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Fem år i sammandrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 2015 avser mandatperioden 2014-2018. 2018 och 2019 avser mandatperioden 2018-2022. 
** Tillgångar och eget kapital har justerats ned med 59 Mkr för 2018 till följd av rättelse av fel med anledning av 
tillämpning av komponentavskrivning inte gjorts. 
 
 
 

2015 2016 2017 2018** 2019
Kommunen
Nettokostnader (Mkr) 1 067,0 1 077,9 1 159,2 1 236,9 1 268,4
     därav avskrivningar (Mkr) 45,9 38,5 39,3 35,9 24,9
Förändring av eget kapital, årets resultat (Mkr) 13,9 41,2 4,0 -30,4 0,9
Tillgångar (Mkr) 993,5 1 085,1 1 119,0 1 071,5 1 127,3
Eget kapital (Mkr) 443,0 484,2 488,2 398,9 399,8
Långfristiga skulder och avsättningar (Mkr) 358,2 358,4 363,4 391,8 451,9
Nettoinvesteringar (Mkr) 88,6 33,6 56,3 48,8 74,7
Soliditet (%) 45 45 44 37 36
Personalkostnader (Mkr) 766,0 811,0 857,5 901,8 936,5
Kommunal skattesats (%) 20,99 20,99 20,99 20,99 21,29
Antal kommuninvånare 20 547 20 744 20 930 21 127 21 136
Antal årsarbetare 1 611 1 668 1 711 1 734 1 762

Koncernen
Förändring av eget kapital, årets resultat (Mkr) 26,4 49,2 9,7 -19,6 -6,3
Tillgångar (Mkr) 1 989,4 2 413,7 2 656,6 2 873,8 3 132,3
Eget kapital (Mkr) 487,4 536,5 548,2 469,6 463,3
Långfristiga skulder och avsättningar (Mkr) 1 263,1 1 572,8 1 774,8 1 998,7 2 278,9
Soliditet (%) 24 22 21 16 15
Antal lediga lägenheter i genomsnitt 8 6 3 3 9
Energiförsäljning (MWh) 55 334 58 101 59 192 57 950 58 230

Mandatfördelning*
Socialdemokraterna 20 20 20 15 15
Centerpartiet 9 9 9 11 11
Moderaterna 6 6 6 7 7
Vänsterpartiet 3 3 3 3 3
Kristdemokraterna 1 1 1 2 2
Liberalerna 1 1 1 1 1
Miljöpartiet 3 3 3 2 2
Sverigedemokraterna 6 6 6 8 8
Antal mandat totalt* 49 49 49 49 49
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Kommunstyrelsens ordförande
Året som gått har varit präglat av omställning i en föränderlig omvärld. Högkonjunkturen var 
på toppen. Arbetslösheten i Tierps kommun i åldrarna 16-64 år sjönk jämfört med föregående 
år med 0,6 procentenheter till 7,7 procent. Samtidigt signalerade Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) att kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Utmaningar som 
innebär en minskning av skatteunderlagets ökningstakt, samtidigt som demografiska 
utmaningar medför att fler barn, unga och äldre ska försörjas av de förvärvsarbetande som 
inte ökar i samma takt. 
 
Kommunens arbete med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, startades upp 
ordentligt under året. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål 
med utgångspunkt i Agenda 2030. Att använda Agenda 2030 i arbetet med att sätta mål och 
följa kvalitetsutvecklingen var någonting som SKR rekommenderade vid genomgången av 
den genomlysning som gjorts av kommunens ekonomi under 2019. Hållbarhet har tre 
perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet. För att nå en hållbar 
utveckling måste de tre perspektiven följas åt. 
 
Medborgardialoger genomfördes kopplat till den första delen av arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen. Cirka 400 medborgare deltog i dialogerna under hösten 2019. 
Genom att arbeta med medborgardialoger tidigt i översiktsplaneprocessen blir medborgarnas 
röst redan från början bärande i processen. Det lägger grunden för en fortsatt process som 
redan från start har samlat in många av de perspektiv som annars behövts arbetats in eller 
kanske helt ha uteblivit. 
 
Effektiv och nära vård 2030 är ett regionalt arbete där kommunerna tillsammans med Region 
Uppsala samverkar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta för att de resurser som 
respektive part har ska räcka längre i en samverkan där vården kommer närmare patienten. 
Under 2019 har planeringsarbete pågått inom ramen för Effektiv och nära vård 2030, ett 
viktigt omställningsarbete för att klara de ekonomiska utmaningarna, såväl som det är av vikt 
för att höja kvaliteten i det patientnära perspektivet. 
 
2019 var ett år präglat av stora steg inom omställning för att nå hållbarhet inom många 
områden. Det är ingen lätt uppgift att i ett pressat läge arbeta med omställning, men det 
bygger en stabil grund för utveckling. Jag vill därför slutligen rikta det största och varmaste 
tacket till kommunens alla medarbetare som varje dag och dygnet runt bär upp och utvecklar 
vår organisation. Tack! 
 
 
 
Sara Sjödal 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Vision för Tierps kommun
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Förvaltningsberättelse för kommun och koncern 
Bokslut har upprättats för år 2019. Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och 
analys av de olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen. 
 
Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
 

Den svenska ekonomin gick under 2019 in i en avmattningsfas, det är en naturlig utveckling 
efter flera år av högkonjunktur. Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet (KI) talar det 
mesta för att konjunkturen fortsätter att försvagas den närmaste tiden. Den offentliga sektorns 
finansiella ställning är stark, samtidigt som kommunernas skulder ökar. För att motverka 
kommunala skattehöjningar framöver krävs betydligt ökade statsbidrag, enligt KI. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att kommunerna får ett allt svårare 
ekonomiskt läge. Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt 
bromsade skatteunderlaget in markant under 2018. Enligt SKR väntas skatteunderlagets 
ökningstakt avta ytterligare kommande år. Grupperna barn, unga och äldre ökar snabbare än 
gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige är på väg in i en lågkonjunktur.  
 
Förutom trycket från demografin måste kommunerna, enligt SKR, hantera konsekvenserna av 
att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvar till kommunerna. Statliga 
neddragningar av Arbetsförmedlingen medför att kommunerna får ta större ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor. Försäkringskassans striktare tolkning av personlig assistans och låg 
uppräkning av ersättningen för den statliga personliga assistansen försämrar också 
kommunernas ekonomi. Antalet arbetade timmar för kommuner och statlig sektor har minskat 
sedan slutet av 2018. SKR menar att om kostnaderna ökar i takt med demografin till år 2023 
skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder, så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, 
motsvarande 33 miljarder, utan höjda statsbidrag. 
 
Sysselsättning och näringsliv 
 

Arbetsförmedlingen menar att den svenska arbetsmarknaden var stark under 2019. 
Arbetslösheten i Sverige har sjunkit under flera år, men började stiga under andra hälften av 
2019. Detta som en följd av avmattningen i ekonomin, samtidigt som fler människor tillkom i 
arbetskraften. Arbetslösheten* i Sverige ökade från 6,4 procent 2018 till 6,8 procent år 2019, 
samtidigt som sysselsättningsgraden sjönk från 78,8 till 78,4 procent. Arbetsförmedlingen 
menar att efterfrågan på arbetskraft blir lägre framöver, det kommer medföra stigande 
arbetslöshet kommande år. Arbetsförmedlingen bedömer i sin prognos att arbetslösheten 
stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent 2020. 
 
Sysselsättningstillväxten dämpas främst av en svag konjunktur i omvärlden och en fortsatt 
brist på utbildad arbetskraft. Efter flera år av god konjunktur finns en arbetskraftsbrist i 
Sverige. Merparten av de som söker arbete saknar dock den utbildning som företagen 
efterfrågar. Matchningen på arbetsmarknaden förblir en utmaning på både kort och lång sikt. 
 
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetskraften ökar med 53 000 personer 2019, följt av  
45 000 personer 2020 respektive 39 000 personer 2021. Arbetskraftsdeltagandet bedöms stiga 
till drygt 84,2 procent. En stor del av ökningen av arbetskraften består av utrikes födda. 
Sverige har högst arbetskraftsdeltagandet i hela EU, enligt Eurostat. 
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Arbetslösheten** sjönk i Uppsala län år 2019 och uppgick till 5,6 procent. Arbetslösheten i 
Tierps kommun uppgick till 7,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 0,6 
procentenheter lägre än 2018. I Uppsala län, liksom i riket som helhet, ökade antalet personer 
som år 2019 berördes av varsel om uppsägning. Flest berörda i riket fanns inom närings-
grenarna tillverkning samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. 
 
Enligt Bolagsverket ökade nyföretagandet i Sverige med 1,3 procent under år 2019 jämfört 
med 2018. Enligt Upplysningscentralen (UC) registrerades 104 nya företag i Tierps kommun 
under 2019, jämfört med 136 nya företag 2018 och 101 nya företag år 2017. I Uppsala län 
registrerades totalt 2 296 nya företag under 2019.  
 
I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners företagsklimat tilldelades Tierps kommun plats 
174 år 2019. Kommunen klättrade 65 platser från år 2018 då Tierps kommun hade plats 239. 
Undersökningen baseras till två tredjedelar på resultatet av en enkätundersökning till företag 
och till en tredjedel på statistiska faktorer.  
 
Bostadsmarknad  
 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) steg priserna på permanenta småhus i Sverige med 3 
procent under helåret 2019, jämfört med helåret 2018. Även för fritidshus steg priserna med 
drygt 3 procent. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var 
drygt 3 miljoner kronor under 2019. 
 
Enligt SCB var medelpriset för ett småhus för permanentboende år 2018 i Tierps kommun 
1 475 000 kronor***. Medelpriset för småhus sjönk med 2,1 procent från år 2017 till 2018. På 
10 år, mellan år 2008 och 2018, har medelpriset stigit med 60,7 procent. Medelpriset för ett 
fritidshus i Tierps kommun var 1 087 000 kronor år 2018, det betyder att medelpriset steg 
med cirka 15 procent jämfört med år 2017.  
 
Befolkning 
 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 136 personer den 31 december 2019. Det är 
en ökning med 9 personer jämfört med år 2018. År 2019 flyttade 1 235 personer till Tierps 
kommun och 1 264 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på -29 
personer. Kommunens födelsenetto var 34 personer, vilket betyder att det föddes 34 personer 
fler än vad som avled under året. Tabell 1 visare en sammanställning över befolknings-
utvecklingen de senaste fem åren i Tierps kommun. Diagram 1 visar kommunens befolknings-
struktur jämfört med riket den 31 december 2019. Diagram 2 visar folkmängden i Tierps 
kommun från år 1969 till 2019.  
 
Källor:  
- Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget december 2019 
 

- Arbetsförmedlingen: Arbetslöshet, Varselstatistik per län, Arbetsförmedlingens prognos för åren 2019-2021 och Arbetsförmedlingens 
årsredovisning 2019 

 

- Svenskt Näringsliv: Ranking Företagsklimat 
 

- Statistiska centralbyrån (SCB)  
 

- Sveriges kommuner och regioner (SKR): Ekonomirapporten, oktober 2019 
 

 
*Arbetslösheten här baseras på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU). Statistiken beskriver utvecklingen på 
arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. Detta är det officiella arbetslöshetstalet. 
 

**Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller 
sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshets-
siffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 
 

***Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad i Tierps kommun avser år 2018. Statistiken för år 2019 publiceras hos 
SCB i slutet av maj 2020.  
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Tabell 1. Befolkningsutveckling de senaste fem åren i Tierps kommun 

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av 
födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som 
rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari. 

 
Diagram 1. Befolkningsstruktur över Tierps kommun den 31 december 2019 

 
 
Diagram 2. Folkmängd i Tierps kommun 1969-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkmängd 2015 2016 2017 2018 2019  
Män 10 388 10 489 10 652 10 743 10 796  
Kvinnor 10 159 10 255 10 278 10 384 10 340  

Totalt 20 547 20 744 20 930 21 127  21 136  
Befolkningsförändringar       
Födda 275 255 229 230 241  
Avlidna 240 255 233 243 207  
Födelsenetto 35 0 -4 -13 34  
       
Inflyttade 1 228 1 427 1 364 1 297 1 235  
Utflyttade 972 1 230 1 186 1 087 1 264  
Flyttningsnetto 256 197 178 210 -29  

       

Justeringspost* 11 0 12 0 4  
Befolkningsökning 302 197 186 197 9  
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Kommunens organisation 
 
Den politiska organisationen 
 

Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll 
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige har 
49 ledamöter som väljs vart fjärde år.  
 
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022 
Socialdemokraterna (S) 15 
Vänsterpartiet (V) 3 
Moderaterna (M) 7 
Centerpartiet (C) 11 
Kristdemokraterna (KD) 2 
Liberalerna (L) 1 
Miljöpartiet de gröna (MP) 2 
Sverigedemokraterna (SD)        8 
 
Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan, 
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050 
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan 
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.  
 
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- 
och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att 
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. 
 
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och 
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden. 
 
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är 
värdkommun för lönenämnden. 
 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer 
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden. 
 
Region Uppsala har varit värdorganisation för samarbetet mellan regionen och länets 
kommuner i Nämnd för kunskapsstyrning. Nämnden upphörde den 31 december 2019.  
 
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se 
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 
ersättare valda av kommunfullmäktige.  
 
Fyra utskott arbetar under kommunstyrelsen; utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och 
ungdom, utskottet arbete och omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskotten har 
delegation att fatta vissa beslut. 
 
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. Under 
2019 antog kommunfullmäktige reglemente för ett Näringslivsråd.  
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Tjänstemannaorganisationen 
 

Tjänstemannaorganisationen består av kommundirektör, produktion, gemensam service och 
medborgarservice. 
 
Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla 
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål 
och fattade beslut.  
 
Produktion - Större delen av kommunens verksamheter hör till produktion. Här finns individ- 
och familjeomsorg, vård- och omsorg, utbildning samt kultur och fritid. 
 
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, 
rådgivning, vägledning, marknadsföring, kommunikation och service. 
 
Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen stöd 
med ekonomi, IT, arbetsliv- och personalfrågor, löneadministration, pensioner, nämnd-
administration, dokumenthantering, upphandling, kvalitet och utveckling. 
 
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och 
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps 
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns 
helägda bostadsföretag. 
 
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet 
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB 
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun. 
 
Organisationsskiss över Tierps kommun 2019 
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Mål 
 
Vision för Tierps kommun 
 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 att anta en ny vision för Tierps kommun att 
gälla från och med år 2016. Visionen togs fram genom medborgardialoger där drygt 2 000 
personer kom till tals, varav hälften var barn och ungdomar. Visionen konkretiseras i tre 
arenor; livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. Läs mer om kommunens vision på 
sida 5. 
 
Kommunens övergripande mål  
Utifrån visionen har ett övergripande inriktningsmål och fyra kommungemensamma mål 
utarbetats.  
 
Övergripande inriktningsmål 
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.  
 
Kommungemensamma mål 2017-2019 
 

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

 
Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för 
ökat antal bostäder med attraktiva miljöer 
 
Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande 
arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter 
  
Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska 
kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. 
 
Särskilda uppdrag under planperioden 
 

Kommundirektören har fått ett antal särskilda uppdrag under planperioden. Här är en 
sammanfattning av uppdragen som finns att läsa i sin helhet i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2019-2021 (s. 8). 
 

 Ta fram en hållbarhetsplan under 2019 som bygger på Agenda 2030 och kommunens 
policy för hållbar utveckling 2021.  
 

 Medborgardialoger ska genomföras under senare delen av planperioden med syfte att  
få delaktighet i framtagande av ny policy för hållbarhet.  
 

 Öka digitaliseringstakten  
 

 En översyn av styrmodellen ska inledas. För att säkerställa styrkedjan ska behov av 
system för uppföljning undersökas och i förekommande fall upphandlas. 
 

 Genomlysning av Gata/Park tillsammans med Tierps energi och miljö AB för att 
säkerställa en optimal organisation. 
 

 Se över kommunens friskvårdsplan 
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Verksamheternas mål 
Alla kommunens verksamheter har egna mål för respektive verksamhet. En del av målen är 
långsiktiga och andra mer kortsiktiga.  
 
Mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) 
Regionfullmäktige antog en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län 2017. Det är 
en långsiktig strategi gällande hur Region Uppsala vill möta länets utmaningar och utveckla 
Uppsala län tillsammans med andra aktörer. Strategins mål och förslag till åtaganden samlas 
under tre strategiska utvecklingsområden: en växande region, en nyskapande region och en 
region för alla. Det pågår en revidering av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin. 
 
Tierps kommun har valt följande mål ur den regionala utvecklingsstrategin år 2019: 
 

 Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020 
 

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

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

 

 Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband om minst 100 Mb/sek till 2020 

 

 Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13 
företag per 1000 invånare år 2030 
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Måluppfyllelse  
 
Kommungemensamma mål 2017-2019 
 
Attraktivt 

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

Tierps kommun har öppnat ett nytt distanskontor i Gävle under året, sedan tidigare finns ett 
distanskontor i Uppsala som används flitigt. Målet är att underlätta livspusslet och både 
behålla och nyrekrytera personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Den positiva bilden av kommunen stärks genom goda resultat i nationella jämförelser. 
Exempel är att Centralskolans kök slutade på sjätte plats i klassen årets klimatkök i tävlingen 
White Guide junior där Sveriges bästa offentliga måltider korades. 
 
En attraktiv kommun behöver lyssna på sina medborgare. Under hösten 2019 genomfördes 
medborgardialoger i samband med framtagandet av en ny översiktsplan för Tierps kommun. 
Det genomfördes dialoger med medborgare på tio orter i kommunen, elever i årskurs 9, 
pensionärsråd och representanter från näringslivet. Cirka 400 medborgare deltog i dialogerna 
under hösten. 
 
Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i kommunhusets entré som bemannas en dag i 
veckan. Syftet är att hjälpa medborgare att utföra skatteverks-, pensions- och 
försäkringskasseärenden. Servicepunkten gör att medborgare med frågor i dessa ärenden får 
mer tillgänglig service. 
 
Ett gott bemötande från kommunens anställda bidrar till kommunens attraktivitet. Det har 
under året pågått aktivt arbete inom flera verksamheter med värdskap och värdegrund. Det 
genomfördes också två gruppintroduktioner för nyanställda under året.  
 
Under året har kommunen varit representerad vid olika mässor och evenemang. Syftet har 
varit att visa att Tierps kommun är en attraktiv plats att besöka, bo, leva, verka och etablera 
sig på. Kommunen har ställts ut och presenterats vid bland annat seniormässan, fastighets-
galan, fastighetsmässan Business Arena tillsammans med Region Uppsala, invigningen av St 
Olav Waterway och vid evenemang på Tierp Arena.  
 
Under året har en app och en digital destination skapats i samarbete med Älvkarleby kommun. 
Appen/destinationen Upplev Norduppland har till syfte att samla aktörer och aktiviteter i en 
och samma plattform för att skapa en helhetsbild av destinationen, ett skyltfönster utåt. 
Turistinformation har funnits på flera platser, till exempel vid Tierp Porten, Örbyhus 
golfklubb, campingplatserna och Kolhuset. Stiftelsen Leufsta fungerade som bemannad 
turistinformation. Besöksnäringsaktörer i kommunen har erbjudits att marknadsföra sig vid 
Tierp Porten och i evenemangskalendern på kommunens hemsida. 
 
Under året har arbetet i kommunens näringslivsråd blivit formaliserat och fått ett eget 
reglemente. Rådet ska med sin verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som gynnar 
företagande, vilket skapar förutsättningar för fler jobb. Ett gott företagsklimat väntas kunna 
bidra till att marknadsföra Tierps kommun. 
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Under 2019 har sju stycken externt finansierade naturvårdsprojekt drivits varav fyra syftar till 
att återskapa och restaurera våtmarker och fördröja vatten i landskapet. Under året har 
kommunen beviljats medel för att skapa en tillgänglighetsanpassad vandringsled längs 
Tegelsmoraån i Örbyhus.  
 
Genom kulturarvstrappan har kommunens kulturhistoria kommunicerats till elever i 
årskurserna 4-9. Kommunens historia lyfts också fram i programverksamheten på biblioteken, 
till exempel genom aktiviteterna lär känna din hemort eller släktforskning. Tanken är att 
kommunens historia ska finnas närvarande i Tierpsrummet i nya kulturhuset Möbeln.  
 
Attraktivt och hållbart 

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

Det finns ett fortsatt stort intresse för att etablera företag och bygga bostäder i kommunen. 
Planberedskapen är god i Tierps köping där arbetet pågår med den nya stadsdelen Siggbo 
trädgårdsstad. Det återstår dock arbete med bland annat infrastruktur innan planen kommer till 
nytta för de som letar bostad. I Tierp finns även god tillgång på verksamhetsmark. I Örbyhus 
är det i nuläget låg planberedskap, men det är flera större planer under framtagande. I 
majoriteten av de mindre orterna finns god planberedskap för bostäder i förhållande till 
efterfrågan. Två detaljplaner vann laga kraft under 2019, en detaljplan som möjliggör nya 
bostäder i Månkarbo och en detaljplan som delvis möjliggör nya bostäder i Tobo. Totalt finns 
planberedskap för cirka 1 000 bostäder i kommunen. 
 
En politisk beredning har tillsats för att leda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och 
nya riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen. Under hösten 2019 deltog cirka 400 
personer i de medborgardialoger som genomfördes. Arbetet med den nya översiktsplanen och 
riktlinjer för bostadsförsörjning fortsätter kommande år utifrån fastställd tidsplan. 
 
Från Köping till kärna är ett leaderprojekt som pågår 2018 till 2020. Syftet med projektet är 
att skapa förutsättningar och delaktighet och på så sätt en attraktivare centrummiljö.  
 
AB Tierpsbyggen färdigställde 27 nya lägenheter under 2019 genom ombyggnation av lokaler 
i Tierp, Söderfors och Skärplinge. Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste 
framtiden planerar bolaget att bygga lägenheter i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors. I 
Örbyhus centrum planeras totalt 80 lägenheter de närmaste åren. I och med att det statliga 
stödet för nyproducerade lägenheter återkommit förbättras möjligheterna för nyproduktion till 
acceptabla priser. 
 
Inkluderande 

Mål: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och 
arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter 
 
Under året har det ordnats flera mötesplatser, till exempel aktiviteter i badhusen, familje-
lördagar på biblioteken, konst på väg och öppen sporthall. Kulturhuset Möbeln färdigställdes 
under åtet, tanken är att det ska vara en inkluderande mötesplats för alla.  
 
På Sveriges nationaldag genomfördes en välkomstceremoni för invånare som är folkbokförda 
i Tierps kommun och som nyligen fått svenskt medborgarskap. Det var 18 nya medborgare 
som deltog. 
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Arbetsmarknadsenheten arbetar med personer som står utanför arbetsmarknaden för att de ska 
komma ut i egen försörjning och undvika lång tid i utanförskap. Ett exempel är Verkstan som 
förbereder och prövar deltagarens praktiska arbetsförmåga för att närma sig arbetsmarknaden. 
På Verkstan arbetar deltagarna med praktiska arbetsmoment som till exempel snickeri, 
trädgårdsarbete, dataanvändning, sömnad, vävning och bakning.  
 
Arken, inom Arbetsmarknadsenheten, har fått pengar till ett projekt med namnet Växtverket. 
Det är en praktisk verksamhet där växtodling ska används för rehabilitering och 
hälsofrämjande arbete med siktet inställt på att deltagarna ska komma ut i egen försörjning. 
 
Inom vård och omsorg finns språkombud och inkluderingshandledare utbildats enligt KIVO-
C modellen (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län). Modellen är ett ESF-
projekt i syfte att stödja och handleda språksvaga på arbetsmarknaden.   
 
Inom kultur och fritid har det genomförts HBTQ-certifiering för bad och fritidsgårdar. En 
HBTQ-certifiering av individ- och familjeomsorgen samt delar av skolan kommer att vara 
klar i början av 2020. 
 
Kommunens intranät Insidan gör det lättare för anställda att kommunicera med varandra. Det 
upplevs positivt med kortare informationsflöden, att alla får samma information samtidigt är 
inkluderande. Skype används allt mer och underlättar deltagande i möten. 
 
Ekologiskt hållbart 
 

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

Under 2019 sjösattes arbetet med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunen.  
Kommunen gick in i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och 
regioner och svenska FN-förbundet för att stötta kommuner i implementeringen av Agenda 
2030. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål inom Agenda 
2030 för att konkretisera vad målen innebär för oss lokalt. En utbildning med Glokala Sverige 
hölls under hösten för alla chefer, nyckelpersoner och politiker. 
 
Tierps kommun är med i projektet Fossilfritt 2030. Projektet är ett initiativ från Läns-
styrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala. Tillsammans med BioDriv Öst sker 
ett arbete för att rusta offentliga organisationer att möta 2030-målet om en fossiloberoende 
fordonsflotta, samt påskynda och stötta näringslivets omställning. Under året har bland annat 
laddinfrastruktur för elbilar byggts vid pendlarparkeringarna i Tierp och Örbyhus. 
 
Tierps kommun har även antagit Transportutmaningen som innebär att alla fordon i 
kommunens regi ska drivas på fossilfritt bränsle år 2030. Under året implementerades digitala 
körjournaler i kommunens fordon. Alla kommunens hemtjänstområden har tillgång till el-
cyklar, det har minskat användningen av bil. Kollektiva färdmedel eller samåkande är 
förstahandsalternativet vid resor enligt kommunens resepolicy. Antal bokningar av bilar i 
kommunens bilpool minskade med 8 procent år 2019 jämfört med 2018 och antal totalt körda 
mil var 19 procent lägre jämfört med år 2018. 
 
Tierps kommun beviljades år 2018 riksdagens stödåtgärd Klimatklivet av Naturvårdsverket 
för att bygga en tankstation för biogas. Under 2019 har det pågått ett intensivt arbete med att 
komma framåt i samarbetet med Region Uppsala och övriga aktörer för att biogasmacken ska 
kunna stå färdig enligt plan under 2021. 
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Det har under året genomförts åtgärder på olika orter i kommunen för att underlätta och göra 
det attraktivt att resa kollektivt, cykla och gå. Under året har två nya skolskjutshållplatser 
upprättats, en ny pendlarparkering har slutförts, och en ny separerad gång- och cykelväg i 
anslutning till skolverksamhet har upprättats.  
 
Digitala möten via Skype används allt mer istället för att resa. Exempel är samarbetssamtal 
mellan föräldrar bosatta på olika orter och vid vårdplanering.  
 
Tierps kommunfastigheter AB har under 2019 genomfört och påbörjat ett antal energi-
effektiviseringsprojekt. Till exempel pågår ett löpande arbete med att byta ut belysning till 
energisnål LED-belysning.  
 
Nio av kommunens arton förskolor är certifierade inom hållbar utveckling genom grön flagg 
och fyra förskolor ytterligare har inlett arbete för certifiering. Grön flagg är Håll Sverige 
Rents verktyg för certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med 
hållbar utveckling i undervisning och i den dagliga verksamheten. 
 
Högbergsskolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers 
engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Ett av skolans 
utvecklingsområden under 2019 var hållbarhet. 
 
Kostenheten har två dagar i veckan då de enbart serverar vegetariska rätter, vilket medför 
minskade klimatutsläpp. Centralskolans kök slutade sexa i klassen årets klimatkök i tävlingen 
White Guide junior där Sveriges bästa offentliga måltider korades. Arbetet med att minska 
matsvinnet på kommunens vård- och omsorgsboenden fortsatte under 2019. 
 
Kommunen deltar i Region Uppsalas arbete med att ta fram en ny handlingsplan för 
livsmedelsproduktion för att säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i 
framtiden. En ny riktlinje för livsmedelsupphandling har antagits under året. Syftet med 
riktlinjen är att klargöra kommunens prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar för att få 
leverantörer som uppfyller kommunens krav på kvalitet, minimerade transporter, en lokal 
grön näring och en hög djurvälfärd inom produktionen. 
 
Mål från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
 

Mål: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.  
 

Av eleverna på nationella program år 2019 var det 63,8 procent som tog examen inom 4 år, 
även eleverna på introduktionsprogrammet räknas in statistiken. Studerande vid 
gymnasieskolans nationella program når resultat i nivå med rikssnitt. Skolans svårighet 
handlar om att inom 3-4 år även göra studerande vid skolans introduktionsprogram behöriga 
för högskolestudier. Om Högbergsskolan kan få fler elever på introduktionsprogrammet (IM) 
att snabbare bli behöriga till nationella program, då kan fler elever nå examen inom 4 år. 
Anpassningar i klassrummet samt insatser för särskilt stöd har gett god effekt.  
 
Mål: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020. 
 

Statistik från Statistiska centralbyrån den 31 december 2018* visade att andelen förvärvs-
arbetande i åldrarna 20-64 år var 80,2 procent. 82,8 procent av männen och 77,4 procent av 
kvinnorna var förvärvsarbetande. Andelen sysselsatta går att mäta på olika vis, men om man 
ser till andelen förvärvsarbetande är Tierps kommun över målvärdet för år 2020. 
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Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år* 
 2015 2016 2017 2018 

Män  81,4 % 81,0 % 81,6 % 82,8 % 

Kvinnor 74,0 % 75,6 % 76,6 % 77,4 % 

Totalt 77,8 % 78,4 % 79,2 % 80,2 % 
 
*Den senast publicerade statistiken för förvärvsarbetande gäller 31 december 2018. Statistik för 31 december 
2019 är ännu inte publicerad (mars 2020). 
 
Kommuner har ett aktivitetsansvar enligt skollagen för de ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen efter att de lämnat grundskolan fram till att de fyller 20 år. De som inte arbetar 
eller studerar ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder med inriktning på arbete, studier 
eller studiemotivation. Kommunens rapport för läsåret 2018-2019 visade att antalet ungdomar 
som berördes av någon aktivitetsinsats under året hade minskat med 25 procent. Det som 
bidragit till den minskningen är tät samverkan, bra rutiner och projektet Trygg övergång. 
 
Det pågår insatser för att stötta ungdomar som har mycket frånvaro och riskerar att inte full-
följa gymnasiet, arbetet har gett goda resultat. 
 
Arbetsmarknadsenheten fortsätter att utveckla insatser för de som står utanför arbets-
marknaden. Detta för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Behov av sysselsättnings-
åtgärder inventeras kontinuerligt för att skapa förutsättningar för grupper med svag förankring 
på arbetsmarknaden. Insatser genomförs för att underlätta inträde på arbetsmarknaden för 
nyanlända, bland annat i samverkan med övriga kommuner i länet.  
 
Mål: Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa med minskade skillnader 
mellan grupper och individer. 
 

Inom funktionshindradeomsorgen har arbetet med folkhälsa och förebyggande friskvårds-
arbete fortsatt. Fritidsaktiviteter har genomförts mer utifrån de enskildas önskemål. Några 
exempel är promenadtaxi istället för taxiresor till daglig verksamhet, uteambassadörer och 
kulturombud. Ett lag har startats upp i Tierps innebandyklubb. Daglig verksamhet har 
utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser, till exempel driften av café Höga berget på 
Högbergsskolan. En tjänst med fokus på musik har permanentats. 
 
Inom kultur och fritid har det genomförts satsning på dans för hälsa. Dans har visat sig kunna 
få tonårsflickor att må bättre. Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation 
eller uppvisning. 
 
Det var en hälsodag på Vegavallen i maj 2019. Under hälsodagen anordnades föreläsningar, 
mässa och aktiviteter. Syftet var att inspirera till ett rikt liv och visa att det finns många olika 
sätt att vara aktiv på. 
 
Det sker fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet för att 
tillsammans skapa förutsättning för särskilt svaga grupper i samhället. 
 
Tierps kommun ingår i arbetet gällande närvård som pågår i länet. Med närvård avses 
samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda 
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förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande 
vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att 
tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en för sig. Under året har strukturen setts 
över och flera projekt har dragits igång, bland annat förstärkt geografiskt hälsouppdrag och 
projekt för att minska den psykiska ohälsan. 
 
Som en del i trygghetsarbetet i samband med skollov och riskhelger genomfördes trygghets-
vandringar på skolavslutningen med representanter från flera av kommunens verksamheter. 
Det finns en väl fungerande samverkan med skolan, individ och familjeomsorgen, vård och 
omsorg samt kultur och fritid avseende arbete med barn där det finns oro för att barn far illa. 
 
Det sker samverkan med kvinnojour och brottsofferjour i syfte att stärka folkhälsan och 
tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap är underskrivet med kvinnojouren Liljan. 
 
Mål: Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020.  

Den avtalade bredbandsutbyggnaden av stamsträckor är färdigbyggd enligt avtal med Lidén 
data. Samtliga hushåll i Tierps kommuns tätorter har fått möjlighet att teckna avtal med 
bredbandsoperatörer. Utbyggnationen på landsbygden går långsammare än beräknat för de 
bredbandsaktörer som har avtalade leveranskontrakt. Detta är en regional och nationell 
utmaning. Tierps kommun är aktiv för att skapa en regional handlingsplan som leder till att 
processen intensifieras. 
 
Mål: Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13 
företag per 1000 invånare år 2030. 

Nyföretagandet i Sverige ökade med 1,3 procent under 2019 jämfört med 2018. I Uppsala län 
ökade nyföretagandet med 13,6 procent år 2019 jämfört med 2018.  
Under 2019 startades 104 nya företag i Tierps kommun, vilket är en minskning med 20 
procent jämfört med 2018. År 2018* startade 7,4 företag per 1000 invånare i Tierps kommun.  
 
Antal nystartade företag per 1000 invånare* 
 

 2017 2018  
Tierps kommun 7,2 7,4  
Uppsala län 8,6 8,0  
Sverige 8,9 8,8  

 
*Den senast publicerade statistiken för antal nystartade företag per 1000 invånare gäller 31 december 2018. 
Statistik för 31 december 2019 är ännu inte publicerad (mars 2020). 
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*Den senast publicerade statistiken för förvärvsarbetande och antal nystartade företag per 1000 invånare gäller 31 december 2018. Statistik för 31 december 2019 är ännu inte publicerad (mars 2020). 
 

Övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål 2017-2019 
Det övergripande inriktningsmålet och de kommungemensamma målen är långsiktiga mål. Här finns en bedömning av i vilken riktning kommunen är på väg år 2019 i 
förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Kommungemensamma mål 2017-2019. 
Mål Status och utveckling Bedömning 
Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. 

Attraktivt 

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

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

Attraktivt och hållbart Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal 
bostäder med attraktiva miljöer  Beskrivning av hur kommunen har 

arbetat med målet finns på sida 14. 

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

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

Ekologiskt hållbart Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens 
utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning  Beskrivning av hur kommunen har 

arbetat med målet finns på sida 15. 

Mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) 
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga mål som ska vara uppfyllda år 2020 eller år 2030. Här finns en bedömning av i vilken riktning Tierps kommun är på 
väg år 2019 i förhållande till målen. Det går att läsa mer om vad bedömningen grundas på tidigare i kapitalet ”Måluppfyllelse” under rubriken Mål från RUS. 

Mål Status och utveckling Bedömning 

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020.  
 Examen inom 4 år 2019: 63,8 % 

Examen inom 4 år 2018: 66,9 % 
Examen inom 4 år 2017: 61,8 % 

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020 
 Förvärvsarbetande 2018: 80,2 %* 

Förvärvsarbetande 2017: 79,2 % 
Förvärvsarbetande 2016: 78,4 % 

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

 Arbete pågår. Finns dock, inget bra 
mått. 

Minst 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 
bredband minst 100Mb/sek till år 2020.  

 Bredbandsutbyggnad pågår.  
Utbyggnationen på landsbygden går 
långsammare än beräknat för de 
bredbandsaktörer som har avtalade 
leveranskontrakt. 

Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare år 2020 och 13 företag per 
1000 invånare år 2030 

 2018: 7,4 företag per 1000 invånare* 
2017: 7,2 företag per 1000 invånare  
2016: 9,2 företag per 1000 invånare 
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Verksamhetsmål Måluppfyllelse 
Alla kommunens verksamheter har haft möjlighet att formulera egna mål för sin verksamhet.  
  God Delvis  Låg Kommentar 

Verkställa beslutade exploateringar och övriga 
investeringsplaner med koncerneffektivitet X   

Exploateringsprojekt drivs på koncernnivå vid exploateringar. En 
projektledare genomför upphandlingar och genomförande för 
koncernens anläggningar. Projekten har styrgrupp där 
representanter från koncernen ingår. 

Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor X   

Har deltagit på flera arenor för att marknadsföra Tierps kommun för 
besökare, locka investerare och visa upp möjligheten att bo och 
verka i vår kommun. Till exempel fastighetsmässan Business Arena 
tillsammans med Region Uppsala, Ny lokal, fastighetsgalan, Tierp 
Arena och 60-plus mässan. Annonsering sker i besökskartan, 
vallonbruken med omland samt i tidningen Ny lokal. Besöksnärings-
aktörer i kommunen har erbjudits att marknadsföra sig vid Porten 
och i evenemangskalendern på tierp.se. 

Digitalisera prioriterade områden X   

Digitalisering har genomförts av den interna handläggningen av 
myndighetsärenden kopplat till plan- och bygglagen, miljöbalken 
samt alkohol- och tobakslagen. Det sker fortsatt utveckling av 
digitalt gränssnitt till ”slutkund”. Arbetet med en gemensam digital 
plattform för besöksnäringen blev appen Upplev Norduppland. 

Medborgarservice 

Ger mervärde åt våra kunder X   

Vi bemöter kunder med närvaro, i dialog hittar vi lösningar som är 
anpassade efter myndighetskrav. Det har bland annat genomförts 
Bygga&Bo-kvällar för allmänheten och företagare, näringslivs-
luncher, organiserade företagsbesök m.m. Möten med kunder sker 
dagligen på olika sätt. 

Gemensam service 
Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till 
kommunens chefer, medarbetare och förtroendevalda i  
syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling. 

 X  
Gemensam service har på grund av hög sjukfrånvaro och vakans-
hållande av tjänster inte förmått att till fullo tillhandahålla stöd i så 
god omfattning som har varit ambitionen. 

Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv  X  
Har utvecklat kommunikation och föreningssamverkan kring våra 
kulturarv. 

Skapa nya mötesplatser X   
Kulturhuset Möbeln och Vegavallen står klara med många olika 
mötesplatser att erbjuda. 

Kultur och fritid 

Digitalisera verksamheten X   

Det har påbörjat process inom digitalisering. En digitaliseringsgrupp 
har tillsatts på Kultur och fritid. Åtgärder är digital evenemangs-
kalender, RFID på biblioteken, digital information på hela Kultur och 
fritid. 
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  God Delvis  Låg Kommentar 

Verksamheten ska hålla hög kvalitet där omsorg och lärande 
leder till goda resultat X   

Det finns utarbetade former för det systematiska kvalitets-arbetet 
där goda lärmiljöer varit prioriterade. Ledningsorganisationen med 
fler biträdande förskolechefer har möjliggjort ett närmare ledarskap 
för att utveckla kvaliteten och stötta varje medarbetare. 80 % av 
personalen är nöjda eller mycket nöjda i sin helhetsbedömning av 
förskolans verksamhet. 

Förskolemiljön ska upplevas trygg och bygga på tillit mellan 
barn-vårdnadshavare-personal-ledning X   

Föräldraenkät är genomförd och visar att en hög andel av vårdnads-
havarna är nöjda eller mycket nöjda med förskolan. För att öka 
samverkan med hemmen har blogginlägg i lärplattformen och 
utvecklingssamtal ökats under året. Varje förskoleområde har 
genomfört föräldraråd där hela förskoleledningen och utskotts-
ordförande deltagit.  

Verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat 
digital kompetens X   

Under året har varje förskolelärare utrustats med en lärplatta för att 
öka tillgången till digitala verktyg både för barnens och lärarnas 
kompetensutveckling. Särskild satsning pågår för bättre språk-
utveckling bland annat via ett digitalt bibliotek för barnen och en 
lärplattform för självstudier riktad till personalen. 

 
Förskola 
 

Förskolans arbete med likvärdighet syftar till att varje barn får 
sina behov tillfredsställda  X  

Förutsättningarna för våra förskolor skiljer sig, särskilt när det gäller 
lokaler, men även andelen förskollärare per barn och andelen barn 
med annat modersmål är faktorer som varierar. Samverkan för 
bästa förskola har gett oss en metod att identifiera och utveckla 
utifrån lokala förutsättningar och behov. 

Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda 
resultat  X  

Jobbar systematiskt att med utveckla kvaliteten i verksamheten. 
Samverkan för bästa skola har varit ett viktigt verktyg och dessutom 
har vi arbetat fram tydliga strukturer för analys och uppföljning av 
resultaten. Vi har ännu inte fått generellt märkbara effekter av 
arbetet, även om några skolor har en tydligt positiv utveckling. Den 
pågående processledarutbildningen kommer att öka skolornas 
förmåga att utveckla verksamheten.  

Grundskola 

Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnads-
havare och bygga på tillit mellan elever-personal-ledning X   

Skolmiljön på våra skolor upplevs överlag som trygg av eleverna, 
vilket syns i de enkätundersökningar som genomförts under året. På 
frågan om relationen mellan elever och lärare har vi överlag höga 
värden. En oroande trend är att flickors nöjdhet med skolan sjunker 
något. Detta har uppmärksammats av skolorna och analys pågår. 
Införandet av ett system för anmälan av kränkande behandling har 
gett bra effekt och ett mer systematiskt arbete kring kränkningar. 
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Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och 
ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle  X  

Tillgången till digitala enheter på våra skolor är fortfarande den 
begränsande faktorn och det har påverkat våra möjligheter att 
utveckla den digitala kompetensen hos våra elever. Med en 
utbildningsplattform ökar pedagogernas kompetens, vilket är en 
viktig förutsättning.  

Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och 
elever  X  

Förutsättningarna för skolorna skiljer sig åt på flera områden t.ex. 
lärarbehörighet, andelen elever med annat modersmål m.m. Arbetar 
för att eleverna ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential 
oavsett vilken skola de går på. Skolornas upptagningsområden 
påverkar elevgruppernas sammansättning och likvärdigheten mellan 
skolorna. Systemet för anmälan av kränkande behandling, policyn 
för ökad närvaro, handledningen i samband med Samverkan för 
bästa skola kring främjande och förebyggande elevhälsoarbete och 
ett nära pedagogiska ledarskapet (rektorer med mindre enheter) är 
insatser som stärker arbetet med likvärdigheten.   

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

 X  

Studerande vid gymnasieskolans nationella program når resultat i 
nivå med rikssnitt. Skolans svårighet handlar om att inom 3-4 år 
göra även studerande vid skolans introduktionsprogram behöriga för 
högskolestudier. Skolan ger elever en god grund för fortsatt 
utveckling i och med att även elever vid introduktions- och 
yrkesprogram görs anställningsbara. Det är hög sysselsättning 
bland tidigare studerande kort tid efter examen. 

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

X   
Skolans värdegrundenkäter indikerar att elever känner sig trygga 
och trivs i skolan. Resultatet av enkäterna visar en stigande trend. 

Verksamheten ska resultera i ett gott integrationsarbete X   

I takt med att språkintroduktionselever slussar ut bland skolans 
nationella program så ges bättre förutsättningar för integration. 
Skolans FN-förening fortsätter bedriva integrationsarbete som 
komplement till skolans verksamhet. 

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

X   
Skolans lokaler har under senare år genomgått förbättringar kopplat 
till lärmiljöer. 

Ökad jämställdhet och tolerans X   
Värdegrundsenkätens mått indikerar ökad känsla av jämställdhet 
och tolerans. 

Gymnasieskola 

Arbetet i verksamheten ska bidra till ett hållbart samhälle X   
Skolan har Hållbarhet som ett av sina utvecklingsområden och varje 
kurs ska under läsåret beröra något av hållbarhetsmålen. Detta 
mäts i gemensamma kursutvärderingar. 
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Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser  X  

Måttet för nöjda kunder år 2019 var 90 %. Verksamhetens resultat 
blev 83 % nöjda kunder inom hemtjänst och 90 % inom vård-och 
omsorgsboenden. 39 % inom vård- och omsorgsboende, respektive 
67 % med hemtjänst, vet var de kan framföra klagomål. 

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

Rutiner och processer är kvalitetssäkrade. 100 % av verksamhetens 
medarbetare använder ledningssystemet och all dokumentation sker 
digitalt. 

Äldreomsorg 

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare  X  
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2019. Det här är en 
subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på medarbetar-
samtal. 

Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser  X  
Måttet för nöjda kunder år 2019 var 90 %, resultatet blev att 80 % av 
kunderna trivs på sitt boende. 90 % av kunderna anger att de vet 
var de kan framföra klagomål. 

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

Rutiner och processer är kvalitetssäkrade. 100 % av verksamhetens 
medarbetare använder ledningssystemet och all dokumentation sker 
digitalt. 

Funktionshindrade-
omsorg 

Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare  X  
Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2019. Det här är en 
subjektiv bedömning från enhetscheferna baserad på 
medarbetarsamtal. 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

 X  

Kommunen har något högre kostnader för försörjningsstöd än 
föregående år. Antalet feriearbeten till ungdomar ökade något. 
Sjuktalet bland personalen är fortsatt högt. Arbete görs för att 
minska personalomsättning genom närmare samarbete med HR 
och administrativ avlastning till personalen. Verksamheten 
överskred budget, men det finns ekonomisk medvetenhet och 
arbete med uppföljning av ekonomin. Det ekonomiska resultatet är 
förbättrat jämfört med tidigare år. Arbete med processer och 
systematiskt kvalitetsarbete har varit prioriterat under året. 
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Tjänstegarantier 
 

Utvärdering och uppföljning av de tjänstegarantier som varit aktiva under året görs i samband 
med upprättande av årsbokslut. Under 2019 var följande garantier aktiva. 
 
Svar inom 24 timmar från medborgarservice 
Kundansvariga på medborgarservice ska åter-komma inom 24 timmar på helgfria vardagar till 
kunder som kontaktar dem. Om det dröjer mer än 24 timmar ska kunden, efter anmälan, 
kompenseras med en trisslott. Ingen lott delades ut under år 2019. 
 
Bygglov inom detaljplanelagt område 
Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas inom fem veckor från den dag då kompletta 
handlingar har lämnats in, under förutsättning att ingen annan part måste höras i frågan. Om 
beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden, efter anmälan, kompenseras genom tio 
procents rabatt på bygglovsavgiften. År 2019 delades det inte ut någon kompensation. 
 
Hemtjänstinsatser 
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska påbörjas inom sju arbetsdagar efter beviljat 
omvårdnadsbeslut. Om garantin inte hålls, kompenseras den enskilde med ett avdrag på 
avgiften motsvarande högst en månads omvårdnadsavgift. Tjänstegarantin har uppfyllts år 
2019 och ingen kompensation har betalats ut. 
 
Förskoleplats inom fyra månader 
Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år 
erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Kommunen erbjuder plats inom fyra månader 
efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats. Om kommunen inte uppfyller tjänste-
garantin är första månaden avgiftsfri. Tjänstegarantin har uppfyllts år 2019 och kommunen 
har inte betalat ut någon kompensation. 
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Regional utveckling och samverkan 
Samverkan sker dagligen, både internt mellan verksamheterna i kommunen och externt med 
andra aktörer. Här finns några exempel på regional utveckling och samverkan under året. 
 
Regionalt samarbete i form av gemensamma nämnder över kommungränserna fortsätter. I den 
gemensamma lönenämnden ingår kommunerna Tierp, Älvkarleby och Knivsta, med Tierps 
kommun som värdkommun. Tierps kommun är även värdkommun för den gemensamma IT-
nämnden för fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. Under 
2019 har de fem kommunernas supportavdelning samlats i samma system. Det är ett första 
steg för att kunna hjälpa alla användare oberoende av geografin. 
 
Regionalt samarbete inom räddningstjänsten fortgår genom den gemensamma räddnings-
nämnden i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, med Uppsala kommun som 
värdkommun. Uppsala kommun är även värdkommun för den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 
 
Sedan april 2017 finns en digital servicepunkt i kommunhusets entré som är bemannad en dag 
i veckan. Syftet är att hjälpa medborgare att utföra sina skatteverks-, försäkringskasse-, och 
pensionsärenden digitalt.  
 
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans med 
aktörer på lokal och regional nivå. Bland annat genom projekten Augmented Export, 
KOMPIS, Nordic digitalisation och Adrenalin & Romantik. Syftet med de olika projekten är 
att skapa hållbara destinationer genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, skapa 
nätverk, utveckla hållbara och exportmogna produkter, samt skapa möjligheter till 
kustutveckling. 
 
Det regionövergripande projektet HPU-Augmented Export är en satsning på hållbar 
produktutveckling inom natur-och kulturturism för internationell marknad. I projektet har en 
av aktiviteterna varit att utveckla 3D-visualisering för fem besöksmål, varav Lövstabruk har 
varit en av platserna. Projektet avslutades i december 2019. 
 
Kommunen har under året aktivt deltagit i Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos 
Länsstyrelsen.  
 
Leaderprojektet Framtidsfabriken pågår med Utveckla ÖTV (Örbyhus, Tobo och Vendel) 
som projektägare och kommunen som medfinansiär i form av tid. Under året har aktiviteter 
genomförts för att hitta hållbara samverkansformer mellan kommun, näringsliv och 
civilsamhället. Framtidsfabriken har bland annat tagit fram en lokalekonomisk analys (LEA) 
och deltagit i dialoger med övriga civilsamhället för att utarbeta riktlinjer för samverkan. 
 
Leaderprojektet Framtid Hållnäs har Hållnäs sockenråd som projektägare och kommunen som 
medfinansiär i form av tid. Projektets övergripande syfte är att öka inflyttningen till 
Hållnäshalvön, samt att skapa en marknadsföringsplan för att synliggöra Hållnäs resurser. 
Under projektets första år har bland annat en lokalekonomisk analys (LEA) påbörjats.  
 
Det har under året anordnats välbesökta företagarfrukostar på plats hos företag och 
organisationer. Syftet är att vara en mötesplats, förmedla information och presentera nya 
företag. Deltar gör företagare, organisationer, politiker och tjänstemän från kommunen. 
Näringslivsluncher har införts under året som ett enkelt sätt för företagare att träffa politiker 



Årsredovisning 2019 
 

 

26 

och tjänstemän. En företagargala anordnades i april 2019, arrangörer var Näringsliv i 
samverkan (NIS). 
 
Nytt för 2019 är organiserade företagsbesök. Besöken genomförs av en tjänsteman, 
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Det som framkommer under besöken 
redovisas för kommunstyrelsen. Syftet är att fånga upp synpunkter och skapa insikt och 
förståelse för företagandets villkor.  
 
Teknikcollege och vård- och omsorgscollege drivs inom ramen för gymnasiet och i 
samverkan med Uppsalaregionen för att uppnå bättre synkning mellan skola och näringsliv. 
 
Tierps kommun är med i forskningsprojektet STAMINA, strukturerat och tidseffektivt 
arbetssätt genom metoder för inkluderande arbetsliv, som drivs av Uppsala universitet. 
Projektet syftar till att ge chefer verktyg att tillsammans med sina medarbetare arbeta med 
arbetsmiljö på ett strukturerat sätt. 
 
Det pågår ett fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och 
Gävle, bland annat för att kunna erbjuda socionomstudenter praktikplatser. 
 
Individ- och familjeomsorgen samverkar inom Samordningsförbundet med kommunerna i 
länet, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsmarknadsenheten 
har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i olika projekt för att stödja personer till 
arbete eller studier.  
 
Tierps kommun ingår i arbetet gällande närvård som pågår i länet. Med närvård avses 
samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna i länet för att skapa goda 
förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. 
 
Det sker samverkan med kvinnojour och brottsofferjour i syfte att stärka folkhälsan och 
tryggheten. Idéburet offentligt partnerskap är underskrivet med kvinnojouren Liljan. 
 
På kultur- och fritidsområdet har det år 2019 genomförts projekt tillsammans med föreningar 
och näringsliv, till exempel familjelördagar och världens bästa sommarlov. Det pågår också 
ett samarbetsprojekt med Upplands Idrottsförbund och riksorganisationen Folkets hus och 
parker.  
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Verksamheternas år 
 

Nedan finns en sammanfattning av viktiga händelser från kommunens verksamhet och 
kommunala bolag under år 2019. 
 
Medborgarservice  
Det finns fortsatt stort intresse gällande att etablera företag och bygga bostäder i kommunen. 
Två detaljplaner vann laga kraft under 2019; en som möjliggör nya bostäder i Månkarbo och 
en som delvis möjliggör nya bostäder i Tobo. Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 
bostäder i kommunen. Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun. 
 
Antalet ärenden till kundcenter var något färre 2019 jämfört med år 2018. Det inkom färre 
telefonsamtal, samtidigt som andelen inkomna ärenden via digitala kanaler ökade. 
Förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar till huvudregistrator ökade med cirka 
30 procent under 2019 jämfört med föregående år. 
 
Besöken till kommunens budget- och skuldrådgivning ökade med 23 procent jämfört med år 
2018. Det sker mer förebyggande arbete och besökarna väljer att söka rådgivning i ett tidigare 
skedde. Konsumentvägledningens ärenden ökade under år 2019 med cirka 17 procent jämfört 
med 2018. Utbildningar genomfördes med elever i årskurs 9. 
 
Det arrangerades Bygga & bo-kvällar under året för allmänheten. Kvällarna hade olika teman, 
till exempel bygglov, strandskydd, energi- och klimatfrågor samt vatten och avlopp.  
 
Andelen ansökningar om bygglov minskade med 13 procent under år 2019 jämfört med 2018. 
Även om ärendemängden minskat så har antalet mer avancerade ansökningar ökat. I 24 
procent av bygglovsärendena hade beslut om bygglov fattats inom en vecka, 42 procent av 
ärendena var beslutade efter två veckor och i 55 procent av ärendena hade beslut fattas inom 
tre veckor från komplett ansökan.  
 
Naturkontoret har bjudits in för att berätta om kommunens naturvårdsarbete, dels till 
länsstyrelsens workshop om åtgärder för biologisk mångfald och dels till en föreläsning för 
allmänheten på Ramböll om blågröna miljöer i stadsplaneringen. 
 
Under 2019 startades det upp ett tillagningskök på Centralskolan för cirka 1 000 portioner. 
 
Gemensam service 
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Kvalitet och strategisk utveckling 
svarade för genomförandet av valet och administrativt stöd till valnämnden. 
 
Upphandling av kvalitetsledningssystem har genomförts. Implementering sker under 2020. 
 
En kommungemensam modell för systemförvaltning har sjösatts under året. Arbete pågår med 
att förankra modellen i verksamheterna. En systematisk modell har varit en förutsättning för 
samarbetet som sker mellan kommunerna som ingår i den gemensamma IT-nämnden. 
 
Sex nya e-tjänster inom ramen för kommunens e-tjänsteplattform har utvecklats och lanserats 
under året. Det är främst tjänster inom bemanningen och samhällsbyggnad. Tjänsterna 
underlättar för medborgarna och förenklar det interna arbetet. 
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Två introduktionstillfällen för nyanställda i kommunen genomfördes under året. Chefsforum 
har genomförts två gånger och en chefsportal har införts på kommunens intranät. Chefer har 
under året fått utbildningar i kompetensbaserad rekrytering.  
 
Beredningen för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har påbörjat sitt arbete. En 
stor och viktig del i arbetet är medborgardialog. Demokratiberedningen tilldelades 2019 ett 
uppdrag från kommunfullmäktige om att utveckla former och forum för att stärka ungas 
inflytande och delaktighet i det lokala samhället.  
 
Under 2019 sjösattes arbetet med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunen.  
Kommunen gick in i Glokala Sverige, ett samverkansprojekt mellan SKR och svenska FN-
förbundet för att stötta kommuner i implementeringen av Agenda 2030. En ny struktur för 
budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål inom Agenda 2030 för att konkretisera 
vad målen innebär för oss lokalt. En utbildning med Glokala Sverige hölls under hösten för 
alla chefer, nyckelpersoner och politiker. 
 
Kultur och fritid  
År 2019 färdigställdes ombyggnationerna av Vegavallen och Kulturhuset Möbeln. Det nya 
kulturhuset invigdes i slutet av oktober, tanken är att det ska vara en inkluderande mötesplats 
för alla. Kulturskolan har under året erbjudit mer verksamhet i kommunens kransorter, bland 
annat dans, bild och form. Konst på väg anordnades under påsken 2019. 
 
Det har under året pågått förberedelser inför att inleda digital försöksverksamhet med mer 
öppet på biblioteken, projektet finansieras av staten. Arbetet för ökade e-lån på biblioteken 
fortgår. 
 
Det har påbörjats ett övergripande arbete med ny skyltning av kulturarv och friluftsområden. 
Genom Naturguiden har friluftslivet tillgängliggjorts för fler. Det pågår arbete med att 
kommunicera Tierps kommun som en friluftskommun. 
 
Utbildning 
Inom förskoleverksamheten visar en föräldraenkät att vårdnadshavare är nöjda eller mycket 
nöjda med förskolan som helhet. Frågor att prioritera är att utveckla en tillitsfull relation 
mellan skola och hem samt att förbereda barnen och deras vårdnadshavare för skolstart. Det 
planeras insatser för att öka vårdnadshavares delaktighet, bland annat har antalet 
utvecklingssamtal ökat. 
 
Det har påbörjats kvalitetsarbete med stöd av Skolverkets koncept ”SBF- Samverkan för bästa 
förskola”. Det pågår medveten styrning av förskollärarkompetens för större likvärdighet 
mellan förskolorna. Det är brist på förskollärare och därmed svårt att rekrytera behörig 
personal. Andelen personal med förskolelärarlegitimation var 43 procent år 2019, vilket är i 
nivå med riket.  
 
Förskoleplatser har i hög utsträckning kunnat erbjudas på de orter och förskolor som önskats 
av vårdnadshavare. Lokalbrist har resulterat i evakueringslokaler i form av paviljonger för 
fem av kommunens arton förskolor. 
 
Grundskolan har arbetat med utvecklingsmodellen Samverkan för bästa skola som initierats 
av Skolverket. Den innebär att varje enhet tar fram ett unikt område att arbeta med för att höja 
kvalitet och måluppfyllelse. Samverkan har gett tillgång till professionell handledning via 



Årsredovisning 2019 
 

 

29 

Uppsala universitet. Det kommer, genom Högskolan i Gävle, utbildas lokala processledare för 
att säkerställa det lokala utvecklingsarbetet.  
 
Kommunens skolor har lyckats möta den rådande lärarbristen förhållandevis bra, även om det 
saknas fullt behöriga lärare på en del av skolorna. Grundskolan får en låg placering i 
Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun. Arbete pågår med att bland annat stärka 
dialogen med de fackliga organisationerna 
 
Inom gymnasieskolan har andelen elever som väljer Högbergskolan ökat. År 2018 beslutades 
att starta nya program i lärlingsform: Handelsprogrammet och VVS- och fastighets-
programmet. Det har varit få sökande till lärlingsprogrammen, men arbete fortgår med att 
motivera elever att välja dessa. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 
innebär möjlighet att behålla ett brett programutbud som är tillgängligt för både ungdomar 
och vuxna i kommunen.
 
Högbergsskolan är certifierad FN-skola och arbetar aktivt för att främja och ta tillvara elevers 
engagemang relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Ett av skolans 
utvecklingsområden under 2019 var hållbarhet. Skolan har under året fortsatt sitt påbörjade 
kvalitets- och värdegrundsarbete som syftar till att utveckla arbetsmiljön på skolan. 
 
Utbildningskostnaden per elev har ökat de senaste två åren. Det förklaras av att det totala 
antalet elever dessa år har minskat, även om antalet antagna till nationella program har ökat. 
Sedan 2016 har elevantalet minskat med nästan 100 elever, de flesta av dessa var inskrivna 
vid gymnasieskolans språkintroduktion. Där är lärartätheten lägre än vid nationella program, 
eftersom undervisningen sker på klassnivå istället för kursnivå. Många av dessa elever har nu 
gått vidare till mer kostsamma utbildningar, som inte har samma statsbidragsfinansiering, till 
exempel nationella program eller kommunal vuxenutbildning.  
 
Vård och omsorg 
Inom hela vård och omsorg har det varit fortsatt fokus på den enskildes självbestämmande 
och möjligheten att påverka sin vardag. Möjligheterna till påverkan har stärkts genom team-
samverkan, personcentrerat förhållningssätt och tydliga genomförandeplaner. 
 
Inom äldreomsorgen har arbetet fortsatt med implementering av digitala hjälpmedel och 
välfärdsteknik. Exempel är digital läkemedelssignering, digitala nyckelskåp, elektronisk 
körjournal, el-cyklar, fler tillsynskameror, wifi på boenden och Ipads i hemtjänsten. 
 
Biståndsenheten flyttades över till vård och omsorg från den 1 januari 2019. Under året har 
biståndsenheten utarbetat och implementerat samverkansformer med individ och 
familjeomsorgen. 
 
En bemanningspool har startats upp för personal inom vård och omsorg. Nyttjandegraden av 
bemanningspoolen har varit förhållandevis hög.  
 
Projektet Effektiv och nära vård 2030 har inneburit nära samarbete med Region Uppsala. 
Workshops har genomförts för att identifiera behov av verksamheter på vårdcentrum i Tierp. I 
arbetet ingår också framtagandet av en närvårdsavdelning i Tierp. 
 
Inom funktionshindradeomsorgen har fritidsaktiviteter genomförts mer utifrån de enskildas 
önskemål. Några exempel är promenadtaxi istället för taxiresor till daglig verksamhet, 
uteambassadörer och kulturombud. En tjänst med fokus på musik har permanentats. 
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Samarbete med föreningslivet har fortsatt gällande aktiviteter, till exempel har ett lag startats 
upp i Tierps innebandyklubb.  
 
Daglig verksamhet har utformat nya arbetsuppgifter och arbetsplatser, till exempel driften av 
café Höga berget på Högbergsskolan.  
 
Individ- och familjeomsorgen  
Det har under året pågått uppstartsarbete med digital ansökan av försörjningsstöd, tjänsten 
beräknas gå i skarpt läge under första halvan av 2020. 
 
Antalet familjer som levde på försörjningsstöd ökade något under året. Det kan till viss del 
bero på konjunkturförändring och att fler personer har lämnat etableringen. När det gäller våld 
i nära relationer har antalet placeringar av dessa ärenden minskat. Placeringar av vuxna 
missbrukare har minskat genom att fler får stöd på hemmaplan.  
 
Antalet personer med boendestödet har ökat något, samtidigt som antalet beviljade timmar har 
minskat. Boendestöd är stöd för personer som är 18 år och äldre, med varaktiga 
funktionsnedsättningar.  
 
De sociala kontrakten har minskat under året från 64 till 50. Ett aktivt arbete sker med att 
personer får ta över kontrakten eller med att hitta andra boendelösningar. 
 
Det har under året skett en fortsatt ökning av antalet anmälningar kring barn som far illa. 
Ökningen stämmer väl överens med övriga riket och antas bero på en ökad anmälnings-
benägenhet och förändrade rutiner hos bland annat polisen. Skolans och socialtjänstens 
samarbete fortsätter genom SAMBAT - Samverkan kring barn i Tierp. Under 2019 har även 
vård och omsorg och kultur och fritid kommit med i SAMBAT-arbetet.  
 
Eftersom inga nya ensamkommande ungdomar kommer till kommunen har HVB- och 
stödboendeverksamheten avvecklats. För att kunna ge ungdomar bättre stöd på hemmaplan 
har en ny verksamhet, ungdomsenheten, börjat byggas upp under andra halvan av året. 
  
Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden för 
att undvika lång tid i utanförskap. Samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen och 
Samordningsförbundet är viktigt för att skapa förutsättningar och minska utanförskapet i 
samhället.  
 
Det ordnades 126 feriejobbplatser för ungdomar 2019, år 2018 ordnades 124 platser. År 2019 
var det också 23 ungdomar som ordnade eget sommarjobb hos privata aktörer där kommunen 
betalade lönen.  
 
Tierps kommunfastigheter AB  
Kulturhuset Möbeln färdigställdes i november 2019 efter en om- och tillbyggnation. 
Byggnationerna på Vegavallen/Vegahallen avslutades under året med bland annat nya 
löparbanor och en, i princip, ny ishall. Vid Örbyhus skola slutfördes byggnationen av en ny 
skolbyggnad i augusti 2019. Under våren 2019 färdigställdes också en ny- om och 
tillbyggnation av Centralskolans kök.  
 
Vid masugnen i Tobo genomförs renoverings- och rivningsarbeten efter en brand. Projektet 
beräknas vara klart under sommaren 2020. Under året har bolaget påbörjat en större 
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renovering av Tierps historiska stationshus. Byggnaden kommer bland annat att få ett nytt 
yttertak och en ny träfasad som målas i originalfärgerna. Arbetet avslutas under våren 2020. 

 
Tierpsbyggen har kompetensförstärkt driftgruppen så att arbetet med att energieffektivisera 
fastigheterna kan intensifieras ytterligare. 
 
För 2019 skedde en hyreshöjning med 1,6 procent för de lokaler som Tierps kommun hyr.  
 
AB Tierpsbyggen  
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder och lokaler i Tierps kommun. Vid årsskiftet 
fanns kötid med varierad längd på bolagets samtliga områden. AB Tierpsbyggen ägde och 
förvaltade totalt 1 796 bostadslägenheter den 31 december 2019. 
 
Det färdigställdes 27 nya lägenheter under året genom ombyggnation av lokaler i Tierp, 
Söderfors och Skärplinge. Det genomsnittliga antalet outhyrda bostadslägenheter under 2019 
uppgick till 9 stycken, det orsakades av omflyttningar. 
 
Behovet av nya lägenheter kvarstår och inom den närmaste framtiden planerar bolaget att 
bygga lägenheter i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors. I Örbyhus centrum planeras totalt 80 
lägenheter de närmaste åren. I och med att det statliga stödet för nyproducerade lägenheter har 
återkommit förbättras möjligheterna för nyproduktion till acceptabla priser. 
 
Underhåll har genomförts bland annat genom stambyten och energisparåtgärder. En 
utvecklingsgrupp arbetar med boinflytandeavtalet. Under 2020 kommer gruppen att arbeta 
med att få igång boinflytande i flera bostadsområden. 
 
Vid hyresförhandlingarna enades parterna om en hyreshöjning på 1,99 procent från och med 
den 1 januari 2019 för såväl bostäder som garage och p-platser.  
 
Tierps Energi och Miljö AB  
Vatten och avlopp har under året producerat 1 536 351 m3 vatten och behandlat 3 244 834 m3 
avloppsvatten. Infrastruktur har byggts i Triangelparken med vatten och avlopp samt en 
överföringsledning med syfte att försörja både Triangelparken och exploateringsområdet 
Siggbo trädgårdsstad.  
 
Under året har byggnationerna slutförts av en fullskalig anläggning för att rena utgående 
vatten från reningsverket från läkemedelsrester med ozon och kolfilter. Naturvårdsverket har 
beviljat bidrag för 90 procent av kostnaden. Projektet påbörjades i slutet av 2018 och väntas 
vara klart 2020. 
 
Projektering pågår av vattenverket i Odens källa. Under år 2019 har reinvesteringar skett vid 
vattentornet i Karlholm. Avtal för försäljning av vatten till Östhammars kommun har 
godkänts och beslutats av respektive styrelse. Gästrike Vatten har påbörjat planeringen att 
bygga vattenledning från Örbyhus till Österbybruk och Alunda.  
 
Renhållningen hanterade under året hushållsavfall, industriavfall och 1102 ton matavfall. På 
de fyra återvinningscentralerna i Tierp, Gatmot, Skärplinge och Söderfors hanterades totalt 
816 ton farligt avfall och 647 ton metall och skrot. Under året har det funnits en mobil 
insamlingstjänst för farligt avfall.  
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Gata och park har under året utfört tjänster åt Tierps kommun och systerbolagen i kommun-
koncernen. De tjänster som utförts är barmarksrenhållning och tömning av papperskorgar på 
alla orter. I Tierp har gata/park utfört all grönyteskötsel på kommunal mark och ansvarat för 
gatuunderhåll samt framtagande av beläggningsprogram. I vinterväghållningen arbetsleder 
gata/park de upphandlade leverantörerna. 
 
Tierps Fjärrvärme AB  
Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i Tierp och Örbyhus 
samt närvärme i Karlholm. Anläggningarna har en produktionskapacitet på 32 MW i Tierp, 
8,5 MW i Örbyhus och 4,4 MW i Karlholm. Den totala energiförsäljningen under år 2019 
uppgick till 58 230 MWh. Under året har byggnationen av rökgasrening och 
rökgaskondensering till fastbränslepanna 2 genomförts. Under år 2019 har åtta fastigheter 
nyanslutits, totalt är 455 fastigheter anslutna. 
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Finansiell analys 
 
Ekonomiperspektivet 
 

Tierps kommun redovisar ett positivt resultat för 2019 på 0,9 Mkr, vilket är 12,5 Mkr sämre 
än vad som budgeterats. Jämfört med förra året är det en förbättring med 31,3 Mkr. Resultatet 
för 2018 innehåller en jämförelsestörande post avseende pensionskostnad för avgående 
politiker på 10,1 Mkr. 
  
Resultat (Mkr) 

 
 
Resultat år 2010-2019 (Mkr) 

 
 
Intäkter från skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ökade med 
63,0 Mkr eller 5,2 procent jämfört med 2018 och uppgick totalt till 1 266 Mkr. 
Skatteintäkterna ökade med 4,9 procent och generella statsbidrag och utjämning med 6,0 
procent. Jämfört med budget blev intäkterna 15,1 Mkr bättre. 
 
Skatte- och nettokostnadsutveckling 

 
 
Under året ökade nettokostnaderna med 31,6 Mkr eller 2,6 procent att jämföra med 6,7 
procent 2018 och 7,5 procent 2017. Det är viktigt att fortsatt följa nettokostnadsutvecklingen 
och säkerställa att den inte överstiger skatteunderlagets utveckling.  
 

2017 2018 2019
Budgeterat resultat 22,5 20,0 13,4
Årets resultat 4,0 -30,4 0,9
Andel av skatt och 
kommunelekonomisk 
utjämning 0,3% -2,5% 0,1%

Förändringar i procent 2017 2018 2019
Skatter och 
kommunalekonomisk 
utjämning 3,9 3,5 5,2
Verksamhetens 
nettokostnader 7,5 6,7 2,6
Nettokostnader justerade 
med jämförelsestörande 
poster 7,5 5,8 2,6
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Balanskravet är en lagstadgad miniminivå för kommuner som innebär att intäkterna, 
exklusive försäljning av anläggningstillgångar, måste överstiga kostnaderna. Om kravet inte 
uppnås ska en plan upprättas för att inom tre år återställa det egna kapitalet. Kommunens 
balanskravsresultat för år 2019 var negativt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till 
-0,3 Mkr. Kommunen avser att reglera balanskravsresultatet via budgeterats resultat för 2020 
på 19,4 Mkr, för 2021 på 18,7 Mkr och för 2022 på 19,7 Mkr. 
 
Balansavstämning (Mkr) 

 
 
Riksdagen fattade 2012 beslut om en förändrad lagstiftning kring balanskravet och att 
kommunerna ska kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver (RUR) inom ramen 
för det egna kapitalet. RUR tillämpas dock ännu inte i kommunen. 
 
Finansiella mål  
De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2018 (Kf § 15/2018) att börja 
gälla från och med 1 april 2018. Enligt styrreglerna har kommunen tre finansiella mål:  
 

Mål: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,0 procent av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av 
pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar.  Målet reviderades för 2019 (kf § 139/2018) 
 

Uppfyllelse: Målet uppnås inte eftersom att resultatmålet uppgår till 0,1 procent. 
 
Mål: Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga 
där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande 
generationer.  
 

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

Uppfyllelse: Målet uppnås inte, då soliditeten är 36 procent. 

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget 
2019

Avvikelse 
mot 

budget 
2019

Bokslut 
2018

Resultat enligt resultaträkningen 0,9 13,4 -12,5 -30,4
Realisationsvinster (-) 1,2 0,0 1,2 2,9
Balanskravsresultat -0,3 13,4 -13,7 -33,3

2019
-33,3

Varav från 2018 -33,3

-0,3
+ synnerliga skäl att inte återställa

-33,6
-33,3

-0,3

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

Åretsbalanskravsresultat enlig 
balanskravsutredningen

UB ackumulerade negativa resultat att återställa 
inom tre år
- varav från år 2018, återställs senast 2022
- varav från år 2019, återställs senast 2023
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Låneskuld 
Vid årsskiftet uppgick kommunens långfristiga låneskuld, exklusive pensionsåtaganden, till 
322,0 Mkr, varav nyttjad checkkredit på 46,0 Mkr. Den externa långfristiga låneskulden 
exklusive checkkredit är oförändrad jämfört med år 2018 och är 270,0 Mkr. Under 2019 har 
de övriga långfristiga skulderna ökat med 0,6 Mkr vilket är nettoförändringen av årets 
investeringsbidrag.  
 

 
 
Finansnetto och räntekostnader 
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för år 2019 var 
3,5 Mkr, jämfört med 3,7 Mkr 2018.  
 
Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskade med cirka 0,8 Mkr till 2,6 Mkr jämfört 
med år 2018. Den genomsnittliga räntan för upplåning var 1,0 procent (1,2 procent 
föregående år).  
 
Medfinansieringen av statlig infrastruktur 
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50/2009) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns 
landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps kommuns del 
innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11,0 Mkr bredvid index-
uppräkning. Den årliga indexuppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till 2,2 Mkr, vilket 
belastat kommunens resultat åren 2013-2015. Deltagare från delegationen för Citybanans 
medfinansiering och Trafikverket överenskommer årligen om lämplig uppräkning och 
eventuell avvikelse från faktisk utveckling av SCB:s index regleras i efterhand i samband med 
utbetalningen 2016/2017. Det totala kapitalbeloppet efter indexförändringar under åren 
uppgår till 13 347 tkr.  
 
Bidraget är aktiverat på balansräkningens tillgångssida och upplöses på 25 år. Upplösningen, 
det vill säga avskrivningen, av bidraget påbörjades under år 2013 och har hittills belastat 
kommunens resultat med 3 080 tkr och kommer att göra det med 440 tkr årligen 2020-2037. 
 
I enlighet med riktlinje ekonomisk styrning antagen av KF §66/2018 vilket möjliggör att 
träffa avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur har medfinansieringsavtal träffats med 
Trafikverket  under 2018 avseende åtgärder på väg 292 i Tierp och under 2019 avseende 
belysning. Avtalen innebär att Tierps kommun medfinansierar investeringar med 8 080 tkr, 
respektive 1 400 tkr. Beloppet betalas ut till Trafikverket då åtgärderna är färdigställda. En 
avsättning och aktivering av beloppet har gjorts under 2018 och 2019. De aktiverade beloppen 
löses upp under 25 år. 
 
Pensionsförpliktelser 
Vid årsskiftet uppgick kommunens totala pensionsåtagande till 568,0 Mkr, varav 417,7 Mkr 
redovisas som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Resterande 27 procent redovisas 
som skuld i balansräkningen. 
 
 

2019 2018
Långfristig låneskuld exkl 
pensionsskuld (mnkr) 322,0 275,3

Långfristig låneskuld kr per 
invånare 15 233 13 033
Långfristig låneskuld i % av 
anläggningstillgångar 37 31
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Pensionsåtagandet 
 

 
Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 procent i pensionsåtagandet ovan. Samtliga pensionsmedel utöver angiven 
placering är återlånade.   
 
Avsättningarna avser den förmånsbestämda avtalspensionen (till den del den överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och pension till efterlevande. Den del av pensions-
skulden som är intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Den ökar med 
värdesäkring genom ränte- och basbeloppsuppräkning, och minskar med utbetalningarna av 
pensioner. Genom att pensionerna redovisas enligt ”blandmodellen” kommer kostnaderna att 
redovisas först i samband med utbetalningen. En ökning av ansvarsförbindelsen innebär ett 
åtagande som kommer att belasta resultatet i framtiden. Ansvarsförbindelsen har minskat 
under 2019 tack vare att utbetalningarna har överstigit ränteuppräkningen, samt överföring till 
avsättning för politiker som avgått under året. 
 
För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade 
kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns 
pensionsstiftelse”. I november 2014 överfördes 36 Mkr till stiftelsen, varav 12 Mkr avser 
2013 och 24 Mkr 2014. I januari 2017 överfördes resterande del. Under 2017 beslutade 
kommunstyrelsen att överföra upp till ytterligare 94 Mkr, varav 74 Mkr överfördes det året 
och 9 Mkr under 2018. (Dnr Ks 2017.133). Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2019 
till 196,5 Mkr. Överföringarna till stiftelsen har utlöst särskild löneskatt med totalt 40,5 Mkr. 
Båda dessa poster är aktiverade som finansiella tillgångar i balansräkningen. Värdetillväxten i 
stiftelsen beskattas inte.  
 
Placeringen i stiftelsen avser att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps kommun 
åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande och som intjänats till och 
med år 1997 åt arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande. Detta åtagande 
har av KPA beräknats till 189,5 Mkr inklusive löneskatt per 2019-12-31. Utöver den säkerhet 
som pensionsstiftelsen utgör, är syftet med en pensionsstiftelse att få en jämnare belastning av 
kostnader mellan skattebetalande generationer. Resultatutjämning åstadkoms genom att 
begära gottgörelse ur stiftelsen de år då resultatet i kommunen tyngs av pensionskostnaderna 
och att avstå från gottgörelse de år då kostnaderna klaras inom ramen för de skatteintäkter 
som finns. 
 
Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 91,8 Mkr, varav 25,1 Mkr avser 
utbetalningar av pensioner från ansvarsförbindelsen. Denna del av pensionskostnaden avser 
pensionsrättigheter som intjänats före 1998. Motsvarande siffra 2018 var 24,6 Mkr.  

Belopp i tkr 2019 2018
Pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelser 417 685 431 426

varav åldersgrupper tom 
födda 1940 60 372 66 282

1948 189 455 199 876
Avsättningar för pensioner 116 601 100 873

Upplupen pensionskostnad, 
individuell del 33 809 32 233
Totalt pensionsåtagande 568 095 564 532
Medel placerade för att möta 
pensionsåtagande 167 286 167 286
Marknadsvärde placerat 
kapital 196 497 170 405
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Årets pensionskostnader inkl. löneskatt 

 

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

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

Soliditet 2010-2019, procent 

 
 

 

Soliditeten för kommunen år 2019 var 35,5 procent, jämfört med 37,2 procent 2018. 
Soliditeten har inte förändrats nämnvärt förutom senaste året. Om man även tar hänsyn till 
pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse var soliditeten -2,8 procent, 
jämfört med -3,0 procent föregående år. 

Belopp i tkr 2019 2018
Pensioner avgiftsbestämd del 38 597 36 466
Förändring avsättning 
pensioner 15 728 19 093
Pensionsutbetalningar 37 171 28 700
Övriga pensionskostnader 351 553
Summa 91 847 84 812
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Drift- och investeringssammandrag 
 
Resultat jämfört med budget 2019 
Kommunen upprättar årligen en budget. Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till 
den budget som kommunfullmäktige beslutat för verksamheterna för året. I driftredovisningen 
har interna transaktioner inte eliminerats. 
 
Årets utfall jämfört med budget visar ett överskott på driftbudgeten med totalt 0,9 Mkr. De 
största positiva avvikelserna mot budgeten uppvisar Finansiering +15,6 Mkr, Äldreomsorgen 
+ 4,1 Mkr, Kultur och Fritid med 2,9 Mkr. De största negativa avvikelserna redovisar 
Grundskolan -11,4 Mkr, Individ och Familjeomsorgen -8,1 Mkr, Gymnasieskolan -6,6 Mkr, 
Funktionshindradeomsorgen -4,3 Mkr och Medborgarservice -4,3 Mkr. 
 
Nedan följer en kortare sammanfattning av verksamheternas budgetavvikelser. För mer 
omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning. 
 

 

Driftredovisning och finansiering 2019, (tkr)

Nämnd/Ansvarsområde Bokslut Bokslut Årsvis Prognos Budget Avvikelse 
2018 2019 förändring 2019 2019 budget

Revision -992,3 -1 058,0 -65,7 -1 099 -1 099 -41
Valnämnd -394,0 -230,7 163,3 -319 -319 -89
Jävsnämnd -37,1 -41,8 -4,7 -42 -42 0
Lönenämnd 0,0 0,0 0,0 0 0
It-nämnd 0,0 0,0 0,0 0 0
Summa Kommunstyrelsen: -1 192 400,9 -1 225 502,8 -33 101,9 -1 243 088 -1 197 317 -28 186

Kommunchef -16 495,5 0,0 16 495,5 0 0
Gemensam service -34 705,4 -62 662,5 -27 957,1 -62 778 -62 778 116
Medborgarservice -71 812,2 -60 205,6 11 606,6 -70 470 -55 923 -4 283
Summa produktion: -1 069 387,8 -1 102 634,7 -33 246,9 -1 109 840 -1 078 616 -24 019

Kultur och fritid -67 788,5 -70 209,4 -2 420,9 -73 081 -73 081 2 872
Förskola -122 113,0 -133 896,8 -11 783,8 -136 540 -133 307 -590
Grundskola -253 112,4 -263 664,2 -10 551,8 -265 000 -252 224 -11 440
Gymnasieskola -125 963,4 -129 609,9 -3 646,5 -123 333 -123 033 -6 577
Äldreomsorg -239 261,4 -267 280,5 -6 019,1 -269 487 -271 382 4 101
Funktionshindradeomsorg -95 480,3 -101 407,8 -5 927,5 -99 184 -97 084 -4 324
Individ- och familjeomsorg -165 668,8 -136 566,1 7 102,7 -143 215 -128 505 -8 061

Summa nettokostnad -1 193 824,3 -1 226 833,4 -33 009,1 -1 244 548 1 198 777 -28 316

Finansiering 1 163 428,0 1 227 728,4 64 300,4 1 230 610 1 212 176 15 552
Driftresultat -30 396,3 895,0 31 291,3 30 396,3 -31 291,3 30 396,3
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Gemensam service inkl. kommundirektör redovisar ett överskott på +0,1 Mkr.  
 
Medborgarservice har ett resultat på +3,4 Mkr, vilket till största delen lägre personalkostnader 
och informationsverksamheten och kosten 3,0 Mkr. Samhällsbyggnad har ett resultat på -7,7 
Mkr beror på lägre intäkter gällande avgifter inom den fysiska planeringen -3,5 Mkr, lägre 
kapitalkostnader + 14,4 Mkr ej inkomna exploateringsintäkter -8,8 Mkr, högre kostnader för 
driften av gator och vägar -6,0 Mkr. Netto gör Medborgarservice inkl. Samhällsbyggnad ett 
resultat på -4,3 Mkr. 
 
Kultur och Fritid har ett överskott på 2,9 Mkr, som beror på planerade arbeten inte har kunnat 
genomföras då det saknats tillgängliga entreprenörer. 
  
De totala underskotten hos Förskolan -0,6 Mkr och Grundskolan -11,4 Mkr beror i stor 
utsträckning på ökade kostnader för personal, transporter och lokaler. Grundskolan har oaktat 
det totala underskottet ett överskott på intäktssidan med 4,4 Mkr beroende på bland annat 
obudgeterade statsbidrag från Skolverket. 
 
Gymnasieskolans underskott på totalt -6,6 Mkr beror på lägre intäkter 6,4 Mkr samt högre 
hyreskostnader (retroaktiv hyresdebitering med 0,6 Mkr för Crosshall som skolan inte har 
budgeterat för), högre IKE (0,8 Mkr beroende på flera köpta platser i en annan 
kommunal/fristående skola för HT-19) och högre kostnader för köp av tjänster för olika 
yrkesprogram (0,8 Mkr körkortsutbildning för yrkeselever). 
 
Äldreomsorgen redovisar ett överskott för 2019 på 4,1 Mkr. Bistånd gör ett underskott med 
0,4 Mkr på grund av ökade kostnader för köpta platser, bostadsanpassning, färdtjänst och 
konsulter. Men samtidigt görs ett överskott på obudgeterade intäkter med 1,0 Mkr. 
Äldreomsorgen gör ett överskott med 4,5 Mkr beror på lägre personalkostnader inom bland 
annat central administration, och rehabilitering. 
 
Inom äldreomsorgen kan ökade kostnader ses för köp av verksamhet, fjärrvärme, inhyrd 
personal förbrukningsmaterial. Dessa ökade kostnader kompenserades genom att vakans hålla 
tjänster samt minska övriga kostnader. Personalkostnaderna har minskat med 0,2 Mkr i 
relation till 2018 och 0,9 Mkr jämfört med 2017. Det beror bland annat på väsentligt lägre 
personalkostnader inom central administration. Jämfört med föregående år har verksamhetens 
intäkter minskat med 4,4 Mkr.  
 
Funktionshindradeomsorgen redovisar ett underskott på -4,3 Mkr. Årets underskott beror i 
huvudsak på ökade personalkostnader, inhyrd personal. Dessutom har ersättningar från 
Försäkringskassan för personlig assistans minskat och kostnader för personlig assistans LSS 
ökat. Det innebär att kommunen fått hela betalningsansvaret och därmed ökade kostnader. 
Samtidigt har bidragen till föreningar, med flera ökat.  
 
Individ-och familjeomsorgen har ett totalt underskott med -8,1 Mkr. Underskottet beror på 
bland annat minskade statsbidrag för ensamkommande verksamheten där kostnaderna inte 
minskar i samma takt som intäkterna då anpassningen av verksamheten med lokaler och 
personal med mera tar tid, totalt har det kostat 5,7 Mkr utöver budget. Statsbidrag har minskat 
med 10 Mkr jämfört med 2018, kostnaderna har inte minskat i samma utsträckning. 
Underskottet beror också på köp av konsulttjänster -7,3 Mkr, framförallt inom barn och unga. 
Det beror på att antalet ärenden ökat och att det varit svårt att rekrytera socionomkompetens. 
Köp av bemanningstjänster även på vuxen och bistånd, men i mindre omfattning på grund av 
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vakanser. Kostnader för placeringar är högre -9,7 Mkr och bidrag -1,6 Mkr också högre än 
budgeterat. 
 
Finansieringen redovisar ett resultat som är 15,6 Mkr högre än budget. Avvikelsen beror 
huvudsakligen på lägre kapitalinkomster -28,4 Mkr, att kostnader för pensioner blivit cirka 
6,9 Mkr högre än budget. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på lägre avskrivningar 
+21,5 Mkr, regleringsbidrag +8,5 Mkr och skatteintäkter +5,7 Mkr. 
 
Nettokostnad per verksamhet 
Totalt ökade nettokostnaderna för kommunens verksamheter, exklusive finansförvaltning, 
med 2,8 procent, jämfört med 4,8 procent 2018 och 6,6 procent 2017. Inte heller i denna 
redovisning har interna transaktioner eliminerats. Per invånare har dock nettokostnaden ökat 
med 2,7 procent år 2019, jämfört med 3,8 procent året innan. Social omsorg och utbildning 
svarar tillsammans för 84 procent av nettokostnaden. 
 
Fördelning nettokostnad (%): 
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Investeringsredovisning 
Tierps kommun har de senaste tio åren investerat cirka 560 Mkr netto i nya anläggningar och 
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och inventarier uppgick den 
31 december 2019 till 874,4 Mkr. 
 
Nettoinvesteringar i fasta priser (2019 års prisnivå, Mkr) 

 
 
Investeringsbudgeten för år 2019 uppgick totalt till 105,7 Mkr. Detta inkluderar tilläggs-
budgeteringar med 26,7 Mkr för projekt som påbörjades men inte färdigställdes 2018. 
Förbrukning av investeringsmedel uppgår till 66,0, Mkr per 31 december 2019. 
 
Av det redovisade budgetöverskottet svarar Medborgarservice för 37,1 Mkr.  
 
Under 2018 uppgick påbörjade men inte färdigställda investeringsprojekt till totalt 19,0 Mkr, 
vilket har genererat tilläggsanslag 2019. Den helt dominerande delen av beloppet avser 
investeringar på Samhällsbyggnadsenheten.   
 
Större investeringsprojekt under 2019 

- Triangelparken       12,1 Mkr 
- Siggbo Trädgårdsstad     11,0 Mkr 
- GC-bana Libbarbo           5,2 Mkr  
- Siggbo Handelsområde         4,2 Mkr 
- Siggbo Företagspark           3,8 Mkr 
- Markinköp, förrättning          3,8 Mkr 
- Beläggningsprogram 2019      3,8 Mkr 
- Pendlarparkering Örbyhus        3,0 Mkr 
- Omsättningstillgångar, exploat.       2,3 Mkr 
- Pendlarparkering Tierp           2,1 Mkr 
- Utveckling lekplatser         1,2 Mkr 

 
För alla större budgeterade investeringar avseende fastigheter och anläggningar ska 
ekonomichefen bevilja igångsättningstillstånd i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
principer. För att öka informationen och genomlysningen av de olika projekten har en 
arbetsgrupp bildats (investeringsgruppen) där bland annat projekten diskuterats inför 
eventuellt igångsättningstillstånd. Arbetsgruppen består sedan hösten 2019 av enbart 
tjänstepersoner. 
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Investeringsredovisning 2019, tkr  
 Verksamhet Utfall 

2018 
Utfall 
2019 

Årsvis 
förändring 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Budget 
avvikelse  

        
 Kommundirektör -510 0 -510 0 0 0 

 Gemensam service -808 0 -808 0 0 0 

 Medborgarservice -43 007 -57 309 14 302 -76 122 -94 447 37 138 
  Produktion -4 531 -8 672 4 141 -11 214 -11 254 2 582 

 Kultur och fritid -784 -4 630 3 845 -5 204 -5 204 574 

 Förskola -765 -410 -354 -750 -750 340 

 Grundskola -423 -1 425 1 002 -1 410 -1 700 275 

 Gymnasieskola -1 001 -1 403 402 -2 000 -1 400 -3 

 Områdeschef ÄO -1 365 -804 -561 -1 500 -1 500 696 

 Funktionshindradeomsorg -193 0 -193 -350 -350 350 

 Individ och familjeomsorg 0 0 0 0 -350 350 

        
 Totaler -53 388 -74 653 21 265 -98 550 -116 955 42 302 
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Väsentliga personalförhållanden
 Personalstatistik 
 
Personalfakta  

 

* Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 
 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 41 personer från föregående år och antalet 
årsarbetare har ökat med 28. Sammantaget är det ingen större skillnad från föregående år. 
Sjukfrånvaron har sjunkit något. 
 
Årsarbetare fördelat på verksamhet 
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare per verksamhet. Antal årsarbetare räknas fram 
utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 
 
Kostenheten har flyttat från Gemensam service till Medborgarservice vilket förklarar den 
stora förändringen avseende årsarbetare i dessa verksamheter mellan åren 
 

 
 
 
 

2019 2018
Medelålder 46 46
Antal tillsvidareanställda 1 616 1 575
Sjukfrånvaro % 7,2 7,5
Andel kvinnor % 81 81
Antal årsarbetare* 1762 1734
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Åldersfördelning  
Medelåldern i kommunen är 46 år och är oförändrad sedan 2018. Även andelen kvinnor är 
oförändrad sedan 2018 och utgör 81 procent. Nedan återges åldersfördelningen bland 
månadsavlönade, det vill säga både tillsvidareanställda och visstidsanställda, i kommunen. 
 
Åldersfördelningen bland månadsavlönade 

 
Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin 
kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras. 
 
Totalt 283 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem 
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har sjunkit något under 2019 och ligger på 7,2 procent av tillgänglig ordinarie 
arbetstid. Sjukfrånvaron låg på 7,5 procent för år 2018. 
 
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet återfinns det högsta sjuktalet inom 
förskolan. Det höga sjuktalet inom Kultur och fritid förklaras av att en relativt liten enhet har 
flera långtidssjuka. 
 
Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 8,8 procent. Den lägsta 
sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre där den uppgick till 4,4 procent. Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,9 procent och för män till 4,0 procent. Den högsta 
sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor som är 50 år och äldre med 9,3 procent. 
 
Långtidssjukfrånvaron, det vill säga. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för 
2019 till 48 procent av den totala sjukfrånvaron. Det är en ökning i jämförelse med 2018 då 
den var 42,4 procent. Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den 
uppgick till 55 procent. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidsjukfrånvaron lägst med 
15,5 procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på 7,9 procent medan männens ligger på 4,0 
procent. Kvinnors långtidssjukfrånvaro ligger på 48,7 procent och männens ligger på 42,6 
procent. Sjukfrånvaron följer rikstrenden. Sjuktalet generellt i landet är högst för kvinnor 
inom kontaktyrken. 
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*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar. 
 

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2018 och 2019 

 
 

 
 
Kostnaden för sjuklön de första 14 sjukdagarna har ökat kraftigt sedan 2015, under 2019 har 
dock en minskning skett. En analys av korttidsfrånvaron pågår ständigt bland annat genom ett 
partsgemensamt arbete. 
 
Rehabilitering 
Då kommunen har hög sjukfrånvaro är det viktigt att intensifiera arbetet med att sänka 
sjukfrånvaron. Ett fortsatt samarbete med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har 
under året bedrivits. 
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Då korttidsfrånvaron höjts under de senaste åren har ett partsgemensamt arbete inletts för att 
analysera orsaker till detta samt vilka åtgärder som bör sättas in för att påbörja 
rehabiliteringen tidigare. Arbetet med att sänka korttidsfrånvaron ska intensifieras under 2020 
genom förebyggande insatser. 
  
Ett verksamhetsstöd för rehabilitering, ADATO införskaffades 2016, för att cheferna lättare 
ska kunna hantera sina rehabiliteringar. 
 
Företagshälsovård  
Kommunens leverantör av företagshälsovård är Previa AB sedan 1 januari 2017. 
 
Kostnad för företagshälsovård under 2019 
Kommunens kostnad för företagshälsovård har under 2020 har uppgått till 375 tkr. Kostnaden 
har sänkts under flera år genom att HR utför fler tjänster som tidigare köptes från 
företagshälsovården. Sjukvårdskostnaderna har överförts helt till hälso- och sjukvården. Även 
kostnader för organisationskonsulter har minskat. Kostnader per år: 2016: 1,6 Mkr, 2017: 819 
tkr och 2018: 819 tkr. 
  
Arbetsmiljö 
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
 
En god arbetsmiljö präglas bland annat av stor delaktighet och en rimlig arbetsbörda. 
Ledarskapet såväl som medarbetarskapet är i detta avseende viktigt. De partsgemensamma 
samverkansgrupperna hanterar både medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor. 
De är tillika skyddskommittéer.  
 
Partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar hålls två gånger per år och en utbildning i 
rehabilitering hålls en gång per år för chefer. Dessa utbildningar köptes tidigare från 
företagshälsovården.  
 
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser.   
 
Tierps kommun har under 2017 och 2018 deltagit i ett forskningsprojekt där medarbetare från 
förskoleverksamheten som identifierats vara i riskzonen för ohälsa på grund av stress erbjuds 
att ingå i så kallade ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”. Forskningsprojektet var en 
förstudie som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Linnéuniversitetet drivit. Samtliga 
HR-konsulter har utbildats till handledare i metodiken. Syftet är att hitta strategier för att 
motverka stress och fånga organisatoriska lösningar för att förebygga stress i arbetsmiljön. 
Resultatet av det totala forskningsprojektet som presenterades av SKR under hösten 2018 var 
mycket positivt. Under 2019 har två grupper genomförts av HR inom förskolan. 
 
Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forskningsprojekt som drivs av 
Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring faktorer som skapar 
hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett strukturerat tidseffektivt 
arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. Projektet startade i januari 
2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett 
systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete. Det första sammantagna resultatet av 
forskningsprojektet för Tierps kommun är framtaget. I en jämförelse mellan mätningarna i 
juni och december 2019 kan man skönja en positiv utveckling. Fler medarbetare har lämnat 
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positiva svar kopplat till påverkansmöjligheter och huruvida de upplever sin arbetssituation 
positivt.  
 
Under 2016 infördes datasystemet KIA för rapportering av olycksfall och tillbud. Systemet 
har under året utvecklats och arbetet kommer att fortgå under kommande år. Systemet och 
hanteringen av rapporteringen har haft stora utvecklingsbehov för att fungera optimalt. Ett 
omfattande arbete har genomförts under 2019 för att få systemet att fungera ändamålsenligt. 
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Policy för lika rättigheter och möjligheter beslutades av Kommunfullmäktige 2019-09-17. Till 
policyn finns en rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. 
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt in Tierps kommuns riktlinjer och rutiner 
anseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och granskat det material som 
kommunen lämnat in. DO bedömer att kommunens riktlinjer och rutiner som syftar till att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppfyller kraven på sådana 
riktlinjer och rutiner som avses i diskrimineringslagen. 
 
Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy och Policy för lika rättigheter och möjligheter 
I november/december 2019 genomförde HR en enkätundersökning avseende kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande trakasserier samt upplevelser av 
arbetsmiljön riktad till samtliga medarbetare. Enkäten besvarades av 919 personer, varav 76 
identifierade sig som chef/arbetsledare.  
 
Resultatet presenteras i en rapport som är en uppföljning av målen och intentionerna i ”Policy 
för lika rättigheter och möjligheter” samt ”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. Den ska 
även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för kommunledningen i dess arbete med att 
säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i Tierps kommun. Rapporten har delgivits 
förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen. 
 
Revision av kommunens arbetsmiljöarbete. 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat huruvida 
kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Revisionens 
sammanfattade bedömning efter granskningen är att kommunens systematiska arbetsmiljö-
arbete delvis är ändamålsenligt. Åtgärder med anledning av granskningens resultat har tagits 
fram. Förhandlingsdelegationen har föreslagit kommunstyrelsen att lämna dessa till 
revisionen. 
 
Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
En uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts via en 
enkätundersökning under januari/februari 2020 riktat mot samtliga chefer som har delegerat 
arbetsmiljöansvar. Resultatet ger vid handen att många chefer har behov av utbildning och 
HR-stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av resultatet av 
enkätundersökningen kommer att delges förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen. 
 
Friskvård 
Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som 
psykiskt. Kommunens friskvårdplan innebär att medarbetare kan välja mellan 
friskvårdstimme eller subvention av friskvårdsaktivitet.  
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Kommunens fritidsförening, Positiva klubben, erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga 
medarbetare med fokus på ökad trivsel och gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är 
kulturarrangemang, motionsutövning och studieverksamhet. Föreningen finansieras med 
bidrag från kommunen. 
 
Kompetensförsörjning 
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta en strategi för kompetensförsörjning. Syftet 
med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning. Strategin för kompetens-
försörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Handlingsplaner för de specifika 
områdena har utarbetats. Arbetet med att omsätta strategin i praktisk handling har pågått 
under 2019. I strategin finns även varumärket för Tierps kommun. 
 
I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad som ska 
göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organisationen och 
gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger goda 
utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp. 
 
För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett ständigt pågående arbete för att möta de krav som 
framtidens medarbetare ställer i sina val av arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och 
möjlighet att nå balans i livet mellan arbete och fritid är två faktorer som väger tungt i 
attitydmätningar. I strategin för kompetensförsörjning finns viktiga områden medtagna som 
framkommit i forskning och vid attitydmätningar. SKR har formulerat nio strategier för att 
möta rekryteringsutmaningen. Det handlar om att använda kompetenser rätt, bredda 
rekryteringar, förlänga arbetslivet, marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja teknik, 
underlätta lönekarriär, visa på karriärmöjligheter och låta fler jobba mer. Dessa strategier har 
vävts in i denna strategi. 
 
Kommunens värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod ska ständigt 
genomsyra det dagliga arbetet. 
 
Kompetensutveckling 
Kommunen har som målsättning att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats. 
Medarbetarnas samlade kompetens är en av kommunens viktigaste resurser och en 
förutsättning för att fullgöra sina åtaganden.  
 
Under 2019 har det varit restriktivt med kompetensutveckling i form av kurser och 
konferenser på grund av den ekonomiska situationen. Däremot har kompetensutveckling 
bedrivas genom webbaserade utbildningar, deltagande i nätverk, handledningar, samt 
studiebesök. 
 
Medarbetarnas möjlighet till utveckling är en avgörande faktor för att behålla och attrahera 
medarbetare.  
 
Uppföljning av tidigare granskning av kommunens arbete med personal- och 
kompetensförsörjning 
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en uppföljning av 
tidigare granskning och de rekommendationer som då lämnades. Uppföljningen har 
genomförts under oktober 2019. 
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Utifrån genomförd uppföljning av rekommendationen är PwC:s bedömning att den i huvudsak 
är hanterad. De konstaterar att det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet har 
utvecklats sedan tidigare granskning. Kommunstyrelsen har fastställt en strategi för 
kompetensförsörjningen och det har arbetats fram en konkret aktivitetsplan. De ser dock att 
strategierna och aktiviteterna i ännu högre utsträckning kan baseras på en systematisk 
kartläggning av såväl befintligt som framtida kompetensbehov. En sådan kartläggning 
kommer att utarbetas under 2020. 
 
Löneprocessen 
Överläggningar inför löneöversyn 2019 påbörjades i december 2018. För samtliga förbund, 
utom Vårdförbundet på grund av nya avtalsförhandlingar, avslutades avstämningarna i april. 
De nya lönerna betalades ut i april och för kommunal i maj. För Vårdförbundet avslutades 
avstämningarna i oktober och lönerna utbetalades retroaktivt från april under november. 
Under 2015 påbörjades olika former av kompetensutveckling, för att öka förståelsen och 
kunskapen om individuell lön hos medarbetarna. Denna process fortsätter. Den nya 
lönepolicyn gäller från och med 1 januari 2016. Under 2019 har handledning och information 
i lönebildning lämnats till både chefer och hela arbetsgrupper. 
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Framtidsbedömning 
De stora utmaningarna framöver delas med många andra kommuner runt om i landet. Det är 
främst ekonomi i balans, kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar utveckling. 
 
För att kunna möta dessa utmaningar på bästa sätt krävs en ökad samverkan mellan 
kommunerna i länet och Region Uppsala. Från och med 2019 finns en gemensam IT-nämnd 
för fem kommuner i länet; Tierp, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Knivsta. Den nya 
nämnden kommer möjliggöra nya samarbeten när det gäller digitalisering. 
 
Agenda 2030 målen ska verka som en ledstjärna i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen 
har utmaningar vad gäller flera av målen, såsom ökade skillnader i såväl hälsa, inkomst som 
skolresultat mellan olika grupper. Medan allt fler får det bättre i vår kommun är det också 
många som halkar efter. Kopplat till folkhälsa ökar den psykiska ohälsan i kommunen och 
psykisk ohälsa utgör nu nära hälften av alla långtidssjukskrivningar. Kommunen har också 
stora utmaningar inom flera av miljömålen. Även om många insatser görs är utvecklingen 
inom många områden fortsatt negativ. Klimatutsläppen minskar inte, många arter är fortsatt 
hotade och det ekologiska fotavtrycket för en genomsnittlig tierpsbo är långt över det 
långsiktigt hållbara. Mer insatser tillsammans med medborgare, civilsamhälle och näringsliv 
måste till för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen till år 2030. 
 
Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Tierps kommun behöver vara 
attraktiv som arbetsgivare för att få rätt kompetens, men också arbeta aktivt för att lyckas 
bibehålla kompetensen. Det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov av flera yrkesgrupper, 
bland annat av förskolelärare, lärare och olika yrkeskategorier inom vård- och omsorg. Inom 
vård och omsorg är det redan idag brist på formellt utbildad kompetens inom de olika 
yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen kommer öka framöver. 
 
Vårdtyngden ökar inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen. Det kräver mer 
anpassad verksamhet avseende specifik omvårdnad, men också ökad kompetens och ökade 
personalresurser. För att öka kundernas delaktighet och självbestämmande är det viktigt att 
utveckla alternativa kommunikationssätt. Det kommer pågå ett fortsatt arbete med 
implementering av välfärdsteknik. Genom att nyttja tekniken kan befintliga resurser fördelas 
på andra sätt.  
 
Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling blir 
en allt viktigare för kommuner och regioner, Både för att skapa tillit till det demokratiska 
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Tierps kommun kommer framöver att 
behöva arbeta med medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, bland annat i form 
av politiska beredningar och medborgardialog. 
 
Tierps kommuns folkmängd ökar. För att kunna fortsätta växa krävs att beslutade expansioner 
färdigställs. Det behövs fortsatt planering för bostäder och företagsetableringar och därmed 
också utbyggnad av den kommunala servicen. Det finns behov av lokaler inom skola och 
förskola, men det är viktigt med en långsiktig planering innan byggnationerna genomförs.  
 
Det finns inga tecken på någon avmattning av efterfrågan på hyresrätter i kommunen. Under 
förutsättning att investeringsstödet kvarstår och att inte produktionskostnaderna ökar 
ytterligare kommer Tierps kommunfastigheter AB att uppfylla styrelsen mål på att 
nyproducera cirka 40 nya lägenheter per år.  
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Antalet elever som söker sig till den kommunala gymnasieskolan, Högbergsskolan, ser ut att 
fortsätta öka. För att fortsätta växa krävs att skolan fortsätter sitt utvecklingsarbete.  
 
Friluftsliv och träning ligger i tiden. Det kommer mer önskemål gällande lättillgängliga 
anläggningar för egen träning som är öppna dygnet runt. Det finns fortsatt behov av 
ytterligare renoveringar när det gäller idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen. 
 
Den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur är det vanligtvis 
fler personer som behöver försörjningsstöd och kommunens kostnader för detta kan därmed 
komma att öka framöver. Statliga neddragningar av Arbetsförmedlingen medför att 
kommunerna får ta större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Sveriges kommuner och regioner 
menar att om kostnaderna ökar i takt med demografin till år 2023 skulle kommunerna behöva 
genomföra åtgärder, så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 33 miljarder, utan 
höjda statsbidrag. 
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Sifferdel, kommunen och kommunkoncernen 
Resultaträkning 

 
    Kommunen Kommunkoncernen* 
Miljoner kronor Not Budget 2019 2018 2019 2018 
Verksamhetens intäkter 1 338,8 329,3 309,7 482,1 474,6 
Verksamhetens kostnader 2 -1 535,8 -1 572,8 -1 510,7 -1 639,0 -1 583,3 
Avskrivningar 3 -38,0 -24,9 -35,9 -91,3 -95,7 
Verksamhetens nettokostnader   -1 235,0 -1 268,4 -1 236,9 -1 248,3 -1 204,5 
Skatteintäkter 4 874,5 882,8 841,6 882,8 841,6 
Generella statsbidrag och utjämning 5 376,1 383,0 361,2 383,0 361,2 
Verksamhetens resultat   15,6 -2,6 -34,1 17,5 -1,7 
Finansiella intäkter 6 4,4 9,4 9,8 3,7 7,0 
Finansiella kostnader 7 -6,6 -5,8 -6,1 -27,5 -24,8 
Resultat före extraordinära poster   13,4 0,9 -30,4 -6,3 -19,6 
Extraordinära intäkter         
Extraordinära kostnader         
Årets resultat 8 13,4 0,9 -30,4 -6,3 -19,6 

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25     
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Balansräkning 
  Kommunen Kommunkoncernen* 
Miljoner kronor Not 2019 2018 2019 2018 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella anläggningstillgångar 9 4,9 5,9 5,0 6,1 
Materiella anläggningstillgångar        
    Mark, byggnader och tekniska anläggn 10 512,1 473,8 2 164,6 1 958,1 
    Maskiner och inventarier 11 39,4 38,2 401,5 367,8 
    Övriga materiella anläggningstillgångar   0,0 0,0 52,6 59,2 
Finansiella anläggningstillgångar 12 317,9 318,1 224,3 224,5 

Summa anläggningstillgångar   874,4 836,0 2 848,0 2 615,7 

        
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 16,8 16,3 16,8 16,3 

        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
    Förråd m.m. 14 21,5 20,4 26,9 25,4 
    Fordringar 15 214,3 151,2 205,6 162,9 
    Kassa och bank 16 0,3 47,7 34,9 53,5 

Summa omsättningstillgångar   236,1 219,3 267,5 241,8 
Summa tillgångar   1 127,3 1 071,5 3 132,3 2 873,8 

        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        
Eget kapital        
    Årets resultat   0,9 -30,4 -6,3 -19,6 
    Resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 
    Övrigt eget kapital 17 398,9 429,3 469,6 489,2 
Summa eget kapital   399,8 398,9 463,3 469,6 

        
Avsättningar        
    Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  18 116,6 100,9 121,0 104,1 
    Andra avsättningar 19 13,3 15,6 29,9 31,2 
Skulder        
    Långfristiga skulder 20 322,0 275,3 2 128,0 1 863,4 
    Kortfristiga skulder 21 275,6 280,7 390,0 405,4 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   1 127,3 1 071,5 3 132,3 2 873,8 
            
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER        
Panter och därmed jämförliga säkerheter        
Ansvarsförbindelser        
    Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp        
    bland skulderna eller avsättningarna 22 221,2 261,0 221,2 261,0 
    Övriga ansvarsförbindelser 23 1 789,9 1 571,3 1 790,7 1 572,0 
Leasingkontrakt/hyresavtal 24 128,7 157,1 128,7 157,1 

Summa panter och ansvarsförbindelser  2 139,8 1 989,4 2 140,6 1 990,1 
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25      
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Finansieringsanalys 
  Kommunen Kommunkoncernen 
Miljoner kronor Not 2019 2018 2019 2018 

         
Löpande verksamhet         
Årets resultat    0,9 -30,4 -6,3 -19,6 
Justering för avskrivning   24,5 35,4 90,9 95,3 
Justering för upplösning bidrag statlig 
infrastruktur 13 0,8 0,6 

0,8 0,6 
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 18,19 -8,4 -2,8 -8,4 -2,8 

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 26 20,2 27,4 25,0 30,4 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   38,1 30,2 102,1 103,9 

         
Ö (-) / M (+) av förråd m m   -1,1 -5,0 -1,6 -5,7 
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar   -63,2 -22,4 -69,6 -4,5 
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder   -5,1 13,3 -12,7 48,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -31,3 16,0 18,2 142,3 

         
Investeringsverksamhet         
Investeringar i immateriella anl.tillgångar 9 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
Investeringar i materiella anl.tillgångar 10,11 -63,9 -56,6 -328,0 -350,1 
Försäljning av materiella anl.tillgångar 10,11 1,8 3,3 1,9 23,2 
Investering i finansiella tillgångar 12 0,0 -11,2 0,0 -11,2 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
  

0,0 0,0 
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -62,3 -64,8 -326,2 -338,5 

         
Finansieringsverksamhet         
Nyupptagna lån   46,0 0,0 266,0 168,7 
Amortering av skuld   0,0 0,0 -1,6 -1,1 
Ökning av långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 
Minskning av långfristiga fordringar 12 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   46,2 0,2 264,6 167,8 

         
Periodens kassaflöde   -47,4 -48,6 -43,4 -28,3 

        
Likvida medel vid årets början  47,7 96,2 78,3 106,7 
Likvida medel vid periodens slut  0,3 47,7 34,9 78,3 
Förändring likvida medel   -47,4 -48,6 -43,4 -28,3 
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Noter  
 
Noter för kommunkoncernen är ofullständiga för 2019 då vi inte har tillgång till noterna 
avseende TEMAB och TFAB.  
 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 1 verksamhetens intäkter  2019 2018 2019 2018 
Försäljningsintäkter  16,9 17,8   17,8 

Taxor och avgifter  36,3 38,2   75,1 

Hyror och arrenden  72,9 75,2   108,9 

Bidrag  111,2 128,9   129,2 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 77,6 36,1   36,1 

Realisationsvinster  1,2 2,9   2,1 

Övriga intäkter  12,4 10,6   98,4 

Aktiverat arbete för egen räkning  0,9 0,0   6,9 

Verksamhetens intäkter   329,3 309,7 0,0 474,5 

  
 
 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 2 verksamhetens kostnader  2019 2018 2019 2018 
Löner och sociala avgifter  869,5 834,7   923,8 

Pensionskostnader  67,0 67,1   70,3 

Material  46,1 46,3   95,3 

Lämnade bidrag  52,5 50,0   50,0 

Köp av huvudverksamhet  166,5 176,0   176,0 

Bränsle energi vatten  8,9 7,6   -31,0 

Lokal- och markhyror  213,5 201,8   -87,7 

Konsulttjänster  29,5 22,8   22,8 

Övriga verksamhetskostnader  119,4 104,2   362,7 

Reaförluster och utrangeringar  0,0 0,1   0,2 

Bolagsskatt  - -   0,9 

Verksamhetens kostnader  1 572,8 1 510,6 0,0 1 583,3 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 3 Avskrivningar  2019 2018 2019 2018 
Avskr immateriella tillgångar  1,1 1,1   3,9 

Avskr mark, byggnader o tekn anl  15,8 26,0   67,7 

Avskr maskiner o inventarier  7,2 7,9   23,3 

Avskr fordon  0,4 0,4   0,4 

Nedskrivningar  0,4 0,4   0,4 

Summa avskrivningar  24,9 35,9   95,7 

  
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 4 Skatteintäkter  2019 2018 2019 2018 
Preliminär kommunalskatt  891,4 845,9 891,4 845,9 

Preliminär avräkning innevarande år  0,5 -1,3 0,5 -1,3 

Slutavräkningsdifferens föregående år  -9,1 -3,0 -9,1 -3,0 

Summa skatteintäkter   882,8 841,6 882,8 841,6 

  
 
 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 5 Generella statsbidrag och 
utjämning  2019 2018 2019 2018 
Inkomstutjämningsbidrag  272,1 258,3 272,1 258,3 

Kostnadsutjämningsbidrag  25,4 26,8 25,4 26,8 

Regleringsbidrag/-avgift  14,8 3,2 14,8 3,2 

Bidrag för LSS-utjämning  16,1 15,0 16,1 15,0 

Kommunal fastighetsavgift  47,5 47,7 47,5 47,7 

Generella bidrag från staten  7,1 10,2 7,1 10,2 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning   383,0 361,2 383,0 361,2 

  
 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 6 Finansiella intäkter  2019 2018 2019 2018 
Utdelningar på aktier och andelar  0,4 0,4   1,0 

Ränteintäkter  0,1 0,0   0,2 

Övriga finansiella intäkter*  8,9 9,4   5,9 

Summa finansiella intäkter   9,4 9,8 0,0 7,0 
* varav borgensavgifter för 2019 är 5,3 mnkr och 2018 är 4,6 mkr 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 7 Finansiella kostnader  2019 2018 2019 2018 
Räntekostnader  2,6 3,4   22,1 

Ränta på pensionsavsättningar  2,7 2,0   2,0 

Övriga finansiella kostnader*  0,6 0,8   0,8 

Summa finansiella kostnader   5,8 6,1 0,0 24,8 
  

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 8 Årets resultat  2019 2018 2019 2018 
Årets resultat enligt resultaträkning  0,9 -30,4 -6,3 -19,6 

Realisationsvinster  -1,2 -2,9     

         

Justerat resultat enligt balanskrav   -0,3 -33,3 -6,3 -19,6 
  

 
  

    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar  2019 2018 2019 2018 
Ingående ack. anskaffningsvärde  14,9 14,6  14,9 

Årets investeringar  0,2 0,3  0,3 

Utgående ack. anskaffningsvärde  15,1 14,9  15,2 

Ingående ack. avskrivningar  -9,0 -8,0  -8,1 

Årets avskrivningar  -1,1 -1,0  -1,1 

Årets nedskrivning  0,0 0,0  0,0 

Utgående ack. Avskrivningar  -10,1 -9,0  -9,1 

Utgående bokfört värde  4,9 5,9  6,1 

Varav        

Namnavtal Tierps Arena  3,8 4,4    

Ärendehanteringssystem  0,3 0,4    

Sitevision  0,0 0,0    

Kommunens hemsida  0,2 0,3    

Tidmätningssystem  0,1 0,3    

Uppgrad GIS-miljö  0,5 0,5    

Digitalisering besöksnäring  0,1      

Inkråmsgoodwill      5,2 

Summa  4,9 5,9    

Genomsnittlig återstående nyttjandetid   4,4 år 5,2 år   5,8 år 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 10 Mark byggnader och tekniska anläggningar  2019 2018 2019 2018 
Ingående ack. anskaffningsvärde  1 395,3 1 348,2  3 056,8 

Årets investeringar  54,8 50,3  248,4 

Årets investeringsinkomster  0,0 -3,2  -3,2 

Utgående ack. anskaffningsvärde  1 450,1 1 395,3  3 302,0 

Ingående ack. avskrivningar  -921,5 -891,3  -1 260,1 

Årets avskrivningar  -15,8 -26,0  -66,7 

Årets nedskrivning  -0,4 -0,4  -0,4 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat  -0,2 2,8  -10,3 

Överföring från eller till annat slag av tillgång  0,0 -6,5    

Utgående ack. Avskrivningar  -937,9 -921,5  -1 337,5 

Utgående bokfört värde  512,2 473,8  1 964,5 

Varav        

Markreserv  52,5 49,4  49,4 

Verksamhetsfastigheter  232,7 215,3  557,0 

Publika fastigheter  122,6 84,9  84,9 

Övriga fastigheter  0,4 0,4  0,4 

Fastigheter för affärsverksamhet  14,9 44,0  1 012,1 

Pågående ny/ombyggnad  89,1 79,9  254,3 

Summa  512,2 473,8  1 958,1 

Genomsnittlig återstående nyttjandetid   32,4 år 20,5 år   29 år 
Ingående ack avskrivningar har justerats mot eget kapital med 59 mkr pga rättelse av fel. Vid övergång till komponentavskrivning visade det sig 
att flera anläggningsobjekt borde ha varit helt avskrivna om komponentuppdelning hade tillämpats från början. Flertalet  av resterande 
komponenter har fått längre nyttjandetider. 

 

    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 11 Maskiner och inventarier  2019 2018 2019 2018 
Ingående ack. anskaffningsvärde  231,1 224,8  641,3 

Årets investeringar  9,1 6,3  81,2 

Utgående ack. anskaffningsvärde  240,2 231,1  722,5 

Ingående ack. avskrivningar  -192,9 -184,4  -329,6 

Årets avskrivningar  -7,6 -8,3  -24,6 

Årets nedskrivning  0,0 0,0  -0,2 

Utgående ack. Avskrivningar  -200,4 -192,9  -192,8 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat  -0,4 -0,2  -161,8 

Utgående bokfört värde  39,4 38,2  367,9 

Varav        

Transportmedel  2,4 2,7  2,7 

Maskiner  1,4 0,5  0,5 

Inventarier  32,4 31,9  361,5 

Förbättringsutgifter  0,2 0,4  0,4 

Konstverk  2,9 2,7  2,7 

Summa  39,4 38,2 0,0 367,8 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid   5,2 år 4,6 år   15 år 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar  2019 2018 2019 2018 
Aktier Tierps Kommunfastigheter AB  53,8 53,8  0,0 

Aktier Tierps Energi och Miljö AB  39,9 39,9  0,0 

Aktier övriga bolag  0,0 0,0  0,0 

Andelar Kommuninvest  14,6 14,6  14,6 

         

Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*  207,9 207,9  207,9 

         

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb  1,8 2,0  2,0 

Övrig långfristig fordran  0,0 0,0  0,0 

Utgående bokfört värde   317,9 318,1   224,5 
* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska 
ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2019 till 196,5 mnkr exkl löneskatt. 

 

    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  2019 2018 2019 2018 
Medfinasiering Citybanan  8,4 8,8 8,4 8,8 

Årets upplösning  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Medfinansiering trafikverket, väg 292  9,3 8,1 9,3 8,1 

Årets upplösning  -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 

Utgående bokfört värde   16,8 16,3 16,8 16,3 
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Tierps 
kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 11 mnkr jämte indexuppräkning. Bidraget är aktiverat på 
balansräkningens tillgångssida och motsvarande belopp redovisas som avsättning på kreditsidan. Bidraget upplöses på 25 år. Under 2018 och 
2019 har även avtal om medfinansiering slutits med trafikverket avseende väg 292. se även not 18. 

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 14 Förråd m.m.  2019 2018 2019 2018 
Persondatorer  6,2 6,9  6,9 

       0,0 

Tomtmark till försäljning*  15,3 13,5  13,5 

Varulager  - -  4,9 

       0,0 

Utgående bokfört värde   21,5 20,4   25,4 
* Varav Siggbo 13,1 mkr och övrig tomtmark 2,2 mkr per 201912. 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 15 Fordringar  2019 2018 2019 2018 
Kundfordringar  14,4 11,9  -2,3 

Fordran mervärdesskatt  12,1 8,9  8,9 

Övriga skattefordringar  39,6 32,6  32,8 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  89,3 61,6  78,0 

Övriga kortfristiga fordringar  58,9 36,3  45,7 

Utgående bokfört värde   214,3 151,2   163,1 
  

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 16 Kassa och bank  2019 2018 2019 2018 
Kassa  0,0 0,0  0,0 

Bank  0,3 47,7  53,6 

         

Utgående bokfört värde   0,3 47,7 0,0 53,6 
  

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 17 Eget kapital   2019 2018 2019 2018 
Kommunens övrigt eget kapital har justerats ned  med  58,9 mkr pga rättelse av fel. I samband med tillämpande av komponentuppdelning av 
anläggningstillgångar avseende byggnader visar det sig att, om komponentuppdelning hade tillämpats från början så hade dessa komponenter 
redan var helt avskrivna, därför värdet för dessa anläggningstillgångar justerats mot eget kapital. 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 18 Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser  2019 2018 2019 2018 
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt  100,9 81,8  85,1 

Nyintjänad pension, varav  13,8 9,7  9,7 

- förmånsbestämnd ålderpension  13,6 5,8  5,8 

- särskild avtalspension  0,1 3,5  3,5 

- efterlevandepension  0,1 0,4  0,4 

 övrigt        

Årets utbetalningar  -3,5 -2,8  -2,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  2,7 2,0  2,0 

Ändring av försäkringstekniska grunder        

Övrig post  -0,3 6,6  6,6 

Minskning av avsättning genom tecknande av 
försäkring/Överföring till stiftelse      0 

Ökning/minskning av avsättning med anledning av 
värdeförändring på stiftelsens tillgångar      0 

Förändring av löneskatt  3,1 3,7  3,7 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt  116,6 100,9  104,3 

       0,0 

Övriga upplysningar      0,0 

Antal visstidsförordnanden      0,0 

Politiker  0,0 3,0  3,0 

Tjänstmän  0,0 0,0  0,0 

       0,0 

Aktualiseringsgrad  95% 95%    

            
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper.  
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 19 Övriga avsättningar  2019 2018 2019 2018 
Avsatt för återställande av deponi*        

Redovisat vid årets början  7,5 5,9  5,9 

Nya avsättningar  1,1 1,6  1,6 

Ianspråktagna avsättningar  0,0    0,0 

Outnyttjat belopp som återförts  0,0    0,0 

Förändring av nuvärdet  0,0    0,0 

Utgående avsättning  8,7 7,5  7,5 

         

Avsatt för medfinansiering av Citybanan        

Redovisat vid årets början  0,0 0,0  0,0 

Nya avsättningar      0,0 

Ianspråktagna avsättningar      0,0 

Outnyttjat belopp som återförts      0,0 

Förändring av nuvärdet      0,0 

Utgående avsättning  0,0 0,0  0,0 

         

Avsatt för medfinansiering av väg 292        

Redovisat vid årets början  8,1 0,0  0,0 

Nya avsättningar  1,4 8,1  8,1 

Ianspråktagna avsättningar  -4,9 -    

Outnyttjat belopp som återförts   -    

Förändring av nuvärdet   -    

Utgående avsättning  4,6 8,1  8,1 

         

Avsatt till skatter        

Redovisat      15,5 

         

Summa övriga avsättningar   13,3 15,6   31,2 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 20 Långfristiga skulder  2019 2018 2019 2018 
Lån i banker och kreditinstitut  270,0 270,0  1 858,1 

Checkkredit  46,0 0    
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år        

Investeringsbidrag*  6,0 5,3  5,3 

   Återsående antal år (vägt snitt)  19,6 26,0  26,0 

Anslutningsavgifter*  0,0 0,0  0,0 

   Återsående antal år (vägt snitt)        

Summa förutbetalda intäkter  6,0 5,3  5,3 

Summa långa skulder  322,0 275,3  1 863,4 

         

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut        

Genomsnittlig ränta  1,0% 1,2%  1,6% 

Genomsnittlig räntebindningstid (år)  2,9 2,9    

Lånens löptider      0,0 

1 år  50,0 45,0  260,0 

2-3 år  80,0 100,0  100,0 

4-5 år  70,0 55,0  1 085,4 

6- år  70,0 70,0  411,7 

            
Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.  

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 21 Kortfristiga skulder  2019 2018 2019 2018 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  48,6 44,6  44,6 

Leverantörsskulder  52,0 37,5  85,0 

Moms och punktskatter  1,3 1,6  1,6 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  29,0 28,2  28,2 

Övertidsskuld  1,5 1,5  1,5 

Övriga löeskulder  11,0 9,8  9,8 

Semesterlöneskuld  31,5 31,1  31,1 

Pensioner inkl. löneskatt  33,8 32,2  32,2 

Upplupen löneskatt pensionsstiftelse  0,0 31,9  31,9 

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  67,2 62,3  125,7 

Övriga kortfristiga skulder  -0,3 0,1  13,9 

Utgående bokfört värde   275,6 280,7 0,0 405,4 
Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i januari 2020 men avser december 2019. 
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna  2019 2018 2019 2018 

Ingående ansvarförbindelse till pensioner inkl. löneskatt   261,0 450,2 261,0 450,2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  9,8 8,0 9,8 8,0 

Ändring av försäkringstekniska grunder   0,0 0,0 0,0 

Pension till efterlevande   0,0 0,0 0,0 

Årets utbetalningar  -20,2 -19,8 -20,2 -19,8 

Övrig post  -0,7 -3,3 -0,7 -3,3 

Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av 
försäkring/Överföring till stiftelse  0,0 -167,3 0,0 -167,3 

Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av 
värdeförändring på stiftelsens tillgångar  -26,1 -3,1 -26,1 -3,1 

Förändring av löneskatt  -2,7 -3,7 -2,7 -3,7 

Summa utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt   221,2 261,0 221,2 261,0 
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom att kommunen placerat medel 
i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen har av KPA beräknats till 189,5 mkr per 2019-12-31 
inklusive särskild löneskatt. 
 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. 

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 23 Övriga ansvarsförbindelser  2019 2018 2019 2018 
Borgensåtaganden        

Småhus  0,2 0,4  0,4 

Nordupplands Fotbolls Allians  2,9 2,9  2,9 

Fastigo  0,0 0,0  0,7 

AB Tierpsbyggen*  845,0 845,0  845,0 

Tierps Kommunfastigheter AB**  490,0 385,0  385,0 

Tierps Fjärrvärme AB  101,8 88,1  88,1 

Tierps Energi och Miljö AB  350,0 250,0  250,0 

Utgående ansvarförbindelse   1 789,9 1 571,3 0,0 1 572,1 
Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och egnahem har kommunen ansvar 
för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr per 191231.  
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 16,6 mnkr som utgör en underkredit till kommunens checkkredit. 
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 32,8 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
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    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 24 Leasing  2019 2018 2019 2018 
Bilar inom ett år  2,2 1,9  1,9 

Lokaler inom ett år  25,6 27,0  27,0 

Bilar senare än ett år men inom fem år  0,2 0,8  0,8 

Lokaler senare än ett år men inom fem år  49,7 76,3  76,3 

Lokaler senare än fem år  50,9 51,0  51,0 

Utgående bokfört värde   128,7 157,1   157,1 
  

 
Not 25 Koncerninterna 
förhållanden Utdelning Borgensavgifter Borgen 
2019 Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna 
Kommunen  0,4   5,3 1 786,8   

Tierps kommunfastigheter AB   1,5     490,0 

AB Tierpsbyggen   2,6     845,0 

Tierps Energi och Miljö AB 0,4 0,4 0,9     350,0 

Tierps Fjärrvärme AB 0,4  0,3     101,8 

Summa 0,7 0,7 5,3 5,3 1 786,8 1 786,8 
         
  Köpare* 
Säljare* Kommunen TKAB ABTB TEMAB TFAB Summa 

Kommunen  55,8 1,3 4,0 0,3 61,4 
Tierps Kommunfastigheter 159,4  1,0 0,2 0,0 160,6 
AB Tierpsbyggen 51,6 34,2  0,5 0,0 86,4 
Tierps Energi och Miljö AB 22,8 7,2 11,5  5,6 47,2 
Tierps Fjärrvärme AB 1,3 7,6 13,7 0,2  22,9 
Summa 235,2 104,9 27,6 4,9 6,0   
* Beloppen är exklusive borgensavgifter 

 
    Kommunen Kommunkoncernen 
Not 26 Ej likvidpåverkande poster  2019 2018 2019 2018 
Nedskrivningar  0,4 0,4  0,4 

Avsatt till pensioner  19,2 21,9  22,9 

Avsatt till deponi  1,1 1,6  1,6 

Avsatt medfinansiering Citybanan  0,0 0,0  0,0 

Realisationsvinster/förluster  -1,2 -2,9  -9,7 

Omklassificering till omsättn tillg  0,0 6,6  6,6 

Förändringar långfristiga periodiseringar  0,6 -0,3  8,7 

         

Utgående bokfört värde   20,2 27,4 0,0 30,4 
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Not 27 Övriga upplysningar 
Särredovisningar 
Särredovisning av upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
Särredovisningarna finns tillgängliga hos  Tierps Energi och Miljö AB, tel 0293-
219900. www.temab.tierp.se 

Kostnad för räkenskapsrevision 
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, 
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.    Den totala kostnaden 
för revision uppgår till 230 tusen kronor för 2019, varav kostnad för sakkunningt 
biträde uppgår till 200 tusen kronor.   

 

Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning, samt 
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med särskilt angivna 
undantag.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
Rättelse av väsentliga fel  
Rättelse av väsentligt fel avseende ackumulerade avskrivningar för anläggningstillgångar 
avseende byggnader har gjorts i de fall där utredning av komponenter visat att komponent 
borde ha varit helt avskriven om komponentavskrivning tillämpats från början. Se vidare not 
10 och 17.  
 
Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 procent 
inflytande. Kommunkoncernens medlemmar och sammansättning framgår av sidan 11. 
 
Underlag för koncernredovisningen är preliminära balans- och resultaträkningar för 
kommunen och bolagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-metoden med 
proportionell konsolidering.  
 
Interna transaktioner mellan bolagen, samt interna transaktioner mellan bolagen och 
kommunen har i allt väsentligt eliminerats. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller kassaflödes-rapporten. Som jämförelsestörande post betraktas 
poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr.  
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Intäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatte-intäkter baseras på SKR:s decemberprognos i 
enlighet med RKR 2.  
 
Offentliga Investeringsbidrag tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som långfristig 
skuld som periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.  
 
Kostnader 
Kapitalkostnaderna beräknas från och med 1995 enligt real annuitetsmetod för investeringar 
gjorda till och med 2015. För investeringar gjorda från och med 2016 beräknas 
kapitalkostnaderna enligt nominell metod. 
 
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer. Nedan angivna 
Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett undantag. För investeringar gjorda från och med 2001 
påbörjas avskrivning månaden efter anskaffandet medan investeringar gjorda före 2001 
avskrivs efter den gamla metoden det vill säga med början året efter anskaffandet. För nya 
investeringar from 2015 i fastigheter och infrastruktur påbörjas avskrivning först när 
investeringen tas i anspråk. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

 
 
På tillgångar i form av mark och konst görs inga avskrivningar. 
 
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs av avtal används den planerade verkliga 
nyttjandeperioden som avskrivningstid. 
 
Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. 
 
Anläggningar investerade from 2015, som består av flera komponenter med olika 
nyttjandeperioder delas upp och skrivs av för sig. Komponent uppdelning av 
anläggningstillgångar investerade före 2015 har efter utredning genomförts under 2019. 
Därmed tillämpas komponentuppdelning på materiella anläggningstillgångar i enlighet med 
RKR R4 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns 
för materiella- och immateriella tillgångar. 
 
 

Avskrivningstid, år
Immateriella tillgångar 5-10

Förutom Namnavtal Tierp Arena 15
Byggnader och tekniska anläggningar 5-99
Datautrustning 3
Bilar och andra transportmedel 5-10
Maskiner 5
Övriga inventarier 5-10
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Finansiella tillgångar 
Kommunen har inga kortfristiga placeringar. Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att 
innehas eller brukas stadigvarande. 
 
Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive förutbetald löneskatt har aktiverats som finansiell 
tillgång. Värdet på placerat kapital har värderats till det lägsta av anskaffnings-värdet och 
värdet på balansdagen. 
 
Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19.  
 
Övriga avsättningar 
Avsättning för deponi påbörjades 2002. Efter 2007 har ingen uppräkning av avsättningen 
skett, utan nya avsättningar ha istället gjorts löpande.. Därmed avviker vi från RKR 9 
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Ekonomisk ordlista 
 

Aktualiseringsgrad 
Den andel av personakterna för anställda medarbetare som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar. 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som till exempel fastigheter och inventarier. 
 
Ansvarsförbindelse 
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, exempelvis pensionsåtagandet. 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdeminskning av anläggnings-tillgångar för att fördela anskaffningstiden över tillgångens 
livslängd.  
 
Avsättningar 
Ekonomiska förpliktelser eller åtaganden som är säkra eller sannolika, men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias, till exempel pensionsförpliktelse. 
 
Balanskravet 
I kommunallagen regleras att kommunerna varje år ska ha ekonomi i balans samt vilka åtgärder som ska vidtas 
vid avvikelse mot detta krav. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder. 
 
Driftredovisning 
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas nettokostnader samt avvikelse mot budget.  
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balans-
räkningen, det vill säga nettoförmögenheten. 
 
Externa inkomster och utgifter 
I externa inkomster och utgifter ingår det totala externa betalningsflödet, dvs. både drift, investering och 
finansiering. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur en räkenskapsperiods löpande verksamhet har finansierats samt hur periodens löpande 
verksamhet och investeringar har inverkat på finansiell verksamhet och likvid ställning.  
 
Finansnetto 
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I 
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital (lån) och intäkter från placering av likvida medel. 
 
Jämförelsestörande poster 
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
med andra perioder och mellan olika kommuner. 
 
Kortfristiga fordringar och skulder 
Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett 
år efter balansdagen. 
 
Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt 
värdepapper. 
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Långfristiga fordringar och skulder 
Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare 
än ett år efter balansdagen. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte innehas för stadigvarande bruk utan löpande byts ut eller förändras. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna förbrukas eller tillkommer. 
 
Resultaträkning 
Redovisning av årets driftverksamhet (intäkter och kostnader) och hur den genom sitt resultat påverkar eget 
kapital. Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dessa summor 
justerats för interna poster.  
 
Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens 
finansiella styrka på kort sikt. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansiella tillgångar. Måttet visar den 
finansiella styrkan på lång sikt. 
 
Verksamhetens nettokostnader 
Skillnaden mellan verksamhetens driftkostnader och de intäkter som genereras som följd av genomförd 
verksamhet, såsom vissa statsbidrag, taxor och avgifter från kunder och brukare mm. Finansieras med 
skattemedel. 
 
Årsarbetare 
Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. 
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