
är att arbeta med de som står långt från arbetsmarknaden – oavsett ursprung. Samverkan har även skett
med bland annat sociala företag. Inom boendestödet har arbetet med att utveckla specialiserade
insatsteam (psykiatri/missbruk/familj) fortsatt. Projektet socialtjänst – hjärta – skola har genomförts
och utmynnat i en fastställd rutin för samverkan mellan socialtjänst och skola.
Ekologiskt hållbart:


Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.
Uppföljning av barnplaceringar via ny teknik (Skype) har inte varit genomförbart. Däremot har till
exempel samarbetssamtal mellan föräldrar bosatta på olika orter genomförts.

RUS-mål 2017
Mål

Strategier

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska
överstiga 80 %

Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsenheten där samverkan
med lokala näringslivet är prioriterat.
Arbetsmarknadsenheten fortsätter utveckling av sina insatser för
de som står nära arbetsmarknaden i syfte att undvika lång tid av
utanförskap.
Särskild vikt läggs vid att underlätta inträde på arbetsmarknaden
för nyanlända, bland annat i samverkan med länets övriga
kommuner.

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

Bibehålla och om möjligt utöka antalet platser för feriearbete för
ungdomar.
Utveckling av kontakter med näringslivet i hela länet.
Aktivt arbeta med unga som riskerar att inte fullfölja gymnasiet.
Fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen bland annat inom
ramen för samordningsförbundet, för att tillsammans skapa
förutsättning för särskilt svaga grupper.

RUS-mål 2020
Mål

Strategier

I Tierps kommun ska andelen sysselsatta i
åldrarna 20-64 år vara 80 %

Kontinuerliga inventeringar av behov av sysselsättningsåtgärder
för att skapa förutsättningar för grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden.
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MÅTT
Sjukfrånvaro %
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sjukfrånvaro -29 år

4,1

1,7

4,3

1,9

2,8

0,3

varav långtidsjukfrånvaro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år

6,2

4,0

7,3

4,2

4,6

3,6

35,0

24,8

32,8

25,7

40,6

23,4

3,9

4,0

3,7

4,6

4,5

2,0

18,4

17,7

26,3

20,2

2,4

0,0

5,0

3,8

5,2

4,2

4,5

2,9

26,1

20,6

26,7

21,5

24,4

17,8

varav långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 50varav långtidsjukfrånvaro
Total Sjukfrånvaro
varav långtidsjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat under året. Detta till stor del på grund av ökad långtidsfrånvaro.
Antal årsarbetare
Totalt

Kvinnor

Män

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-29 år

18

13

16

11

2

2

Åldersgrupp 30-39 år

33

35

17

18

16

18

Åldersgrupp 40-49 år

42

39

29

26

13

13

Åldersgrupp 50-59 år

42

42

34

36

8

6

Åldersgrupp 60 år -

30

32

17

21

12

11

164

161

113

111

51

50

Åldersgrupp

Totalt antal årsarbetare

Under slutet av året har antalet medarbetare sjunkit, bland annat som en konsekvens av avvecklingen
av enheter inom HVB Bergis. Den utvecklingen kommer att fortsätta under 2018.

Framtidsbedömning
Området ensamkommande asylsökande barn kommer att påverka IFO:s möjlighet att hålla ekonomi i
balans under 2018 och 2019. Detta trots stora neddragningar avseende antalet anställda, men även
stängningar av enheter. De första nyanlända som anvisades till kommunen kommer successivt under
2018 att förlora sina ersättningar från Migrationsverket samtidigt som ersättningen till kommunen för
samma individer upphör. En utmaning som kräver mycket insatser inte minst från AME. Under 2017
har dock IFO intensifierat arbetet med att få ut målgruppen i sysselsättning. Rekrytering av ny
verksamhetschef för IFO inleds i början av 2018.

Sammanfatta året med några korta meningar
Färre hushåll lever på försörjningsstöd. Nedgången under året är drygt 20 procent. Antalet barn i
familjer beroende av försörjningsstöd har under samma period gått ned med runt 17 procent, en trend
som har funnits under flera år.
Rekryteringen av socialsekreterare har varit svår under året och många konsulter har därför varit
inhyrda. Situationen ser dock bättre ut under slutet av 2017 och inledningen av 2018.
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AB Tierpsbyggen
VD har ordet
Den positiva utvecklingen i Tierps kommun fortsätter med en stor efterfrågan på bostäder och lokaler.
De lägenheter som vi färdigställde under året hyrdes ut omgående. Av de hyresgäster som flyttade in i
de nyproducerade lägenheterna i Tierp kom cirka 1/3 från vårt eget bestånd, cirka 1/3 från andra
kommuner och cirka 1/3 från andra boendeformer inom Tierps kommun. Åldersfördelningen var
mellan 20 och 70 år.
Förväntningarna på årets hyresförhandlingar var mycket höga utifrån de möten vi haft med
Hyresgästföreningen under året. Enigheten var stor att hitta lösningar på de senaste årens ”låsningar” i
förhandlingarna. Inför förhandlingarna var vi överens om att delar av de kostnadsökningar bolaget får
2018 måste täckas av en hyreshöjning som är högre än de senaste årens höjningar. I övrigt måste dessa
mötas med ytterligare effektiviseringar och besparingar på alla tänkbara områden.
Vi är liksom Hyresgästföreningen väl införstådda med vilken betalningsförmåga/-vilja våra
hyresgäster har. Vid förhandlingstillfället visade det sig, tyvärr, att ingenting hade förändrats.
Förhandlingarna låstes som tidigare vid en mycket låg nivå. Detta trots att Hyresgästföreningen var
överens med bolaget om att ett behov av en högre höjning fanns utifrån de lokala förutsättningarna
som förhandlingssystemet anger.
Jag kan återigen konstatera att förhandlingssystemet inte fungerar och att detta på sikt kommer att
försämra boendet och fastigheternas skick.
Bolagets mätningar av Nöjd kundindex (NKI) och Nöjdmedarbetarindex (MNI) visar att vi ändå har
goda förutsättningar för att bolaget även i fortsättningen kommer att vara en ledande aktör på
kommunens bostadsmarknad.

Roger Kjetselberg
VD
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Information om verksamheten

Årsredovisning

Vision
Tierpsbyggen ska vara en motor i kommunens
utveckling och locka till en ökad inflyttning
genom att erbjuda varierade och attraktiva
miljöer.

Styrelsen och verkställande direktören för
Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed
följande årsredovisning för verksamhetsåret
1/1 - 31/12 2017.
Förvaltningsberättelse
(Siffror inom parentes avser motsvarande
tidpunkt föregående år)

Affärsidé
Tierpsbyggen ska genom ett kundorienterat
arbetssätt bygga, förvalta och hyra ut
långsiktigt hållbara bostäder och lokaler.

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Meningen med bolaget
Tierpsbyggen ska göra kommunen mer
attraktiv för boende genom att bygga nya
bostäder och utveckla och förvalta befintliga
bostadsområden med sådana kvaliteter att
människor inom och utom kommunen vill
flytta in och bo kvar.

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps
kommun
Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo
Daniel Blomstedt, vice ordförande,
Strömsbergs bruk
Pia Wårdsäter, Örbyhus
Kjell Hammerin, Söderfors
Anders Gejke, Tierp
Styrelsesuppleanter utsedda
kommun
Jonas Nyberg, Tierp
Anna Zmudzin-Ågren, Tierp
Jan Salomonsson, Hållnäs,
Håkan Thomsson, Tierp
Erik Kolm, Tierp,

av

Bolaget har omarbetat de övergripande målen
under 2017 vilket inneburit att nya mål
formulerats eller håller på att utarbetas.
Måluppfyllelsen presenteras därför endast för
befintliga mål, efter informationen av de
övergripande målen nedan.

Tierps

Övergripande mål/Utveckling
Tierpsbyggens övergripande mål avseende
fastighetsutveckling är att bygga, och
omvandla befintliga bostäder och lokaler, till
så många nya attraktiva bostäder som är
möjligt och lämpligt samtidigt med att det
äldre beståndet hålls attraktivt.

Verkställande direktör
Roger Kjetselberg
Revisorer

Övergripande mål ekonomi
Tierpsbyggens övergripande mål avseende
ekonomi är god lönsamhet och finansiell
stabilitet samt betryggande fastighetsvärden.

Revisorer valda av bolagsstämman
Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

Övergripande mål Miljö
Tierpsbyggens övergripande mål för miljö är
att verka för en effektivare energianvändning
och en bättre hushållning med jordens resurser
samtidigt med bra bostads- och inomhusmiljöer.

Lekmannarevisorer
Per Davidsson, ordinarie revisor
Bo Englund, suppleant
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Antal lediga bostadslägenheter i genomsnitt
2013-2017

Övergripande mål kunder
Tierpsbyggens övergripande mål gällande
kunder är att ha nöjda kunder.

27
30
25

Soliditeten ska vara 10 procent eller högre.
2017 uppgick soliditeten till 10,3 procent

15

20
15

NKI (Nöjd Kund Index) hade vid mätning
2017 ett index på 69 (67). Målet är att NKI vid
utgången av 2018 ska uppgå till 70.

8

10

6
3

5
0

2013

Verksamhet
AB Tierpsbyggen är ett, av Tierps kommunfastigheter AB, helägt bostadsföretag.

2014

2015

2016

2017

Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög
och vid årsskiftet fanns cirka 9 000 personer i
kö.

Tierpsbyggen är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation SABO
samt
fastighetsbranschens.
Arbetsgivarorganisation Fastigo. Bolaget är även delägare
i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och
medlem i Tierps Företagare.

Omflyttningen har varit i genomsnitt 17procent
(21 %). Det var i nivå med allmännyttan i såväl
likvärdigt stora bolag, som likvärdigt stora
kommuner i landet.
Lokaler
Kostnaden för vakanta lokaler under 2017 blev
0,2 mkr lägre än året innan. Även för lokaler
finns en stor efterfrågan som bedöms vara
fortsätt hög den närmaste tiden och det råder
brist på lokaler på många orter. Den
genomsnittliga vakansgraden blev 2,6 procent
2017 (3,1 %).

Företaget äger och förvaltar totalt 1 813
stycken (2017-12-31) bostadslägenheter med
en yta uppgående till 120 637 m2, varav 120
459 m2 var uthyrningsbar 2017-12-31, samt 35
391 m2 uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan
ingår bostäder i grupp- och äldreboenden med
en yta på 18 571 m2, där lokalerna blockhyrs
av Tierps kommun.

Kostnad för outhyrt
Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda
bostadslägenheter uppgick till 2,5 mkr
(2,5 mkr) och för outhyrda lokaler till 1,1 mkr
(1,3 mkr). I kostnaden för outhyrt ingår även
lägenheter som varit avställda av olika
anledningar under året.

I övrigt var i genomsnitt 42 stycken (40 st)
bostadslägenheter ej uthyrningsbara av olika
anledningar under året. De flesta var avställda
på grund av omfattande underhållsarbeten.
Bolagets fastigheter finns på elva av
kommunens orter. Knappt hälften av
bostadslägenheterna ligger i Tierp där också
bolagets centrala administration finns.

Viktiga händelser
Energiåtgärder
Utrustning har monterats på Bondegatan som
reglerar värmen efter inomhustemperaturen.
Den tar även hänsyn till väderprognoser och
husets förmåga att lagra värme. Mätningar
visar att en sänkning av energiförbrukningen
skett med 7,7 procent utan att inomhusklimatet
blivit försämrat. Samma sorts utrustning
kommer att installeras på Mattiasgatan i Tierp
under 2018.

Sedan 2013-02-01 har företaget haft
totalansvar för skötseln av Tierps kommunfastigheters fastigheter. Den sista december
uppgick förvaltad yta till 117 506 m2.
Uthyrning
Bostäder
Det
genomsnittliga
antalet
outhyrda
bostadslägenheter under 2017 uppgick till 3
stycken (6 st) Det var 10 färre än målet för
2017 på 10 stycken.

Fyra ventilationsaggregat har bytts ut på
Palmgatan 2-8. Dessa är betydligt mer
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energieffektiva och resultat kan redan ses på
el- och fjärrvärmeförbrukningen.

Boinflytandeavtalet
med
Hyresgästföreningen
Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar
med boinflytandeavtalet som bas har fungerat
bra. 2018 kommer gruppen att jobba med att få
igång boinflytande i fler bostadsområden.

Fyra hus i Örbyhus, på Blomstervägen, har fått
extra vindsisolering.
Vid Tallmovägen i Mehedeby har tvåglasfönster bytts till treglasfönster. Även här kan vi
se en minskad energiförbrukning.

Nyproduktion och försäljningar
Under
2017
tillfördes
40
stycken
nyproducerade lägenheter vid Badhusgatan i
Tierp som samtliga hyrdes ut till
inflyttningstillfället under våren 2017.

Underhåll
Under året har underhåll motsvarande 32,7
mkr (33,5 mkr) genomförts. Av detta har 16,3
mkr (16,5 mkr) belastat resultatet direkt som
underhåll och resten aktiverats som byggnader
då det utgjort komponentbyten.

Vid Högbergsgatan i Tierp färdigställdes 54
stycken mindre lägenheter, 1:or, under året.
Dessa kommer att hyras ut till kommunen för
studentboende.

Underhållet har bland annat omfattat
måleriarbeten, stambyten, golvbyten och
energisparåtgärder.

Vid Gripenbergsväg i Tierp, där bolaget haft
fyra bostadsrätter som fungerat som boende för
gymnasieelever, har de sista tre sålts under
2017.

Arbetet med åtgärder i utemiljön fortlöper,
med syfte att öka trivsel och trygghet i
områdena.

Friskvård
Den totala sjukfrånvaron ökade under 2017 till
6,0 procent (5,1 %). Korttidssjukfrånvaron var
2,8 procent (3,0 %) och långtidssjukfrånvaron
3,2 procent (2,1 %).

Hyresförhandling
Hyresförhandlingarna, avseende 2018 års
hyror, genomfördes vid fyra tillfällen mellan
2017-11-07 och 2017-11-28.

Verksamhetsstyrning
AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är
certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och
SS-EN ISO 14001:2004. Företagets verksamhetssystem har granskats av SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.

I likhet med de senaste åren var
Hyresgästföreningen inte beredda att förhandla
kommande års hyror utifrån de lokala
förhållanden som råder. Bolaget hade yrkat på
en hyreshöjning med 2,12 procent. Grunden till
yrkandet var prisökningar som beräknas ske
under 2018 vilka motsvarar ett behov av att
höja hyrorna med cirka 6,5 procent.

Under året har omstruktureringsarbetet fortsatt
som syftar till att förbättra verksamhetssystemet och göra det mer användarvänligt.

Utifrån det förhållande som för närvarande
råder på hyresmarknaden enades parterna om
en hyreshöjning på 0,8 procent från och med
2018-01-01 för såväl bostäder som garage och
p-platser.

Samtidigt anpassas systemet till den nya ISOstandard som började gälla 2015. En
övergångsperiod på tre år tillämpas. En
övergångsrevision kommer att genomföras
under våren 2018.

Generellt kan dock sägas att ett växande behov
finns att höja hyrorna med anledning av ökade
kostnader och underhållsbehov, vilket måste
hanteras framöver. Det är då viktigt att en
fungerande
förhandlingsprocess
finns
framtagen.

Marknad/Marknadssatsningar
Genom kontakter med bostadssökande, i
samband med mässdagar och med andra
bostadsbolag, bekräftas att bolagets långsiktiga
satsning på tv-reklam ger resultat. Med det
som
grund
har
denna
typ
av
marknadsföringsinsatser fortsatt under 2017.
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Tv-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har
fortsatt under året med inriktning på
produktreklam. Marknadsföring har även skett
med radioreklam i RIX FM.

Fördelning av intäkter 2017
Externa uppdrag 16 % (12 %)
Garage och motorvärmare 1 % (1 %)

Övriga intäkter 2 % (3 %)

Marknadsföringsinsatserna har även omfattat:












Sponsring av Tierps Volley (där
herrlaget spelar i elitserien) och deras
satsning på ungdomar, Strömsbergs IF
(div. 2 fotboll), Tierps IF Damfotboll
(div. 2) och andra föreningar i
kommunen
med
inriktning
på
ungdomsverksamhet.
Sponsring av drogförebyggande arbete
i kommunens skolor.
Sponsring av Ung Företagsamhet.
Annonsering i olika medier.
Ett informationsblad till hyresgästerna
4 ggr/år.
Sponsring
till
handikapporganisationer.
Sponsring till Kvinnojouren.
Annons i natur- och miljöpärmen ett
läromedel i miljö för mellanstadiet.
Sponsring till kommunens skolor för
att öka trafikmedvetandet.
Delaktighet i Swedbanks projekt Unga
jobb.

Bostäder 60 % (62 %)
Lokaler 21 % (22 %)

Kostnaden för underhåll var i nivå med
föregående år och 2017 lades 32,6 mkr
(33,5) på underhållsåtgärder medan 10,6 mkr
(10,6 mkr) lades på reparationsåtgärder.

Reparationer och underhåll 2013-2017
Investering av underhållskaraktär

Underhåll

Reparationer

Resultatöversikt
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Resultatutveckling
Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på
2,8 mkr (9,5 mkr). Rörelseresultatet har ökat
med 1,6 mkr till 26,4 mkr (24,8 mkr).

Mkr

45
40
35
30

Omsättningen har ökat med 15,2 mkr
(17,8 mkr). Omsättningen påverkas av att
1,1 mkr (1,0 mkr) aktiverats, i nyproducerade
anläggningstillgångar, avseende eget nedlagt
arbete.

25
20
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Hyresintäkterna ökade med 6,5 mkr
(4,7 mkr), i huvudsak med anledning av att
nyproducerade bostäder börjat generera
intäkter. Dessutom har hyreshöjningen för
2017 på 0,75 procent avseende bostäder tillfört
en knapp miljon. Övriga rörelseintäkter ökade
med 8,7 mkr (12,9 mkr), främst på grund av
ökad försäljning av lokalvårdstjänster till
moderbolaget.

5
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Taxebundna kostnader ökade med 7,2 procent
(12,7 %) medan uppvärmningskostnaderna
ökade med 2,4 procent (4,2 %).
Se vidare nedan, avsnittet taxebundna- och
uppvärmningskostnader.

Totalt hade bolaget ränteswapar på 530 mkr
2017-12-31 (430 mkr). Se not 28.
Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska
räntekostnaderna minimeras. Bolaget har en av
styrelsen fastställd finanspolicy.

Övriga externa kostnader minskade med
7,8 procent (+9,6 %) och uppgick till 30,3 mkr
(32,9 mkr). Positivt var att inga försäkringsärenden fanns under 2017. Det negativa var att
försäkringspremierna ökade med 71 procent
till 2,8 mkr.

Den genomsnittliga räntan på lånestocken
sjönk under 2017 och uppgick till 1,91 procent
(2,00 %). Hänsyn har tagits till räntor på
bolagets derivat.
Fördelning av kostnader 2017

Personalkostnaderna ökade med 10,9 mkr
(14,8 mkr) jämfört med 2016. Kostnadsökningen beror främst på den fortsatta
utbyggnaden av lokalvård i egen regi som
inneburit en ökad personalstyrka jämfört med
året innan.

Genomsnittlig ränta 31/12 2013-2017

%

4 3,72

Marknadsräntorna har varit fortsatt låga under
året. Bolaget har utnyttjat tillfället att
disponera om ränteportföljen för att dra nytta
av det låga ränteläget.

3,5
3,16

3

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden cirka 3,5 år (3,1 år) medan den
genomsnittliga kapitalbindningstiden var cirka
2,2 år (1,9 år). Räntor med bindningstider över
1 år uppgick till 66 procent (65 %) och lån med
kapitalbindningstider över 1 år till 70 procent
(62 %).
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Taxebundna
kostnader*
8 % (8 %)
Underhåll

Avskrivningar
14 % (14 %)

Ka

Personal 27 % (23 %)
Uppvärmning
12 % (13 %)
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< 1 år

Underhåll 8 % (9 %)
Räntenetto 10 % (8 %)

nt
Rä

>1 år

Reparationer 5 % (6 %)

Fastighetsskatt 1 % (1 %)

Övriga externa
kostnader 15 % (18 %)

Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten &
avlopp och sophantering.
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Soliditeten har minskat från 10,6 procent till
10,3 procent under året. Bolagets långsiktiga
mål sätts av styrelsen och innebär att
soliditeten över tid ska uppgå till minst 10,0 %.

elleverantör som endast levererar el
producerad av vatten-, vind- och solkraft.
Fjärrvärmen produceras huvudsakligen av
biobränslen.
Diagram över
förbrukning

Soliditetsutveckling 2013-2017
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Fördelning av energislag 2017 och 2013

2017

2013

2014

2015

2016

vatten-

2017

Taxebundna- och uppvärmningskostnader
Totalt minskade de normalårskorrigerade
uppvärmningskostnaderna med blygsamma
1,05 procent gentemot 2016. 2017 var 5
procent varmare än ett normalår och 0,2
procent kallare än 2016.
Den faktiska förbrukningen av värme
minskade med 2,1 procent.

2013

Elförbrukningen för fastighetsdriften har
fortsatt att sjunka. Sänkningen är 4,5 procent
jämfört med 2016. Det är ett resultat av att
bolaget
strävar
efter
att
välja
så
driftekonomiska installationer som möjligt vid
utbyte av elektrisk utrustning. Trots detta så
har kostnaderna ökat med 1,7 procent, detta på
grund av att de fasta kostnaderna ökat kraftigt.

2010

2012

Elpriset som varit bundet 2015-2017 är
förlängt tom 2018 och ett nytt avtal för 2019 är
redan tecknat. Även det i en gemensam
upphandling med Tierps Kommun och Tierps
Kommunfastigheter AB.
Oljepriset har varit jämnt under året. Det
genomsnittliga kubikmeterpriset för året var
8 procent högre än föregående år.
Huvuddelen av den energi som används inom
bolaget kommer från förnyelsebara bränslen,
vilket också är en strävan i bolagets
miljöarbete. Elavtalet är tecknat med en
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Anmälningspliktiga verksamheter är:






Transport av farligt avfall som uppkommit
i egen verksamhet.
Förvaring av klass 3-vätska i mark och
ovan jord inom vattenskyddsområden.
Köldmedieanläggningar med en fyllnadsmängd om mer än 3 kg.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med
regelbundna intervaller enligt förordningen om
brandfarliga varor samt miljölagstiftningen.
Besiktningarna
säkerställer
cisternernas
standard för att minimera risken för utsläpp
och förorening av mark och grundvatten. Vid
2017 års utgång fanns 13 stycken cisterner i
drift i verksamheten.

Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad
förbrukning vid 100 procent uthyrningsgrad.

Förbrukning av fastighetsel
(kWh/m2)

Anläggningar med köldmedium förekommer
av tre orsaker.

23
22

kWh

21

1: Vid värmeproduktion från omgivning eller
tillvaratagande av värme i frånluften med
värmepump. Företaget hade 6 stycken
fastigheter med dessa installationer vid 2017
års utgång.
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2: I lokaler som utnyttjas av verksamheter med
någon form av kylbehov. Det kan till exempel
bestå
av
kylning/frysning
av
livsmedel/soprum. Denna konsumtion står för
mindre än 5 procent av fastighetselen i
verksamheten.

2017

Miljöredovisning
AB Tierpsbyggen bedriver verksamheter som
är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps
kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län.

3: I anläggningar som genom sin drift skapar
en bättre arbetsmiljö med liten påverkan i form
av buller. Det kan till exempel avse lokaler
med behov av kyla. Även denna konsumtion är
mindre än 5 procent av fastighetselen.

Tillståndspliktiga verksamheter är:





Hantering av brandfarliga varor det vill
säga förvaring och hantering av klass 1-2vätskor, gas samt hantering av klass 3vätskor ovan jord.
Spridning av bekämpningsmedel.
Nyinstallation av köldmedieanläggning
med en fyllnadsmängd om 10 kg eller mer.

Anläggningar med 3 kg eller mer köldmedium
genomgår periodisk läcksökning enligt de
föreskrifter som finns. En kontrollrapport
skickas årligen till miljöförvaltningen avseende
de köldmedieanläggningar vilkas totala
fyllnadsmängd uppgår till 10 kg eller mer av
aggregat med köldmediemängd över 3 kg.
I verksamheten finns för närvarande sex
stycken
sådana
anläggningar.
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Förväntad utveckling
ny detaljplan för centrum, för att möjliggöra
nya bostäder under 2019 – 2020.

Med den positiva utvecklingen och den höga
efterfrågan på bostäder i Tierps kommun följer
att bolaget måste fortsätta att ta sitt ansvar och
producera flera lägenheter. De orter som står
på tur är Tierp, Örbyhus, Månkarbo och
Söderfors.

Det som kan skrinlägga dessa planer är de
höga produktionskostnaderna, som kan ge
hyresnivåer som inte är acceptabla i Tierps
kommun.

Vid Palmgatan i Tierp kommer lokaler att
byggas om under 2018 till 20 stycken nya
trygghetsbostäder och i Månkarbo kommer ett
hus med tolv stycken lägenheter att byggas.

Den positiva utvecklingen i Tierp och
Mälardalsregionen förväntas att fortsätta vilket
kommer att medföra en positiv utveckling för
företaget.

I Söderfors planeras för åtta stycken nya
lägenheter under 2018. I Örbyhus har bolaget,
tillsammans med kommunen, börjat titta på en
Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Belopp 2016-01-01

Reservfond

53 700

Fritt eget kapital

5 483

Årets resultat

27 517
9 498

Belopp 2016-12-31

53 700

5 483

37 015

Belopp 2017-01-01

53 700

5 483

37 015

Årets resultat
Belopp 2017-12-31

2 818
53 700

5 483

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat

37 014 779 kr
2 818 057 kr

Summa

39 832 836 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 39 832 836 kr balanseras i ny räkning.
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Tierps Kommunfastigheter

VD har ordet
Under det gångna året har det varit ett fortsatt högt tryck på bolaget beträffande byggnationer till
kommunens verksamheter. Svårigheter att få entreprenörer att lämna anbud på lite större projekt i
kombination med brist på egna projektledare har medfört en ansträngd och utmanande situation.
Den nya förskolan Kvarnbacken, i Tierp, med sex stycken avdelningar blev ett mycket lyckat projekt.
Resultatet blev en mycket vacker, funktionsanpassad och miljöcertifierad byggnad, med bland annat
solpaneler som vi är mycket stolta över. Vi har även iordningsställt tio stycken tillfälliga
förskoleavdelningar på flera orter i kommunen.
Till- och ombyggnationen av Vegahallen i Tierp har varit ett komplicerat projekt men även där
kommer resultatet att bli mycket bra.
Det mycket goda samarbetet med kommunens verksamheter och Temab har varit en viktig del i alla
projekt.

Roger Kjetselberg
VD
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Information om verksamheten

Årsredovisning och koncernredovisning

Verksamhet
Tierps kommunfastigheter AB är ett, av Tierps
kommun helägt, fastighetsbolag. Bolaget äger
100 procent av aktierna i AB Tierpsbyggen.
Bolaget registrerades 2012-08-20 men startade
verksamheten 2013-02-01 då man tog över all
drift och administration av de flesta av Tierps
kommuns fastigheter, förutom vatten- och
reningsverk.

Styrelsen och verkställande direktören för
Tierps kommunfastigheter AB avger härmed
följande års- och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2017-01-01–-2017-12-31
Förvaltningsberättelse
Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Bolaget hyr för närvarande merparten av
fastigheterna från Tierps kommun och hyr i sin
tur ut dem med drift och underhåll till
hyresgästerna. Alla investeringar som sker på
de hyrda fastigheterna sker i Tierps kommunfastigheter AB som förbättringsutgifter i
annans fastighet. Det innebär att bolaget har ett
totalansvar för fastigheterna. Avsikten är att
bolaget över tiden ska förvärva de fastigheter
som hyrs i dag. Inga fastigheter har förvärvats
under året.

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps
kommun
Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo
Daniel Blomstedt, vice ordförande,
Strömsbergs bruk
Pia Wårdsäter, Örbyhus
Kjell Hammerin, Söderfors
Anders Gejke, Tierp
Styrelsesuppleanter utsedda
kommun
Jonas Nyberg, Tierp
Anna Zmudzin-Ågren, Tierp
Jan Salomonsson, Hållnäs,
Håkan Thomsson, Tierp
Erik Kolm, Tierp,

av

Tierps

Bolaget har ingen egen personal utan köper
skötsel, administration, teknisk förvaltning och
lokalvård från dotterbolaget Tierpsbyggen.
Utöver det anlitas entreprenörer för många
andra
tjänster,
som
till
exempel
hantverkstjänster och yttre skötsel.

Extern verkställande direktör
Roger Kjetselberg

Totalt förvaltar bolaget 117 506 m2 lokalyta
(2017-12-31). Lokalerna består framför allt av
skolor, fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter
och brandstationer men även av vissa
affärslokaler. Merparten av lokalerna hyrs ut
inom Tierps kommunkoncern.

Revisorer
Revisorer valda av bolagsstämman
Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

Fastigheterna finns på tolv av kommunens
orter och huvuddelen av lokalerna finns i
Tierp. Fastighetsbestånd se s. 29.

Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisorer
Per Davidsson, ordinarie revisor
Bo Englund, suppleant
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Viktiga händelser
stycken omklädningsrum med tillhörande
duschutrymmen. Etapp 3 omfattar tillbyggnad
av kiosk & servering samt renovering av 4
stycken befintliga omklädningsrum. Arbetet
påbörjades hösten 2016 och beräknas vara
färdigt våren 2018.

Energiåtgärder
Under 2017 har ett antal energieffektiviseringsprojekt
genomförts
eller
påbörjats. Bland åtgärderna kan nämnas:






en installation av överstyrning av
värme och ventilation på Aspenskolan
som reglerar värmen, i första hand
med hjälp av inomhustemperaturen.

L-Huset Örbyhusskola:
En ny skolbyggnad med åtta klassrum,
fördelade på två plan, samt teknikrum i
källarutrymmet håller på att byggas vid
Örbyhus skola, L-huset.

slutförandet av ombyggnationen av
Vegavallen där köldmediet ammoniak
bytts till koldioxid och där kompressorerna kommer att användas som
värmepumpar
och
sköta
uppvärmningen av anläggningen.

Byggnaden ska innehålla undervisningslokaler
anpassade för årskurs förskoleklass till och
med årskurs 3, inklusive tillhörande
fritidsverksamhet samt skolgård.
Byggnaden ersätter tidigare undervisningslokaler som behövde rivas på grund av fuktoch mögelskador. Projektet beräknas vara
slutfört under hösten 2019.

flytt av en kylkompressor från
Vegavallen, vilken har ammoniak som
kylmedia, till PEK-hallen för att
ersätta kompressorn där som hade
kylmediet R 404 A, vilket inte är
tillåtet att använda från och med 2020.



att arbetet har påbörjats med en
närvärmeanläggning i Tierps kyrkby.
Den ska förse Kyrkskolan och fyra av
AB Tierpsbyggens fastigheter med
närvärme.



att ett antal ventilationsaggregat har
bytts ut som är utrustade med
energieffektiva motorer med bättre
återvinning.



att ett antal fastigheter har kopplats
upp för att de ska kunna fjärrövervakas
och styras.



att ett löpande arbete pågår med att
byta ut belysning till energisnål LEDbelysning.

Förskola Kvarnbacken:
En ny förskola, förskolan Kvarnbacken, var
klar för inflyttning vid årsskiftet 2017/2018.
Förskolan kan ta emot 120 barn fördelade på
sex avdelningar. Tre av avdelningarna för de
yngsta är på plan ett och tre avdelningar för de
äldre barnen är på plan två. Förskolan har fyra
sammanlänkade flyglar/huskroppar.
I en av flygarna är det mottagningskök på
nedre plan och personalutrymmen på övre
plan. Byggnaden har också en stor entré mitt i
huset med genomgång direkt till baksidan. I
huvudentrén möts man av en skärmvägg med
två tv-skärmar; en för verksamhetens
information och en för visualisering av
solelproduktionen.
Den byggnad som förskolan ska husera i är
byggd för att uppfylla kriterierna för
miljöbyggnad silver och är därmed
kommunens första förskola som är byggd
enligt
den
svenska
miljöcertifieringen
miljöbyggnad, för hållbara byggnader som ger
bra miljöer att leva, arbeta och leka i.

Viktiga åtgärder på fastigheterna
Totalt investerade bolaget 120,2 mkr
(56,8 mkr) i olika byggnadsprojekt under året.
Ombyggnation Vegavallen:
Vegavallen har byggts om i tre etapper. Etapp
1 innefattade ny kylanläggning och ispist.
Etapp 2 omfattar bland annat tillbyggnad av 8

Byggnaden är finansierad med gröna lån.
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Kulturhus Möbeln, Tierp:
Kulturhuset Möbeln kommer att genomgå en
om- och tillbyggnad med start 2017. Arbetet
innefattar även att energiåtgärder samt en del
underhållsarbeten genomförs i huset. Målet
med projektet är att skapa ett kulturcentrum
och en mötesplats för alla och att få en större
närhet mellan verksamheterna i huset och till
allmänheten.

stycken befintliga lägenheter. Projektet
planeras vara färdigställt i oktober 2018.
Hyror
För 2017 skedde en hyreshöjning med 2,5
procent för de lokaler som Tierps kommun
hyr. En av anledningarna var ökade kostnader
för lokalvård som föranletts av ett stort behov
av att förbättra kvaliteten efter flera år med
stora brister. Detta har åstadkommits genom att
sköta lokalvård i egen regi genom
dotterbolaget Tierpsbyggen.

Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en
gemensam entré och foajé samt en öppen
aktivitetsyta med kafé och utställningshall.
Planerna är även att skapa en kreativ
utomhusmiljö för lek och umgänge.

Även hyrorna för de lokaler som bolaget hyr
från Tierps kommun höjdes med 2,5 procent.
Externa hyresavtal regleras med index.

Kulturhuset planeras stå klart till sommaren
2019.

För bostäderna i Tierpsbyggen höjdes hyrorna
med 0,80 procent från och med 2017-01-01.

AB Tierpsbyggen
Totalt investerade bolaget 75,9 mkr
(146,3 mkr) i olika byggnadsprojekt under
året.

Resultatöversikt
Resultatutveckling
Bolagets femte verksamhetsår visade ett
nollresultat (-2,4 mkr). I enlighet med de nya
redovisningsregler K3, som infördes 2014, har
11,8 mkr (10,7 mkr) av underhållskaraktär
redovisats som förbättringsutgifter på annans
fastighet. Koncernens samlade resultat blev 2,8
mkr (6,6 mkr).

Nybyggnationer:
Badhusgatan
Vid Badhusgatan i Tierp färdigställdes 40
stycken lägenheter, 2:or och 3:or, under 2017.
Totalt har 96 stycken lägenheter byggts på
fastigheten de senaste åren. Byggnaderna är
finansierade med gröna lån

Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter
och lokalbeståndet var i princip fullt uthyrt.

Högbergsgatan
I Högbergsparken, intill Högbergsskolan, har
det uppförts 2 stycken byggnader med totalt 54
stycken studentlägenheter under 2017.
Byggnaderna är försedda med solpaneler som
förser dem med energi och finansierade med
gröna lån.

Reparationer och underhåll
Reparationskostnaderna uppgick till 5,6 mkr
(5,0 mkr) vilket var något sämre än förväntat.
Underhåll motsvarande 4,4 mkr (2,5 mkr) har
lagts ned på fastigheterna. Tillsammans med
de investeringar, av underhållskaraktär, på
11,8 (10,7) mkr som lagts ned 2017, har
således underhåll på 16,2 mkr (13,2 mkr) lagts
ned på fastigheterna.

Ombyggnationer:
Skolvägen 2, Örbyhus
Vid Skolvägen i Örbyhus kommer en
stamrenovering att genomföras. Den görs i två
etapper, där även renovering av kök, invändiga
ytskikt och balkonger kommer att genomföras.
Arbetet beräknas var klart hösten 2018.
Björkgården
Vid Björkgården i Tierp startade en
ombyggnation av lokaler till 20 stycken
trygghetsboenden samt en renovering av 13
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Total elförbrukning (kWh/m 2 )
90

Investering av
underhållskaraktär
Underhåll
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Reparationer
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader
De taxebundna kostnaderna minskade med
1,5 procent jämfört med 2016. Förändringen
var marginell för såväl vatten, el som sopor.

2015

2016

2017

Miljöredovisning
Tierps kommunfastigheter AB bedriver
verksamheter som är tillstånds- och
anmälningspliktiga till Tierps kommun eller
Länsstyrelsen i Uppsala län.

Både den faktiska- och den klimatkorrigerade
uppvärmningsförbrukningen minskade med
2,2 procent jämfört med 2016.

Tillståndspliktiga verksamheter är:


Värmeförbrukning (kWh/m2)
faktisk

klimatkorrigerad

140




120
100

80
2014

2015

2016

2017

Hantering av brandfarliga varor det vill
säga förvaring och hantering av klass 1-2vätskor, gas samt hantering av klass 3vätskor ovan jord.
Spridning av bekämpningsmedel.
Nyinstallation av köldmedieanläggning
med en fyllnadsmängd om 10 kg eller mer.

Anmälningspliktiga verksamheter är:






Transport av farligt avfall som uppkommit
i egen verksamhet.
Förvaring av klass 3-vätska i mark och
ovan jord inom vattenskyddsområden.
Köldmedieanläggningar
med
en
fyllnadsmängd om mer än 3 kg.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Energideklarationer

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med
regelbundna intervaller enligt förordningen om
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brandfarliga varor samt miljölagstiftningen.
Besiktningarna
säkerställer
cisternernas
standard för att minimera risken för utsläpp
och förorening av mark och grundvatten. Vid
2017 års utgång fanns åtta stycken cisterner i
drift i verksamheten.

påverkan i form av buller. Det kan till exempel
avse lokaler med behov av air-condition. Även
denna konsumtion är mindre än 5 procent av
fastighetselen.
Anläggningar med 3 kg eller mer köldmedium
genomgår periodisk läcksökning enligt de
föreskrifter som finns. En kontrollrapport
skickas
årligen
till
miljöförvaltningen
avseende de köldmedieanläggningar vilkas
totala fyllnadsmängd uppgår till 10 kg eller
mer av aggregat med köldmediemängd över 3
kg.
I verksamheten finns för närvarande 25
stycken sådana anläggningar, fördelade på åtta
fastigheter.

Anläggningar med köldmedium förekommer
av fyra orsaker.
1. Vid värmeproduktion från omgivning
eller tillvaratagande av värme i
frånluften med värmepump. Företaget
förvaltar fem stycken fastigheter med
sådana installationer vid 2017 års
utgång.
2. Konstfrusna
isbanor.
Företaget
förvaltar en konstfrusen isbana med
köldmedia.

Förväntad utveckling
Utifrån kommunens långsiktiga behov av
förskolor/skolor och kök så kommer inte
byggnationerna att avta de närmaste åren.
Utmaningen blir att hitta flexibla lösningar för
att kunna möta framtiden.

3. I
lokaler
som
utnyttjas
av
verksamheter med någon form av
kylbehov. Det kan till exempel bestå
av
kylning/frysning
av
livsmedel/soprum. Denna konsumtion
står för mindre än 5 procent av
fastighetselen i verksamheten.

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.

4. I anläggningar som genom sin drift
skapar en bättre arbetsmiljö med liten

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat

8 573 612 kr
29 844 kr

Summa

8 603 456 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 8 603 456 kr balanseras i ny räkning.
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Tierps Fjärrvärme
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps Fjärrvärme AB får härmed avgiva följande
årsredovisning för år 2017. Den ekonomiska redovisningen presenteras i tkr om inget annat anges.
(Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år).
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen har haft följande sammansättning
Ledamöter utsedda av Tierps kommun
Ordinarie
Jonas Nyberg, Söderfors, ordförande
Björn Hellstedt, Halls
Viktoria Söderling, Tierp
Gunnar Jansson, Karlholm
Per Bergsten, Tierp

Suppleanter
Erica Aspgren Wallin, Skärplinge
Sara Sjödal, Orrskog
Sabina Löfstedt, Tierp
Karolina Larsson, Tobo
Lars Göran Birkehorn Karlsen, Tobo

Extern verkställande direktör
Per Jonsson
Revisorer
Ordinarie
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Suppleant
Lars Kylberg, Uppsala, aukt. revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun
Ordinarie
Per Davidsson, Tierp

Suppleant
Karl-Gunnar Marklund, Tobo

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning enligt aktiebolagslagen, instruktion om
arbetsfördelning mellan styrelse och vd samt en instruktion om insamling och rapportering av
uppgifter till styrelsen.
Styrelsen för Tierps Fjärrvärme AB har under året haft åtta protokollförda sammanträden.
Information om verksamheten
Bolaget grundades år 1985. Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i
Tierp och Örbyhus samt närvärme i Karlholm.
Den 1 januari 2016 övergick ägandet från Tierps kommun till Tierps Energi & Miljö AB, 5590314315 (ägs till 100 % av Tierps kommun). Vd för bolaget har varit Per Jonsson.
Produktion
Under året har fastbränslepanna 1 i Tierp genomgått en stor renovering där ugnen murats om.
Byggnationen av rökgasrening och rökgaskondensering till fastbränslepanna 2 har påbörjats under året
och kommer att slutföras under 2018.
Bränsletransportören från A-ladan upp till fördelningen samt transportören från fördelningen till
fastbränslepanna 2 har genomgått en stor renovering.
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Anläggningarna har följande produktionskapacitet:
Tierp 34,5 MW, Örbyhus 8,5 MW och Karlholm 4,9 MW.
Bränslefördelning i % av tillförd energi under året:

Skogsflis
Pellets
Briketter
EO1
El-panna
RG-återvinn

Tierp
59,7
35,2
0,3
4,8

Karlholm
99,9
0,1
-

Örbyhus
99,7
0,3
0,0
-

Totalt
46,7
40,0
9,3
0,3
0,0
3,7

Nyanslutningar
Under året har fyra fastigheter ny anslutits. Totalt är nu 447 fastigheter anslutna.
Värmeavgifter
Den totala energiförsäljningen har uppgått till 59 192 MWh.
Miljöredovisning
Tierps Fjärrvärmes verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt
genom buller och lukt.
Miljömätningar har utförts i enlighet med gällande kontrollplaner.
I samband med byggnationen av ny rökgasrening och rökgaskondensering för fastbränslepanna 2 har
Tierps Fjärrvärme erhållit nya försiktighetsmått som är anpassade till kraven i MCP-direktivet.
Försiktighetsmåtten gäller från det att den nya anläggningen tas i drift vilket kommer att ske under
2018.
Utsläpp till luft
Kontroll av pannornas förbränning sker dels med kontinuerlig mätning av O2-halt i rökgas efter
pannorna samt dels genom mätning av eldstadstemperatur ovanför eldstaden.
Kontroll av emissioner till luft sker med ett mätsystem för kväveoxider efter multicykloner,
rökgaskondensering respektive elektrofilter. Mätsystemet mäter halten O2, NO, CO,
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rökgastemperatur, nyttiggjord energi samt bestämmer massflödet av kväveoxider med rökgaserna.
Registrering sker i särskild mätdator.
Kväveoxider
Utsläpp till luft av kväveoxider får enligt miljöanmälan som riktvärde ej överstiga 120 mg/MJ tillfört
bränsle.
Medelvärdet för kväveoxidhalter (NOx) har under året varit för flispanna 1, 83 mg/MJ tillfört bränsle
och för flispanna 2 var motsvarande värde 66 mg/MJ tillfört bränsle.
Koldioxid
Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid har erhållits för
våra anläggningar i Tierp.
Koldioxidutsläppen från oljeeldningen i Tierp har varit 66 ton.
Stoft
Stoft är partiklar av aska som släpps ut i luften. Rökgaserna från flispannorna i Tierp renas från stoft
via multicykloner, ett elektrofilter samt en rökgaskondenseringsanläggning.
Rökgaserna från flispanna 2 passerar alltid elektrofiltret medan flispanna 1s rökgaser passerar
elektrofiltret endast i de driftfall då enbart flispanna 1 är i drift.
Vid miljömätningen som utfördes under november månad erhölls stoftutsläpp på 150 mg/m3 för
flispanna 1 och 2 mg/m3 för flispanna 2. Riktvärdena enligt miljöanmälan år 100 mg/m3 för flispanna
1 och 60 mg/ m3 för flispanna 2.
Utsläpp till vatten
Rening av kondensatet från rökgaskondenseringsanläggningen sker via en sedimenteringsanläggning
och sandfilter. Efter reningen pH-justeras vattnet via en kontinuerlig mätning innan det slutligen
släpps ut i kommunens dagvattennät. En viss del av kondensatet återförs som befuktning av bränsle.
Aska
Analys av aska och slagg har utförts med avseende på cesiumhalten. Analysen gav en cesiumhalt på 1
720 Bq/kg. Aska levereras till Gatmot och används som utjämningsmaterial innan sluttäckning.
Analyser har även utförts på askans innehåll av metaller. Mängden metaller i askan låg klart under
Skogsstyrelsens rekommendationer för högsta godtagbara halter av metaller.
Kontroll av bränsle
Varje leverans av bränsleflis kontrollvägs och fuktbestäms för beräkning av effektivt energiinnehåll.
Personal
All personal har överförts till Temab från 2017-04-01. Temab hyr ut personal till TFAB.
Två av medarbetarna har under året genomgått en utbildning för att bli certifierade fjärrvärmetekniker.
Utsikter för framtiden
Under 2018 kommer ett nytt stoftfilter och rökgaskondenseringsanläggning för fastbränslepanna 2 i
Tierp att färdigställas.
2018 planeras för ett utbyte av den sista eternitkulverten i Tierp.
Utbyggnadstakten av flerfamiljshus, offentliga lokaler och kommersiella lokaler ökar. Bolaget räknar
därför med ett ökat antal leveranspunkter.
Målsättningen är att bolaget, med sina fastbränsleanläggningar i Tierp, Örbyhus och Karlholm ska
fortsätta att utveckla sin miljöanpassade värmeproduktion och erbjuda kunderna en säker värme till
stabila och rimliga priser.
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

1 246 121 kr
1 323 926 kr
2 570 047 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så:
att till aktieägarna utdelas 144 kr/aktie, totalt
att i ny räkning överföres

360 000 kr
2 210 047 kr

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 14,8 procent. Soliditeten är betryggande
mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.
Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§
2-3 stycken (försiktighetsregeln).
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Tierps Energi och Miljö AB
Styrelsen och verkställande direktören för Tierps Energi & Miljö AB, 559031-4315 (Temab) får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, vilket är företagets andra
verksamhetsår.
Bolagets säte är Tierp.
Årsredovisningen redovisas i tkr. Siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen har haft följande sammansättning
Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun
Jonas Nyberg, Söderfors, ordförande
Björn Hellstedt, Halls
Viktoria Söderling, Tierp
Gunnar Jansson, Karlholm
Per Bergsten, Tierp

Suppleanter
Erica Aspgren Wallin, Skärplinge
Sara Sjödal, Orrskog
Sabina Löfstedt, Tierp
Karolina Larsson, Tobo
Lars Göran Birkehorn Karlsen, Tobo

Extern verkställande direktör
Per Jonsson
Revisorer
Ordinarie
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Suppleanter
Lars Kylberg, Uppsala, aukt. revisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun
Ordinare
Per Davidsson, Tierp

Suppleant
Karl-Gunnar Marklund, Tobo

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning, instruktion om arbetsfördelning mellan styrelse och
vd samt en instruktion om insamling och rapportering av uppgifter till styrelsen.
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB har under verksamhetsåret haft nio protokollförda
sammanträden.
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Information om verksamheten
Ägandeförhållanden/uppdrag
Tierps Energi & Miljö AB är ett av Tierps kommun, organisationsnummer 212000-0266, helägt bolag.
Tierps kommun innehar 20 000 aktier med kvotvärde på 1 000 kr/st.
Tierps Fjärrvärme AB, organisationsnummer 556249-4723, är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi
& Miljö AB. Innehav 2 500 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kr/st.
Bolaget registrerades 2015-10-21. Tierps Energi & Miljö AB övertog verksamheterna från Tierps
kommun 2016-01-01 och har genom sina verksamheter följande uppdrag:



Gata och park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt
av kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun,
men även åt systerbolag i kommunkoncernen.



Vatten och avlopp ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet sam ta hand om spillvatten
och dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 procent
taxefinansierad.



Renhållning ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har
tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun.
Verksamheten ska vara 100 procent taxefinansierad.



Tierps Fjärrvärme AB ska producera och distribuera fjärrvärme och närvärme.

Verksamheterna
Det bedrivs ett stort antal projekt i de flesta verksamheterna, genom den kraftiga utveckling som
Tierps kommun genomgår och antalet investeringar har ökat kraftigt de senaste åren. Verksamheterna
har försökt möta detta med nyrekryteringar och ändrade rutiner.
Några av de stora projekt som genomförts eller påbörjats under perioden är Björkholmens-,
Hovgårdsbergs- och Bergs ledningsnät samt vattenverket i Arvidsbo som har tagits i drift.
Tre nya sopbilar har inköpts under 2017 och en ny sopbil för 2018 har beställts. Under 2017 har
samtliga verksamheter och hushållen kunnat separera matavfall från övrigt hushållsavfall.
Verksamheternas ekonomiska utfall i tkr:
Gata och park
Intäkter
Kostnader
Resultat

2017-12-31
21 164
-20 886
278

2016-12-31
17 394
-19 448
-2 054

Vatten och avlopp
Intäkter
Kostnader
Resultat

45 945
-43 823
2 122

42 506
-43 517
-1 011

Renhållning
Intäkter
Kostnader
Bokslutsdispositioner
Resultat

29 374
-29 179
195
0

32 805
-32 391
414
0
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Miljöpåverkan
De verksamheter som Tierps Energi & Miljö AB bedriver inom vatten och avlopp samt inom
renhållningen är till största delen tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Tillstånden innebär att
verksamheterna är förenade med olika villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och
miljö vilket också är syftet med bolagets verksamheter. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
tillstånd. Vatten- och avloppsverksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen
om allmänna vattentjänster, Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken samt
Livsmedelslagen. Renhållningen ska uppfylla de krav, villkor och tillstånd som följer av Miljöbalken
och dess författningar samt i övrigt bedrivas enligt gällande avfallsplan.
Produktionsuppgifter
Genom avtal med Tierps kommun har bolaget köpt administrativa tjänster av kommunen bland annat
redovisning och bokslut, upphandling, HR, lönehantering och IT-tjänster.
Vatten och avlopp har producerat 1 282 076 m3 vatten och behandlat 2 712 586 m3 avloppsvatten.
Vid Västlands vattenverk har den öppna infiltrationen på åsen byggts över som ett led i att säkra
vattnet. Ytterligare ett skalskyddsprojekt är nytt staket och grind vid Tierps reningsverk.
En ny brunn har anlagts vid Odens källas vattenverk. Målet är att öka kapaciteten för vattenverket.
Diskussioner förs med Östhammars kommun och Gästrike Vatten AB om att leverera vatten i ledning
från Örbyhus till Österbybruk och Alunda.
I Arvidsbo har vattenverket byggts om för en bättre arbetsmiljö vid salthantering och nya
avhärdningsfilter har tagits i drift.
Reningsverket i Tierp har tidigare haft problem med avloppsreningen och har inte kunnat uppfylla
kraven. Den förbättringen som observerades mot slutet av 2016 har hållit i sig 2017 och reningsverket
uppfyller nu utsläppskraven. Vid Skärplinge reningsverk har den sista delen av det gamla taket nu
börjat bytas samtidigt som en ny externslammottagning byggs. Detta blir klart under 2018.
Ett nytt reningsverk har tagits i drift i Hovgårdsberg, där har även nytt vatten- och avloppsledningsnät
anlagts.
Större projekt på ledningsnätet som avslutades 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, kapaciteten beräknas även kunna försörja bland annat Edvalla, och distributionsnät i
sommarstugeområdet Björkholm i Karlholmsbruk. VA-planen fortsätter att realiseras med utbyggnad i
nya områden.
Under året har projekteringen påbörjats för infrastruktur inklusive vatten- och avloppsledningar för
nya bostadsområdet Siggbo Trädgårdsstad i Tierp.
Renhållningen har under året hanterat/levererat: 3 043 ton hushållsavfall, 1 610 ton industriavfall och
781 ton matavfall. 149 ton farligt avfall hanterades och 642 ton metall och skrot på Temabs fyra
återvinningscentraler i Tierp, Gatmot, Skärplinge och Söderfors.
För att kunna hantera matavfallsinsamling på ett effektivt sätt har renhållningen införskaffat tre nya
renhållningsfordon som är utrustade med tvåfacksystem för att separat samla in hushållsavfall och
matavfall samtidig. De nya renhållningsfordonen har ersatt tre av de äldre så kallade enfack
renhållningsfordonen. De är miljöklassade och bidrar till en modern, trygg och önskvärd arbetsmiljö
för chaufförerna. Ett fjärde tvåfacks renhållningsfordon är beställt och kommer att levereras under
våren 2018.
Gata och park har enbart utfört tjänster till Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen.
De tjänster som utförts är renhållning samt tömning av papperskorgar i samtliga orter. I Tierp har
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gata/park all grönyteskötsel på kommunal mark. Ansvarar även för gatuunderhåll samt att utarbeta
beläggningsprogram. I vinterväghållningen så arbetsleder gata och park de upphandlade
leverantörerna och har beredskap dygnet runt för att säkerställa bra väglag samt plogning av
stationsområdet och gång- och cykelvägar i Tierp. Fyra lekplatser har under året byggts av gata/park. I
samband med detta har Bergsparken, Tierp renoverats.
Personal
Per sista december var 55 (49) personer anställda varav 16 (12) kvinnor och 39 (37) män.
Från 2017-04-01 så har personalen från Tierps Fjärrvärme AB överförts till Temab.
Samtlig personal i båda bolagen har under året deltagit i ett kompetensutvecklingsprogram kallat
Kompetenslyftet, programmet pågick fram till mars 2017. Personalen har varit uppdelad i fem
grupper, tre operativa grupper, en med arbetsledare och kundtjänstpersonal och en för
ledningsgruppen. Grupperna träffas vid tre tillfällen om vardera två dagar. Målsättningen med
programmet är att öka samarbetet mellan verksamheterna och bolagen, öka effektiviteten, skapa en
högre tillgänglighet, utarbeta en värdegrund, öka förmågan att driva och leda förändringsarbete samt
att utveckla och förstärka ledningsgruppen.
Gata och park har sedan maj månad haft tre stycken långtidssjukskrivningar vilket har påverkat
enhetens arbete och möjlighet att följa ursprungsplaneringen.
Framtida utveckling
Temab är ett miljöföretag och uppbyggnad av miljö- och kvalitetssystem har påbörjats. Satsningen på
att lokalt omhänderta avfall och restprodukter på ett miljövänligt sätt har inletts under året, och
kommer att ytterligare förstärkas de kommande åren.
Gata och park
Fortsatt arbete med optimering av arbetsuppgifter så att transporter minskas mellan uppdrag.
Se över maskinparken inom grönyteskötsel så att bolaget har rätt fordon/maskiner för detta uppdrag.
Besluta om Temab ska äga eller hyra lastmaskiner.
Minska användningen av fossila bränslen med första fokus på handhållna motorverktyg.
I samarbete med systerbolag och kommunen se över de upphandlingar vi har gemensamt och optimera
dessa så att rätt kvalitet och pris erhålles.
Renhållning
Ombyggnation av återvinningscentral Gatmot har påbörjats under 2017 och kommer att vara
genomförd under 2018. Avveckling av återvinningscentralen i tätorten Tierp kommer att ske när
ombyggnation av återvinningscentral Gatmot är genomförd.
Påbörjad planering av ombyggnation av återvinningscentral i Skärplinge, kommer att vara slutfört
under 2018.
Matavfallssortering för alla hushåll och verksamheter har införts under 2017. Beslut har tagits i
kommunen om den nya miljöstyrande renhållningstaxa som kommer att gälla från och med 1 januari
2018. Under år 2018 kommer även alla hushåll med sommarabonnemang att erbjudas möjligheten till
matavfallssortering.
Från och med år 2018 kommer Temab att erbjuda mobil insamling av farligt avfall (FA) två gånger
varje år i kommunen. En FA-lastbil kommer och samlar upp avfallet på ett antal uppställningsplatser
runtom i kommunen. Syftet är att vara mer tillgängliga för att få in de här mängderna då de är farliga
för miljön och behöver omhändertas på speciellt sätt.
En projektledare har anställts som kommer att vara ansvarig för ombyggnation av alla tre
återvinningscentraler de närmaste åren.
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En kommunikatör har anställts för att utveckla Temab och TFAB till kommunikativa organisationer
med huvuduppdraget kring införandet av den nya miljöstyrda renhållningstaxan från och med 1
januari 2018 och matavfallssortering.
Vatten och avlopp
Nya verksamhetsområden som kommer att få va-ledningar 2018. Bolstan i Västland och Mossvägen i
Månkarbo. Före detta Karlitområdet kommer att byggas ut av exploatören.
Fem arbetslag genomför utbyggnadsprojekten och utbyte/reparation på befintligt ledningsnät.
Vattenverket i Odens källa kommer även att försörja Österbybruk med vatten. Utredningen av
vattentäkten visar att den har god kapacitet. Ny vattenrening med membranfilter och avhärdningsfilter
projekteras nu och ska sedan handlas upp och byggas.
En vattenkiosk i Örbyhus kommer att tas i drift i början av 2018. Ytterligare fyra vattenkiosker
kommer att byggas.
Ytterligare satsningar görs för skalskydd av anläggningar, bland annat nya staket. Temab kommer
även gå över till elektroniska nycklar och byter alltså låssystem för alla anläggningarna.
Vattenförsörjningen i Edvalla och Lövstabruk utreds med olika alternativ, inklusive
överföringsledningar.
Övergång till digitala fjärravlästa vattenmätare kommer att påbörjas under 2018.
Ekonomi
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Rörelsemarginal (%)

2017
91 158
485
285 836
14,6
1,2

2015/16
91 442
1 867
243 386
17,0
2,1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Fond för verkligt värde
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
kronor

0
19 850 000
382 577
174 647
40 407 224

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas 18 kr/aktie, totalt
i ny räkning överförs
kronor

360 000
248 827
608 827

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets egna kapital till 13,9 procent. Soliditeten är
betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet. Likviditeten i
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Det är styrelsens uppfattning att den
föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 stycken (försiktighetsregeln).
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