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Fem år i sammandrag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 2014, 2015 och 2016avser mandatperioden 2014-2018. 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Kommunen
Nettokostnader (mnkr) 945,3 971,5 1 025,6 1 067,0 1 076,4
     därav avskrivningar (mnkr) 45,5 44,6 44,8 45,9 38,5
Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 3,4 0,8 8,2 13,9 42,8
Tillgångar (mnkr) 887,5 904,7 939,3 993,5 1 085,1
Eget kapital (mnkr) 429,2 429,9 438,1 452,0 494,8
Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 243,7 283,4 287,2 349,1 347,8
Nettoinvesteringar (mnkr) 48,4 43,5 36,6 88,6 33,6
Soliditet (%) 48 48 47 46 46
Personalkostnader (mnkr) 661,1 686,2 717,0 766,0 809,5
Kommunal skattesats (%) 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99
Antal kommuninvånare 20 156 20 144 20 245 20 547 20 744
Antal årsarbetare 1 561 1 562 1 544 1 611 1 668

Koncernen
Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 7,3 4,6 24,1 26,4 50,7
Tillgångar (mnkr) 1 578,6 1 626,2 1 853,9 1 989,4 2 413,0
Eget kapital (mnkr) 441,2 445,8 470 496,4 547
Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 885,7 924,6 1 015,4 1 254,0 1 562,3
Soliditet (%) 28 27 25 25 23
Antal lediga lägenheter i genomsnitt 36 27 23 8 6
Energiförsäljning (MWh) 58 849 56 811 53 907 55 334 58 101

Mandatfördelning*
Socialdemokraterna 22 22 20 20 20
Centerpartiet 9 9 9 9 9
Moderaterna 7 7 6 6 6
Vänsterpartiet 2 2 3 3 3
Kristdemokraterna 1 1 1 1 1
Folkpartiet 2 2 1 1 1
Miljöpartiet 3 3 3 3 3
Sverigedemokraterna 3 3 6 6 6
Antal mandat totalt* 49 49 49 49 49
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Förvaltningsberättelse för kommun och koncern 

Bokslut har upprättats för år 2016. 
Förvaltningsberättelsen är 
kommunstyrelsens översikt över och 
analys av de olika verksamhetsområdena 
inklusive de kommunala bolagen. 
 
Omvärldsanalys 
 

Ekonomiska omvärldsfaktorer 
 

Svensk ekonomi har under år 2016 
övergått från lågkonjunktur till 
högkonjunktur. Konjunkturinstitutet (KI) 
bedömer i sin prognos att högkonjunkturen 
i Sverige förstärks och att arbetslösheten 
sjunker under år 2017-2018 för att 2019 
bottna på 6,2 procent. En fortsatt 
lågkonjunktur i Europa bidrar till en 
relativt långsam löneutveckling och att 
svensk inflation når 2 procent först år 
2020. KI menar att Riksbanken därför 
avvaktar med att höja reporäntan till tredje 
kvartalet 2018. Reporäntan kommer enligt 
prognosen ligga på -0,50 procent vid 2017 
års slut och -0,25 procent i slutet av 2018. 
Riksbanken bedömer att långsamma 
höjningar av reporäntan inleds i början av 
år 2018. Den låga räntan är i hög 
utsträckning en följd av låga räntor i 
omvärlden. BNP-tillväxten kommer enligt 
KI bromsa in till 2,5 procent år 2017 och 
2,1 procent 2018.  
 

Arbetsmarknad, näringsliv och tillväxt 
 

Enligt Konjunkturinstitutets (KI) prognos 
medför den fortsatta konjunkturuppgången 
att efterfrågan på arbetskraft kommer vara 
hög, särskilt inom offentlig sektor. I 
offentlig sektor uppger två av tre att de har 
problem att rekrytera personal. 
Näringslivets behov av att nyrekrytera är 
stort, samtidigt som bristen på arbetskraft 
med rätt kompetens ligger på samma 
nivåer som före finanskrisen. Den 
tilltagande bristen på arbetskraft med 

efterfrågad kompetens medverkar till att 
tillväxten i sysselsättningen dämpas något 
2017 och 2018. 
 
Arbetsförmedlingen bedömer i sin prognos 
för de närmaste åren att den svenska 
arbetsmarknaden är fortsatt stark även om 
utvecklingen avtar i styrka. Prognosen 
visar att utbudet av arbetskraft ökar med 
108 000 personer under 2017 och 2018. 
Sysselsättningen beräknas öka med 101 
000 personer under 2017 och 2018, men 
bristen på arbetskraft bromsar 
utvecklingen. Arbetslösheten i åldrarna 16-
64 år beräknas sjunka till 6,8 procent år 
2017. År 2018 sker ett större tillskott av 
personer i arbetskraften och arbetslösheten 
ökade till 6,9 procent. Antalet jobb 
kommer i huvudsak öka inom privat och 
offentlig tjänstesektor under år 2017. 
Sysselsättningen ökar även inom 
byggsektorn, men bristen på 
byggarbetskraft bromsar utvecklingen.  
 
Den totala arbetslösheten i Tierps kommun 
år 2016 uppgick till 9,2 procent av 
arbetskraften i åldrarna 16-64 år. I riket 
som helhet var motsvarande andel 7,6 
procent. Arbetslösheten i kommunen har 
stigit med 0,3 procentenheter jämfört med 
föregående år och i riket som helhet har 
den sjunkit med 0,2. I Uppsala län liksom i 
riket som helhet minskade antalet personer 
som år 2016 berördes av varsel om 
uppsägning. Flest berörda av varsel i riket 
som helhet fanns inom 
tillverkningsindustrin. 
 
Nyföretagandet i Sverige ökade enligt 
Bolags-verket med 6,4 procent under år 
2016 jämfört med 2015. Enligt 
Upplysningscentralen (UC) registrerades 
163 nya företag i Tierps kommun under 
2016, jämfört med 132 nya företag år 
2015. 
 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 

8 

I Svenskt Näringslivs ranking av 
kommuners företagsklimat tilldelades 
Tierps kommun plats 128 år 2016, vilket är 
den bästa placering kommunen har haft. År 
2015 hade Tierps kommun plats 141. 
Undersökningen baseras på resultatet av en 
företagarenkät samt statistiska faktorer. De 
indikatorer som kommunen har förbättrat 
sin placering mest på jämfört med 
föregående år avser hur företagarna ser på 
kommunens tillämpning av lagar och 
regler, tillgång till kompetens och 
sammanfattande omdöme gällande hur 
företagen upplever företagsklimatet.  
 
Varje år delar kreditupplysningsföretaget 
Syna ut priset ”Bästa Tillväxt” till den 
kommun i varje län där företagen växer 
bäst. Tierps kommun tilldelades priset i 
Uppsala län år 2016. 
 

Bostäder och fastighetsmarknad*  
 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var 
medelpriset för småhus Sverige 2 567 000 
kr år 2015, vilket var en ökning med 11 
procent jämfört med år 2014. För ett 
fritids-hus var medelpriset 1 602 
000 kronor 2015, år 2014 var motsvarande 
siffra 1 533 000 kronor.  
 
Enligt SCB steg medelpriset för småhus i 
Tierps kommun från år 2014 till 2015 med 
12 procent. Medelpriset för ett småhus i 
Tierps kommun år 2015 var 1 284 000 
kronor. På 10 år, mellan år 2005 och 2015, 
har priset för småhus stigit med 70 procent. 
På 20 år, mellan år 1995 till 2015 har priset 
stigit med 192 procent.  Medelpriset för ett 
fritidshus i kommunen var 850 000 kronor 
år 2015, vilket betyder att medelpriset har 
ökat med 7 procent från år 2014.  
 
*Siffrorna från SCB på kommunal nivå gällande bostäder och 
fastighetsmarknad avser år 2015. Statistiken för år 2016 
publiceras hos SCB i slutet av maj 2017.  
 
 
 
 
 

Diagram 1. In- och utflyttning samt 
födelsenetto 2006-2016
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Befolkningsförändringar 
 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick 
den 31 december 2016 till 20 744 personer, 
vilket är en ökning med 197 personer. 
Under 2016 flyttade 1 427 personer till 
Tierps kommun och 1 230 personer 
flyttade ut från kommunen. Det ger ett 
flyttningsnetto på + 197 personer jämfört 
med + 256 personer år 2015. År 2016 är 
kommunens födelsenetto 0, vilket betyder 
att lika många föddes som dog under året. 
Diagram 1 visar hur in- och utflyttningen 
varierar i högre grad över tid än 
födelsenettot. Diagram 2 visar folkmängd 
och befolkningsförändringar 2015 i riket 
och Uppsala län och i länets kommuner. 

 

Källor:  
- Konjunkturinstitutet (Konjunkturläget december 2016) 
- Riksbanken (Penningpolitisk rapport februari 2017) 
- Arbetsförmedlingen (Öppet arbetslösa och sökande i  
program med aktivitetsstöd, andelar av den registerbaserade 
arbetskraften), (Varselstatistik per län), (Arbetsförmedlingens 
prognos för åren 2017 och 2018) 
- Bolagsverket (Nyföretagandet) 
- Svenskt Näringsliv (Ranking Företagsklimat) 
- Statistiska centralbyrån (SCB)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2. Folkmängd och befolkningsförändringar 31 december 2016 

                

  Folk- Folk- 
  

Födelse- In- Ut- Flyttnings- Juste- 

  mängd ökning Födda Döda netto flyttade flyttade netto ringar 

Riket 9 995 153 144 136 117 425 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 566 

Uppsala län 361 373 7 209 4 274 2 746 1 528 20 061 14 392 5 669 12 

Enköping 42 988 1 095 521 424 97 2 824 1 827 997 1 

Heby 13 755 161 127 146 -19 927 753 174 6 

Håbo 20 737 458 249 139 110 1 484 1 135 349 -1 

Knivsta 17 323 454 250 72 178 1 334 1055 279 -3 

Tierp 20 744 197 255 255 0 1 427 1 230 197 0 

Uppsala 214 559 4 433 2 562 1 364 1 198 14 842 11 612 3 230 5 

Älvkarleby 9 445 152 90 96 -6 729 574 155 3 

Östhammar 21 822 259 220 250 -30 1 160 872 288 1 
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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 kommun-
invånarnas perspektiv. 
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter som 
väljs vart fjärde år. Nedan finns 
mandatfördelningen under mandatperioden 
2014-2018: 
 
Socialdemokraterna (S)  20 
Centerpartiet (C) 9 
Moderaterna (M) 6 
Miljöpartiet de gröna (MP) 3 
Sverigedemokraterna (SD) 6 
Liberalerna (L) 1 
Vänsterpartiet (V) 3 
Kristdemokraterna (KD) 1 
Totalt  49 
 
Demokratiberedningen är en fast 
beredning knuten till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige kan utöver 
Demokratiberedningen inrätta tillfälliga 
beredningar. Beredningarna ska utgöra en 
direkt länk mellan fullmäktige och 
medborgarna, dialogen kan ske bland annat 
genom öppna sammanträden.  
 
Integrationsberedningen är en tillfällig 
beredning som kommunfullmäktige 
inrättade i februari 2015. Beredningens 
uppdrag var att utarbeta en strategi för 
integration i Tierps kommun. Beredningen 
slutförde sitt uppdrag i september 2016 då 
kommunfullmäktige antog strategin. 
 
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för 
genomförandet av allmänna val till 
riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även 
tillstånd för kommunens egna 

verksamheter. Detta för att inte komma i 
konflikt med jävs-bestämmelserna. 
 
Lönenämnden och IT-nämnden är två 
gemensamma nämnder som Tierps 
kommun är värdkommun för. I 
Lönenämnden ingår Knivsta, Älvkarleby 
och Tierps kommun och i IT-nämnden 
samarbetar Älvkarleby och Tierps 
kommun.  
 
Uppsala kommun är värdkommun för 
samarbetet inom Överförmyndarnämnden 
och Räddningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att besluta vad som ska göras 
och att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs.. Styrelsen består av 15 
ledamöter och 15 ersättare valda av 
kommunfullmäktige.  
 
Fyra utskott arbetar under 
kommunstyrelsen. Utskotten har 
delegation att fatta vissa beslut: 
 

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

 

Tjänstemannaorganisationen 
 

Tjänstemannaorganisationen består av 
kommunchef och tre block: Produktion, 
Gemensam service och Medborgarservice. 
 
Större delen av kommunens verksamheter 
hör till blocket Produktion. Här ryms 
exempelvis tjänsteproduktion inom vård, 
omsorg utbildning samt kultur och fritid. 
 
Gemensam service stöttar den politiska 
organisationen samt Produktion, 
Medborgar-service och Kommunchef med 
ekonomi, personal, IT, upphandling och 
processtöd. 
 
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps 
kommun för kommunens medborgare och 
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näringsliv. Medborgarservice ska också 
vara kommunens ansikte utåt. 
Medborgarservice har ansvar för 
myndighetsutövning, råd-givning, 
vägledning, marknadsföring, 
kommunikation och service. 
 
Kommunchefens 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. I blocket 
Kommunchef ingår en stab med 
ekonomichef, personalchef och 
kommunikationsstrateg. 
 
Kommunala bolag - Tierps kommun har 
två bolag, Tierps kommunfastigheter 
AB samt Tierps Energi och Miljö AB 
(TEMAB).  
 
Tierps kommunfastigheter AB hanterar 
skötsel, underhåll samt investeringar i 
merparten av de lokaler som kommunen 
använder för sin verksamhet. Tierps 
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, 
AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns 
helägda bostadsföretag. 

Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
hanterar från och med den 1 januari 2016 
det praktiska utförandet inom vatten och 
avlopp (VA), renhållning och gata/park. 
TEMAB består också av dotterbolaget 
Tierps fjärrvärme AB som försörjer 
hushåll, industrier, skolor, sjukhus, 
handels- och serviceföretag med 
miljövänlig värme i Tierp och 
Örbyhus. 
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Måluppfyllelse 
 

Kommunens övergripande mål  
 

Kommunfullmäktige fastställde den 4 november 2014, § 97 nedanstående övergripande mål. 
En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan

 
+ anger förbättringar jämfört med föregående år  
- anger försämringar jämfört med föregående år  
0 anger marginell förändring jämfört med föregående år 
 

 

Från vision till handling 
 

Kommunfullmäktige antog den i 
september 2015 en ny vision för Tierps 
kommun. Visionen togs fram genom 
omfattande medborgardialoger där drygt 2 
000 personer kom till tals, varav hälften 
var barn och ungdomar. I samband med att 
visionen antogs fattade kommunfullmäktig 
beslut om strategiska utvecklingsområden 
som pekar ut vad som ska prioriteras under 
mandatperioden. 
 

Arbete med att implementera visionen i 
verksamhetsplaner genom framtagande av 
nya mål och mått har pågått under år 2016. 
Arbetet med mål och resultat fortsätter 
under 2017. 

 

Finansiella mål 
 

Kommunfullmäktige fastställde i 
november 2013 (Kf § 106/2013) nya 
ekonomiska styr-regler innehållande 
finansiella mål att gälla från och med 2014. 
Syftet med styrreglerna är att tydliggöra 
ansvar och befogenheter för god 

 
Perspektiv 

 
Övergripande mål 

 
Mått 

 
Bedömning 
 

Medborgar-
/kundperspektiv 

Vi har en positiv bild av 
kommunen hos alla som bor, 
besöker och verkar i 
kommunen  

Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i 
verksamheternas NKI-mätningar ska 
sammantaget öka jämfört med 2015 

Fler nystartade företag 

Fler sålda tomter för bostäder och 
näringsverksamhet 
 

+ 
 
 
+ 
 
+ 

Process-
perspektiv 
 

Vi har ett effektivt arbetssätt Antalet dokumenterade processer i 
kommunens verksamheter ska öka  

- 

Medarbetar-
perspektiv 

Vi har kompetenta och 
motiverade medarbetare 
som bidrar till att målen nås 
 

70 % av omdömet på arbetsgrupperna ska i 
lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra.  + 

Ekonomi-
perspektiv 

Vi ska under planperioden 
ha ett positivt resultat som 
motsvarar minst 1,5 % av 
summan av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram 

Uppfyller de ekonomiska styrreglerna 

 
+ 
 
+ 
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ekonomisk hushållning samt uppnå en 
smidig administrativ hantering. Nuvarande 
finansiella mål är inte tillämpliga gällande 
investeringsvolymen, därför kommer det 
tas fram ett särskilt regelverk för detta 
under år 2017. 
 
 

Tjänstegarantier 
 

Utvärdering och uppföljning av de 
tjänstegarantier som varit aktiva under året 
görs i samband med upprättande av 
årsbokslut. Under 2016 var följande 
garantier aktiva: 
 
Kundansvariga på Medborgarservice 
Kundansvariga på Medborgarservice ska 
återkomma inom 24 timmar helgfria 
vardagar till kunder som ställer frågor till 
kommunen. Om det dröjer mer än 24 
timmar ska kunden, efter anmälan, 
kompenseras med en Trisslott. Ingen lott 
delades ut under 2016. 
 
Bygglov 
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 2016 delades 
kompensation ut i två ärenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemtjänst 
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten 
ska påbörjas inom 7 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 2016 och 
ingen kompensation har betalats ut. 
 
Förskola 
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 2016 och kommunen har inte 
betalat ut någon kompensation. 
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Regional utveckling och 
samverkan 
 

Regionalt samarbete i form av 
gemensamma nämnder över 
kommungränserna fortsätter. I den 
gemensamma lönenämnden ingår Tierps, 
Älvkarleby och Knivsta kommuner med 
Tierps kommun som värdkommun. Tierps 
kommun är även värdkommun för den 
gemensamma IT-nämnden för Tierps och 
Älvkarleby kommuner. Regionalt 
samarbete inom räddningstjänsten fortgår 
genom den gemen-samma nämnden för 
räddningstjänst i Tierps, Uppsala och 
Östhammars kommuner med Uppsala 
kommun som värdkommun. Uppsala 
kommun är även värdkommun för den 
gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Samarbetsorganisationen Näringsliv i sam-
verkan (NIS) är en sammanslutning av 
Tierps företagarförening, Örbyhus, Tobo, 
Vendel företagarföreningar och Tierps 
kommun. Under året har det tagits fram en 
ny strategi med ledstjärnan "Sveriges bästa 
företagarklimat".  
 
Det har under året anordnats välbesökta 
frukostmöten på plats hos företag och 
organisationer. Syftet är att vara en 
mötesplats, förmedla information och 
presentera nya företag. Antal besökare är i 
genomsnitt cirka 50 personer på varje 
frukostmöte. Deltar gör företagare, 
organisationer, politiker och tjänstemän 
från kommunen.  
 
Även 2016 anordnades i april en 
uppskattad Företagargala av Tierps 
kommun i samarbete med Näringsliv i 
samverkan (NIS). Cirka 400 personer 
deltog i galan. 
 
Under november 2016 genomfördes en 
företagarkväll i samarbete med 
Affärskompetens och Näringsliv i 
samverkan (NIS) med cirka 300 deltagare. 
Artisten Petter Askergren gav inspiration 

om möjligheter och vikten av att "sticka 
ut". 
 
Tierps Torgsfest genomfördes den 27 
augusti 2016 i samarbete mellan Tierps 
kommun, Näringsliv i samverkan (NIS) 
med flera. Torgfesten hade cirka 4 000 
besökare. Det anordnades bland annat 
lådbilsrace och Dolly Style uppträdde.  
 
 
Tierps kommun deltog i september 2016 
på fastighetsmässan Business Arena 
Stockholm tillsammans med Tierpsbyggen 
och Regionförbundet. 
 
Tillväxtallsvenskan är ett projekt som 
pågår. Med hjälp av en databas ser 
kommunen vilka företag i kommunen som 
är tillväxtföretag, sedan görs riktade 
insatser med besök och dialog gällande hur 
de kan fortsätta växa. 
 
Näringsliv deltar i Ambassadörsnätverket, 
ett nätverk där internationella företag 
samlas med syfte att skapa bra relationer 
och urskilja företags behov.  
 
Tierps kommun deltar med länets 
kommuner i samarbetet Attraktiv 
arbetsgivare för att stärka kommens 
varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
 
Teknikcollege och Vård och 
omsorgscollege drivs inom ramen för 
gymnasiet och i samverkan med 
Uppsalaregionen för att uppnå bättre 
synkning mellan skola och näringsliv. 
 
Kultur och fritid har under året ökat 
samarbetet kring lägerverksamhet för 
kulturskolan med kringliggande 
kommuner, bland annat Enköping och 
Älvkarleby.  
 
Det har på kultur och fritids område under 
året genomförts projekt med föreningar 
och näringsliv, till exempel en 
fotbollssatsning, Live på bio, 
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Familjelördagar och Världens bästa 
sommarlov. 
 
Under hösten 2016 var Kultur och fritid 
närvarande som representant för Tierps 
kommun på Region Uppsalas 
folkhälsomöten RAFF (Regionalt arbete för 
folkhälsa). 
 
Länsstyrelsen håller i samverkan i länet 
gällande ANDT (alkohol, narkotika, 
dopning och tobak) där kommunen finns 
med.  
 
Individ- och familjeomsorgen samverkar 
inom Samordningsförbundet med 
kommunerna i länet, Region Uppsala, 
Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  
 
Arbetsmarknadsenheten har ett nära 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Projekten Integration, Drop-In och 
Delegationen för unga till arbete (DUA) 
genomförs i samverkan för att stödja 
personer till arbete eller studier. 
 

Länsstyrelsen i Uppsala län håller i 
samverkan kring migration och integration 
i länet. På området sker samverkan mellan 
kommunerna i länet, Migrationsverket, 
Landstinget och Försäkringskassan.  

Under 2016 har ett projekt avslutats på 
Wesslandia gällande munhälsa hos äldre. 
Projektet, som har drivits tillsammans med 
Folktandvården, har fallit väl ut och 
påbörjas på andra enheter under 2017. 
 
Sociala aktiviteter för äldre genomförs 
regelbundet i samarbete med 
studieförbund. Exempel på genomförda 
aktiviteter är studiecirklar med 
träningsgrupper, litteratur, minnesträning 
och underhållning.  
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Verksamheternas år 
 

Kommunens medborgare är också dess 
kunder, som påverkas av kommunens 
verksamheter och beslut. Nedan ges en 
sammanfattning av viktiga händelser från 
de olika verksamheterna. 
 
Kommunchef 
En kvalitetsledarutbildning har under året 
genomförts med kommunens samlade 
chefsgrupp. Syftet har i första hand varit 
att förstå samspelet mellan uppdraget och 
kunden för bästa kundnöjdhet.  
 
Medborgarservice - resultatet av kund-
nöjdhetsundersökningen 2016 var något 
lägre jämfört med år 2015. Det beror bland 
annat på fler ärenden inom bygglov och 
markupplåtelse. Det planeras för att utöka 
organisationen för att kunna möta den 
tillväxt som kommunen är inne i. Det är ett 
fortsatt stort intresse för att etablera företag 
och bygga bostäder i kommunen. Tierps 
kommun växer och deltagande på mässor 
och andra forum ger resultat. Det finns ett 
stort intresse för Tierps kommun från 
exploatörer, byggherrar och investerare. 
Flera möten där Tierps fördelar presenteras 
har genomförts under 2016. En tomtkö 
upprättades under året och det är en hög 
efterfrågan på tomter, speciellt i Tierps 
centrala delar. Inom Näringsliv och turism 
sker ett fortsatt arbete med besöksnäring 
och turisminformationen vid till exempel 
Tierp Porten och i Lövstabruk. Arbete med 
att ta fram en ny extern webb (tierp.se) 
fortsätter. Den nya webben beräknas bli 
klar våren 2017. Totalt behandlade 
kommun 264 bygglovs-ärenden år 2016, 
vilket är en ökning med 22 procent jämfört 
med år 2015. Bland annat det större antalet 
ärenden ledde till att ledtiderna blev längre 
under 2016 än år 2015. I september 2016 
presenterade Näringslivets regelnämnd 
undersökningen Bygglov - Handläggning, 
servicegarantier, avgifter och 
resurseffektivitet. Tierp används i 
rapporten som ett gott exempel när det 

gäller arbetet med att korta 
handläggningstider för bygglov. På 
Sveriges nationaldag, den 6 juni, 
genomfördes en välkomstceremoni för 
invånare som är folkbokförda i Tierps 
kommun och som fått svenskt 
medborgarskap under perioden 1 maj 2015 
till 30 april 2016. 
 
För Gemensam service tillkom under året 
uppdraget att leverera tjänster till Tierps 
Energi och Miljö AB (TEMAB) utöver 
kommunens egna verksamheter. Under år 
2016 genom-fördes en omfattande process 
för att skapa en ny kostorganisation i 
kommunen, den nya organisationen 
införande den 1 januari 2017. Dialoger har 
genomförts med föreningar och 
intresseorganisationer inom ramen för 
integrationsberedningens uppdrag. 
 
Kultur och fritid - De publika arrangemang 
som kulturskolan har genomfört har lockat 
mycket folk. Biblioteken lånade ut drygt 3 
000 fler böcker 2016 jämfört med 2015. 
Det motsvarar en sammanlagd ökning med 
3 procent och totalt närmare 105 000 utlån. 
Ett utegym och en hinderbana har byggts 
vid Vegavallen i Tierp. 
Fritidsgårdsverksamheten växer så det 
knakar. Satsningar på ”Familjelördagar” 
och ”Världens bästa sommarlov” har gjort 
att de offentliga programmen för barn och 
ungdomar har utökats samt att 
lovverksamheten i kommunen har 
intensifierats. Konst på väg firade 20 år 
under år 2016 och utställarna fick drygt 20 
000 besök i sina utställningslokaler.  
Kulturarvstrappan är en ny satsning på ett 
kulturarvsprogram för grundskolan.  
 
Två projektledare för integration har 
anställts inom utanförskapsprojektet med 
sin placering hos Kultur och fritid. 
Projektledarnas uppdrag är dels att ta fram 
en handlingsplan för integration utifrån 
kommunens antagna strategi för 
integration. Deras uppdrag är också att 
förebygga utanförskap genom att arbeta 
aktivt med civilsamhället i olika projekt. 
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Syftet är att nyanlända ska komma in i 
samhället på ett så bra sätt som möjligt. 
 
I Förskoleverksamheten har plats inom 
barnomsorgen kunnat erbjudas enligt 
lagkrav, det vill säga inom 4 månader. 
Antal barn per vuxen har minskat, men 
ligger fortfarande över riksgenomsnittet. 
Det är brist på förskollärare, vilket leder 
till att andelen förskollärare per område har 
minskat. Delar av verksamheten har under 
året fått bedrivas i paviljongsystem 
eftersom två förskolor har varit 
mögelskadade och eftersom antalet barn 
ökade mer än enligt prognosen. 
 
I Grundskolan har elevernas meritvärden 
stigit något, men det ligger fortfarande 
under riksgenomsnittet i tre av fyra 
rektorsområden. Elevundersökningar som 
har gjorts tyder på god trivsel och att 
eleverna känner sig trygga i skolan. 
Grundskolorna i Tierps kommun steg med 
85 placeringar i SKL:s årliga ranking 
Öppna jämförelser: Grundskola 2016 när 
hänsyn tas till socioekonomiska förut-
sättningar. Nuvarande placering är 165 av 
landets 290 kommuner. Andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen i 
grundskolan i Tierps kommun var 91 
procent läsåret 2015/2016. Det är högre än 
i Uppsala län och i riket där motsvarande 
siffror var 86 respektive 85 procent.  

Inom Gymnasieskolan har 
genomströmnings-hastigheten ökat och 
kommunen ligger nästan i nivå med 
rikssnittet. Även elevernas betyg har stigit 
och de ligger också i nivå med rikssnittet. 
Antalet elever har ökat med 150 stycken 
under året. Genom ett frånvaroprojekt 
inom gymnasieskolan frånvaron halverats. 
Arbets-sättet implementeras nu i ordinarie 
verksamhet. Omsättningen av personal i 
skolans ledning har fortsatt varit hög. I 
november 2016 kom beskedet att 
Högbergsskolan certifierats för att ingå i 
vård- och omsorgscollege region Uppland.  
 

Äldreomsorgen: Socialstyrelsens nationella 
undersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” undersöker äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och 
på äldreboende. Undersökningen 2016 
visar att 94 procent är mycket 
nöjda/ganska nöjda med hemtjänsten som 
helhet, vilket är 2 procent mer än år 2015. 
97 procent är nöjda med personalens 
bemötande och 94 procent svarade att de 
känner förtroende för personalen. 
Resultatet avseende trivsel på vård- och 
omsorgs-boendena visar att 83 procent är 
nöjda, det är jämförbart med det nationella 
resultatet. Hur nöjda kunderna är avseende 
bemötande har sjunkit till 88 procent, 
vilket är en 6 procent mindre jämfört med 
tidigare undersökning. Antalet klagomål 
gällande städningen inom hemtjänsten har 
ökat kraftigt under 2016 på grund av sämre 
kvalitet vid byte av städleverantör. Avtalet 
kommer fasas ut under första halvåret 
2017. Läkemedelsavvikelserna har minskat 
med 16 procent. De fallavvikelser som 
skedde under året kan hänföras till ett fåtal 
kunder med stort omvårdnadsbehov. 
Verksamheterna arbetar aktivt med att 
försöka förbygga fall genom att använda 
Senior Alert och informera kunden om 
hemsäkerhet. Verksamheten har haft få 
klagomål under året, ingen Lex Sarah 
anmälan och två stycken Lex Maria 
anmälningar. Dessa har utretts utifrån risk 
och händelseanalys med 
förbättringsaktiviteter som åtgärd för att 
minimera risken att händelserna inträffar 
igen. Alla enheter har haft fortsatta 
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
enhetschefer och undersköter-skor. En 
trestegs introduktion för nyanställda har 
införts. Den består av en första del som är 
övergripande, därefter en 
verksamhetsspecifik del för äldreomsorgen 
och slutligen introduktion på arbetsplatsen. 
 
Inom Funktionshindradeomsorgen genom-
fördes brukarundersökningen Kompassen 
under 2016.  Resultatet visar ett förbättrat 
resultat gällande trygghet, inflytande och 
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bemötande i jämförelsen med föregående. 
Däremot har resultatet på frågan om hur 
nöjd kunden är med insatsen sjunkit från 
att 90 procent är nöjda till 88 procent. 
Verksamheten har utvecklat arbetet med 
teamträffar. Alla enheter inom 
gruppbostäder har nu teamträffar där de 
olika professionerna deltar. Det har infört 
olika aktiviteter för att öka kundernas 
delaktighet och inflytande genom 
delaktighetsmodellen Verksamheten har 
haft ett samarbete med kultur och fritid 
under 2016, flera studiecirklar har 
genomförts med teman så som matlagning 
och natur. En trestegs introduktion för 
nyanställda har införts. Den består av en 
första del som är övergripande, därefter en 
verksamhetsspecifik del för LSS och 
slutligen introduktion på arbetsplatsen. 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen verk-
ställdes fattade beslut snabbt under året. 
Antalet hemtjänsttimmar har gått ner 
jämfört med föregående år. Antal familjer 
som är beroende av försörjningsstöd 
fortsätter minska. Det har minskat från 625 
familjer under 2015 till 567 under 2016, 
vilket är en nedgång med 9,3 procent. 
Antal placerade barn har sjunkit i antal från 
52 barn i början av 2016 till 43 barn i 
början av 2017. En tredjedel av alla 
inskrivna på Arbetsmarknadsenheten går 
vidare till sysselsättning och/eller studier. 
Arbetet med systematisk kvalitetssäkring i 
enlighet med Socialstyrelsen föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete har fortsatt. Många 
processer är nu kartlagda och 
dokumenterade. 
 
Tierps kommunfastigheter AB – Under 
hösten 2016 upphandlades en entreprenör 
för att bygga en ny förskola vid 
Bokbindarlunden. Förskolan, med sex nya 
avdelningar, beräknas stå klar till årsskiftet 
2017/2018. Förstudien för Kulturhus 
Möbeln startade redan under 2015. En 
planlösning har arbetats fram. Lokalerna 
ska bjuda in till olika kulturella evenemang 

och bland annat innehålla bibliotek och 
café. Kulturhuset planeras stå klart tidigast 
under hösten/vintern 2018. Vid 
Badhusgatan i Tierp färdigställdes 16 
stycken lägenheter under hösten 2016.  
Ytterligare 40 lägenheter färdigställs under 
våren 2017. I och med det är hela projekt 
vid Badhusgatan klart. I Högbergsparken 
intill Högbergsskolan har byggnationen 
påbörjats av två byggnader med totalt 54 
stycken lägenheter. Ett av husen ska bli 
studentboende för Högbergsskolan. Vid 
Björkgården i Tierp påbörjades en 
ombyggnation till trygghetsboende under 
hösten 2016. Det kommer att bli totalt 18 
lägenheter som planeras stå färdiga i slutet 
av 2017. Flera verksamhetslokaler haft 
problem med inomhusmiljön, vilket har sin 
grund i byggnadsfel och tidigare eftersatt 
underhåll. Det är problem med 
inomhusmiljön i Örbyhus skola (hus L) 
och Vallskoga förskola i Tierp. Dessa 
lokaler ersätts tillfälligt med paviljonger. 
En utredning visade att byggnaderna var i 
för dåligt skick för att renovera. Därför ska 
det uppföras nya byggnader på samma 
platser med start under 2017. Under 2016 
har ett antal energieffektiviseringsprojekt 
genomförts eller påbörjats. Under året har 
bolagets två externa leverantörer av 
lokalvård valt att, i samförstånd, avsluta 
avtalen i förtid på grund av många 
avvikelser och en hård kontroll beträffande 
avtalsefterlevnad. Det har medfört att 
ytterligare lokalvård har tagits över i egen 
regi. Från och med 2017 kommer all 
lokalvård att köpas från Tierpsbyggen. 
 
AB Tierpsbyggen – Det är en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder och lokaler. Det 
genomsnittliga antalet outhyrda bostads-
lägenheter under 2016 uppgick till 6 
stycken, år 2015 var det 8 stycken. De nya 
bostäder som färdigställdes under 2016 i 
Tierp, Örbyhus och Skärplinge hyrdes ut 
på en gång. Detta trots en relativt hög 
hyresnivå jämfört med det befintliga 
lägenhetsbeståndet. Den höga 
nyproduktionstakten av lägenheter och en 
lokalvård i egen regi har lett till att 
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personalstyrkan ökat från 35 stycken för 
några år sedan till över 100 personer i 
början på 2017. 
 
Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) - 
Under året har TEMAB tagit över ett stort 
antal fastigheter och anläggningstillgångar 
från Tierps kommun i samband med att 
verksamheten övergått till bolaget. Genom 
avtal med Tierps kommun har bolaget köpt 
administrativa tjänster av kommunen, 
bland annat redovisning och bokslut, 
upphandling, HR, lönehantering och IT-
tjänster. Några av de stora projekt som 
genomförts eller påbörjats under år 2016 är 
Västlands vattenverk, Snatrabodarna- och 
Alvägens ledningsnät. Upphandling av nya 
sopbilar har genomförts för inköp 2016 
och 2017. Insamling av matavfall har 
påbörjats under 2016 för de kommunala 
verksamheterna och under 2017 kommer 
samtliga verksamheter och hushåll kunna 
separera matavfall från övrigt 
hushållsavfall. Upphandling av yttre 
skötsel av gator och grönytor har 
genomfördes under vintern 2016. Bolagets 
styrelse beslutade i december 2016 om att 
bygga en industrianläggning för den egna 
verksamheten där bolaget kan samordna 
garage, tvätthall, lager, förråd och kontor. 
 
Tierps Fjärrvärme AB - Under året har sju 
fastigheter nyanslutits, sex villafastigheter 
och en flerfamiljsfastighet. Totalt är 443 
fastigheter anslutna. Produktionen har varit 
något högre än under samma period 
föregående år. Under året har några 
allvarliga avbrott skett på grund av 
blixtnedslag och elbortfall, vilket lett till 
längre reparationer och ökade kostnader 
för leveranserna samt för reparationerna. 
Året har, ur energiförbrukningssynpunkt, 
varit cirka 4 procent mildare än normalåret. 
All personal har under året deltagit i 
kompetens-utvecklingsprogrammet 
”Kompetenslyftet” tillsammans med 
personal från TEMAB. Programmet pågår 
även under början av 2017. 
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Finansiell analys 

Ekonomiperspektivet 

Tierps kommun redovisar ett positivt resultat 
för 2016. Årets redovisade resultat är 42,8 
mnkr, vilket är 24,6 mnkr bätre än vad som 
budgeterats. Jämfört med förra året är det en 
förbättring med 28,9 mnkr. För 2015 bidrog 
återläggning av felaktiga upplupna intäkter i 
boksluten 2013 och 2014 till en minskning av 
resultatet med 5,6 mnkr samtidigt som 
tillfälliga intäkter från återbetalning av tidigare 
försäkringspremier från AFA påverkade 
resultatet positivt med 8,2 mnkr. Redovisade 
resultat för 2016 innehåller inga jämförelse-
störande poster. 
  

Resultat (mnkr) 

2014 2015 2016
Budgeterat resultat 20,6 23,4 18,2
Årets resultat 8,2 13,9 42,8
Andel av skatt och 
kommunelekonomisk 
utjämning 0,8% 1,3% 3,8%
 

Resultat år 2007-2016 (mnkr) 

 
 
Intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning ökade med 
46,0 mnkr eller 4,3 procent jämfört med 2015 
och uppgick totalt till 1 119 mnkr. I detta ingår 
en negativ slutavräkning för 2015 med 
4,2 mnkr. Skatteintäkterna ökade med 4,8 
procent och generella statsbidrag och 
utjämning med 3,3 procent. Jämfört med 
budget blev intäkterna 16,2 mnkr sämre. 
 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändringar i procent 2014 2015 2016
Skatter och 
kommunalekonomisk 
utjämning 5,4 3,3 4,3
Verksamhetens 
nettokostnader 5,6 2,8 2,0
Nettokostnader justerade 
med jämförelsestörande 
poster 3,8 2,8 2,0
 
 
Under året ökade nettokostnaderna med 
21,7 mnkr eller 2,0 procent att jämföra med 3,3 
procent 2015 och 5,6 procent 2014. Det är 
viktigt att fortsatt följa 
nettokostnadsutvecklingen och säkerställa att 
den inte överstiger skatteunderlagets 
utveckling.  
 
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 2016 var positivt och 
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till 
38,2 mnkr. Kommunen har inget kvar att 
återställa av tidigare underskott. 

Balansavstämning (tkr) 
Årets resultat 42 801
Avgår samtliga realisationsvinster -4 592
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 38 209
Avgår medel till 
resultatutjämningsreserv 0
Tillkommer medel från 
resultatutjämningsreserv 0
Årets balanskravsresultat 38 209

Balanskravsunderskott från tidigare år 0
Summa balanskravsresultat 38 209

 
Riksdagen fattade 2012 beslut om en för-
ändrad 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. 
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Finansiella mål  

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

oden uppgå till minst 1,5 % av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Detta för att konsolidera ekonomin med 
beaktande av pensionsskuldens utveckling, 
finansiera investeringar och ha handlings-
utrymme för framtida verksamhets-
förändringar. Uppfyllelse: målet uppnås 
inte. Resultatmål uppgår till 3,8 %. 

 
• Investeringarna i den skattefinansierade 

verksamheten ska finansieras av avskriv-
ningar och resultat för samma verksamhet. 
Med andra ord ska inte den årliga investe-
ringsvolymen för skattefinansierad verk-
samhet överstiga summan av avskrivningar 
och resultatet för den skattefinansierade 
verksamheten. Uppfyllelse: Målet uppnås. 
Summan av avskrivningar och resultat för 
skattefinansierad verksamhet överstiger 
nettoinvesteringarna med 47,6 mnkr. 

 

Låneskuld 

Vid årsskiftet uppgick kommunens lång-
fristiga låneskuld till 274,4 mnkr, exklusive 
pensionsåtaganden. Den externa långfristiga 
låneskulden är oförändrad jämfört med år 2015 
och är 270,0 mnkr. Under 2016 har de övriga 
långfristiga skulderna minskat med 5,5 mnkr 
vilket är nettot av överföring av skuld VA-
anslutningar till TEMAB och nya 
investeringsbidrag.  
 

2016 2015
Långfristig låneskuld exkl 
pensionsskuld (mnkr)

274,4 279,9

Långfristig låneskuld kr per 
invånare 13 226 13 622
Långfristig låneskuld i % av 
anläggningstillgångar 39 33  

 

Finansnetto och räntekostnader 

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella 
kostnader och intäkter, för år 2016 var 0,5 
mnkr, jämfört med -3,3 mnkr 2015.  
 
Räntekostnaderna på långfristiga skulder 
minskade med ca 0,7 mnkr till 4,0 mnkr 
jämfört med år 2015. Den genomsnittliga 
räntan för upplåning var 1,35 procent (1,78 
procent föregående år).  
 

Medfinansieringen av Citybanan 

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 mnkr 
jämte indexuppräkning. Den årliga index-
uppräkningen för åren 2009-2015 uppgår till 
2,2 mnkr, vilket belastat kommunens resultat 
åren 2013-2015. Deltagare från delegationen 
för Citybanans medfinansiering och Trafik-
verket överenskommer årligen om lämplig 
uppräkning och eventuell avvikelse från 
faktisk utveckling av SCB:s index regleras i 
efterhand i samband med nästa utbetalning 
2016/2017. Under 2016 har kommunen betalat 
ut ca 3,4 mnkr. Det totala kapitalbeloppet efter 
förändringarna under året uppgår till 13 367 
tkr. Utbetalning av kapitalbeloppet kommer att 
ske åren 2013-2017 enligt nedanstående 
fördelning. 

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013-2017 

År Procent Belopp tkr
2013 10 1 298
2014 15 1 975
2015 25 3 332
2016 25 3 362
2017 25 3 245
Summa 100 13 212  
 
Bidraget är aktiverat på balansräkningens 
tillgångssida och upplöses på 25 år. 
Upplösningen, det vill säga avskrivningen, av 
bidraget påbörjades under år 2013 och har 
hittills belastat kommunens resultat med 1 760 
tkr och kommer att göra det med 440 tkr 
årligen 2016-2037. 
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Pensionsförpliktelser 

Vid årsskiftet uppgick kommunens totala 
pensionsåtagande till 579,0 mnkr, varav 
483,0 mnkr redovisas som ansvarsförbindelser 
utanför balansräkningen. Resterande 17 
procent redovisas som skuld i balansräkningen.  
 
Pensionsåtagandet 

Belopp i tkr 2016 2015
Pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelser 483 037 503 857
varav åldersgrupper tom födda 

1940 80 626 85 940

Avsättningar för pensioner 64 586 59 311
Upplupen pensionskostnad, 
individuell del 31 328 30 593
Totalt pensionsåtagande 578 951 593 761
Medel placerade för att möta 
pensionsåtagande 36 000 36 000

Marknadsvärde placerat kapital 38 745 37 274
 

Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26 % 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 basbelopps-
uppräkning, och minskar med utbetalningarna 
av pensioner. Genom att pensionerna redovisas 
enligt ”blandmodellen” kommer kostnaderna 
att redovisas först i samband med utbetalnin-
gen. En ökning av ansvarsförbindelsen innebär 
ett åtagande som kommer att belasta resultatet 
i framtiden. Ansvarsförbindelsen har minskat 
under 2016 tack vare att utbetalningarna har 
överstigit ränteuppräkningen.  
 
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 mnkr till stiftelsen, varav 12 mnkr avser 
2013 och 24 mnkr 2014. Marknadsvärdet 
uppgick den 31 december 2016 till 38,8 mnkr. 
Överföringen till stiftelsen utlöste särskild 
löneskatt med 8,7 mnkr. Båda dessa poster är 
aktiverade som finansiella tillgångar i 

balansräkningen. Värdetillväxten i stiftelsen 
beskattas inte. År 2017 kommer ytterligare 60 
mnkr inklusive särskild löneskatt att avsättas 
för ändamålet. Överföringen belastar inte 
kommunens resultaträkning, men måste 
likvidmässigt beaktas i kommunens budget-
process.  
 
Placeringen i stiftelsen avser att trygga ut-
fästelser om pension som givits av Tierps 
kommun åt dess arbetstagare, tidigare arbetsta-
gare eller deras efterlevande och som intjänats 
till och med år 1997 åt arbetstagare födda 1940 
och tidigare eller deras efterlevande. Detta 
åtagande har av KPA beräknats till 80,7 mnkr 
inklusive löneskatt per 2016-12-31. 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 pensions-
kostnaderna och att avstå från gottgörelse de år 
då kostnaderna klaras inom ramen för de 
skatteintäkter som finns. 
 
Årets pensionskostnader inklusive löneskatt 
uppgår till 64,4 mnkr. Utöver kostnaden för 
innevarande år ingår 25,1 mnkr som avser 
utbetalningar av pensioner från ansvars-
förbindelsen. Denna del av pensionskostnaden 
avser pensionsrättigheter som intjänats före 
1998. Motsvarande siffra för 2015 var 24,2 
mnkr.  

Årets pensionskostnader inkl. löneskatt 
Belopp i tkr 2016 2015

Pensioner avgiftsbestämd del 31 242 31 546
Förändring avsättning 
pensioner 5 275 5 716
Pensionsutbetalningar 27 445 26 759
Övriga pensionskostnader 861 804
Summa 64 823 64 824

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

 
Årets pensionskostnader är i stort sätt lika stora 
som för 2015. bl.a. beroende på en ökning av 
intjänad förmånadsbestämd ålderspension och 
högre kostnader för avgiftsbestämd 
ålderspension. De årliga kostnaderna väntas 
öka något 2017 för att därefter öka till ca 
75 mnkr år 2019. 
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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 2007-2016, procent 
 

 
 
Soliditeten för kommunen år 2016 var 45,6 
procent, jämfört med 45,5 procent år 2015. 
Soliditeten har inte förändrats nämnvärt de 
senaste åren. Om man även tar hänsyn till 
pensionsförpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse var soliditeten 1,1 procent, 
jämfört med -5,2 procent föregående år. 
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Drift- och 
investeringssammandrag 
Resultat jämfört med budget 2016 

Kommunen upprättar årligen en budget. Drift-
redovisningen visar avvikelsen i förhållande 
till den budget som kommunfullmäktige be-
slutat för verksamheterna för året. I drift-
redovisningen har interna transaktioner inte 
eliminerats.  
 
Årets utfall jämfört med budget visar ett 
överskott på driftbudgeten med totalt 
42,8 mnkr. De största positiva avvikelserna 
mot budgeten uppvisar Medborgarservice med 
11,3 mnkr, Individ-och familjeomsorgen med 

9,6 mnkr, Gemensam service med 5,0 mnkr 
och Gymnasieskolan 4,7 mnkr. De största 
negativa avvikelserna redovisar 
Funktionshindradeomsorgen -4,6 mnkr, 
Förskolan -2,8 mnkr och Äldreomsorgen -2,5 
mnkr.  
 

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

 

Driftredovisning och finansiering 2016 (tkr) 

Nämnd/ansvarsområde Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Årsvis 
förändring

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Revision -863 -895 -32 -1 000 105
Valnämnd -1 -7 -6 -28 21
Jävsnämnd -36 -28 8 -38 10
Lönenämnd -10 0 10 0 0
It-nämnd 0 0 0 0 0
Summa Kommunstyrelse: -1 066 062 -1 067 754 -1 692 -1 091 502 23 748

Kommunchef -21 309 -21 651 -343 -23 927 2 276
Gemensam service -30 285 -26 403 3 882 -31 419 5 016
Medborgarservice -18 377 -69 479 -51 103 -80 764 11 285
Summa Produktion: -996 092 -950 220 45 872 -955 392 5 172

Samhällsbyggnad -53 550 0 53 550 0 0
Va-enhet -7 529 0 7 529 0 0
Renhållningsenhet 0 0 0 0 0
Kultur och fritid -60 946 -63 927 -2 981 -64 038 110
Förskola -89 037 -94 366 -5 328 -91 608 -2 758
Grundskola -226 690 -228 491 -1 801 -229 205 714
Gymnasieskola -120 422 -119 492 931 -124 150 4 659
Äldreomsorg -213 198 -223 812 -10 614 -221 302 -2 510
Funktionshindradeomsorg -78 898 -84 760 -5 863 -80 148 -4 612
Individ och familjeomsorg -145 822 -135 373 10 449 -144 941 9 568

-1 066 972 -1 068 684 -1 712 -1 092 568 23 884
Finansiering 1 080 830 1 111 486 30 655 1 110 813 673
Budgetutfall totalt 13 858 42 801 28 943 18 245 24 556
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Verksamhet Kommunchef redovisar ett 
överskott på 2,3 mnkr. Detta beror på 
försening av implementeringen av e-
tjänsteplattformen. Projektet "Karriär och 
utveckling i länet" inte kommit igång p.g.a 
omorganisation i Uppsala kommun. Utöver 
detta kan överskottet hänföras till försening i 
rekrytering av dels kommunstrateg och 
projektledare för projektet 
"omlastningscentral". Dessutom redovisar 
verksamheten utanförskap ett överskott om ca 
1mnkr vilket beror på att projekt inom skola 
och socialtjänst inte startat som planerat. 

Gemensam service redovisar ett överskott med 
5,0 mnkr. Budgetavvikelsen beror i stor 
utsträckning på överskott på personalkostnader 
orsakat av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. 
Dessutom har man köpt in något mindre 
konsulttjänster än beräknat. 

Överskottet hos Medborgarservice på 11.3 
mnkr beror på ej budgeterade reavinster med 
4,0 mnkr. Dessutom redovisar 
personalkostnaderna ett överskott på 2,5 mnkr 
på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Ej 
genomförda entreprenader medför också en 
positiv budgetavvikelse med 4,8 mnkr. 

Underskottet inom Förskolan på -2,8 mnkr 
beror i första hand på ökning av antalet barn 
utöver prognos vilket inneburit ökade 
personalkostnader. Kostnaderna har också ökat 
i och med fuktskador i två förskolor 

Gymnasieskolan har ett överskott på 4,7 mnkr. 
Ett överskott redovisas och det hänger ihop 
med osäker leverans av återsökta medel från 
Migrationsverket samt lägre interkommunala 
kostnader än planerat. 

Funktionshindradeomsorgen redovisar ett 
underskott på -4,6 mnkr. 2016 års underskott 
kan i stor utsträckning härledas till Personlig 
assistans som redovisar ett underskott på -4,4 
mnkr. Verksamheten har en övertalighet av 
medarbetare. Dels pga. att antalet kunder 
minskat och att omplaceringar inte kunnat 
genomföras tillräckligt snabbt, men också för 
att medarbetare erbjudits 75 % anställning och 
arbetstiden inte gått att planera ut i den mån 
som förutspåtts. Åtgärder har vidtagits under 
hösten 2016, men en hållbar nivå kommer inte 
att nås förrän några månader in på 2017. 
Förutom Personlig assistans redovisar även 
Karlholms servicebostad ett underskott på -1.5 

mnkr. Servicebostaden har varit 
underbudgeterad från driftstarten.  

Verksamhetens intäkter ökade jämfört med 
föregående år med 4,2 mnkr. Intäktsökningen 
beror till stor del på ökad ersättning från 
Försäkringskassan avseende personlig 
assistans. Ersättningen har ökat med 2,8 mnkr 
på grund av volymökningar.  

Individ-och familjeomsorgen har ett överskott 
på 9,6 mnkr. Intäkterna översteg budget med 
46,5 mnkr. Det beror på att budgeten 
beslutades innan flyktingströmmen hösten 
2015 var ett faktum. Kommuntal och 
ersättningar fastställdes i november 2015, 
vilket medförde att den lagda intäktsbudgeten 
visade sig vara för låg.  Motsvarande finner 
man på kostnadssidan för flyktingströmmen, 
där man budgeterat 36,6 mnkr för lågt. 
Skillnaden däremellan ungefär motsvarar det 
totala överskott IFO visar. 
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Nettokostnad per verksamhet 

Totalt ökade nettokostnaderna för kommunens 
verksamheter, exklusive finansförvaltning, 
med 0,2 procent, jämfört med 2,9 procent året 
innan. Inte heller i denna redovisning har 
interna transaktioner eliminerats. Per invånare 
har dock nettokostnaden minskat med 0,8 
procent år 2016, jämfört med 1,3 procent året 
innan. Social omsorg och utbildning svarar 
tillsammans för 83 procent av nettokostnaden. 
 
 
Fördelning nettokostnad(%): 
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Investeringsredovisning 

Tierps kommun har de senaste tio åren 
investerat ca 538 mnkr netto i nya 
anläggningar och inventarier. Kommunens 
totala bokförda värde av anläggningar och 
inventarier uppgick 20161231 till 546,8 mnkr. 
Under 2016 har anläggningstillgångar till ett 
bokfört värde av 172,1 mnkr sålts till 
nybildade dotterbolaget Tierps Energi och 
Miljö AB som en följd av 
verksamhetsöverföring av VA och renhållning. 

Nettoinvesteringar i fasta priser (2016 års 
prisnivå, mnkr) 

 
 
Investeringsbudgeten för år 2016 uppgick 
totalt till 76,9 mnkr. Detta inkluderar tilläggs-
budgeteringar med 12,5 mnkr för projekt som 
påbörjades men ej färdigställdes 2015. 
Förbrukning av investeringsmedel uppgår till 
33, mnkr per 31 december. Tilläggsanslag för 
påbörjade men ej färdigställda  

 
investeringsprojekt har anslagits med 33,8 
mnkr i budget 2017.  
 
Av det redovisade budgetöverskottet svarar 
Medborgarservice för 37,3 mnkr. Under 2016 
påbörjade men ej färdigställda 
investeringsprojekt verksamhet uppgick till 
totalt ca.34 mnkr vilket har genererat 
tilläggsanslag 2017. Den helt dominerande 
delen av beloppet avser investeringar på 
Samhällsbyggnadsenheten varav det enskilt 
största projektet är Sydvästra industriområdet 
(15,2 mnkr). Förseningarna beror bl.a. på 
förseningar i upprättande av detaljplan, 
kapacitetsbrist hos entreprenörer och vissa fall 
mindre upphandlingsproblem. 
En revidering kommer senare att ske 2017 av 
hela Medborgarservice fastställda 
investeringsbudget 
 
Individ-och familjeomsorg redovisar ett 
överskott på 3,1 mnkr. Detta beror på att när 
budgeten lades planerades byggnation av ett 
boende för ensamkommande asylsökande barn. 
Behovet har tillgodosetts på annat sätt och 
medlen har därför inte tagits i anspråk 
 
Större investeringsprojekt under 2016: 
 

 

• Diverse infrastrukturåtgärder 9,9 mnkr 
• Sydvästra industriområdet 5,1 mnkr 
• Gatubelysning 2.0 mnkr 
• Lekplatser 1,9 mnkr 

• Gång och cykelvägar 1,6 mnkr 
• Övrig exploatering 1,6 mnkr 

 

Investeringsredovisning 2016 (tkr) 

Ansvarsområde Utgifter Inkomster Netto-
investeringar

Avvikelse 
mot budget

Kommunstyrelsen: 41 108 7 468 33 639 -43 297
Gemensam service 568 0 568 -682
Medborgarservice 31 735 7 252 24 483 -37 261
Produktion: 8 805 216 8 589 -5 353

Kultur och fritid 1 829 0 1 829 -385
Förskola 432 0 432 57
Grundskola 854 0 854 -246
Gymnasieskola 1 607 0 1 607 -393
Äldreomsorg 2 061 216 1 845 -1 158
Funktionshindradeomsorg 345 0 345 -155
Individ och familjeomsorg 1 677 0 1 677 -3 073

Summa skattefinansierad verksamhet 41 108 7 468 33 639 -43 297
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarperspektivet 

Arbetet fortskrider kring att ständigt sträva 
efter att vara en attraktiv arbetsgivare och 
därigenom utveckla kommunens verksamhet.  
 
Kommunens mål är att bibehålla och öka 
engagemanget hos alla medarbetare och 
därigenom skapa hälsosamma och väl 
fungerande arbetsplatser. Detta sker bl.a. 
genom att utveckla allas delaktighet i 
verksamheten och genom att kommunens 
värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, 
Kundfokus och Mod ständigt ska genomsyra 
det dagliga arbetet. 
 
Överläggningar inför löneöversyn 2016 
påbörjades hösten 2015 och avslutades under 
april. De nya lönerna betalades ut i april för 
alla utom grupperna inom Kommunal som fick 
sina löner utbetalda retroaktivt i oktober.  
Individuella lönesamtal ägde rum för alla 
medarbetare.  
 
Den kompetensutvecklingsprocess som 
startades upp 2015 för att öka förståelsen och 
kunskapen om individuell lön hos medarbetare 
fortgår. Den nya lönepolicyn gäller från och 
med 1 januari 2016.  
 
Från och med 1 januari 2016 har medarbetare 
möjlighet att byta in semesterdagstillägg mot 

extra ledig tid. Syftet är att ge medarbetare 
möjlighet till fler återhämtningsperioder samt 
en möjlighet för Tierps Kommun att minska 
semesterskulden. Samtliga semesterdagar 
innevarande år ska tas ut innan bytet kan ske. 
Denna möjlighet har uppskattats av många.   
 

Personalfakta  

2016 2015
Medelålder 47 47
Antal tillsvidareanställda 1 608 1 541
Sjukfrånvaro % 6,7 5,7
Andel kvinnor % 80 84%
Antal årsarbetare* 1 668 1611
Utbetalda löner, arvoden mnkr** 557,2 537,7
Antal utbetalda löner 32 667 31 331

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

 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 67 
personer från föregående år och antalet 
årsarbetare har ökat med 57. 
 

Årsarbetare fördelat på verksamhet. 

 
Nedan redovisas det totala antalet årsarbetare 
per verksamhet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tierps Energi och Miljö AB bildades vid årsskiftet med åtföljande verksamhetsövergång för 
personal. Inom IFO har utökning av boende för ensamkommande asylsökande barn (HVB 
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Bergis) och uppstart av administrativ enhet genererat utökning av antalet årsarbetare. Inom 
förskolan har antalet årsarbetare ökat med anledning av ett större antal barn. Det har även 
gjorts en satsning på minskat antal barn per vuxen. Inom gymnasiet beror ökningen, dels på 
flyktingsituationen under 2015 men också på att antalet elever med särskilda behov ökat. 
Inom grundskolan beror ökningen, dels med på flyktingsituationen under 2015, dels på att 
antalet elever med särskilda behov ökat. Dessutom har antalet inskrivna barn i 
skolbarnsomsorgen ökat. Inom funktionshindradeomsorgen har ökningen av årsarbetare skett 
inom personlig assistans och Karlholms servicebostad. Det ökande antalet årsarbetare inom 
äldreomsorgen härrör till det ökade sjuktalet.  
 
 

Personalförsörjning 

Medelåldern i kommunen är 47 år och är 
oförändrad från 2015.  
 

Åldersfördelning  

Nedan återges åldersfördelningen bland 
tillsvidareanställda i kommunen. 
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Kommunens rekryteringsbehov i samband med 
åldersavgångar kommer att öka för att nå sin 
kulmen när de som idag befinner sig i 
intervallet 50-59 år pensioneras.  
 
Totalt 268 av kommunens medarbetare uppnår 
pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem 
åren.  
 
För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs ett 
ständigt pågående arbete för att möta de krav 
som framtidens medarbetare ställer då de väljer  
arbetsgivare. Ett positivt arbetsklimat och att 
ha balans i livet mellan arbete och fritid är två 
faktorer som väger tungt i attitydmätningar.  
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen för år 
2016 var 6,7 procent av tillgänglig ordinarie 
arbetstid, vilket är en ökning jämfört med 
2015, då sjukfrånvaron var 5,7 procent.  
 
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verk-
samhet finns de högsta sjuktalen inom 
förskolan och äldreomsorgen. Sjukfrånvaron 
var högst i gruppen 50 år och äldre, där den 
uppgick till 7,3 procent. Den lägsta sjukfrån-
varon fanns i gruppen 29 år och yngre där den 
uppgick till 4,3 procent. Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,4 
procent och för män till 3,3 procent. Den 
högsta sjukfrånvaron återfanns bland kvinnor 
mellan 30-49 år är den uppgick till 7,9 procent. 
 
Långtidssjukfrånvaron, dvs. när en person varit 
sjuk längre än 60 dagar, uppgick för 2016 till 
37,8 procent av den totala sjukfrånvaron i 
kommunen. Det är en ökning i jämförelse med 
2015 då den var 36,3 procent. Långtids-
sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och 
äldre, där den uppgick till 40,9 procent. I 
åldersgruppen 29 år och yngre var 
långtidsjukfrånvaron lägst med 13,2 procent. 
Kvinnors sjukfrånvaro var högre än männens. 
Långtidssjukfrånvaron uppgick till 
39,6 procent för kvinnorna och för män 
uppgick den till 15,7 procent. Sjukfrånvaron 
följer rikstrenden. En trend som bör brytas med 
intensifiering av åtgärder anpassade för varje 
verksamhet. Det finns även skäl att speciellt 
uppmärksamma de traditionellt 
kvinnodominerade verksamheterna och aktivt 
arbeta med jämställdhetsfrågor.
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*Långtidssjukfrånvaro är när en person varit sjuk längre än 60 dagar. 
 

Total sjukfrånvaro per verksamhet 2016 
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Kommunchef

Gemensam service

Medborgarservice

Gymnasieskola

Grundskola

Förskola

Äldreomsorg

Indvid- och familjeomsorg

Funktionshindradeomsorg

Kultur och fritid

Hela kommunen

% av den totala sjukfrånvaron

2016 2015
Sjukfrånvaro Totalt - 29 år 30-49 år 50 - år Totalt - 29 år 30-49 år 50 - år
Totalt (%) 6,7 4,3 7,1 7,3 5,7 3,9 5,6 6,3
Kvinnor (%) 7,4 4,5 7,9 7,7 6,3 4,2 6,4 6,7
Män (%) 3,3 3,2 3,0 3,9 3,1 2,8 2,1 4,3

varav
Långtidssjukfrånvaro*
Totalt (%) 37,8 13,2 39,8 40,9 36,3 8,6 37,8 40,0
Kvinnor (%) 39,6 15,1 42,1 41,6 36,7 9,9 39,3 38,8
Män (%) 15,7 2,8 9,0 29,6 33,0 1,2 16,6 48,5
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Rehabilitering 

 
Då kommunen har en högre sjukfrånvaro 2016 
än 2015 är det viktigt att intensifiera arbetet 
med att sänka sjukfrånvaron. Detta görs bl.a.  
genom ett nära samarbete med 
försäkringskassa och företagshälsovård. 
Kommunen är även representerad i ett nätverk 
bestående av forskare och praktiker initierad av 
försäkringskassan. Syftet är att ta del av 
forskning som kan omsättas i verksamheten för 
att skapa hälsosamma arbetsplatser. Genom 
utbytet kan även angelägen forskning initieras.      
Kommunen följer den utveckling som generellt 
sker i landet vad gäller sjuktal. Sjuktalet stiger 
och är högst för kvinnor. 
 
Ett verksamhetsstöd för rehabilitering, 
ADATO har införskaffats för att cheferna 
lättare ska kunna hantera sina rehabiliteringar. 
 

Kompetensutveckling 

Kommunen har som målsättning att vara en 
utvecklande och attraktiv arbetsplats. 
Medarbetarnas samlade kompetens är en av 
kommunens viktigaste resurser för att driva 
verksamheten framåt och en förutsättning för 
att kommunen ska kunna uppfylla sina 
åtaganden.  
 
Under 2016 bedrevs kompetensutveckling 
inom kommunen i olika former dvs. regelrätt 
utbildning, nätverk, handledning, projekt, 
webbaserad utbildningar samt studiebesök. 
 
Ett aktivt arbete för att öka medarbetarnas 
möjlighet till utveckling är avgörande för att 
behålla och attrahera medarbetare.  
 

Företagshälsovård  

Kommunen har upphandlat 
företagshälsovård under året då avtalet 
med Länshälsan löpte ut vid årsskiftet. 
Resultatet blev att Previa blir vår 
företagshälsovård från och med 1 januari 
2017. 
 
Kommunens kostnad för företagsvård har för 
2016 varit 1,6 mnkr. Detta är en höjning från 
2015 då kostnaden uppgick till 1,5 mnkr.  

Insatserna fördelar sig på följande sätt: 
 
 

 
 
 
Arbetsmiljö 
 
Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. 
 
En god arbetsmiljö präglas bl.a. av stor del-
aktighet och en rimlig arbetsbörda. 
Ledarskapet såväl som medarbetarskapet är i 
detta avseende viktigt. För att öka 
delaktigheten bland medarbetare och stärka 
arbetsmiljöfrågorna har ett partgemensamt 
arbete inletts för att utveckla 
samverkansavtalet mellan parterna. 
Samverkansgrupperna är tillika 
skyddskommittéer där arbetsmiljöfrågor ska 
behandlas och följas upp.  
 
Den partsgemensamma arbetsgruppen har 
under året arbetat fram en arbetsmiljöpolicy. 
Policyn beskriver hur arbetsförhållandena i 
verksamheterna ska vara för att ohälsa och 
olycksfall ska förebyggas och en 
tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås.  
Arbetet i arbetsgruppen tar nu sikte på att 
uppnå policyns intentioner och mål.  
 
Kommunen har HR-konsulter med mycket hög 
kompetens inom bl.a. området arbetsmiljö. De 
finns som konsultstöd till våra chefer.  
 
Två verksamhetsstöd har införskaffats för att 
underlätta arbetsmiljöarbetet. KIA är ett 
system för rapportering av olycksfall och 
tillbud och ADATO är ett system för att 
underlätta rehabiliteringsarbetet. 
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Friskvård 
 
Syftet med friskvård är att förebygga och 
främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt som 
psykiskt. Kommunens friskvårdplan innebär 
att medarbetare kan välja mellan friskvårds-
timme eller subvention av friskvårdsaktivitet. 
Det har även bedrivits friskvårdaktiviteter på 
arbetsplatser.  
 
Kommunens fritidsförening, Positiva klubben, 
erbjuder aktiviteter till kommunens samtliga 
medarbetare med fokus på ökad trivsel och 
gemenskap. Aktiviteterna som anordnats är 
olika kulturarrangemang, motionsutövning och 
studieverksamhet. Föreningen finansieras med 
bidrag från kommunen. 
 

Framtidsbedömning 
De utmaningar som kommunen står inför är 
framförallt hur välfärdstjänsterna till 
innevånarna i kommunen ska finansieras och 
hur integration och utanförskap ska hanteras. 
Även tillväxtfrågan är av stor betydelse.  Här 
är bostadsförsörjning, kompetensförsörjning 
och kommunikationer viktiga beståndsdelar. 
Ytterligare en fråga som berör oss är hur vi 
skall dra nytta av den tillväxt som sker i 
regionen.  

Från att under många år haft problem med 
tomma lägenheter i flera delar av kommunen 
har vi idag en efterfrågan som vida överstiger 
tillgången på bostäder. Vid årsskiftet stod 9 
000 personer i kö för en bostad hos AB 
Tierpsbyggen och trots att en omfattande 
nyproduktion av bostäder kommit igång svarar 
det ändå inte mot efterfrågan. Detta innebär en 
väntetid för lägenhet hos bolaget på 2-3 år. 

Det har bedrivits ett mycket intensivt 
detaljplanearbete under året för att möjliggöra 
ett ökat bostadsbyggande. De två stora 
områdena är Siggebobäcksområdet i Tierp med 
möjlighet till ca 300 nya bostäder och 
Karlholms strand med möjlighet till ca 450 

bostäder. Karlholms strandprojeket som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handlar om att omvandla Karlits gamla 
fabriksområde, innehåller också hamn, marina 
och olika verksamhetslokaler. 

Det råder också stor efterfrågan på 
verksamhetslokaler. Under slutet av år 2015 
antogs en ny detaljplan, Sydvästra 
Industriområdet i Tierp, med plats för ett 
trettiotal etableringar inklusive plats för en ny 
brand- och ambulans¬station 

Insamling av matavfall har påbörjats under 
2016 för de kommunala verksamheterna och 
under 2017 så kommer samtliga verksamheter 
och hushåll att kunna separera matavfall från 
övrigt hushållsavfall. 

Tierp växer och barnkullarna ökar stadigt. Det 
ställer krav på planeringen av fortsatt 
utbyggnad av barnomsorgen. 

Utsikterna mot förbättrade meritvärden för 
eleverna är god. Analysarbete pågår angående 
betygsättning och andelen elever med 
behörighet till gymnasiet bedöms kunna öka 
eftersom en stor del av eleverna som inte har 
full behörighet saknar godkänt betyg i endast 
ett ämne.  
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Vårdtyngden ökar på grund av dels fler 
multisjuka äldre men också nya diagnoser 
såsom missbruk, psykisk ohälsa m.m. Detta 
kräver en mer anpassad verksamhet avseende 
specifik omvårdnad, ökad kompetens och 
personalresurser. Verksamheten behöver 
fortsätta identifiera och implementera nya 
metoder och arbetsätt. SKL har beslutat att 
rekommendera alla Sveriges kommuner att 
fatta beslut om att anta en rekommendation 
som ska stärka utveckling och kvalitet på vård- 
och omsorgsboenden. I rekommendationen 
pekar man på bl.a. införande av individuell 
behovsbedömning (IBIC), boendemiljön, 
bemanning, behovet av digitalisering och 
ledarskapets betydelse. Man påvisar att det inte 
enbart handlar om utökningar av bemanningen 
utan en individuellt anpassad vård och omsorg 
där nya arbetsätt och metoder behöver tas 
fram. 

Införandet av LOU- upphandlad verksamhet 
kommer att påverka även egenregin på många 
olika områden. Resursfördelning utifrån 
vårdtyngd alt. utförd tid, kvalitetsäkrade 
uppföljningar på enheterna m.m. 
Verksamheten behöver kvalitetsäkra processer 
och rutiner för att kunna kvalitetsäkra en 
likvärdig vård och omsorg.  

Handlingsplan för Boendeplan för Äldre 2014-
2035 är fastställd. Aktiviter har påbörjats och 
ett arbete med ansvariga aktörer fortgår. 
Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende 
beräknas enligt statistiken till år 2020-22. 
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Sifferdel, kommunen 

Resultaträkning 
(tkr) 

 
 

 

2016 2015

Verksamhetens intäkter Not 1 341 446 318 614
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 379 427 -1 327 472
Avskrivningar Not 3 -38 481 -45 910
Verksamhetens nettokostnader -1 076 462 -1 054 768

Skatteintäkter Not 4 795 531 759 121
Generella statsbidrag och utjämning Not 5 323 238 312 777
Finansiella intäkter Not 6 5 578 2 615
Finansiella kostnader Not 7 -5 084 -5 887
Resultat före extraordinära poster 42 801 13 858

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat Not 8 42 801 13 858
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Balansräkning 
(tkr)

2016-12-31 2015-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 9 6 753 7 446
Materiella anläggningstillgångar
    Mark, byggnader och tekniska anläggn Not 10 501 299 670 392
    Maskiner och inventarier Not 11 38 780 41 357
    Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 155 286 129 481
Summa anläggningstillgångar 702 118 848 675

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 13 9 240 9 680

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
    Förråd m.m. Not 14 9 651 8 956
    Fordringar Not 15 178 179 119 867
    Kassa och bank Not 16 185 915 6 778
Summa omsättningstillgångar 373 745 135 602

Summa tillgångar 1 085 103 993 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
    Årets resultat 42 801 13 858
    Resultatutjämningsreserv 0 0
    Övrigt eget kapital 451 960 438 102
Summa eget kapital 494 761 451 960

Avsättningar
    Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 17 64 586 59 311
    Andra avsättningar Not 18 8 887 9 922
Skulder
    Långfristiga skulder Not 19 274 362 279 896
    Kortfristiga skulder Not 20 242 508 192 867
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 085 103 993 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0
Ansvarsförbindelser
    Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
    bland skulderna eller avsättningarna Not 21 483 037 503 857
    Övriga ansvarsförbindelser Not 22 1 202 631 904 709
Leasingkontrakt/hyresavtal Not 23 153 891 127 787
Summa panter och ansvarsförbindelser 1 839 559 1 536 353
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Finansieringsanalys 
(tkr) 
 

Bokslut 2016 Bokslut 2015 

 Löpande verksamhet 
 Årets resultat  42 801 13 858 

Justering för avskrivning 36 609 45 910 

Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Not 13 440 440 

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar Not 17,18 -5 312 - 5 869 

Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not 24 9 130 11 915 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   83 667 66 254 

        

Ö (-) / M (+) av förråd m m -695 -1 177 

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar -58 312 -22 944 

Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder 49 641 -21 111 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   74 301 21 022 

 Investeringsverksamhet 
 Investeringar i immateriella anl.tillgångar Not 9 -211 -627  

Investeringar i materiella anl.tillgångar Not 10,11 -40 894 -61 821  

Försäljning av materiella anl.tillgångar Not 10,11 179 579 3 387 

Investering i finansiella tillgångar Not 12 -26 000 -10 321 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 16 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   112 490 -69 383 

 Finansieringsverksamhet 
 Nyupptagna lån 0 75 000 

Amortering av skuld -7 833 -20 000 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar Not 12 179 64 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -7 654 55 064 

 Periodens kassaflöde   179 137 6 703 

 Likvida medel vid årets början 6 778 75 

Likvida medel vid periodens slut 185 915 6 778 

Förändring likvida medel   179 137 6 703 
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Noter  
Not 1 Verksamhetens intäkter 

2016 2015
Försäljningsintäkter 17 416 18 967
Taxor och avgifter 33 323 82 819
Hyror och arrenden 74 077 73 916
Bidrag 168 150 109 766
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 33 798 27 022
Realisationsvinster 4 592 3 123
Övriga intäkter 10 088 3 001

Verksamhetens intäkter 341 446 318 614
I verksamhetens intäkter 2015 ingår en jämförelsestörande post 
om 8,5 mnkr som avser återbetalning av premier för AGS-KL 
samt Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004, samt i Taxor och 
Avgifter återläggning av upplupna VA avgifter  i  boksluten 
2013 och  2014  vilket minskar intäkterna på sammanlagt 5,6 
mnkr (upplupen intäkt, fordran på VA kollektivet). 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader  

2016 2015
Löner och sociala avgifter 757 482 714 226
Pensionskostnader 52 044 51 793
Material 46 648 48 821
Bidrag 60 988 57 117
Köp av huvudverksamhet 171 809 162 173
Bränsle energi vatten 6 991 10 610
Lokal- och markhyror 181 689 168 494
Konsulttjänster 11 312 7 735
Övriga verksamhetskostnader 90 465 104 231
Reaförlust 0 2 273
Verksamhetens kostnader 1 379 427 1 327 472

  

Not 3 Avskrivningar 
2016 2015

Avskr immateriella tillgångar 903 833
Avskr mark, byggnader o tekn anl 27 605 35 369
Avskr maskiner o inventarier 7 886 8 740
Avskr fordon 215 968
Nedskrivningar 1 872 0
Summa avskrivningar 38 481 45 910

 

Not 4 Skatteintäkter 
2016 2015

Preliminär kommunalskatt 798 903 759 805
Slutavräkningsdifferens föreg. år -4 220 -1 552
Preliminär slutavräkning innev. år 848 868
Summa skatteintäkter 795 531 759 121

 

Not 5 Generella statsbidrag 
2016 2015

Inkomstutjämningsbidrag 230 889 212 310
Kostnadsutjämningsbidrag 31 161 40 713
Regleringsbidrag 0 1 512
Regleringsavgift -701 -782
Bidrag för LSS-utjämning 16 676 18 196
Kommunal fastighetsavgift 38 978 38 208
Generella bidrag från staten 6 236 519
Strukturbidrag 0 2 100
Summa generella statsbidrag 
och utjämning 323 238 312 777

 
Not 6 Finansiella intäkter 

2016 2015
Ränteintäkter, utlånat kapital 47 59
Tierps Fjärrvärme AB, 
aktieutdelning 360 360
Tierps Fjärrvärme AB, 
borgensavgift 272 186
AB Tierpsbyggen, borgensavgift 2 101 1 438
Tierps kommunfastigheter AB, 
borgensavgift 565 306
Tierps Energi och Energi AB, 
borgensavgift 77 0
Övriga ränteintäkter, utdelningar 2 156 266
Summa 5 578 2 615

  

Not 7 Finansiella kostnader 
2016 2015

Ränta upplåning 4 011 4 711
Ränta på pensionsavsättningar 569 753
Indexuppräkning medfinansiering 
Citybanan 156 117
Övriga finansiella kostnader 348 305
Summa 5 084 5 887

  

 
Not 8 Årets resultat 

2016 2015
Årets resultat enl resultaträkning 42 801 13 858
Realisationsvinster -4 592 -3 123
Sänkt diskonteringsränta (RIPS)
Justerat resultat enligt
balanskravet 38 209 10 735
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Not 9 Immateriella tillgångar 
2016 2015

Ingående ack. anskaffningsvärde 13 610 12 983

Årets investeringar 211 627

Årets investeringsinkomster 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 13 821 13 610

Ingående ack. avskrivningar -6 164 -5 331

Årets avskrivningar -903 -833

Årets nedskrivning 0 0

Utgående ack. avskrivningar -7 067 -6 164

Utgående bokfört värde 6 753 7 446

varav:
Ekonomi/personalsystem 0 3
Namnavtal Tierp Arena 5 525 6 092
Ärendehanteringssystem 221 291
Site Vision 130 176
Kommunens Hemsida 198 0
Tidmätningssystem 679 884
Summa 6 753 7 446

 

Not 10 Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

2016 2015

Ingående ack. anskaffningsvärde 1 285 390 1 237 670

Årets investeringar 31 137 51 037

Årets investeringsinkomster -7 252 -3 318

Omklassificering till omsättningstillg 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 1 309 275 1 285 390

Ingående ack. avskrivningar -614 998 -580 480

Årets avskrivningar -27 605 -35 369

Årets uppskrivning sålt/utrangerat -163 501 850

Årets nedskrivning -1 872 0

Utgående ack. avskrivningar -807 976 -614 998

Utgående bokfört värde 501 299 670 392

varav:
Markreserv, expoateringsfastigheter 55 163 47 493
Verksamhetsfastigheter (skolor, 
daghem, idrottsanläggn mm) 308 570 328 900

Publika fastigheter (gator, vägar, parker) 81 438 59 318
Övriga fastigheter 487 353
Fastigheter för affärsverksamhet 54 058 225 220
Pågående ny/ombyggnad 1 584 9108
Summa 501 299 670 392

 

Not 11 Maskiner och inventarier 
2016 2015

Ingående ack. anskaffningsvärde 205 561 194 846
Årets investeringar 9 757 10 783
Årets investeringsinkomster -216 -68
Utgående ack. anskaffningsvärde 215 102 205 561
Ingående ack. avskrivningar -164 205 -154 497
Årets avskrivningar -8 101 -9 708
Årets uppskrivning sålt/utrangerat -4 016 0
Årets nedskrivning 0
Utgående ack. avskrivningar -176 322 -164 205
Utgående bokfört värde 38 780 41 357

varav:
Transportmedel 875 1 772
Maskiner 340 2 741
Inventarier 34 477 33 584
Förbättringsutgifter 680 951
Konstverk 2 408 2 309
Summa 38 780 41 357

 
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier, andelar, förlagsbevis

2016 2015
Tierps Fjärrvärme AB 0 13 800
Tierps kommunfastigheter AB 53 750 53 750
Tierps Kommuns Energi och Miljö AB 39 850 50
Kommuninvest 14 559 14 559
Övriga bolag 25 41

Summa aktier, andelar, förlagsbevis 108 184 82 200

Placering pensionsstiftelse*
2016 2015

Uppsala läns pensionsstiftelse 36 000 36 000
Förutbetald särskild löneskatt 8 734 8 734

Summa finansiell placering 44 734 44 734

Långfristiga fodringar
2016 2015

Örbyhus golfklubb 2 368 2 547

Summa långfristiga fordringar 2 368 2 547

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 155 286 129 481

 
* 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 mnkr till 
stiftelsen, varav 12 mnkr avser 2013 och 24 mnkr 2014. 
Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2016 till 
38,7 mnkr. Överföringen till stiftelsen utlöste särskild 
löneskatt med 8,7 mnkr. Se vidare avsnitt om Pensioner i 
förvaltningsberättelsen. 
 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 

39 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur 
 

2016 2015

Medfinansiering Citybanan 9 680 10 120

Årets upplösning -440 -440

Utgående värde 9 240 9 680

 
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att 
Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om medfinan-
siering 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. Se även not 18. 
 
Not 14 Förråd m.m. 
 
Persondatorer 2016 2015

Ingående lager 8 887 7 199

Inköp persondatorer 5 906 6 041

Leasingavgift persondatorer -5 212 -4 353

Summa lager 9 581 8 887

Exploateringsfastigheter 2016 2015

Tierp Bäggeby 69 69

Summa exploateringsfastigheter 69 69

2009 omklassificerades Tierp 4:98 Bäggeby

Summa 9 651 8 956

 

Not 15 Fordringar 

2016 2015
Kundfordringar 14 306 15 853
Fordran mervärdesskatt 9 567 9 556
Övr skattefordringar 22 656 21 635
Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 121 857 52 676
Övriga kortfristiga fordringar 9 794 20 147
Summa 178 179 119 867

  

Not 16 Kassa och bank 
2016 2015

Kassa 13 12
Bank 185 902 6 766
Summa 185 915 6 778

 
 

Not 17 Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 

Specifikation avsatt till pensioner 2016 2015
Förmånsbestämd/kompl pension 44 036 40 015
PA-KL pensioner 5 690 6 304
Pension till efterlevande 1 579 1 412

Särskild avtalspension/visstidspension 671 0
Summa pensioner 51 976 47 731
Löneskatt 12 610 11 580
Summa avsatt till pensioner 64 586 59 311

Antal visstidsförordnanden
Politiker 4 4
Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner 2016 2015

Ingående avsättning inklusive löneskatt 59 311 53 595
Intjänad Förmånsbestämd 
ålderspension 4 769 2 818
Intjänad PA-KL 0 2 391
Finansiell kostnad 569 765
Sänkning av diskonteringsränta inkl 
löneskatt 0 0
Nya efterlevandepensioner 569 1 040
Arbetstagare som pensionerats 0 218
Ändrad samordning 0 0
Övrig post 291 -475
Slutbetalning FÅP 167 0
Nya utbetalningar -2 117 -2 024
Utbetalning ÖK-SAP 0 -219
Förändring av löneskatt 1 029 1 202
Summa avsatt till pensioner 64 586 59 311

Aktualiseringsgrad 89% 88%
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper.  
 
Not 18 Övriga avsättningar 

2016 2015
Avsatt för återställande av 
deponi Gatmot
Redovisat värde vid årets början 3 315 3 214
Nya avsättningar 2 171 395
Ianspråktagna avsättningar 0 -294
Summa avsatt deponi 5 486 3 315

Avsatt för medfinansiering av 
Citybanan* 2016 2015
Redovisat värde vid årets början 6 607 9 822
Nya avsättningar 0 0
Ianspråkstagna avsättningar** -3 362 -3 332
Indexuppräkning 156 117
Summa avsatt Citybanan 3 401 6 607

Summa övriga avsättningar 8 887 9 922

 
* Se även not 13.  
** Resterande utbetalningar av kapitalbeloppet kommer att 
ske åren 2015-2017. Se utbetalningsplan s. 16.   
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Not 19 Långfristiga skulder 
Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

2016 2015

Anslutningsavgifter VA
Ingående skuld 7 435 4 449
Årets anslutningsavgifter 0 3 173
Årets periodiseringar 0 -187
Överlåtet till TEMAB* -7 435
Summa utgående 

anslutningsavgifter VA -1 7 435
Investeringsbidrag
Ingående skuld 2 461 1 154
Årets investeringsbidrag 2 430 1 406
Årets periodiseringar -132 -98
Överlåtet till TEMAB* -397
Summa utgående 

investeringsbidrag 4 363 2 461
Summa förutbetalda intäkter 4 362 9 896

Upplåning 2016 2015
Långfristiga låneskulder 1/1 270 000 215 000
Inlösen lån under året 0 -20 000
Nyupplåning under året 0 75 000
Summa upplåning 270 000 270 000

Summa långfristiga skulder 274 362 279 896

Uppgifter om lån i banker och 
kreditinstitut 2016 2015
Genomsnittlig ränta 1,4% 1,8%
Lånens löptider
1 år 0% 19%
2-3 år 43% 26%
3-5 år 37% 17%
6- år 20% 39%
 
Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Anslut-
ningsavgifter och investeringsbidrag periodiseras linjärt 
under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 
 

Not 20 Kortfristiga skulder 
2016 2015

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 
och kunder 2 971 9 067
Leverantörsskulder 90 316 34 877
Moms och punktskatter 990 1 057
löneavdrag 25 890 24 155
Övertidsskuld 1 564 2 384
Övriga löneskulder 9 432 9 739
Semesterlöneskuld 22 831 29 559
Pensioner inkl löneskatt 31 328 30 593
Uppl löneskatt pensionsstiftelse 0 0
Övriga upplupna 
kostnader/förutbetalda intäkter 55 464 50 879
Övriga kortfristiga skulder 1 722 558
Summa 242 508 192 867
 
Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till 
mottagaren i januari 2017 men avser december 2016. 

 

Not 21 Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna 

2016 2015
Ingående ansvarsförbindelse inkl 
löneskatt 487 973 503 023
Aktualisering -2 324 -3 571

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 783 9 114
Gamla utbetalningar -25 060 -24 205
Sänkning av diskonteringsränta 0 0
Bromsen 0 0
Övrig post -1 231 3 611
Utgående ansvarsförbindelse 466 143 487 973
Visstidspensioner 16 681 15 247

Inkomstsamordnad visstidspension 213 637
Summa inkl löneskatt 16 894 15 884
Utgående ansvarsförbindelse 483 037 503 857

 
Visstidspensioner avser beräkning för 4 förtroendevalda 
enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner 
och landsting. Inkomstsamordnad visstidspension avser en 
beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om 
reducering pga. inkomst skulle upphöra för visstids-
pensioner som inkomstsamordnas. 
 
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1940 
och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom 
att kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns 
pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen 
har av KPA beräknats till 80 626,2 tkr per 2016-12-31 
inklusive särskild löneskatt. Se vidare avsnitt om 
Pensioner i förvaltningsberättelsen. 
 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper. 
 

Not 22 Borgensåtaganden 
2015 2015

Småhus 483 497
Nordupplands Fotbolls Allians 3 160 3 300
AB Tierpsbyggen* 740 000 660 000
Tierps Fjärrvärme AB** 83 988 85 913
Tierps kommunfastigheter AB*** 205 000 155 000
Tierps Energi och Miljö AB 170 000 0
Summa borgensåtaganden 1 202 631 904 709
 
Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För 
statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus och 
egnahem har kommunen ansvar för eventuella förluster 
upp till 40 % av utestående skuld. Totalt garanterat belopp 
för småhus är 1,2 mnkr per 161231.  
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 4,2 mnkr, som utgör 
en underkredit till kommunens checkkredit. 
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 0,6 mnkr, som utgör 
en underkredit till kommunens checkkredit 
*** Exklusive en nyttjad checkkredit på 6,9 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 förpliktel-
ser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 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 
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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. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Tierps kommuns ansvar enligt ovan nämnd ansvars-
förbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
346 091,3 mnkr och totala tillgångar till 338 153,3 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
1 575,8 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 535,2 mnkr.  

 

Not 23 Leasingkontrakt/hyresavtal – framtida 
avgifter 

2016 2015
Bilar inom ett år 3 366 2 577
Lokaler inom 1 år 26 236 23 270
Bilar senare än 1 år men inom 5 år 2 405 1 083
Lokaler senare än 1 år men inom 91 110 76 982
5 år
Lokaler senare än 5 år 30 774 23 875
Summa 153 891 127 787

 

Not 24 Justering av övriga ej likvidpåverkande 
poster 

2016 2015
Omklassificering till omsättn tillg 0 0
Nedskrivningar 1 872 0
Avsättning pensioner 7 225 7 959
Avsättning deponi 2 171 395
Avsättning medfinansiering 
Citybanan 156 117
Realisationsvinster/förluster -4 592 -850
periodiseringar 2 298 4 293
Summa ej 
rörelsekapitalpåverkande 9 130 11 915
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Koncernens organisation* 

 
 

Ägande: 100% Ägande: 100%

Ordförande: Jonas Nyberg Ordförande: Bengt-Olov Eriksson

VD: Per Jonsson VD: Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare: 49 Antal årsarbetare: 0

Omsättning: 91,4 mnkr Omsättning: 136 mnkr

Årets resultat: 0,4 mnkr Årets resultat: -2,4 mnkr

Investeringsvolym: 36,4 mnkr Investeringsvolym: 58,3 mnkr

Balansomslutning: 243,4 mnkr Balansomslutning: 301 mnkr

Soliditet: 17,00% Soliditet: 20,70%

Ägande: 100% Ägande: 100%

Ordförande: Jonas Nyberg Ordförande: Bengt-Olov Eriksson

VD: Stig Eriksson VD: Roger Kjettselberg

Antal årsarbetare: 3 Antal årsarbetare: 75

Omsättning: 41,8 mnkr Omsättning: 191,8 mnkr

Årets resultat: 1,6 mnkr Årets resultat: 9,5 mnkr

Investeringsvolym: 2,3 mnkr Investeringsvolym: 144,9 mnkr

Balansomslutning: 111,7 mnkr Balansomslutning: 905,4 mnkr

Soliditet: 13,70% Soliditet: 10,60%

Tierps Kommun

* Kommunen har inga kommunala entreprenader, dvs kommunen bedriver verksamhet i egen regi där kommunen har 
ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.

** Tierps Energi och Miljö AB bildades november 2015. Verksamhetsöverföring av drift, Gata Park samt VA och RH sker 
under 2016

Tierps kommunfastigheter AB

AB Tierpsbyggen

Tierps Energi och Miljö AB**

Tierps Fjärrvärme AB
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Sifferdel koncernen 

Resultaträkning koncernen  
(tkr) Koncernen Koncernen Tierps Tierps Tierps- Tierps Tierps Fjärr- Eliminer-

Kommun kommun- byggen AB Energi och värme AB ingar
fastigheter AB Miljö AB

2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Verksamhetens
intäkter 477 412 389 678 341 446 136 058 191 765 92 075 41 759 -325 691
Verksamhetens 
kostnader Not 1 -1 443 552 -1 333 511 -1 379 427 -129 994 -143 031 -83 204 -31 687 323 791

Avskrivningar -84 459 -78 624 -38 481 -6 766 -24 469 -7 425 -7 318
Verksamhetens -1 050 599 -1 022 458 -1 076 462 -702 24 265 1 446 2 754 -1 900

nettokostnader
Skatteintäkter 795 531 759 121 795 531 0 0 0 0 0
Generella statsbidrag 323 238 312 777 323 238 0 0 0 0 0
Kommunala bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 2 266 356 5 578 6 68 0 1 -3 387
Finansiella kostnader -19 749 -23 420 -5 084 -1 694 -14 835 -11 -1 152 3 027
Årets resultat 50 687 26 377 42 801 -2 390 9 498 1 435 1 603 -2 260
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Balansräkning koncernen 
2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 981 7 446
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 766 560 1 702 697
Maskiner och inventarier 205 098 79 811
Finansiella anläggningstillgångar 65 229 66 126
Summa anläggningstillgångar 2 048 868 1 856 080

Bidrag till statlig infrastruktur 9 240 9 680

Omsättningstillgångar
Lager 13 692 11 741
Exploateringsfastigheter 69 69
Fordringar Not 2 143 449 91 279
Kassa och bank 198 393 20 520
Summa omsättningstillgångar 355 603 123 609
Summa tillgångar 2 413 711 1 989 369
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 496 367 469 989
Årets förändring av eget kapital        50 687 26 378
Summa eget kapital 547 054 496 367
Avsättningar
Avsättning pensioner inkl löneskatt 64 586 59 311
Övriga avsättningar 14 972 14 991
Summa avsättningar 79 558 74 302
Skulder

Långfristiga skulder 1 482 699 1 179 659
Kortfristiga skulder Not 3 304 401 239 042
Summa skulder 1 787 100 1 418 701
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 413 711 1 989 369

Panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Ansvarsförbindelser 362 314
Borgensåtaganden Not 4 3 643 3 797
Pensionsåtaganden inkl löneskatt Not 5 483 037 503 857
Leasing 153 891 127 787
Summa panter och ansvarsförbindelser 640 933 635 755
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Finansieringsanalys koncernen 
(tkr) 
 

Löpande verksamhet
Årets resultat 50 687 26 377
Justering för avskrivning 82 587 78 624
Justering för uppl. bidrag till statlig infrastruktur 440 440
Minskning av avsättning pga utbetalningar -5 312 -5 869
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 20 820 12 735
Ö (+) / M (-) av förråd mm -1 951 195
Ö (+) / M (-) av kortfristiga fordringar -48 355 -7 576
Ö (-) / M (+) av kortfristiga skulder 75 398 -134 196
Ö (+) / M (-) av långfristiga fordringar 0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet 174 315 -29 270

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillg. -7 739 -627
Investeringar i fastigheter och inventarier -279 953 -190 568
Investeringsbidrag och försäljningar 11 197 5 683
Ö(+)/M(-) av förutbetalda intäkter 0
Omklassificering omsättningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 091 -10 321
Kassaflöde från investeringsverksamhet -275 404 -195 834

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna långfristiga lån 300 000 252 973
Amortering långfristiga lån -10 280 -21 050
Amortering lågfristig fordran 179 64
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 289 899 231 987

Årets kassaflöde 188 810 6 883

Likvida medel vid årets början 9 582 2 700
Likvida medel vid årets slut 198 393 9 582
Förändring likvida medel 188 810 6 883
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Noter koncernen 
 

Not 1 Verksamhetens kostnader 
I verksamhetens kostnader ingår även skatt med: 

(tkr) Årets skatt Uppskj skatt

Tierps Energi och miljö AB 134 297

Tierps Fjärrvärme AB -919 -323

Tierps kommunfastigheter AB 149 0

AB Tierpsbyggen 570 0

  
 
Not 2 Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 10 535 -2 763

Mervärdeskatt 9 567 9 556

Interimsfordringar 85 234 45 023

Upplupna skatteintäkter 22 854 21 696

Övriga fordringar 15 260 17 767

Summa 143 449 91 279

*Elimineringar av koncerninterna

kortfristiga fordringar ingår med 69 850 40 878

 

Not 3 Kortfristiga skulder 

2016 2015
Kortfristiga skulder, kreditinstitut 
och kunder 3 821 24 267
Leverantörsskulder 110 951 48 718
Mervärdesskatter 990 1 057
Personalens skatter och avg 25 890 25 744
Övertidsskuld 1 564 2 692
Övriga löneskulder 9 432 9 739
Semesterskuld 22 831 30 937
Räntor upplåning 0 2 017
Pensioner inkl löneskatt 31 328 30 593
Uppl löneskatt pensionsstiftelse 0 0
Skatteskulder 0 0
Interimsskulder 91 935 54 540
Övriga skulder 5 659 8 738
Summa 304 401 239 042
*Elimineringar av koncerninterna 
kortfristiga skulder ingår med 69 850 40 878

 

Not 4 Borgensåtaganden 

 
Borgensåtaganden avseende Kommunalborgen mellan 
kommunen och Tierps kommunfastigheter AB, AB 
Tierpsbyggen, Tierps Energi och Miljö AB respektive 
Tierps Fjärrvärme AB har eliminerats med 1 198 988  tkr. 

 

Not 5 Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna 
Ingående ansvarsförbindelse inkl 
löneskatt 487 973 503 023
Aktualisering -2 324 -3 571

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 783 9 114
Gamla utbetalningar -25 060 -24 205
Sänkning av diskonteringsränta 0 0
Bromsen 0 0
Övrig post -1 231 3 611
Utgående ansvarsförbindelse 466 143 487 973
Visstidspensioner 16 681 15 247

Inkomstsamordnad visstidspension 213 637
Summa inkl löneskatt 16 894 15 884
Utgående ansvarsförbindelse 483 037 503 857

 
Visstidspensioner avser beräkning för 4 förtroendevalda 
enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner 
och landsting. Inkomstsamordnad visstidspension avser en 
beräkning av hur mycket pensionsskulden skulle öka om 
reducering pga. inkomst skulle upphöra för visstids-
pensioner som inkomstsamordnas. 
 
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1940 
och tidigare eller deras efterlevande har tryggats genom 
att kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns 
pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas genom stiftelsen 
har av KPA beräknats till 80 626,2 tkr per 2016-12-31 
inklusive särskild löneskatt. Se vidare avsnitt om 
Pensioner i förvaltningsberättelsen. 
 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 
Redovisningsprinciper.
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Koncerninterna engagemang 

Utdelning Borgensavgift Borgen
till kommunen till kommunen från kommunen

Tierps kommunfastigheter AB 565 205 000
AB Tierpsbyggen 2 101 740 000
Tierps Energi och Miljö AB 77 170 000
Tierps Fjärrvärme AB 360 272 83 988
Summa 360 2 938 1 028 988

(tkr)
Säljare Kommunen TKAB ABTB TEMAB TFAB Summa
Kommunen 58 634 638 11060 23 70 355
Tierps kommunfastighter AB 127 858 1 403 3 0 129 264
AB Tierpsbyggen 47 572 19 921 322 37 67 852
Tierps Energi och Miljö AB 18 830 4 487 9 189 975 33 481
Tierps Fjärrvärme AB 1 202 7 714 13 668 255 22 839
Summa 195 462 90 756 24 898 11 640 1 035 323 791
*Beloppen är exklusive borgensavgifter.

Köpare
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med 
särskilt angivna undantag.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras och intäkterna kan beräknas på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp som de 
beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärdet där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 
där kommunen har minst 20 % inflytande. Kommun-
koncernens medlemmar och sammansättning och 
ägarandelar framgår av sidan 38. 
 
Underlag för koncernredovisningen är preliminära 
balans- och resultaträkningar för kommunen och 
bolagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden 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 resultat-
räkningen och/eller kassaflödesrapporten. Som jäm-
förelsestörande post betraktas poster som är sällan 
förekommande och överstiger 10 mnkr.  

Intäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
RKR 4.2.  
 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas from 
2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
som långfristig skuld och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod.  

Kostnader 

Kapitalkostnaderna beräknas fr.o.m. 1995 enligt real 
annuitetsmetod för investeringar gjorda tom 2015. 
För investeringar gjorda from 2016 beräknas 
kapitalkostnaderna enligt nominell metod. 
 
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommun-
förbundets rekommendationer. Nedan angivna 
Namnavtal Tierp Arena utgör dock ett undantag. För 

investeringar gjorda fr.o.m. 2001 påbörjas 
avskrivning månaden efter anskaffandet medan 
investeringar gjorda före 2001 avskrivs efter den 
gamla metoden dvs. med början året efter 
anskaffandet. För nya investeringar from 2015 i 
fastigheter och infrastruktur påbörjas avskrivning 
först när investeringen tas i anspråk. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Avskrivningstid, år
Immateriella tillgångar 5

Förutom Namnavtal Tierp Arena 15
Byggnader och tekniska anläggningar 20-33
Datautrustning 3
Bilar och andra transportmedel 5-10
Maskiner 5
Övriga inventarier 10

 
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. 
Komponentavskrivning tillämpas ännu inte på 
tillgångar investerade före 2015 och kommunen 
avviker i den bemärkelsen från rekommendation 
RKR 11.4 

Gränsdragning mellan kostnad och invest-
ering 

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

Finansiella tillgångar 

Kommunen har inga kortfristiga placeringar. 
Samtliga finansiella tillgångar är avsedda att 
innehas eller brukas stadigvarande. 
Utbetalning till pensionsstiftelse inklusive förutbetald 
löneskatt har aktiverats som finansiell tillgång. 
Värdet på placerat kapital har värderats till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och värdet på 
balansdagen. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07.  
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Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal 
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.  

Övriga avsättningar 

Avsättning för deponi påbörjades 2002. Efter 2007 
har ingen uppräkning av avsättningen skett. 
 
Indexuppräkningen av kommunens avsättning för 
medfinansiering av Citybanan har justerats för att 
överensstämma med beräknat kapitalbelopp per 
2016-12-31 enligt utbetalningsplan. Delegationen 
för Citybanans medfinansiering och Trafikverket 
överenskommer årligen om indexuppräkning och 
reglering till av SCB publicerad indexutveckling görs 
i efterhand. 
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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 
t.ex. fastigheter och inventarier. 

Ansvarsförbindelse 
Åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse, 
exempelvis pensionsåtagandet. 

Avskrivningar 
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång-
ar 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, t.ex. pensionsför-
pliktelse. 

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 verksamhets-
årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, 
avsättningar och skulder. 

Driftredovisning 
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksam-
heternas nettokostnader samt avvikelse mot budget.  

Eget kapital 
Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och 
summan av avsättningar och skulder enligt balans-
räkningen, dvs. 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, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt 
värdepapper. 

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 kortfri-
stiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommun-
ens 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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Revisionsberättelse för år 2016 
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Organisationsskiss 

 


