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Revision
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -252 -183 69 -186

Materialkostnader -6 0 6 -8

Tjänster -695 -684 11 -661

Övriga kostnader -48 -29 19 -8

Avskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -1 000 -895 105 -863

Verksamhetens nettoresultat -1 000 -895 105 -863

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -1 000 -895 105 -863

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -1 000 -895 105 -863

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och 

kommunernas verksamheter.  

 

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer.  

Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag. 

För 2016 var följande revisorer valda: 

 

Per Davidsson, ordf 

Leif Söderlund 

Bo S Englund 

Karl-Gunnar Marklund 

Veronica Stennek 

Analys av årets verksamhet 
Revisionen redovisar ett överskott 2016 på 105 tkr. Orsaken till överskottet är att en planerad 

granskning utgått och återhållsamhet avseende deltagande i kurser och konferenser. 

 

Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året genomförts med kommunstyrelsens 

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

 

Överläggningar har under året hållits med kommunledning (2 ggr) och fullmäktiges presidium (3 ggr). 

Vi har under året träffat och fått information från bl a Jävsnämnden och kommunchef. Vi har gjort 

studiebesök i Karlholm och fått information om utbyggnadsplaner och kommunens engagemang.  

 

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

 

Under året har det genomförts en upphandling av sakkunnig biträden till revisorerna. Upphandlingen 

vanns av PwC. 

Fördjupade granskningar 

Följande fördjupade granskningar har genomförts eller pågår: 

 

 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av 

leverantörsfakturor 

 

 Granskning av riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg 

 

 Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner 

 

 Granskning av äldreomsorgens framtidsplanering 

 

 Granskning av barn och unga med psykisk ohälsa 

 

 Granskning av delårsrapport och bokslut och årsredovisning 

Löpande uppföljning 

Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, utredningar mm. 
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Valnämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -23 -4 19 -1

Materialkostnader -5 0 5 0

Tjänster 0 -3 -3 0

Övriga kostnader 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -28 -7 21 -1

Verksamhetens nettoresultat -28 -7 21 -1

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -28 -7 21 -1

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -28 -7 21 -1

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

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

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

processtöd har svarat för det administrativa stödet till valnämnden. 

Analys av årets verksamhet
Kund: Kommunfullmäktiges demokratiberedning ansvarar för arbetet som syftar till att höja 

valdeltagandet. 

 

Process: Valnämndens arbetsutskott har deltagit i länsstyrelsens utbildning angående förändringar i 

vallagen inför 2018.  

 

Medarbetare: Valnämndens ansvarar inte för några anställda i mellanvalsperioden. 

 

Ekonomi: Valnämndens arbetsutskott har haft ett sammanträde och deltagit i en utbildningsdag under 

2016. Utöver ovanstående har valnämnden inte haft någon verksamhet. 

 

Framtidsbedömning

Nästa val till riksdag, kommun och landsting (RKL) sker 2018 och nästa val till europaparlamentet 

(EP) sker 2019. RKL-valen 2018 kommer genomföras på samma sätt som 2014, dvs med 

förtidsröstning i lokal och valdagsröstning i lokal. Inget försök kommer göras med elektronisk 

röstning över Internet. Valdistriktsindelningen kommer att ses över under 2017, med all sannolikhet 

blir det ytterligare ett valdistrikt, då Tierp växer. Kostnaden för bemanning under valdagen beräknas 

därför öka. Valmyndigheten har förslag på ändrade regler för val av röstlokaler, samt för valsedlarnas 

placering. Blir det sistnämnda verklighet kan det leda till ett ökat bemanningsbehov och ett krav på 

större lokaler, vilket i sin tur påverkar kommunens kostnader. 
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Jävsnämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -35 -27 8 -35

Materialkostnader 0 0 0 -1

Tjänster -1 0 0 0

Övriga kostnader -2 0 2 0

Avskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -38 -28 10 -36

Verksamhetens nettoresultat -38 -28 10 -36

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -38 -28 10 -36

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -38 -28 10 -36

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

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

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

Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd har svarat för det administrativa 

stödet till jävsnämnden. 

Analys av årets verksamhet
Process: Jävsnämnden har enligt plan fastställt tre tillsynsplaner för kontroll: Tillsynsplan 2016-2017 

för tillståndsgivning i Tierps kommun, Tillsynsplan 2016 – 2018 för miljö- och hälsoskydd i Tierps 

kommun och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2016-2019 i Tierps kommun. Uppföljning av de tre 

planerna avseende helåret 2015 har genomförts. 

 

Ekonomi: Jävsnämnden som sammanträder vid behov har haft fyra möten under året, ett i februari, 

två i mars och ett i augusti. Under hösten uppkom inga ärenden som krävde att Jävsnämnden 

sammanträdde, 

 

Framtidsbedömning

Jävsnämndens verksamhet och behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som 

kommunen bedriver, t.ex. byggprojekt, som kräver politiska beslut. Kommunens är i ett expansivt 

skede vilket gör att antalet sammanträden sannolikt kommer ligga konstant eller öka. 
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Lönenämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 10 250 10 250 0 10 039

Verksamhetens intäkter 10 250 10 250 0 10 039

Personalkostnader 0 0 0 0

Materialkostnader 0 0 0 0

Tjänster -10 250 -10 250 0 -10 049

Övriga kostnader 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -10 250 -10 250 0 -10 049

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 -10

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader 0 0 0 -10

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 -10

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
Tierp är värdkommun för Lönecentrum som är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby 

kring kommunernas lönehantering. Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration 

mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra 

resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration 

kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och 

tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt Lönecentrum kommer även 

att säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling 

i verksamheten. 
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It-nämnd
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0

Övriga intäkter 10 817 10 817 0 10 261

Verksamhetens intäkter 10 817 10 817 0 10 261

Personalkostnader 0 0 0 0

Materialkostnader 0 0 0 0

Tjänster -10 817 -10 817 0 -10 261

Övriga kostnader 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -10 817 -10 817 0 -10 261

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader 0 0 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
Tierp kommun är värdkommun för IT-nämnden som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby 

kommuner. Verksamheten rapporterar till it-nämnden. Verksamheten bedrivs inom ramen för och 

i samarbete med Gemensam Service. IT-Centrum svarar för att samordna och utveckla de i nämnden 

ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av 

kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-

Centrum driver supportar och servar it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt 

Tierpsbyggen.  

Analys av årets verksamhet
Tre sammanträden har genomförts i nämnden. Verksamheten inom IT-Centrum har följts. De 

deltagande organisationerna är nöjda med vad verksamheten presterat.

 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 13 

 

 

Kommunchef
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar -2 6 8 6

Övriga intäkter 140 203 63 0

Verksamhetens intäkter 138 209 71 6

Personalkostnader -12 236 -11 738 498 -11 895

Materialkostnader -257 -257 -1 -792

Tjänster -2 964 -2 690 274 -2 200

Övriga kostnader -8 604 -7 168 1 436 -6 423

Avskrivningar -2 -2 0 -2

Verksamhetens kostnader -24 062 -21 855 2 207 -21 312

Verksamhetens nettoresultat -23 924 -21 646 2 278 -21 306

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -3 -5 -2 -2

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -23 927 -21 651 2 276 -21 308

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -23 927 -21 651 2 276 -21 308

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
Att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med 

politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Att leda kommunens samlade verksamheter så att 

lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå, 

kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås. Ansvara för att det finns en fungerande 

ledningsorganisation för kommunen samt verka för att kommunens ekonomi är i balans och säkra 

mätbara mått och nyckeltal för att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen. 

 

Utanförskap: Sedan 2014 finns en särskilt pott inrättad för förebyggande arbete avseende utanförskap 

och ska främst riktas mot barn och unga. Målet med satsningen är att så få individer som möjligt ska 

hamna i utanförskap.    

Analys av årets verksamhet
Verksamhet kommunchef 

Kvalitetsledarutbildningen är slutförd för kommunens samlade chefsgrupp där syftet i första hand har 

varit att förstå samspelet mellan uppdraget och kunden för bästa kundnöjdhet.  

Arbete med att implementera visionen i verksamhetsplanen genom framtagande av nya mål och mått 

har skett. Arbetet med mål och resultat utvecklas vidare under 2017. 

 

Verksamhet utanförskap 

Frånvaroprojektet inom gymnasieskolan har haft stora framgångar där resultatet varit att frånvaron 

halverats. Arbetssättet implementeras nu i ordinarie verksamhet.  

 

Två projektledare för integration har anställts med uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för 

integration utifrån kommunens antagna strategi för integration samt att arbeta för att förebygga 

utanförskap genom att arbeta aktivt med civilsamhället i olika projekt. Vilka syftar till att nyanlända 

ska komma in i vårt samhälle på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Framtidsbedömning

Kommunen står inför en tillväxtfas som kräver mycket av organisationen i termer av operativt arbete, 

trots det får vi inte tappa fokus på att hantera de utmaningar vi står inför på längre sikt. Vi måste stärka 

vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare men också som en attraktiv plats att leva och verka i.  

Arbetet med att förebygga utanförskap och hitta lösningar för att värna vår miljö är en viktig del i 

kommunens arbete med hållbar utveckling  
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Gemensam service
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 9 580 9 401 -179 9 551

Övriga intäkter 25 464 25 416 -48 22 201

Verksamhetens intäkter 35 044 34 817 -227 31 752

Personalkostnader -38 099 -35 240 2 859 -36 326

Materialkostnader -927 -773 154 -787

Tjänster -24 016 -22 662 1 354 -21 281

Övriga kostnader -1 338 -1 160 178 -1 863

Avskrivningar -2 011 -1 386 625 -1 793

Verksamhetens kostnader -66 391 -61 220 5 170 -62 051

Verksamhetens nettoresultat -31 347 -26 403 4 943 -30 299

Finansiella intäkter 100 143 43 175

Finansiella kostnader -172 -142 30 -162

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -31 419 -26 403 5 016 -30 285

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -31 419 -26 403 5 016 -30 285

Bruttoinvesteringar 1 250 568 683 1 302

Nettoinvesteringar 1 250 568 683 1 302
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Uppdrag 
Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga 

och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, 

pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. 

 

Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av 

kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps 

kommun sköter även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. 

 

Sammanställa årsbokslut, delårsrapport och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för 

kommande år. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ge stöd, 

information och rådgivning i ekonomifrågor. Utbilda i ekonomi- och skanning systemets funktioner. 

Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och 

fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler, 

ekonomiska utredningar och analyser samt kunna leda ekonomiska projekt. Se till att kommunens 

ekonomisystem är driftsäkert. 

 

Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra 

upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och på 

ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens 

upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen  

 

Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. 

Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av 

styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt 

produktionen och Medborgarservice. 

Måluppfyllelse

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Den kommunala organisationen har 
en positiv bild av Gemensam service 

 

God. Enkätundersökningar för 
Gemensam service verksamheter visar 
på nöjda kunder.  

Process   

Vi har ett effektivt arbetssätt. Gemensam service har effektiva 
arbetssätt och processer 

Delvis. Det saknas fortfarande många 
kvalitetsmått 

Medarbetare   

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

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

70 % av omdömet på arbetsgruppen 
ska i lönesamtalen vara bra eller 
mycket bra. Ökad måluppfyllelse på 
individnivå  

Bibehålla sjuktal <3,5 % 

Ekonomi   

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

Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt inom budgetram 

Utfallet visar att xx mnkr av tilldelad 
ram inte är förbrukad. 
Utfallet visar 5 016 mnkr av tilldelad 
ram inte är förbrukad. 

Måluppfyllelsen är god 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Under året tillkom uppdraget att leverera tjänster åt TEMAB utöver kommunens egna 

verksamheter. Detta har inneburit delvis annorlunda samarbeten än tidigare år. För att möta kundernas 

behov av Lönecentrums tjänster har ett servicenivåavtal tagits fram och fastställts gemensamt av 

Lönecentrum och samtliga kommuner. Avtalet följs upp och revideras kontinuerligt tillsammans med 

kunderna. Utrednings- och analysstöd har givits verksamheterna och politiken i bl a 

integrationsberedningen, LOV2-utredningen, folkhälsoutredning och förstudie e-arkiv. 

 

Process: Processerna för hantering av TEMAB och deras leverantörsfakturor samt 

anläggningsreskontran har förändrats då det delvis tillkommit parallella processer för den hantering 

som avser TEMAB. Detta har inneburit visst merarbete. Internkontroll på Lönecentrum samt 

uppföljningar har skett enligt fastställd plan. Under året genomfördes en omfattande process för att 

skapa en ny kostorganisation i kommunen med införande från och med den 1/1 2017. 

 

Medarbetare: På lönecentrum har samtliga medarbetare har en egen handlingsplan för egen 

utveckling i yrket. För en del av medarbetarna har arbetet åt TEMAB medfört ökad komplexitet och 

stundtals ökad arbetsbelastning. Sjukfrånvaro har periodvis medfört ökad belastning för de som har 

täckt upp under denna tid. 

 

Ekonomi: Genom kostnadsmedvetenhet samt lägre personalkostnader pga sjukfrånvaro och delvis ej 

återbesatta vakanser har inneburit att budgetavvikelsen blir positiv, men den interna servicen blir dock 

lidande. Detta tillsammans med större extern finansiering än beräknat 2017, så har Gemensam service 

ett överskott på knappt 5016 mnkr. 

Redovisning av budgetdirektiv 

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Vi har arbetat praktiskt med kundbemötande genom att ständigt lyfta perspektivet på APT och i det 

vardagliga arbetet. 

Förstärka den positiva bilden 

Dialoger har genomförts med föreningar och intresseorganisationer inom ramen för 

integrationsberedningens uppdrag. 

Utanförskap och integration 

Dialoger har genomförts med föreningar och intresseorganisationer inom ramen för 

integrationsberedningens uppdrag. 

Medarbetarperspektiv

Attraktiv arbetsgivare 

Ett arbete har inletts under rubriken ”Attraktiv arbetsgivare”. Konkreta åtgärder har påbörjats enligt 

ovan. Tierps kommun deltar aktivt i ett samarbete med länets kommuner för att stärka kommens 

varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
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Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Gemensam service arbetar ständigt med detta via Ekonomienheten, Upphandlingsenheten och de 

processkartläggningar som Processtöd är behjälpliga med 

Mått

Sjukfrånvaron har ökat från 3,7 2015 till 5,4% 2016. 

 

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

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

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,9 0,0 7,2 0,0 1,9 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 21,5 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 6,2 0,0 6,1 0,0 6,9 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 62,0 0,0 65,8 0,0 46,1 0,0

Total Sjukfrånvaro 5,4 0,0 6,4 0,0 3,2 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 42,2 0,0 45,9 0,0 25,7 0,0

Totalt Kvinnor Män

 

 

Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 3 0 2 0 1 0

Åldersgrupp 30-39 år 11 0 7 0 4 0

Åldersgrupp 40-49 år 25 0 13 0 12 0

Åldersgrupp 50-59 år 27 0 20 0 7 0

Åldersgrupp 60 år - 7 0 7 0 0 0

Totalt antal anställda 73 0 49 0 24 0

Totalt Kvinnor Män
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Medborgarservice
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 6 543 7 308 765 5 668

Övriga intäkter 61 814 65 069 3 254 1 528

Verksamhetens intäkter 68 357 72 376 4 019 7 196

Personalkostnader -22 500 -19 990 2 510 -13 722

Materialkostnader -502 -614 -112 -276

Tjänster -55 353 -50 512 4 841 -9 337

Övriga kostnader -5 172 -5 372 -201 -1 232

Avskrivningar -65 591 -65 365 226 -1 004

Verksamhetens kostnader -149 118 -141 854 7 264 -25 571

Verksamhetens nettoresultat -80 761 -69 478 11 284 -18 376

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -3 -2 2 -1

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -80 764 -69 479 11 285 -18 377

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -80 764 -69 479 11 285 -18 377

Bruttoinvesteringar 62 444 31 735 30 708 302

Nettoinvesteringar 61 744 24 483 37 261 302

 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 20 

 

Uppdrag 
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv samt 

besökare. Medborgarservice ska också vara kommunens ”ansikte” utåt. 

Att tillgodose markbehov för bostäder och näringsliv, samt säkerställa en hållbar utveckling med bra 

trafiklösningar och goda rekreationsmöjligheter, samt ansvara för planering av offentliga områden. 

Måluppfyllelse 

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund  

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

 

 
Nöjda kunder 

 

 
Målet är delvis uppfyllt. 
 
69 % nöjda eller mycket nöjda kunder 
enligt NKI mätning.  

Plats 128 enligt svensk näringslivs 
ranking. 

Kundservice har genomfört 
kundnöjdhetsunderökning med mycket 
gott resultat. 

 

Process  

Vi har ett effektivt arbetssätt. 
 

 
Kvalitativa och effektiva interna och 
externa processer 

 
Målet är delvis uppfyllt. 
Verksamheterna inom 
Medborgarservice är väl fungerande. 
Organisationsförändringen 20160101 
har utvecklats med rutiner, processer 
och funktionsansvariga inom 
Samhällsbyggnad. Detta för att även 
möta den tillväxttakt som Tierp befinner 
sig i. 
 

 

Medarbetare  

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

 
 
Engagerade, delaktiga och friska 
medarbetare 

 
God måluppfyllelse gällande 
engagemang och delaktighet. 
Låg måluppfyllelse gällande frånvaro. 
Sjukfrånvaron ligger på 7,09 % för 
Medborgarservice. 
 
Miljö- och hälsoskydd 18,95 %  
Kommunikation 1,0 % 
Näringsliv och turism 0 % 

  Samhällsbyggnad 2,37 % 
 
I övrigt bra delaktighet i ledningsgrupp 
och vid beslut  
genom APT och 
verksamhetsplaneringsdagar. 
 

 

Ekonomi 

 
Att kostnadseffektivt bedriva 
verksamheten inom budgeterad ram 

 
Målet är uppfyllt 
 

Vi ska under planperioden ha 
ett positivt resultat som 
motsvarar minst 1,5 % av 
summan av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
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RUS-mål 2016 

Mål Strategier Måluppfyllelse 

Nyföretagande, 9 nya 
företag/ 1 000 innevånare. 

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

163 företag som motsvarar 9,24 
företag/1000 innevånare. 
Källa SCB 

 
72 % av alla hushåll och 
verksamheter ska ha tillgång 
till bredbandsupp-koppling 
om minst 100 Mbit/s till 
2020. 

Uppföljning sker regelbundet med Lidén 
Data Gruppen, som påtagit sig uppdraget 
på kommersiella villkor, samt övriga 
nätägare. 
Syfte med uppföljningen är att nätägarna 
delger utbyggnadsplaner, säkra markavtal 
där Tierps kommun är fastighetsägare samt 
åtgärder av avvikelser. 
 
De stora utmaningarna nätägarna har är att 
upprätta markavtal för de fastigheter som 
Tierps kommun inte är ägare utav,  
även att Länsstyrelsen begär arkeologiska 
utgrävningar för vissa sträckor. 
 

Under år 2016 har samtliga hushåll och 
verksamheter i orterna Örbyhus, 
Skärplinge, Söderfors och Karlholm 
och Månkarbo erbjudits bredbands-
anslutning. 
 
Nätägarna IP Only och Zitius (dotterbolag 
till Telia) har, förutom Lidén Data Gruppen, 
påbörjat utbyggnad av bredband i Tierps 
kommun, vilket innebär att takten för 
utbyggnad kommer att öka. 
Totalt anslutna abonnenter 2016 för 
samtliga nätägare redovisas av Post & 
Telestyrelsen kvartal tre 2017. 

Analys av årets verksamhet
Kund: Chef Medborgarservice inkl Näringsliv och Turism:Resultat NKI mätning är något lägre än 

2015. Främst beror det på tillväxt, dvs fler antal ärenden inom bygglov och markupplåtelse än tidigare 

och organisationen planeras utökas för att bemöta tillväxten. 

Resultatet från Svenskt näringsliv innebär att Tierps kommun fortsätter att klättra bland Sveriges 

kommuner till plats 128 (året innan plats 141). 

Fortsatt arbete med besöksnäring och turisminformationen vid ex Tierp Porten och Lövstabruk. 

Satsning på tillväxtföretag genom arbete med en databas med namn Tillväxtallsvenskan och projektet 

Indikatoranalys. Tierps kommun får priset "Bästa tillväxt i Uppsala län". Lunch på Gästis med 

tillväxtföretag är en del i vårt arbete med företagsklimat. 

NIS (näringsliv i samverkan) som är en sammanslutning av Tierps företagarförening, Örbyhus, Tobo, 

Vendel företagarföreningar och Tierps kommun har tagit fram en ny strategi med ledstjärnan 

"Sveriges bästa företagarklimat". 

 

Miljö- och hälsoskydd: Tillsyn och hantering av ärenden har under året handlagts i enlighet med 

tillsynsplaner. Med anledning av vakanser och sjukfrånvaro har vissa justeringar skett i den tillsyn 

som är egeninitierad. Den tillsyn där fast tillsynsavgift tas ut av verksamheter har utförts enligt 

tillsynsplan.  

NKI resultatet inom miljö- och hälsoskydd har förbättrats jämfört med tidigare. 

 

Kommunikationsenheten: Arbete med att ta fram en ny extern webb – tierp.se fortsätter och beräknas 

bli klar våren 2017. Kundcenter genomförde kundnöjdhetsundersökning under oktobermånad med gott 

resultat där 97,2% kommer att rekommendera andra att kontakta Medborgarservice. Kundcenter har 

tjänstegaranti på att om ej återkoppling inom 24 timmar så utlovas en trisslott och under 2016 är ingen 

trisslott utlämnad!   

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 (76% av de inbjudna deltog). 
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Samhällsbyggnad: Processen för nya och ändrade detaljplaner har motsvarat förväntningarna från 

både externa och interna kunder. Medelvärde handläggningstid (antal dagar) är 22 dagar för 

bygglovsärenden, det innebär en ökning med 16 % jämfört med år 2015. Antalet bygglovs ärenden 

ökade med 22 % jämfört med år 2015, total antalet bygglovsärende var 264 stycken. Ökat antal 

ärenden, personalomsättning samt införande av nytt ärendehanteringssystem var bl.a. orsakerna till 

längre ledtider jämfört med 2015. Avvikelser i beslut samt hantering för några bygglovsärenden har 

medfört utökad dialog med kund samt representanter från Tierps kommun. Planerade hållbara åtgärder 

finns för att hantera dessa avvikelser.  

 

Process: Chef Medborgarservice inkl Näringsliv och Turism: Fortsatt stort intresse inom etablering av 

företag och bostäder. Vi ser även utökat behov inom näringslivsutveckling med ökade krav på 

bemötande och tillgänglighet som en följd av kommunens tillväxt. Övriga områden är exempel mer 

utvecklat arbete inom statistik och analyser inför beslut och prioriteringar.  Samt ökat tryck inom 

etablering/investering, branschråd, tillgänglighet och företagbesök.  

 

Kommunikation: Övertagande av huvudregistrering från processtöd genomförs vid årsskiftet 16/17.  

Fortsatt arbete med ny webb – tierp.se. Arbetet med rutiner och system för besöksregistrering i 

kommunhuset har påbörjats.  

 

Miljö- och hälsoskydd: Arbetet med att införa ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för bygg- 

och miljöhandläggare har påbörjats under våren efter nästan ett års upphandlingsförfarande. Under 

hösten har materialet konverterats och utbildningar genomförts. Processen har till viss del inneburit 

längre handläggningstider samt mer arbete med administrativa uppgifter under hösten och vintern men 

bedöms nu vara i fas. 

 

Samhällsbyggnad Största förändringen med att Gata/Park övergått till Tierps Energi och Miljö AB 

vilket inneburit nya rutiner. Faktura och ekonomi samt gränssnittshantering har medfört utökat arbete, 

åtgärder är planerade för att minimera arbetet inom dessa områden.  

 

Medarbetare: Chef Medborgarservice inkl Näringsliv och Turism: Medarbetarna inom 

Medborgarservice har genomgått en större gemensam utbildningssatsning inom personlig effektivitet 

med tillhörande enhetsvisa workshops. 

Utökning av medarbetare har planerats för Näringsliv och Turism. 

 

Kommunikation: Två nya medarbetare (kommunikatör- utökning och kundansvarig – vakant) började 

sina anställningar hos oss under första delen av 2016. Fortsatt lågt sjuktal på inom 

kommunikationsenheten.  

 

Miljö- och hälsoskydd: Året har inneburit ett högt sjuktal pga. att en liten enhet har påverkats av ett 

antal långtidssjukskrivningar. Dessa sjukskrivningar är i huvudsak beroende på faktorer som står 

utanför arbetsgivarens påverkansområde. Arbete pågår med att där det är möjligt underlätta återgång 

till arbete. Rekryteringar av närliggande kommuner har även inneburit ett antal personer valt att byta 

arbetsplats vilken inneburit högt tryck för rekrytering och introduktion av nya medarbetare under året.  

 

Samhällsbyggnad: Medarbetare har i sina individuella utvecklingsplaner genomfört utbildningar som 

är kopplat till medarbetarens planer, främst ledarskapsutveckling. Ersättningsrekrytering för en 

bygglovshandläggare, utökning med en projektledare samt en fastighets förvaltning. Praktikplats har 

erbjudits till Arbetsmarknadsenheten inom GIS-området. Arbetsbelastningen för alla funktioner har 

under året varit hög, de genomförda rekryteringarna samt planerade har varit förutsättning för en bra 

arbetsmiljö samt att kapaciteten behövs för att tillmötesgå uppdraget. Två längre sjukskrivningar inom 

Samhällsbyggnad, sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade.  
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Ekonomi: Positivt resultat som främst beror på ökade intäkter och minskade personalkostnader samt 

ej genomförda aktiviteter.  

 

Samhällsbyggnad redovisar positivt resultat för perioden, främst kopplat till ej budgeterade intäkter 

inom markförvaltning samt bygg- och planavgifter. Även lägre kapital samt entreprenadkostnader 

bidrar till resultatet, entreprenadkostnaderna är relaterade till byggnation av C-korsning 

Gävlevägen/Siggbo Företagspark vilket kommer genomföras under år 2017, då utformningen 

godkändes av Trafikverket hösten 2016. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Fortsatt arbete med nya webben - tierp.se. Delaktiga, engagerade och motiverade medarbetare bidrar 

till bra och korrekt service. Fortsatt utveckling av turistinformationen vid Tierp Porten. Även fortsatt 

fokus på väl genomförda externa aktiviteter som frukostmöten, nya nätverk med samverkan samt 

etableringskontakter inom företag- och bostäder. 

Öka inflyttningen 

Marknadsföring och fortsatt intensivt arbete med markförsörjning samt inom detaljplaneprocessen för 

att möjliggöra byggnation för bostäder samt industri/verksamheter/handel.  

Flertalet bygglov har beviljats för flerbostadshus som exempel Parkgården, Badhusgatan och 

Högbergsparken. 

Tomtkö upprättad under året, högt tryck för Tierps centrala delar där inga tomter fanns att tillgå. Detta 

arbete har stort fokus. Bidragit till fortsatt utveckling av området Karlholms strand. 

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

Turistinformationen vid Tierp Porten är i sin slutfas. Arbete fortsätter för att sätta rutiner och rätt 

kunskap hos medarbetare som ska bemanna. Utveckling av övriga informationsplatser. 

Aktivt deltagit vid stora event som exempel Relationsdagen, Tierp Arena, Tierps Torgfest samt 

fastighetsmässan Business Arena Stockholm tillsammans med Tierpsbyggen och Regionförbundet. 

Nytt marknadsföringsmaterial har tagits fram för att marknadsföra kommunen.  

Förstärka den positiva bilden 

Arbete med att ta fram ny extern webbsida – tierp.se. I övrigt utveckling av våra forum och aktiviteter.  

Fokus på att kommunicera ut mer som har uppmärksammats av andra aktörer som exploatörer och 

byggherrar. Svenskt Näringslivs regelnämnd har lyft fram Tierp som gott exempel när det gäller 

arbetet med att korta handläggningstider för bygglov. Tierps kommun fick pris för bästa tillväxt i 

Uppsala län 2016. Arbete med nätverket för centrumhandel för att skapa gemensam målbild för 

utveckling av handeln i kommunen som ska bidra till en ökad positiv bild. 

Riktade insatser i samband med exempel fastighetsmässan Business Arena Stockholm med stöd av 

goda marknadsförare i form av våra anställda. 

Utanförskap och integration 

Även här är nya webben en viktig del, den möjliggör tillgänglighet på flera språk.  

Samarbete med integrationsprojektledarna på flera sätt som exempel frukostmöten och näringslivsråd.
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Processperspektiv 

Hållbar utveckling / folkhälsa 

Inom Medborgarservice samtliga områden tas det hänsyn till en hållbar utveckling. 

Medarbetarperspektiv 

Attraktiv arbetsgivare 

Vi har genomfört en kompetens- och teamutveckling med tillhörande personlighetsprofiler för 

samtliga medarbetare. Vi har synliggjort och skapat förutsättningar till engagerade medarbetare som 

vill ta större ansvar och nya karriärvägar.  

Goda möjligheter till friskvård och vi är en rökfri arbetsplats. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Strategiskt samarbete i ledningsgruppen med utgångspunkt från budget, prognos och delaktighet hos 

medarbetarna. 

Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 1,2 3,6 1,0 4,6 1,6 0,0

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 8,5 6,3 7,6 4,1 11,0 13,2

varav långtidsjukfrånvaro 36,0 8,1 57,3 0,0 0,0 15,9

Sjukfrånvaro 50- 9,4 2,8 15,8 4,1 1,3 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 64,0 0,0 68,3 0,0 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 7,1 5,2 7,6 4,1 6,2 8,2

varav långtidsjukfrånvaro 42,1 6,5 59,5 0,0 0,0 15,9

Totalt Kvinnor Män

Året har inneburit ett högt sjuktal främst inom Miljö- och Hälsoskydd pga. att en liten enhet har 

påverkats av ett antal långtidssjukskrivningar. Dessa sjukskrivningar är i huvudsak beroende på 

faktorer som står utanför arbetsgivarens påverkansområde. Arbete pågår med att där det är möjligt 

underlätta återgång till arbete. Rekryteringar av närliggande kommuner har även inneburit ett antal 

personer valt att byta arbetsplats vilken inneburit högt tryck för rekrytering och introduktion av nya 

medarbetare under året.  
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2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 9 3 5 2 4 1

Åldersgrupp 30-39 år 10 7 8 5 2 1

Åldersgrupp 40-49 år 14 11 9 7 5 3

Åldersgrupp 50-59 år 4 3 3 3 1 0

Åldersgrupp 60 år - 5 4 2 2 3 2

Totalt antal anställda 41 27 26 20 15 7

Totalt Kvinnor Män

Kompetenserna inom Medborgarservice är eftertraktade på arbetsmarknaden vilket inneburit att 

medarbetare blivit direkt kontaktade från andra arbetsgivare med konkreta erbjudanden. 

Fokuserat arbete med att vara attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda karriärvägar, 

utbildningsmöjligheter, delaktighet. 

 

Framtidsbedömning

Fortsatt fokus på medarbetare och att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för fortsatt 

utveckling av Tierps kommun. 

Tillväxten för Tierps kommun kräver fortsatt omvärldsbevakning och processarbete inom våra 

samtliga områden vilket leder till ökat tryck på våra enheter. 

Flera påbörjade detaljplanearbeten kommer att innebära flera större investeringsprojekt som kräver 

resurser. 
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Kultur och fritid
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 2 582 2 556 -26 2 542

Övriga intäkter 5 046 6 732 1 686 4 929

Verksamhetens intäkter 7 628 9 288 1 660 7 471

Personalkostnader -23 176 -22 405 771 -21 680

Materialkostnader -3 692 -3 575 117 -3 890

Tjänster -38 182 -39 087 -905 -36 219

Övriga kostnader -5 377 -7 109 -1 732 -5 691

Avskrivningar -1 212 -1 013 200 -912

Verksamhetens kostnader -71 639 -73 188 -1 550 -68 393

Verksamhetens nettoresultat -64 011 -63 900 111 -60 922

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -27 -26 1 -24

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -64 038 -63 926 111 -60 946

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -64 038 -63 926 111 -60 946

Bruttoinvesteringar 2 214 1 829 385 1 326

Nettoinvesteringar 2 214 1 829 385 1 326
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Uppdrag 
Kultur och Fritid har uppdraget att: Erbjuda kommuninvånare kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. 

Främja bildningssträvanden, bedriva folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor 

skolbiblioteksservice. 

Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 

Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang. 

Arbeta med konstnärlig utsmyckning. Förvalta och levandegöra kulturarvet. 

Bedriva kulturskoleverksamhet 

Måluppfyllelse 

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund 

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

Nöjd kund 
 
Genomförd utbildning i bemötande 
Utbildning av all personal i bemötande med 
Sara/Claes 
 
Kundenkäter, minst 80 % nöjda. 
En kundenkät har genomförts på 
biblioteken och en övervägande del är 
positiva till biblioteket och nuvarande 
tjänster och utbud (majoritet betyg 3 av 5 
eller högre).  
 
Besöksstatistik 5% ökning. 
Utslaget på alla våra verksamheter når vi 
målet med råge, besökare på våra 
fritidsgårdar har t ex ökat med 56%. Baden 
visar ungefär samma siffror som 
föregående år men vi har ökat deltagande i 
aktiviteterna som genomförs på badhusen. 
Besökssiffrorna på huvudbiblioteket ligger 
kvar på samma nivå som 2015. 
Några av de evenemang vi arrangerar 
tillsammans med andra aktörer visar en 
minskning t ex Konsertkarusellen som har 
minskat med 5% och Scenkonstkarusellen 
som har minskat med 31%.  
 
Antal positiva reportage i media ökar med 
15% 
Antalet reportage i media ökade från 54 till 
108 (En ökning på 100%).  
 
NMI gällande idrotts- och motions-
anläggningar >57 
NMI har ej mätts under året 

Andel nya deltagare i kultur- och 
fritidsverksamheter ökar 

Öppen sporthall startade vilket har gett fler 
tillfälle att ta del av lek och idrottande. 
Världens bästa sommarlov nådde 1137 st 
nya deltagare. Familjelördagarna nådde 
568 st, bussbesökare från Uppsala under 
Konst på väg, 40 st. 

Integrationsprojektet bidrar till att vi når nya 
målgrupper. 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 28 

 

  För LOK-stöden ser vi en marginell ökning 
från 2015 till 2016.  

Process  

Vi har ett effektivt arbetssätt. 

 

Effektivare arbetsflöden 
 
Antal kartlagda processer och förslag till 
förbättring ökar jämfört med tidigare år 
Fritidsgårdsverksamheten har gjort 
processbeskrivningar för olika aktiviteter 
och moment i verksamheten. Biblioteket 
har påbörjat en process med kartläggning 
av bemanning.  
Bokningsregler och rutiner för 
utställningshallen har upprättats. 
En rutin för arbetet med enprocentregeln 
har upprättats. Ny ansökningsmetod för 
feriearbetare hos Kultur och fritid har 
implementerats. 
 
Tydlighet i uppföljning av genomfört arbete 
Uppföljning av statistiken för Skapande 
skola har blivit tydligare. Biblioteksplan och 
skolbiblioteksplan har utvärderats. 
Information, statistik och bokning för 
programverksamheten har digitaliserats 
vilket underlättar utvärdering. Samarbete 
kring upphandling gällande 
enprocentregeln. Internkontrollplan för 
verksamheten har tagits fram. 
 

Arbetet genomförs av personal inom 
enheten, minskade behov av extern 
kompetens 

.  
Ljud och ljus på föreställningar har skötts 
av intern personal. Konstkonsult anlitas inte 
längre då arbetet utförs av 
kultursekreterare. 

Medarbetare  

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

 

Initiativrika och engagerade 
medarbetare 

 
70 % av omdömet på arbetsgruppen ska i 
lönesamtalsmallen vara bra eller mycket 
bra. Uppfylls av alla verksamheter. 
 
Sjukfrånvaro<3% 
Uppfylls ej. Flera långtidssjukskrivningar. 
 
Antal åtgärder inom handlingsplaner för 
SAM – arbetsmiljö minskar från föregående 
år. Uppfylls av alla verksamheter. 
 
Ökad känsla av måluppfyllelse och 
meningsfullhet i arbetsgruppen  
Mäts genom bedömning på 
medarbetarsamtal och uppfylls av alla 
verksamheter. 
 
Antal genomförda personaldagar och 
studiebesök  
Baden, deltagande på bad- och 
idrottsmässan i Göteborg. 
Bibliotekspersonalen, deltagande på bok- 
och biblioteksmässan.  
Tre övergripande personaldagar för hela 
KoF. Länsträffar mm. 
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Ekonomi  

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

 

 

 

Bedriva verksamheten 
kostnadseffektivare 

 
Budget i balans med budgetram Uppfylls 
 
Driftskostnader enligt budgetram 
Uppfylls 
 
Minskade kostnader över tid 
Sambeställningar mellan verksamheter vid 
inköp av ex. kontorsmaterial. Utökade 
samarbeten med studieförbund och andra 
parter. 
 
Andel externa medel av total budget 

2035500 kr i stöd och bidrag under året. 
Andel av budget vid årets start 3,26% 

  
 

Analys av årets verksamhet
Kund: Renovering av Grekiska templet i Söderfors, pelare och ny belysning. Invigning av PEK-

hallens nya omklädningsrum, café mm. 

Stor succé för nya utegymmet och hinderbanan vid Vegavallen. Flera mindre reperationsinsatser och 

underhåll på anläggningarna.  

Kultur och fritid tog under våren över driften av naturbaden. Handikappanpassning av naturbadet i 

Mehedeby påbörjades. Antal träningsaktiviteter på Vendelbadet och Aspenbadet har utökats. Kultur 

och fritid har övertagit driften av Vendelbadets café. Vendelbadet stängdes akut under två veckor för 

reparation. Vi upplever fortsatt dålig städ på Vendelbadet. Aspenbadet hade en veckas planerad 

stängning för underhåll och garantiåtgärder. Arbetsflödet för tidningsbevakningen systematiserades. 

Ett nytt system infördes från administrationen vid registrering av LOK-stödsansökningar för att lättare 

kunna få ut statistik. 

Fritidsgårdsverksamheten växer så det knakar. Ser man över tid så växer antalet besökare från 12 323 

besökare 2014 till 21 516 besökare 2016. De kommunala fritidsgårdarna har också ökat antalet öppet 

kvällar med 76 st mellan 2014 till 2016 (för 2016 tillkom 26 kvällar). Fritidsklubben har haft 70 st 

inskrivna elever i sin verksamhet under större delen av året (maxantal). Öppet hela sommarlovet med 

hjälp av Världens bästa sommarlov. Öppet på julafton med 19 st besökare. 

 

Kulturskolan har genomfört ett stort projekt kring föreställningen Kringelekråkgatan, 5 föreställningar 

och ca 1100 personer i publiken. Gitarr för ensamkommande har kommit igång, kontakter med 

boenden och skola har jobbats fram. Kulturskolan har deltagit vid samt arrangerat betydligt fler 

publika uppträdanden under 2016 kontra tidigare år. 2012 uppträdde kulturskolan för ca 3200 personer 

och 2016 var siffran 7400 personer. Integrationsprojektet har genomfört flera lyckade satsningar 

såsom mat- och kulturfesten, med ca 600 besökare, cafésamtal och stöd till över 20 föreningar som nu 

driver verksamhet med fokus på möten. I september 2016 startade satsningen ”Familjelördagar” vilket 

ersatte den offentliga programverksamheten mot barn. Målet med satsningen är att nå en större 

målgrupp, öka besöken och göra Kulturhuset Möbeln till en mötesplats för alla. Då kommunen 

skapade ”Världens bästa sommarlov” så ökade även andelen nya deltagare i kultur och 

fritidsverksamheten. 

 

Biblioteken lånade ut drygt 3 000 fler böcker 2016 än året innan och redovisar totalt närmare 105 000 

utlån. Kommunbibliotekens sammanlagda ökning är cirka 3% jämfört med föregående år, en positiv 

vändning. Särskilt starkt framåt går flera av filialerna Söderfors, Karlholm och Skärplinge som ökar 

mer än tio procent. De unga låntagarna står för en stor del av de ökade lånen. Konst på väg firade 20-

års jubileum 2016. Kultur och fritid har skapat ett eget instagramkonto, kulturfritidtierp, för att 

visualisera vårt arbete samt att nå nya målgrupper. 

Utställningsverksamheten har fokuserat på konst under 2016. Utställningsperioden har utökats från 2 

till 3 veckor. Kulturarvstrappan genomfördes för första gången. Ett pilotprojekt med ÅK 5 och ÅK 9 
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innebar att närmare 500 elever från kommunens alla skolor besökte två olika kulturarv; Söderfors och 

Lövstabruk. Kultur och fritid samarbetade med Arken och tog emot 17 feriearbetare. Tierpsveckan 

blev till Tierps Torgfest, vilket blev ett samarrangemang mellan kommunen, NIS och Tierp Arena, där 

Kultur och fritid ansvarade för scenunderhållning och lådbilsrace. 

 

Process: Fortsatt arbete med att förenkla administrationen både på bad och fritidsidan gällande bl a 

bidragshantering. Fritidsgårdsverksamheten har gjort processbeskrivningar för olika aktiviteter och 

moment i verksamheten. Ökat samarbete med kringliggande kommuner kring lägerverksamhet för 

kulturskolan, bl a Enköping och Älvkarleby. Samarbetet med Högbergsskolan kring estetiskt val på 

gymnasiet tog form. Affischeringshjälp från Daglig verksamhet har implementerats. Arbetet med att 

utveckla Kultur i vården till att nå fler har startat under 2016. Förfarandet med arbetet kring kulturpris 

och kulturstipendium har förenklats.  

Gällande processarbetet så har det skett stora förändringar inom den offentliga utåtriktade 

programverksamheten och inom lovverksamheten. En nygestaltning på biblioteket i Örbyhus 

genomfördes under året med en målning med sprayfärg på väggarna i ett av rummen på biblioteket av 

konstnären Rolfcarlwerner tillsammans med elever från skolan.  

Huvudbiblioteket har fått en ny klimatanläggning som medfört avsevärt bättre vistelsemiljö för både 

medarbetare och besökare. Under året har en utredning kring konsten i kommunen genomförts vilket 

har resulterat i handlingsplan och ett förslag till beslut rörande finansiering av offentlig, platsanknuten, 

konst. För att samlas kring ett arbetssätt kring enprocentsregeln har K/F tagit fram en arbetsordning för 

hur K/F, TKAB och kommunen ska kunna samarbeta. 

 

Medarbetare: DHLR-utbildning för all personal.  

Hela personalgruppen på baden var till Bad- och idrottsmässan. Fritidssidan har deltagit i 

vattensäkerhetskonferens, främst inriktat mot naturbaden. Framtidstänkargrupper på 3-4 personer har 

skapats på kulturskolan. 

Ändringarna i Kultur och fritids interna arbetsprocess har gjort att medarbetare inom KoF har 

samarbetat, samverkat och i större grad dragit nytta av varandras kompetenser. Biblioteket fick en ny 

chef i maj och har haft flera vikarier under året. En ny barnbibliotekarie har anställts. 

Medarbetargruppen på biblioteket har under perioden haft stöd av Länshälsan och processtöd. Hälften 

av medarbetarna på biblioteket besökte bok- och biblioteksmässan.  Medarbetarna på Kultur och fritid 

har involverats i arbetet med nya Möbeln via arbetsgrupper. Tre gemensamma personaldagar har 

genomförts under året bl a med Sara/Claes. Övriga utbildningar har varit säkert bad och 

simlärarutbildning. 

 

Ekonomi: Ekonomin är i balans. Med en tydlig uppföljning och genomgång av rådande budget så har 

vi kunnat hålla ”ramarna”. Vi kan prioritera vissa aktiviteter som ger oss nöjda besökare och samtidigt 

spara in på onödiga utgifter. Stora frågetecken finns fortfarande kring lärarlönerna på kulturskolan 

vilket ger en osäkerhet i uppföljningen för enheten. Kartläggning vad som är fel kring detta inledd

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Under hösten 2015 genomförs en konstutredning som kommer att ligga till grund för 2016 års 

prioriteringar gällande offentlig konst och konstnärlig utsmyckning. Vårt mål är att ta ett helhetsgrepp 

kring konsten i kommunen för att stärka den fysiska miljön. Åtagande uppfyllt. Beslut togs i KS att 

Tierps kommun ska tillämpa enprocentregeln. En ny tjänst inrättades from 1 september för att kunna 

arbeta tillsammans med TKAB, ABTB och samhällsbyggnad gällande enprocentregeln. Rutiner och 

samarbeten har inletts. 

Kompetensutveckling av personal i bemötandefrågor. Åtagande uppfyllt.  
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Bättre samarbete med TKAB, snabba åtgärder vid felanmälningar. Åtagande ej uppfyllt. Här återstår 

mycket att förbättra för att få till ett smidigare samarbete, eventuellt genom direkt kontakt med 

teknikerna ute i verksamheten.  
Ombyggnad av Möbeln till kulturhus för att skapa en levande möteplats, närmare kontakt till 

medborgarna och ökad samordning mellan Kultur och fritids verksamheter. Arbetet under 2016 

handlar om medborgardialoger och förprojektering inför byggstart höst/vinter 2016. Åtagande 

uppfyllt. Bl a har ungdomsrådet har tagit del av medborgardialogsmöte.  

Renovering av Vegavallen/Vegahallen. Åtagande uppfyllt. Arbetet har påbörjats.  

Öka inflyttningen 

Kultur och fritid ska erbjudas för alla, både gammal och ung genom bredd och spets. Åtagande 

uppfyllt. Familjelördagarna varje helg, Världens bästa sommarlov, aktiviteter på loven med 

tillgängliga programfoldrar. Kultur i vården utvecklas. 

Riktat arbete för att nå nya målgrupper såsom översättning av material, användning av sociala medier 

etc. Åtagande uppfyllt. Under vårterminen så översattes en del av bibliotekets programfolder till 

arabiska. Kultur och fritid har börjat använda Instagram. Biblioteken har utvecklat användandet av 

Facebook. Fritidsgården har haft en fritidsledare som har kontaktat boenden för ensamkommande för 

att möta upp vad boendena behöver och att det ska bli så lätt som det går för de ensamkommande att 

besöka våra verksamheter. 

Anordna och stötta arrangemang och aktiviteter som sätter Tierp på kartan såsom Konst på väg 20 år, 

Kråkhoppet och samarbeten med Tierp Arena gällande Tierpsveckan. Åtagande delvis uppfyllt.  

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

Fortsätta arbetet med enhetlig marknadsföring i linje med kommunens kommunikationspolicy. 

Åtagande uppfyllt. Affischer och annat informationsmaterial via kommunikatör KoF har under 2016 

tagit ett grepp om användandet av sociala medier. 

Ökat samarbete med turismen i samband med större evenemang. Åtagande uppfyllt. Genomfördes 

under arbetet med Konst på väg och Tierps torgfest. 

Marknadsföra smultronställen och övrigt friluftsliv tydligare för att utveckla besöksnäringen. 

Åtagande delvis uppfyllt. Påbörjat arbetet med broschyr. 

Undersöka möjligheterna att tillsammans med föreningarna genomföra kulturarvstrappan som syftar 

till att lyfta och synliggöra kommunens kulturarv för barn och unga.  Åtagande uppfyllt genom 

pilotprojektet i september 2016. 

Utveckla kommunens kulturmiljöer genom att stötta initiativ som bidrar till ett levande kulturarv. 

Åtagande uppfyllt, renoveringar av grekiska templet i Söderfors bl a.  

Förstärka den positiva bilden 

Kvalitetsutveckling i verksamheten genom tydliga satsningar och strategier som kommuniceras till 

medborgarna genom exempelvis handlingsplaner, utvärderingar och checklistor. Åtagande delvis 

uppfyllt. Checklistor finns men är ännu inte kommunicerade  

Genomföra projekt över gränser mellan dels egna verksamheter, dels med föreningar och näringsliv 

såsom Live på bio och fotbollssatsning. Åtagande uppfyllt genom bl a Världens bästa sommarlov. 

Familjelördagar, sport- och höstloven, Kulturarvstrappan. 

Utveckling av mediautbudet för biblioteken. Åtagande delvis uppfyllt, satsning på dvd-filmer. 

Arbeta med anpassad kommunikation för att nå ut till fler såsom Tillbakablicken (en förenklad 

verksamhetsberättelse) Åtagande uppfyllt bl a genom Kultur- och fritids instagram. 

Ombyggnad av Möbeln – genomförande av medborgardialoger i samband med förprojektering för att 

skapa delaktighet. Åtagande uppfyllt.  

Utanförskap och integration 

Översätta information, ska finnas på flera språk. Åtagande uppfyllt. 

I rekryteringar arbeta aktivt för ökad mångfald i arbetsgruppen. Åtagande uppfyllt. Flera språk är nu 

representerade i arbetsgruppen.  
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Utökat samarbete med SFI genom riktade projekt som syftar till att nå nya målgrupper Åtagande 

uppfyllt. Föreläsning med Olle Waller i Aspenaulan. SFI kontaktades vid föreställningen ”Al 

Hakawati” med Fabula storytelling på stora Möbeln.  

Utökning av antalet feriearbeten för ungdomar i samverkan med bl.a. IFO Åtagande uppfyllt. Kultur 

och fritid tog emot 17 ungdomar. 

Utveckla möjligheterna till ett flexibelt föreningsstöd. Åtagande delvis uppfyllt genom Världens bästa 

sommarlov.  

Processperspektiv

Hållbar utveckling / folkhälsa 

Arbete med administrationen för att på sikt arbeta mer digitalt och med effektivare processer kring 

anmälningar etc. Åtagande delvis uppfyllt. Inväntar nya hemsidan och e- tjänster. Flera processer har 

digitaliserats och förbättrats via användning av insidan. 

Utökat samarbete med IFO för att nå deltagare från alla socioekonomiska bakgrunder i våra 

verksamheter. Åtagande uppfyllt. 

Satsning på utegym och spontan idrottsverksamhet. Åtagande uppfyllt. Utegym och hinderbana vid 

Vegavallen etablerat. Öppen sporthall tillkom som ett sätt att locka till mer spontanidrott och 

rörelseglädje. En utredning tillsattes för att undersöka möjligheterna att få till ett idrottsbibliotek i 

kommunen. Det arbetet fortsätter under 2017.  

Byta ut lampor i elljusspår, för att minska elförbrukning och kostnad på sikt. Åtagande uppfyllt.  

Påbörja det praktiska arbetet med verksamhetsövergripande plan för folkhälsa. Åtagande uppfyllt. 

Under hösten var Kultur och fritid närvarande som representant för Tierps kommun på Region 

Uppsalas folkhälsomöten RAFF (Regionalt arbete för folkhälsa). 

Undersöka nya vägar och sätt att bidra till att vår åldrande befolkning har ett rikt kultur- och fritidsliv, 

bl a genom utveckling av Kultur i vården så att evenemang som genomförs kan erbjudas fler 

medborgare inom dagverksamhet och liknande. Åtagande uppfyllt.  

Medarbetarperspektiv

Attraktiv arbetsgivare 

Fortsatt arbete med den fysiska arbetsmiljön samt digitalisering av arbetsplatsen. Åtagande uppfyllt. 

Arbetsgrupper på insidan, anmälningsformuläret till evenemang på biblioteket via excelark etc. 

Ökat delaktighetsarbete samt arbeta för mångfald i arbetsgruppen. Åtagande uppfyllt.  

Arbeta vidare med gränsöverskridande samarbeten och gemensamma resurser i personalgruppen 

såsom administratörer och tekniker. Åtagande uppfyllt. Bl a genom god samverkan gällande tekniken i 

Aspenaulan för kulturslingan och föreställningar.  

Ledarskapsutveckling för chefer. Åtagande uppfyllt. Bibliotekschef genomgår chefsutbildning. 

Fortsatt kvalitetsarbete. Åtagande uppfyllt.  

Gemensamma personaldagar och utbildningar. Åtagande uppfyllt. Tre gemensamma personaldagar har 

genomförts.  

Digitalisering av kulturskolan vilket ger en bättre arbetsmiljö då noter och instrument inte behöver 

fraktas runt i samma omfattning. Det är också ett utvecklingssteg för kulturskolan som helhet att 

digitaliseras då det innebär utvecklingsmöjligheter för både medarbetare och elever. Åtagande 

uppfyllt. Lärarkåren på KSTI har utrustats med Ipads inklusive tillbehör som underlättar, effektiviserar 

samt gör arbetet mer roligt och givande för eleverna och lärare. Inspelningsutrustning och 

programvara har inrymts i inköpspotten. Digitalisering av instrumentpark har även det förekommit då 

akustiskt piano ersatts av digitalt.  
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Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Effektivare anmälningsprocesser på kulturskolan. Åtagande uppfyllt.  

Anmälningar till fritidsgårdsverksamheternas aktiviteter via hemsidan. Åtagande ej uppfyllt pga 

svårigheter att lösa inbetalningarna till aktiviteterna. 

Implementering av processer gällande; Bokens väg från inköp till gallring på biblioteket samt 

kartläggning av Att tillhandahålla och förvalta Friluftsliv/sjöliv/ vattensäkerhet,  

Yttre miljö/ konst i yttre miljö samt Kulturbyggnader för att skapa effektivare arbetsprocesser. 

Åtagande uppfyllt. Rutiner för offentlig konst är upprättade. 

Se över bokningsregler för anläggningar för att effektivisera och utnyttja lokalerna maximalt. 

Åtagande uppfyllt. Bokningsregler för utställningshallen är upprättade. 

Ökad dialog med föreningarna för högre bidragseffektivitet och dialog. Åtagande uppfyllt. Dialoger 

har lett till att föreningar har sökt och fått bidrag från bl a Upplands idrottsförbund och de har på så 

sätt kunnat växla upp det kommunala bidraget. Cafésamtalt inom ramen för integrationsprojektet. 

Digitalisering av Kulturskolan. Åtagande uppfyllt.  

Minska antalet resor till förmån för digitala lösningar kring möten osv. Åtagande delvis uppfyllt via bl 

a arbetsgrupper på insidan. Försöksverksamhet med skype for business. 

Energibesparande åtgärder på våra anläggningar i samarbete med TKAB. Åtagande uppfyllt 

Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 6,0 2,4 8,5 3,8 0,7 0,3

varav långtidsjukfrånvaro 11,6 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 2,2 4,8 2,5 3,8 1,7 6,7

varav långtidsjukfrånvaro 4,4 37,9 6,4 38,6 0,0 37,1

Sjukfrånvaro 50- 8,6 4,7 11,2 5,4 1,1 2,6

varav långtidsjukfrånvaro 50,0 16,4 51,8 19,0 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 5,0 4,3 6,8 4,5 1,4 4,1

varav långtidsjukfrånvaro 31,0 25,4 34,2 23,5 0,0 29,8

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat från 4,3% till 5% för hela Kultur och fritid. Vi har långtidssjukskrivningar som 

påverkar resultatet men även fall av hög korttidsfrånvaro där rehabsamtal genomförts. Länshälsan har 

varit inkopplade på delar av våra verksamheter. Personalomsättningen inom vissa enheter är hög 

såsom på baden pga den krävande arbetsmiljön. Vi har arbetsmiljö som stående punkt på alla APT och 

upplever att personal som är på plats är nöjda och trivs. Det stora flertalet hos oss utnyttjar 

friskvårdstimme, några enstaka tar ut friskvårdspeng. En pensionsavgång har skett under året samt ett 

par föräldraledigheter.  
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Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 11 10 7 6 4 4

Åldersgrupp 30-39 år 11 10 7 6 4 3

Åldersgrupp 40-49 år 12 11 6 6 5 4

Åldersgrupp 50-59 år 11 13 8 10 4 4

Åldersgrupp 60 år - 4 6 4 5 0 1

Totalt antal anställda 50 49 33 33 17 16

Totalt Kvinnor Män

 

Överlag har andelen nyanställda/vikarier varit många i förhållande till medarbetare med längre 

erfarenhet av både kommunen och branschen, vilket kan orsaka en risk för kvalitetsrubbning innan 

alla rutiner satt sig.  

 

Framtidsbedömning

Mycket positivt händer på våra anläggningar just nu. De slitna lokalerna håller på att förbättras.  

Efter Vegavallen återstår Vendelbadet, Sjukarby ridanläggning och Bruksvallen. Åtgärderna kommer 

såklart att påverka budget. Framöver kommer vi att behöva arbeta ytterligare med anläggningar för 

spontanidrott och egen motion/rekrytering. Här kommer även friluftslivet in med lättillgängliga 

utemiljöer anpassade för olika nivåer t ex Hälsans stig, fler utegym, smultronställen etc  

 

Ökade besökssiffror i verksamheten har gjort att fritidsgårdsverksamheten har fått utöka 

personalstyrkan med en tjänst på 100%. De föreningsdrivna fritidsgårdarna har svårt att 

anställa/bemanna kvällarna med utbildad/lämplig personal och därför ser vi att dessa troligtvis 

kommer att behövas lyftas in i kommunens regi. För att göra detta kommer fritidsgårdsverksamheten 

behöva en viss ökning av budget för att kunna täcka personal omkostnader och lokalhyra.  

 

Utveckling av kulturskolans verksamhet är nödvändig för att möta medborgarnas framtida önskemål 

och krav. Fler elever kommer behöva beredas plats och arbetssättet behöver förändras. På nationell 

nivå är Kulturskolan på väg mot stora förändringar med hänvisning till regeringens 

kulturskoleutredning. En av kärnfrågorna i framtidens kulturskola finns kring avgifter. Vill Tierps 

kommun nå socioekonomiskt utsatta grupper behöver ett helhetsgrepp tas. År 2016 har vi startat upp 

utvecklingen av kultur i vården. Kultur i vården har haft samma budget i ca 16 år och behöver tillskott 

för att kunna möta det ökade behovet. Det statliga bidraget administrerat av MUCF förväntas generera 

”Världens Bästa Sommarlov” i Tierps kommun fram till 2019. En utmaning är att på sikt fundera på 

hur detta inlemmas i ordinarie verksamhet. Ökade utlån och förbättrade besökssiffror ger ökat tryck på 

biblioteksverksamheten. Deltagarantalet inom Kulturarvstrappan kommer att utökas och kräva budget 

för att finansiera arvoden till föreningarna och resor för eleverna. 

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

programverksamheten för att kunna göra huset till en naturlig mötesplats. Tierp har stora möjligheter 

att ligga i framkant kring arbetet med integration och civilsamhälle om satsningen på integration kan 

fortsätta. 
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Förskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 8 100 8 442 342 7 995

Övriga intäkter 4 973 5 954 981 5 189

Verksamhetens intäkter 13 073 14 396 1 323 13 185

Personalkostnader -76 164 -78 969 -2 805 -75 355

Materialkostnader -2 942 -2 755 187 -2 595

Tjänster -24 674 -26 394 -1 721 -23 626

Övriga kostnader -478 -241 237 -259

Avskrivningar -321 -331 -10 -289

Verksamhetens kostnader -104 578 -108 690 -4 112 -102 123

Verksamhetens nettoresultat -91 505 -94 294 -2 789 -88 938

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -101 -71 30 -99

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -91 606 -94 365 -2 759 -89 037

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -91 606 -94 365 -2 759 -89 037

Bruttoinvesteringar 375 432 -57 728

Nettoinvesteringar 375 432 -57 728
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Uppdrag 
Förskolan är en lagstadgad skolform. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att lärande, 

omsorg och utveckling bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning och utveckling.

Måluppfyllelse

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Erbjuda barn plats i en god 
pedagogisk verksamhet. 

 

 

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

God enligt Skolinspektionsrapport 
Omdömen något under riksgenomsnitt 
enligt resultat i senaste föräldraenkät. 

 
Delvis god enligt resultat i senaste 
föräldraenkät. 
Försvårande omständighet är att två 
förskolor under året befunnits 
fuktskadade. 

Process   

Vi har ett effektivt arbetssätt. 
Ökad uppfyllelse av läroplanens mål 
med hållbar utveckling som 
sammanhållande idé vilken 
genomsyrar verksamhetens alla 
delar. 

 

God (se ovan). 

Medarbetare   

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

Stärka det pedagogiska och det 
organisatoriska ledarskapet bland 
medarbetare och chefer. 

Delvis god. 
Strax under rikssnitt enligt omdömen i 
medarbetarenkäter.  
Omdömen i medarbetarsamtal är 
varierande. 

Ekonomi   

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

Verksamhetens ekonomiska utfall i 
balans med budget. 

Låg. 
Bokslutet redovisar ett underskott på 
3%. 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 37 

 

Analys av årets verksamhet
Kund: Erbjudande av plats i barnomsorgen har följt gällande lagkrav (4 månader). 

Beviljade statsbidrag för minskade barngrupper har använts för ändamålet. 

Omdömen i enkätsvar från vårdnadshavare och personal ligger strax under riksgenomsnittet. 

Fuktskador i två förskolor har konstaterats och flytt till ersättningslokaler har genomförts/pågår. 

 

Process: Arbetet mot ökad måluppfyllelse enligt läroplanens krav pågår. 

Statsbidrag har bidragit till minskade barngrupper och relevant fortbildning av chefer och medarbetare 

bidrar till utvecklingen. 

Svårigheter att rekrytera förskollärare finns, i Tierp såväl som i övriga landet. 

 

Medarbetare: Fortbildningar, medarbetarsamtal och arbetsmiljöarbete är genomfört enligt plan. 

Sjuktalen stiger liksom i övriga landet. 

Förskolan är anmäld till pilotprojekt i samarbete med Sveriges kommuner o landsting, för att motverka 

sjukskrivningar. 

 

Ekonomi: Bokslutet redovisar ett underskott på 3%.  

Ökning av antalet barn utöver prognos har inneburit ökade personalkostnader. 

Kostnaderna har ökat i och med fuktskador i två förskolor. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Barnet ska mötas av respekt och en lärande miljö som ger stimulans och trygghet. 

Vårdnadshavare ska mötas med respekt och lyhördhet. 

Kommunikationsytor utvecklas vidare när det gäller digital kommunikation. 

Uppfyllt. 

Öka inflyttningen 

En förskola av hög kvalitet kan bidra till ökat boende i kommunen. 

Uppfyllt. 

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

En förskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen. 

Uppfyllt. 

Förstärka den positiva bilden 

Som ovan. En förskola av hög kvalitet bidrar till både god marknadsföring och ökat intresse för 

inflyttning. Förskolans kvalitet är ofta en av de första frågor som ställs då medborgare funderar på att 

flytta till en kommun. 

Uppfyllt. 

Utanförskap och integration 

Att utveckla verksamheterna, utifrån kraven som ställs i våra statliga och kommunala styrdokument. 

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förebygga och motverka utanförskap samt att på bästa 

sätt hjälpa våra nyanlända till en bra tillvaro i våra verksamheter.

Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och 

utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att barn 
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och unga far illa i förskolan, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan 

förskola, skola, socialtjänst och fritid. Uppfyllt och under vidare utveckling. 

Processperspektiv 

Hållbar utveckling / folkhälsa 

Att kontinuerligt arbeta med, följa upp och utveckla utifrån gällande styrdokument, både från staten 

och kommunen. 

Flera förskolor är certifierade av Håll Sverige Rent och har Grön flagg. Arbetet fortsätter med målet 

att alla förskolor ska vara certifierade. 

Plan finns för att fortsätta arbetet med att göra alla förskolor i kommunen fria från eventuellt skadliga 

ämnen. 

Regelbunden verksamhet med målet hållbar utveckling och folkhälsa bedrivs i alla förskolor. 

Delvis uppfyllt. 

Medarbetarperspektiv 

Attraktiv arbetsgivare 

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

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

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

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

Delvis uppfyllt. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Att vi noggrant samarbetar mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi inte jobbar 

dubbelt utan hela tiden ser till hela kommunens och medborgarnas bästa. 

Lokalutnyttjandet ses ständigt över. 

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar. 

Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av ”slentrian” då vi 

utvecklar och går in i framtiden. 

Delvis uppfyllt. 

Mått 

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 5,0 2,9 4,9 3,0 6,4 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 11,7 9,0 13,0 9,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 8,7 9,5 8,7 9,6 0,0 1,2

varav långtidsjukfrånvaro 57,7 51,9 57,7 51,9 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 11,6 8,0 11,8 8,1 0,0 3,8

varav långtidsjukfrånvaro 32,4 23,5 32,4 23,9 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 9,1 8,2 9,3 8,3 3,6 2,5

varav långtidsjukfrånvaro 41,7 38,7 42,1 38,9 0,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat och det hänger förmodligen ihop med ökad arbetsbelastning.  

Förutom att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i allmänhet, uppföljningssamtal och samarbete med 

företagshälsan ingår förskolan Tierp i ett pilotprojekt i samarbete med SKL som har till syfte att 

kartlägga och analysera de höga sjuktalen.  

Målet är att vi ska få ner sjuktalen igen, bland annat med hjälp av detta arbete.  
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Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 32,5 20,3 29,5 19,5 3,0 0,8

Åldersgrupp 30-39 år 39,3 38,6 39,0 37,6 0,3 1,0

Åldersgrupp 40-49 år 67,2 65,6 66,9 65,6 0,2 0,0

Åldersgrupp 50-59 år 53,9 53,3 53,3 53,0 0,7 0,4

Åldersgrupp 60 år - 31,3 32,0 29,6 29,9 1,7 2,1

Totalt antal anställda 224 210 218 205 6 4

Totalt Kvinnor Män

 

Antalet anställda har ökat med anledning av ökningen av antalet barn och minskat antal barn per 

vuxen. 

Det blir allt svårare att rekrytera förskollärare (gäller alla storstadsregioner). 

Tyvärr är det fortfarande alldeles för få män som arbetar i verksamheten. 

 

Framtidsbedömning

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

barnomsorgen. Arbetet pågår. 

Arbetet med att minska barngrupperna i förskolan bör fortsätta. Statsbidrag för ändamålet ska sökas 

även under kommande år. 

Antalet barn per vuxen har sjunkit under 2016 och möjlighet bör ges för att fortsätta få ner siffran, 

åtminstone till riksgenomsnittet. 

Sjuktalen inom barnomsorgen har gått upp (som i övriga landet). Tierps kommun kommer under 2017 

att delta i ett pilotprojekt, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, med målet att minska 

sjuktalen. 

Genomförandet av den långsiktiga fortbildningsplanen för chefer och medarbetare bör fortsätta. Målet 

med planen är höjd kvalitet inom barnomsorgen. 
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Grundskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 4 615 5 637 1 022 4 956

Övriga intäkter 37 816 43 207 5 392 30 398

Verksamhetens intäkter 42 431 48 844 6 414 35 354

Personalkostnader -158 083 -160 920 -2 838 -150 088

Materialkostnader -14 657 -15 679 -1 022 -14 705

Tjänster -96 275 -98 148 -1 872 -94 485

Övriga kostnader -1 065 -1 215 -150 -1 264

Avskrivningar -1163 -1105 58 -1 132

Verksamhetens kostnader -271 243 -277 067 -5 824 -261 674

Verksamhetens nettoresultat -228 813 -228 223 590 -226 320

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -391 -262 129 -370

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -229 204 -228 485 719 -226 690

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -229 204 -228 485 719 -226 690

Bruttoinvesteringar 1 100 854 246 883

Nettoinvesteringar 1 100 854 246 883
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Uppdrag 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för 

aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.  

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i övriga skolformer och ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

Måluppfyllelse

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund  

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

Eleven ska uppnå godkända betyg i 
alla ämnen samt uppnå de mål som 
ställts upp i kursplaner och övriga 
styrdokument. 
Eleverna ska utbildas till goda 
samhällsmedborgare, utifrån vårt 
samhälles värderingar. 

 
Elever ska känna lust och intresse 
för att utveckla sitt lärande. 

Delvis uppfyllt. Meritvärdena stiger men 
ligger fortfarande under 
riksgenomsnittet. Om hänsyn tas till de 
socioekonomiska förutsättningarna 
stiger kommunens grundskolor med 85 
placeringar i SKL:s årliga ranking och 
ligger nu i mitten av listan. 

De elevundersökningar som görs tyder 
på god trivsel och att eleverna känner 
sig trygga i skolan. 

Process   

Vi har ett effektivt arbetssätt. Elevernas kunskaper och färdigheter 
ökar. 

Delvis uppfyllt. 

Den långsiktiga planen på utveckling 
och fortbildning ser ut att börja ge 
resultat (se ovan). Resultaten stiger. 

Medarbetare   

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

Stärka det pedagogiska, sociala och 
organisatoriska ledarskapet.  

 

Delvis uppfyllt. Fortbildningar, ett aktivt 
arbetsmiljöarbete och en genomsnittlig 
löneökning ger resultat.  

Signaler om ökad arbetsbelastning och 
bristen på lärare börjar synas. Sjuktalen 
har stigit (som i resten av landet). 

Ekonomi   

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

Verksamhetens ekonomiska utfall i 
balans med budget. 

Uppfyllt. 
Bokslutet redovisar ett överskott på 
0,3% (0,715 mnkr). 
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Analys av årets verksamhet 
Kund: Generellt råder trivsel bland elever och vårdnadshavare. 

Enkätsvar ligger över riksgenomsnittet för elever och något under snittet för vårdnadshavare. 

Förhållandevis få klagomål mot verksamheterna lämnas in till Skolinspektionen för prövning o 

kritiken från myndigheten har inskränkt sig till något enda under 2016. 

Meritvärdena/betygen stiger något men är fortfarande ojämna och resultaten varierar mellan över 

riksgenomsnittet och under, i de olika områdena. 

Om hänsyn tas till de socioekonomiska förutsättningarna stiger kommunens grundskolor med 85 

placeringar i SKL:s årliga ranking och ligger nu i mitten av listan. 

 

Process: Fortbildningsplan för medarbetare och chefer drivs vidare. 

Arbetet styrs av evidensbaserade processer. 

 

Medarbetare: Planen för fortbildning, arbetsmiljöarbete och löneutveckling har följts. 

Andelen utbildade lärare är fortsatt hög (91 %) och ligger över riksgenomsnittet. 

 

Ekonomi: Arbetet med ekonomin har varit komplicerat med anledning av den flyktingsituation vi 

ställdes inför från och med 2015. Osäker tidsplan för Migrationsverket leverans av återsökta medel 

gjorde att budgetresultatet var ovisst i det längsta. 

Utbildning i prognos- och uppföljningsarbete har genomförts enligt plan. Redovisning av 

budgetdirektiv 

Redovisning av budgetdirektiv 

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 

Uppfyllt. 

Barn och ungdomar ska mötas av respekt och en lärande miljö som ger stimulans och trygghet. 

Vårdnadshavare ska mötas med respekt och lyhördhet. 

Cheferna genomgår kontinuerligt fortbildning bland annat i detta ämne för att bidra till att stärka det 

första intrycket 

Kommunikationsytor utvecklas vidare när det gäller digital kommunikation. 

Öka inflyttningen 

Delvis uppfyllt. 

En grundskola av hög kvalitet kan bidra till ökat boende i kommunen. 

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

Delvis uppfyllt. 

En grundskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen. 

Förstärka den positiva bilden 

Delvis uppfyllt. 

Som ovan. En grundskola av hög kvalitet bidrar till både god marknadsföring och ökat intresse för 

inflyttning. Grundskolans kvalitet är ofta en av de första frågor som ställs då medborgare funderar på 

att flytta till en kommun. 

Utanförskap och integration 

Delvis uppfyllt. 

Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och vår kommun. 
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Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och 

utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att barn 

och unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, 

skola, socialtjänst och fritid. 

Processperspektiv 

Hållbar utveckling/folkhälsa 

Delvis uppfyllt. 

Att arbeta utifrån riktlinjerna i statliga och kommunala styrdokument. 

Att regelbundet följa upp och utvärdera arbetet. 

Regelbunden verksamhet med målet hållbar utveckling och folkhälsa bedrivs i alla grundskolor. 

Medarbetarperspektiv 

Attraktiv arbetsgivare 

Delvis uppfyllt. 

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

kommunikation samt att regelbundet följa upp och utvärdera detta. 

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

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

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Uppfyllt. 

Bokslutet redovisar ett överskott på 0,3% (0,715 mnkr). 

Att vi noggrant samarbetar mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi inte jobbar 

dubbelt utan hela tiden ser till hela kommunens och medborgarnas bästa. 

Lokalutnyttjandet ses ständigt över. 

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar. 

Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av ”slentrian”, då vi 

utvecklar och går in i framtiden. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 3,0 2,2 3,1 1,1 2,7 3,9

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 3,4

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,5 2,8 6,6 3,2 1,3 1,5

varav långtidsjukfrånvaro 52,6 47,3 55,2 49,7 0,0 29,5

Sjukfrånvaro 50- 8,3 5,9 49,7 5,5 6,6 8,4

varav långtidsjukfrånvaro 43,6 49,7 40,7 43,9 67,7 76,3

Total Sjukfrånvaro 6,4 4,3 7,2 4,3 3,2 4,3

varav långtidsjukfrånvaro 44,7 47,0 44,7 44,9 44,6 56,0

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat i takt med motsvarande ökning i riket. 

Ett arbetsmiljöarbete av god kvalitet, kontinuerliga uppföljningssamtal och samarbete med 

företagshälsan ska få ner sjuktalen igen. 
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Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 36,48 29,44 23,19 17,89 13,29 11,55

Åldersgrupp 30-39 år 62,43 56,44 50,04 45,27 12,39 11,17

Åldersgrupp 40-49 år 77,72 75,79 59,89 57,71 17,83 18,08

Åldersgrupp 50-59 år 101,57 99,73 89,98 88,53 11,59 11,20

Åldersgrupp 60 år - 64,99 70,68 53,62 59,41 11,37 11,27

Totalt antal anställda 343,19 332,08 276,72 268,81 66,47 63,27

Totalt Kvinnor Män

 

Antalet anställda har ökat, dels med anledning av flyktingsituationen under 2015 men också med 

anledning av att antalet elever med särskilda behov ökat och att antalet inskrivna barn i 

skolbarnsomsorgen ökat. 

Det blir allt svårare att rekrytera behörig personal men kommunen har fortfarande 91 % behöriga 

lärare, vilket är över rikssnittet. 

 

Framtidsbedömning

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. 

Analysarbetet och utveckling av kompetensen i betygsättning behöver drivas vidare. 

Överlämning mellan olika stadier och det kollektiva lärandet är områden som behöver utvecklas. 

Lärarbristen förvärras (gäller hela landet) och fortbildningsarbetet, arbetsmiljöarbetet samt 

lönepolitiken bör beaktas. 

Arbetet med digital kommunikation har utvecklats väl de senaste åren och det arbetet bör prioriteras 

även kommande år. 
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Gymnasieskola
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 200 467 267 139

Övriga intäkter 26 631 28 824 2 193 18 616

Verksamhetens intäkter 26 831 29 292 2 461 18 756

Personalkostnader -60 327 -60 285 42 -51 481

Materialkostnader -4 141 -5 315 -1 174 -4 252

Tjänster -82 901 -80 394 2 506 -80 603

Övriga kostnader -2 104 -1 483 621 -1 606

Avskrivningar -1124 -1039 85 -926

Verksamhetens kostnader -150 596 -148 517 2 080 -138 868

Verksamhetens nettoresultat -123 765 -119 225 4 540 -120 113

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -355 -233 122 -309

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -124 120 -119 458 4 662 -120 422

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -124 120 -119 458 4 662 -120 422

Bruttoinvesteringar 2 000 1 607 393 1 659

Nettoinvesteringar 2 000 1 607 393 1 659
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Uppdrag 
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar 

social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till 

högskolesektorn. 

 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De 

ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 

och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 

elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.  

Måluppfyllelse

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Högbergsskolan ska vara en attraktiv 
skola där eleverna uppnår höga 
studieresultat. 

Delvis god 

Betygen förbättras och ligger i nivå med 
riksgenomsnittet. 
 
Genomströmningen ökar och ligger 
nästan i nivå med riksgenomsnittet. 

Elevfrånvaron har minskat med 50 %. 

Svaren i elevenkäten ligger på 
rikssnittet med extra plus för studiero 
och trygghet. 

Process   

Vi har ett effektivt arbetssätt. 
Eleverna ska, utifrån sina 
förutsättningar, erbjudas möjlighet att 
uppnå goda studieresultat och 
utbildas till goda 
samhällsmedborgare, utifrån vårt 
samhälles värderingar. 

Delvis god. 

Den långsiktiga planen på utveckling 
och fortbildning ser ut att börja ge 
resultat (se ovan). Resultaten stiger. 

Elevfrånvaron har minskat med 50 %. 

Medarbetare   

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

Att vi ger eleverna möjlighet att 
uppnå uppsatta mål. 

 
Delvis god. 
Fortbildningar, ett aktivt 
arbetsmiljöarbete och en genomsnittlig 
löneökning ger resultat.  

Signaler om ökad arbetsbelastning och 
bristen på lärare börjar synas. Sjuktalen 
har stigit (som i resten av landet). 

Svaren i personalenkäten redovisas 
inte på grund av för få svarande. 

Ekonomi   

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

Verksamhetens ekonomiska utfall i 
balans med budget. 

God. 

Bokslutet redovisar ett överskott på 3,8 
% (4,659 mnkr). 
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RUS-mål 2016 

Mål Utfall 

76 % av nybörjarelever har fullföljt 
gymnasieutbildning inom 4 år. 

68 % (68 % förra året och riksgenomsnitt 69 %). 

Analys av årets verksamhet
Kund: Att trivseln är god bland eleverna samt att resultat och genomströmning förbättras tyder på att 

vi är på rätt väg. 

Söktrycket ökar och antalet elever har ökat med 150 st det senaste året. 

Ett gott lednings- och personal arbete ger skolans rykte den bästa marknadsföring vi kan få. 

Elevernas signal om att arbetet med att förhindra kränkningar ligger under rikssnittet måste tas på 

största allvar. 

 

Process: Ett utvecklat ledningsarbete och fortbildningsplaner för chefer och medarbetare ger resultat.  

Överlämningsarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver utvecklas. 

Det kollegiala lärandet behöver utvecklas för att resultaten ska fortsätta stiga. 

 

Medarbetare: Planen för fortbildning, arbetsmiljöarbete och löneutveckling har följts. 

Andelen utbildade lärare stiger men ligger under riksgenomsnittet. 

 

Ekonomi: Ett överskott redovisas och det hänger ihop med osäker leverans av återsökta medel från 

Migrationsverket samt lägre interkommunala kostnader än planerat. 

Restriktivitet i anställning av ny personal (med anledning av nämnda ekonomiska osäkerhet) har 

inneburit att det fattats personal, framför allt inom elevhälsan och skolledningen. Skolans elevantal har 

ökat med 150. Befintlig personal har slitits hårt och anställningsprocess pågår nu för att åtgärda 

bristerna. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Uppfyllt. 

Eleven ska mötas med respekt och av en studiemiljö som ger kunskap, trygghet och arbetsro. 

Cheferna genomgår fortbildning bl a i detta ämne för att bidra till att stärka det första intrycket 

Hemsidan utvecklas vidare för att öka tillgången till information och marknadsföra gymnasium och 

vuxenutbildning. 

Skolan ska aktivt marknadsföra sig och vara ett gott alternativ i jämförelse med andra skolor. 

Öka inflyttningen 

Delvis uppfyllt. 

En gymnasieskola av hög kvalitet kan bidra till ökat boende i kommunen. 

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

Delvis uppfyllt. 

En gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen. 

Förstärka den positiva bilden 

Delvis uppfyllt. 
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Som ovan. En gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till både god marknadsföring och ökat intresse för 

inflyttning. Gymnasieskolans kvalitet är ofta en av de första frågor som efterfrågas då medborgare 

funderar på att flytta till en kommun. 

Utanförskap och integration 

Delvis uppfyllt. 

Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och kommun. 

Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och 

utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att motverka att barn 

och unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, 

skola, socialtjänst och fritid. 

Processperspektiv

Hållbar utveckling/folkhälsa 

Uppfyllt. 

Att arbeta utifrån riktlinjerna i statliga och kommunala styrdokument. 

Att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla arbetet. 

Regelbunden verksamhet med målet hållbar utveckling och folkhälsa bedrivs i alla verksamheter

Medarbetarperspektiv

Attraktiv arbetsgivare 

Delvis uppfyllt. 

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

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

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

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

Ekonomiperspektiv

Öka kostnadseffektiviteten 

Uppfyllt. 

Att vi utvecklar vårt marknadsföringsarbete ytterligare för att fler ungdomar ska välja vårt gymnasium 

och att vi på så sätt minskar kostnaderna för interkommunal ersättning samt blir attraktiva, både för 

ungdomar från andra kommuner och vår egen kommuns ungdomar. 

Att vi noggrant samarbetar mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi inte jobbar 

dubbelt utan hela tiden ser till hela kommunens och medborgarnas bästa. 

Lokalutnyttjandet ses ständigt över. 

Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar. 

Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av ”slentrian”, då vi 

utvecklar och går in i framtiden. 
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Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 1,2 3,3 1,4 5,0 0,8 0,6

varav långtidsjukfrånvaro 0,0 25,4 0,0 27,6 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 4,9 4,6 5,2 4,9 4,5 4,3

varav långtidsjukfrånvaro 80,2 39,0 69,0 27,2 94,9 58,6

Total Sjukfrånvaro 6,7 4,1 7,5 4,8 3,1 3,0

varav långtidsjukfrånvaro 45,2 35,2 44,0 27,3 58,0 54,3

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat i takt med motsvarande ökning i riket. 

Ett arbetsmiljöarbete av god kvalitet, kontinuerliga uppföljningssamtal och samarbete med 

företagshälsan ska få ner sjuktalen igen. 

 

Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 6,05 2,04 3,81 1,44 2,24 0,60

Åldersgrupp 30-39 år 20,62 15,71 12,53 9,91 8,09 5,80

Åldersgrupp 40-49 år 22,31 17,59 12,93 9,83 9,38 7,76

Åldersgrupp 50-59 år 29,91 30,45 20,24 21,00 9,67 9,45

Åldersgrupp 60 år - 33,08 33,70 16,65 18,68 16,43 15,02

Totalt antal anställda 111,97 99,49 66,16 60,86 45,81 38,63

Totalt Kvinnor Män

 

Antalet anställda har ökat, dels med anledning av flyktingsituationen under 2015 men också med 

anledning av att antalet elever med särskilda behov ökat. 

Det blir allt svårare att rekrytera behöriga lärare och detta gäller hela riket. 

 

Framtidsbedömning

Utsikterna mot förbättrade meritvärden för eleverna är god. 

Enkätsvaren från elever tyder på god stämning i skolan och studiero för eleverna, vilket ger 

förutsättning för god progression. 

Ledningen bör ha fortsatt stöd i sitt arbete i form av möjlighet till handledning, enskilt och i grupp. 

Analysarbetet och utveckling av kompetensen i betygsättning behöver drivas vidare. 

Överlämning mellan olika stadier och det kollektiva lärandet är områden som behöver utvecklas. 

Utveckling av kunskap inom området "ambassadörskap" för medarbetarna bör drivas vidare. 

Lärarbristen förvärras (gäller hela landet) och fortbildningsarbetet, arbetsmiljöarbetet, samt 

lönepolitiken bör beaktas. 
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Äldreomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 7 053 8 556 1 504 7 536

Övriga intäkter 29 900 35 221 5 321 34 076

Verksamhetens intäkter 36 953 43 777 6 824 41 612

Personalkostnader -187 088 -187 689 -601 -179 363

Materialkostnader -10 265 -12 400 -2 136 -11 596

Tjänster -57 591 -63 873 -6 282 -60 673

Övriga kostnader -630 -1 093 -464 -879

Avskrivningar -2 678 -2 518 160 -2 285

Verksamhetens kostnader -258 251 -267 573 -9 322 -254 795

Verksamhetens nettoresultat -221 299 -223 796 -2 498 -213 183

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -4 -15 -12 -15

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -221 302 -223 812 -2 510 -213 198

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -221 302 -223 812 -2 510 -213 198

Bruttoinvesteringar 3 003 2 061 942 1 822

Nettoinvesteringar 3 003 1 845 1 158 1 754
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Uppdrag 
Äldreomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Tjänsterna 

utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån individuella 

förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

Måluppfyllelse

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Att ge kunden en god, säker och 
samordnad vård och omsorg. 

 

Måluppfyllelse god 
 
Nöjdkundindex 88% 
 
80 % registreringar i Senior Alert, 
Svenska palliativregistret. 
 

 

Process  
 

Vi har ett effektivt arbetssätt. Bedriva systematiskt kvalitets- och 
verksamhetsarbete för en hållbar 
utveckling. 

Måluppfyllelse delvis 
 

Avvikelserna har minskat. Arbetet 
bedrivs effektivt genom följsamhet till 
upprättade rutiner och strukturerat 
arbetsätt med avvikelsehantering. 

Digitalt verktyg för 
kvalitetsledningssystem ej infört. 

 

Medarbetare   

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

Medarbetare/ledare trivs, är 
motiverade, tar ansvar och 
utvecklas. 
 

Friska medarbetare. 

Måluppfyllelse delvis 
 
Ingen medarbetarenkät genomförd 
2016. Enhetschefens subjektiva 
bedömning utifrån medarbetarsamtal är 
att nöjd medarbetare överstiger 80% .  

Sjukfrånvaro 8.5 % 

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

Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.  
 

Måluppfyllelse låg. 
Budgetavvikelse -2,5 mnkr  
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Analys av årets verksamhet
Kund: Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” från 2016 visar att 

94%  (92 % 2015) är mycket nöjda/ganska nöjda med hemtjänsten som helhet och att 97 % (97 % 

2015) är nöjda med personalens bemötande. Så många som 94 % känner förtroende för personalen 

som kommer, vilket tyder på att det även är andra parametrar än enbart hemtjänstens kvalitet som 

påverkar kundens upplevelse av trygghet i sitt hem. Riket i stort uppvisar likartade skillnader. För att 

öka känslan av trygghet har verksamheten arbetat med att förstärka relationen mellan kunden och dess 

kontaktman i hemtjänsten, bland annat genom schemalagd kund tid. Resultatet avseende trivsel på 

vård och omsorgsboendena visar på 83% nöjdhet vilket är jämförbart med det nationella resultatet. 

Resultatet för nöjdhet avseende bemötande har minskat från 94 % till 88 %. Frågorna om känslan av 

trygghet och trivsel utomhus visar på ett något högre resultat än tidigare år. Handlingsplaner är 

upprättade för aktiviteter som ska genomföras för att förbättra resultatet i undersökningen.  

 

Antalet klagomål gällande insats städ inom hemtjänsten har ökat kraftigt under 2016 på grund av 

sämre kvalitet vid byte av städleverantör. Klagomålen har innefattat uteblivet städ, städ vid fel 

tidpunkt, utförd tid mindre än beviljad tid, dåligt bemötande och kvalité på utförande av uppdraget. 

Verksamheten har haft täta uppföljningar med leverantören, trots detta har ingen förbättring skett. 

Avtalet kommer att fasas ut under första halvåret 2017. 

 

Läkemedelsavvikelserna har minskat med 16 %. Av fallavvikelserna avser de flesta 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 

 

Sociala aktiviteter genomförs regelbundet i samarbete med studieförbunden. Studiecirklar med 

träningsgrupper, litteratur, minnesträning och underhållning är några av de genomförda aktiviteterna.  

 

Verksamheten har köpt in par-cyklar vilket har mottagits positivt av både kunderna och medarbetare. 

Ett Sinnesfönster har installerats på Wesslandia. Detta innefattar en stor tv-skärm som kan visa upp 

olika typer av media från en dator/Internet. Sinnesfönstret har givit de boende nya möjligheter att 

uppleva olika kulturevenemang inom film, dans och musik. 

 

Verksamheten har haft få klagomål under året. Ingen Lex Sarah anmälan, två stycken Lex Maria 

anmälningar. Dessa har utretts utifrån risk och händelseanalys med förbättringsaktiviteter som åtgärd 

för att minimera risken att händelserna inträffar igen. 

 

Multisjuka äldre och personer med psykisk ohälsa är fortsatt ökande, även ner i åldrarna, vilket ställer 

förändrat krav på verksamheternas resurser. Verksamheten arbetar fortlöpande med att identifiera och 

införa nya effektivare arbetssätt. Under 2017 kommer införande av digital nattillsyn att genomföras. 

 

Process: En genomgång av kommunens nya vision har genomförts på alla arbetsplatser. 

Handlingsplaner för hur enheterna ska arbeta framåt har upprättats på de flesta enheterna. 

 

Certifiering till Vård och omsorgscollege godkändes i december. Detta innebär att gymnasieskolan 

och arbetsgivaren upprättat en gemensam handlingsplan för förbättringar och ett strukturerat 

arbetssätt. 

 

NPÖ, nationell patient översikt, kommunen är nu konsumenter i systemet vilket innebär att 

legitimerad personal får tillgång till journalerna från landstinget. Detta är ett steg i en förbättrad och 

ökad patientsäkerhet. 

 

Under året har Wesslandia avslutat projekt med folktandvården gällande munhälsa. Projektet har fallit 

väl ut och kommer att påbörjas på andra enheter under 2017. 
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Den nationella satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har generat i stärkta personella 

resurser. Detta avser förstärkt bemanning för yrkeskategorierna undersköterskor, sjuksköterskor, 

arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. 

 

TES-planering infört inom hemtjänsten, detta möjliggör kvalitetssäkring av verkställighet av kundens 

biståndsbeslut inom hemtjänsten. Insatserna kan följas i detalj beträffande besökstider, besökslängd 

och personalkontinuitet. 

 

Medarbetare: Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2015 är upprättade på varje enhet och har 

följts upp kontinuerligt på APT under 2016. Enhetschefernas bedömning är att nöjd medarbetarindex 

ligger på ca 80%  

 

Implementering av systemet, KIA, där arbetsskador och tillbud anmäls och hanteras digitalt tydliggör 

antalet registreringar och uppföljningar genomförs snabbare. Det kan härledas till att den är mer 

lättillgänglig för medarbetare och chef. 

 

Alla enheter har haft fortsatta svårigheter med att rekrytera inom yrkesgrupperna sjuksköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef och undersköterska. Rekryteringsprocessen är mer omfattande 

både avseende tid och omfattning vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning för enhetschefer samt 

ojämn vikarietillsättning under tiden för rekrytering. På vissa enheter har sommaren inneburit stora 

svårigheter gällande rekrytering av personal i alla yrkeskategorier. 

 

Ingen övergripande kompetensutvecklingsplan finns upprättad men en kartläggning är upprättad 

genom enskilda samtal med varje medarbetare under medarbetarsamtalet. Utifrån kartläggningen har 

ett antal fortbildningsaktiviteter genomförts. Exempelvis livsmedelshygien, föreläsningar i demens, 

MI utbildning (motiverande samtal), palliativ vård, social dokumentation m.m..  

 

Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad fortgår. Alla medarbetare har möjlighet att 

lägga in resurspass i Time care pool för att öka möjligheten att arbeta mer tid. Som medarbetare i 

hemtjänsten finns också förmånen att möta kunden i dennes egen hemmiljö och möjlighet att 

tillsammans med kund planera det arbete som ska utföras. Detta i kombination med att kunna påverka 

sina arbetstider i Time care planering bidrar till ökad trivsel. 

 

Sjukfrånvaron har stigit från 7,2 % till 8,5%. Långtidsjukfrånvaron har ökat något, detta rör främst 

planerade operationer. Korttidssjukfrånvaron har ökat och avser både arbetsrelaterade och ej 

arbetsrelaterad sjukdom.  

 

Introduktion för nyanställda har kvalitetssäkrats genom införande av en trestegs introduktion. En 

första del som är övergripande därefter en verksamhetsspecifik del för äldreomsorgen och slutligen 

introduktion på arbetsplatsen. Introduktionen har varit mycket uppskattad av medarbetarna.  

 

För att förbättra arbetsmiljön för HSL personal genomfördes under hösten planeringsdagar som bland 

annat avslutades med en föreläsning om självkännedom och samarbete över gränserna. Detta är ett led 

i satsningen att öka attraktiviteten som arbetsgivare. 

 

Ekonomi: För 2016 redovisar äldreomsorgen ett budgetunderskott på -2,5 mnkr. 2015 redovisade 

äldreomsorgen ett överskott på 186 tkr. Årets underskott är till stor del en effekt av Kommunals nya 

löneavtal för undersköterskor som blev klart i juni och betalades ut i oktober. Budgetmarginalen inom 

personalkostnader, som förväntades balansera ut underskott inom övriga kostnadsklasser, försvann i 

och med det nya avtalet.  

 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak på 

ökade intäkter för omvårdnadsavgifter samt tidigare ej nyttjade statsbidrag.  



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 54 

 

 

Personalkostnaderna har ökat med 8,3 mnkr i relation till 2015. Kostnadsökningen är hänförligt till 

årets lönerevision. 

 

Verksamhetens materialkostnader har ökat med 800 tkr jämfört med 2015. Detta beror i huvudsak på 

ökade kostnader för A-och B-hjälpmedel, livsmedel och sjukvårdsartiklar.  

 

Jämfört med föregående år har kostnaderna för tjänster ökat med 3,2 mnkr. Eftersom verksamheten 

haft svårt att rekrytera legitimerad personal måste extern personal hyras in. Följden blir då en ökad 

tjänstekostnad på 1,7 mnkr jämfört med 2015. Det nya städavtalet med Tierpsbyggen har inneburit 

höjda kostnader för verksamheten och i samband med övertagandet betalades en dubbelkostnad för 

städ. Äldreomsorgens kostnad för TES-tidsmätningssystem var högre 2016, än föregående år.    

 

Under 2016 har den beviljade tiden minskat inom alla hemtjänstområden. Jämfört med 2015 är antalet 

beviljade timmar 13 800 timmar färre (-11%). Förklaringen till detta är att kundernas behov av hjälp i 

det egna hemmet har minskat och antal behov av vård- och omsorgsboende ökat och tillgodosetts. 

Långa restider, omfattande, samt ökade hälso- och sjukvårdsinsatser och dubbelbemanningar gör dock 

att kostnaderna inte minskar i samma takt som den beviljade tiden. 

 

För att reducera underskottet och anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna har samtliga 

verksamheter fått effektivisera. Detta har skett genom vakanshållning av vissa tjänster. Enheterna har 

regelbundet följt upp bemanning och det har varit restriktivitet vid tillsättning av vikariat, restriktivitet 

har även skett avseende vissa inköp. 

 

Verksamheterna har följts upp månadsvis genom budget och prognos samt kvartalsredovisning, 

delårsbokslut och årsbokslut. Datasystem har använts för att hämta in rapporter som underlag samt att 

ekonom är behjälplig. Utbildning för att kvalitetssäkra prognoser har genomförts under 2016 och 

kommer att fortsätta under 2017, gemensamt med ekonom och samtliga chefer.  

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. 

Informationen på hemsidan har delvis reviderats. Nya kunder erbjuds både skriftlig och muntlig 

information. Alla som kommer till vår verksamhet ska få ett bra och trevligt bemötande. Lokalerna är 

en viktig del och det innebär att lokalerna ska vara rena och trevliga med fin inredning, där den yttre 

miljön ska stärka det första intrycket. Information om aktiviteter finns anslagna på vissa verksamheter 

via smartsigns, för att informera kund och anhöriga. 

 

Det finns behov av upprustning av fastigheterna samt förbättring av yttermiljön på samtliga boenden. 

Detta arbete är påbörjat på vissa enheter. 

  

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 
Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens varumärkesarbete. Alla medarbetarna bidrar 

till marknadsföring genom gott bemötande. Vi använder arbetskläder och namnbrickor med 

kommunens logotype väl synlig. Medarbetarna arbetar aktivt för att synliggöra kommunens värdeord i 

det dagliga arbetet. Även en stressig dag fokuseras på mötet här och nu, vilket bidrar till en 

professionell bild av kommunen.  

Beslutet om rökfri arbetstid visar också att kommunen strävar efter att vara en hälsofrämjande 

arbetsplats. Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens varumärkesarbete.  
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Förstärka den positiva bilden 

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 

goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser.  

Ett antal lokala aktiviteter genomförs fortgående såsom sommarfest, pubkvällar, kräftskiva och 

surströmmingsskivor och nobelfest. Verksamheten behöver dock bli bättre på att synliggöra för 

allmänheten det positiva vi gör. Wesslandias olika sinnesrum har uppmärksammats under året och 

sprider det goda exemplet. 

Utanförskap och integration 

För att arbeta förebyggande, motverka utanförskap och underlätta integrationen ska den enskilde ges 

bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Verksamheten har under året reviderat samverkansrutiner med 

myndigheten. Verksamheten deltar i närvårdsarbetet för ett samarbete mellan olika aktörer inom 

landstinget och kommunen. Under 2017 kommer ett projekt med språkhandledare att införas. Detta 

sker gemensamt med övriga kommuner i länet. Detta bidrar till en ökad integration genom att elever 

som läser SFI och går utbildning mot undersköterska kommer ut på praktik inom vård- och omsorg. 

Processperspektiv

Hållbar utveckling / folkhälsa 

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och aktivt söka 

miljövänliga alternativ genom t.ex. källsortering på de olika områdena. Verksamheten verkar för en 

god folkhälsa genom att stärka det salutogena synsättet d v s kunden i centrum med fokus på att 

tillvarata den enskildes resurser genom aktivt arbete med genomförandeplaner. Verksamheterna 

strävar också efter att planera för mindre körtid med bil för att minska utsläppen. 

Medarbetarperspektiv

Attraktiv arbetsgivare 

Ansvarsfullt succesivt införa möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Skapa en god arbetsmiljö 

genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för en hälsofrämjande arbetsplats där alla 

medarbetare är delaktiga, motiverade och ansvarstagande. Under slutet av året har en ny annonstext 

för rekrytering av sjuksköterskor utarbetats för att lyfta fram Tierps kommun som en attraktiv 

arbetsgivare. 

 

Vi erbjuder delaktighet och påverkan av arbetstiden genom bland annat TimeCare schema samt 

möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad genom att lägga sig tillgänglig för resurspass via bemanningen.  

Ekonomiperspektiv

Öka kostnadseffektiviteten 

Verksamhetens inriktning utgår från en god hushållning med tillgängliga resurser och tillvaratagande 

av medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvar till fortsatt utveckling.  
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Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 7,4 3,7 4,2 3,9 2,9 2,3

varav långtidsjukfrånvaro 35,0 12,0 5,7 13,1 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 8,1 6,8 9,6 7,1 2,0 1,7

varav långtidsjukfrånvaro 33,5 29,5 36,8 30,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 5,3 9,0 9,7 8,9 15,4 12,7

varav långtidsjukfrånvaro 32,2 40,4 42,3 39,5 43,9 59,9

Total Sjukfrånvaro 8,5 7,2 8,7 7,4 5,3 4,3

varav långtidsjukfrånvaro 36,3 33,9 36,8 33,7 23,9 38,2

Totalt Kvinnor Män

Högre sjukfrånvaro än föregående år, både långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaron har ökat. 

Det beror på både arbetsrelaterad och ej arbetsrelaterade orsaker. Arbetet med tidig återgång behöver 

vidareutvecklas inom verksamheterna. 

 

Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 82 68 70 58 12 10

Åldersgrupp 30-39 år 89 83 84 77 6 6

Åldersgrupp 40-49 år 94 94 91 90 3 5

Åldersgrupp 50-59 år 120 117 118 116 1 1

Åldersgrupp 60 år - 69 80 66 75 3 5

Totalt antal anställda 454 442 428 415 26 27

Totalt Kvinnor Män

 

Antalet anställda har ökat med 12 årsarbetare. Detta härrör till stor del från det ökade 

sjukskrivningstalet. Svårigheter att rekrytera inom alla yrkeskategorier men främst avseende 

legitimerad personal. 

 
Statistik avseende hemtjänsttimmar SoL 

 

 År 2016 År 2015 

Hemtjänst totalt 115 064  128 534  

Varav egen regi 112 457 126 240 

Extern LOV     2 607     1 789 

 

Hemtjänsttimmarna för egen regi har minskat med 13 783 timmar. Antalet timmar för extern LOV har 

ökat.  
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Framtidsbedömning

Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan idag finns en brist på 

formellt utbildad kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen antas 

öka stort. Införandet av vård och omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård och 

omsorgsprogrammet samt att arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling. 

Genom ett deltagande både i programråd och lokalt vård- och omsorgscollege kan arbetsgivaren 

påverka kursutbudet för att få in kunskaper för att möta de nya målgrupperna, dvs. psykiatri, autism, 

missbruk, somatism m.m.  
 

Införande av digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem enligt SOFS 2011:9, för upprättande 
av processkartläggningar, rutiner och egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och 
fortlöpande. 
Volymökningar avseende målgruppen kunder med Asperger och ADHD innebär ökat behov av stöd 

för boende, stödinsatser och sysselsättning.  
 

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 arbetssätt. SKL har beslutat att rekommendera alla Sveriges kommuner att fatta beslut om 

att anta en rekommendation som ska stärka utveckling och kvalitet på vård- och omsorgsboenden. 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 arbetssätt och metoder behöver tas fram. 

Projektet för införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, Individens 

behov i centrum (IBIC), har försenats. Det kommer att påbörjas under 2017 och slutföras 2018. I 

samband med detta kommer dokumentation att digitaliseras för all omvårdnadspersonal. 

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad. Under 2016 har alla medarbetare 

erbjudits 75 %, för att öka sysselsättningsgraden ytterligare kommer en utvärdering att genomföras.  

Förändring i Betalningsansvarslagen, BAL. Förslaget innebär en minskning av utskrivningstiden. Från 

5 dagar till 3 dagar för slutenvård och från 30 dagar till 3 dagar för psykiatrin. Detta innebär behov av 

en kraftigt ökad flexibilitet i organisationen, för att kunna möta upp i hemmet på kort tid. Införande av 

ett team som tar emot vid hemgång är ett alternativ. Teamet behöver bestå av alla professioner för att 

kunna skapa en trygg och effektiv hemgångsprocess för den enskilda kunden.  

Införandet av LOU- upphandlad verksamhet kommer att påverka även egenregin på många olika 

områden. Resursfördelning utifrån vårdtyngd alt. utförd tid, kvalitetssäkrade uppföljningar på 

enheterna m.m. Verksamheten behöver kvalitetssäkra processer och rutiner för att kunna kvalitetssäkra 

en likvärdig vård och omsorg.  

 

Arbete för fortsatt utveckling inom området för E-hälsa med införande av nya tjänster såsom digital 

nattillsyn och mobil dokumentation. Kunderna ska uppmuntras att hantera fler tjänster digitalt t.ex. 

beställning av måltider.  

 

Gränsdragningen mellan landstingets ansvar och den kommunala hemsjukvården har tenderat att 

förskjutas, detta för att personer med stora omvårdnadsbehov skrivs ut i det ordinära hemmet. Det ger 

svårigheter att planera för såväl volymer, men också för behovet av kompetenser i verksamheten.  

 

Fortsatt arbete med landstinget avseende implementering av samfinansierad verksamhet för 

Närvårdsplatser vid Tierps vårdcentral. Detta kommer även att påverka kommunens verksamhet för 

korttidsplatser och ett arbete för framtida planering av verksamheten har påbörjats. 

 



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 58 

 

Handlingsplan för Boendeplan för Äldre 2014-2035 är fastställd. Aktiviteter har påbörjats och ett 

arbete med ansvariga aktörer fortgår. Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas enligt 

statistiken till år 2020-22.  

 

Regeringen har tillsatt stimulansmedel för att öka bemanningen för en ökad kvalité och trygghet för 

den äldre. Dessa medel kan kopplas ihop med den föreskrift avseende ansvaret för äldre personer och 

behovsanpassad bemanning på vård och omsorgsboenden som föreslagits träda i kraft men som har 

skjutits fram till år 2017, SOSFS 2012:12. Verksamheten kommer att fortsätta med de utökningar som 

genomförts under 2016. 

 

Införande av vård- och omsorgscollege innebär även att arbetsgivaren blir certifierad inom ramen för 

colleget. Detta innebär att verksamheten kommer att kvalitetssäkra praktikplatser, handledare, viss 

fortbildning och viss del av friskvård.  
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Funktionshindradeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 363 407 44 520

Övriga intäkter 30 426 35 828 5 402 31 540

Verksamhetens intäkter 30 789 36 235 5 446 32 060

Personalkostnader -82 461 -89 487 -7 026 -81 507

Materialkostnader -2 264 -3 144 -880 -2 588

Tjänster -15 183 -16 824 -1 641 -16 010

Övriga kostnader -10 701 -11 278 -577 -10 595

Avskrivningar -295 -231 64 -226

Verksamhetens kostnader -110 903 -120 963 -10 059 -110 926

Verksamhetens nettoresultat -80 114 -84 728 -4 613 -78 866

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -34 -33 1 -32

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -80 148 -84 761 -4 612 -78 898

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -80 148 -84 761 -4 612 -78 898

Bruttoinvesteringar 500 345 155 241

Nettoinvesteringar 500 345 155 241
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Uppdrag 
Funktionshindradeomsorgen ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. 

Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de egna resurserna utifrån 

individuella förutsättningar och behov. Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad 

vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Måluppfyllelse 

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Att ge kunden en god, säker och 
samordnad vård och omsorg. 

 

Måluppfyllelse god 
 
Nöjdkundindex 88% 

 

Process  
 

Vi har ett effektivt arbetssätt. Bedriva systematiskt kvalitets- och 
verksamhetsarbete för en hållbar 
utveckling. 

Måluppfyllelse delvis 

Egenkontroll av verkställigheten sker i 
vissa processer. 

Medarbetare   

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

Medarbetare/ledare trivs, är 
motiverade, tar ansvar och 
utvecklas. 
 

Friska medarbetare. 

Måluppfyllelse delvis 
 
Enhetschefens bedömning utifrån 
medarbetarsamtal är att nöjd 
medarbetare överstiger 80 %.  

Sjukfrånvaro 6.71 % 

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

generella statsbidrag. 

Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt.  
 

Måluppfyllelse låg. 
Budgetavvikelse – 4 612 tkr  

Analys av årets verksamhet
Kund: Årets enkätundersökning (Kompassen) är genomförd och resultatet visar i jämförelsen med 

föregående år att vi förbättrat resultatet gällande trygghet, inflytande och bemötande med några 

procentenheter. Däremot har resultatet på frågan om hur nöjd kunden är med insatsen sjunkit från 90 

% till 88 % nöjd. Det är en marginell skillnad men handlingsplan med aktiviteter har upprättats och 

verksamheten har infört boendeträffar för att öka inflytandet från kunder och anhöriga.  

 

Verksamheten har haft få klagomål under året, två avvikelser enligt Lex Sarah. Det har genomförts 

åtgärder för att minimera förekomsten av avvikelser. 

 

Ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna dels pga. åldrande men också fler nya kunder med ökad 

vårdtyngd.  

 

Det finns fem ej verkställda beslut på boenden på grund av brist på boendeplatser.  

 

Verksamheten har haft ett samarbete med kultur och fritid under 2016. Flera olika studiecirklar har 

genomförts med teman så som matlagning och natur. 
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Under hösten 2016 har förberedelser startat för en Brukargrupp. Brukargruppen består av kunder, 

företrädare och medarbetare. Gruppens syfte är att arbeta för ett ökat inflytande och påverka 

verksamheternas utformning. 

 

I verksamheten har fyra handledare utbildats för att leda diskussionsslingor kring specifika utvalda 

ämnen. Metoden heter Delaktighetsmodellen. Den innebär att ett problem lyfts från kunder och en 

process kring hanteringen av problemområdet genomförs.  

 

Under 2015-2016 har sex arbetstagare gått från daglig verksamhet ut till öppna arbetsmarknaden. 

Resultatet har uppnåtts efter ett långvarigt samarbete med arbetsförmedling och kommunen. 

 

Process: Verksamheten har gått igenom kommunens nya vision på samtliga arbetsplatser. 

Handlingsplaner för hur enheterna ska arbeta framåt har upprättats på de flesta enheterna. 

 

Under året har verksamheten utvecklat arbetet med teamträffar. Alla enheter inom gruppbostäder har 

nu teamträffar där de olika professionerna deltar, enhetschef, legitimerad personal och medarbetare 

från verksamheterna.  

 

Genomlysning av PA har gjorts av PWC 2015. Utifrån resultatet av denna har handlingsplan 

upprättats under våren 2016. Arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån handlingsplanen har 

påbörjats till viss del. Det har varit byte av enhetschef vilket inneburit att en del aktiviteter försents 

men kommer att färdigställas under 2017. 

 

Samarbete med särgymnasiet har inletts under hösten 2016. Gemensam planeringsdag har genomförts. 

Syftet med detta är att det ska finnas en naturlig brygga mellan skolan-arbete-boende. Genom att ha 

gemensam planering och samsyn kvalitetsäkras processen för kund. 

 

Under hösten påbörjades ett arbete med det nya samverkansavtalet samt gemensamma APT med alla 

Vård och Omsorgs chefer.  

 

Medarbetare: Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2015 är upprättade på varje enhet och har 

följts upp kontinuerligt på APT under 2016. Enhetschefernas bedömning är att nöjd medarbetarindex 

ligger på ca 80%  

 

Ingen övergripande kompetensutvecklingsplan finns upprättad men en kartläggning är upprättad 

genom enskilda samtal med varje medarbetare under medarbetarsamtalet. Utifrån kartläggningen har 

ett antal fortbildningsaktiviteter genomförts. Exempelvis livsmedelshygien, föreläsningar i olika 

funktionsnedsättningar, MI utbildning (motiverande samtal), palliativ vård, handledning från 

habiliteringen och social dokumentation.  

 

Både antalet arbetsskador och tillbud har minskat något ute i verksamheterna och detta kan bero på att 

medarbetarna har genomgått utbildningar och fått handledning i bemötande och kommunikation.  

 

Sjukfrånvaron har stigit från 5.56% till 6.71%. Detta härrör främst från ökad korttids sjukfrånvaro 

inom personlig assistans. Arbete med tidig återgång har resulterat i att medarbetare kommit i åtgärd 

för återgång i arbetet under senare delen av 2016. 

 

Introduktion för nyanställda har kvalitetsäkrats genom införande av en trestegs introduktion. En första 

del som är övergripande därefter en verksamhetsspecifik del för LSS och slutligen introduktion på 

arbetsplatsen.  

 

För att förbättra arbetsmiljön för HSL personal genomfördes under hösten planeringsdagar som bland 

annat avslutades med en föreläsning om självkännedom och samarbete över gränserna. Detta är ett led 

i satsningen att öka attraktiviteten som arbetsgivare 
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Alla verksamheter använder systemet KIA för att registrera tillbud och arbetsskador. Verksamheterna 

följer det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt SAM-årscykel.  

 

Sammanslagning av scheman har genomförts i två gruppbostäder för att kunna möjliggöra ökad 

sysselsättningsgrad samt att öka flexibiliteten hos dessa medarbetare. Det finns medarbetare som 

utökar sin tjänstgöringsgrad genom att arbeta inom flera verksamheter. Alla medarbetare kan även 

lägga in resurspass i TC Pool för att öka möjligheten att arbeta mer tid.   

 

Ekonomi: FHO redovisar ett underskott på -4,6 mnkr jämfört med årets budget. För 2015 redovisade 

verksamheten ett underskott på -2,1 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.  

 

Personalkostnaderna har ökat med 8 mnkr, i relation till 2015 och denna utveckling är framförallt 

kopplat till volymökningarna personlig assistans. Årets lönerevison är även klart högre än budgeterad 

nivå vilket påverkar personalkostandsökning.  

 

Materialkostnaderna har ökat med 550 tkr jämfört med 2015. Detta är en effekt av att 

funktionshindradeomsorgen har köpt in sjukvårdsmaterial som avser äldreomsorgen. Kostnaden har 

debiterats äldreomsorgen och därmed blir nettoeffekten på resultatet noll.   

 

Kostnaden för tjänster har ökat med 800 tkr jämfört med 2015. Detta beror i huvudsak på ökade 

kostnader för leasingbilar, sjuk-& hälsovård och konsulter.  

 

Slutligen har övriga kostnader ökat med 700 tkr. Detta beror på ökade kostnader till 

Försäkringskassan.   

 

Årets investeringar uppgår till 345 tkr och består av maskiner och möbler.  

 

För att reducera underskottet har samtliga verksamheter fått effektivisera. Detta har skett genom 

vakanshållning av vissa tjänster, enheterna har regelbundet följt upp bemanning och det har varit 

restriktivitet vid tillsättning av vikariat. Restriktivitet har även skett avseende vissa inköp. 

 

Verksamheterna har följts upp månadsvis genom budget och prognos samt kvartalsredovisning, 

delårsbokslut och årsbokslut. Datasystem har använts för att hämta in rapporter som underlag samt att 

ekonom är behjälplig. Utbildning för att kvalitetsäkra prognoser har genomförts under 2016 och 

kommer att fortsätta under 2017, gemensamt med ekonom och samtliga chefer. 
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Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv

Stärka det första intrycket 

Ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. 

Informationen på hemsidan har delvis reviderats. Nya kunder erbjuds både skriftlig och muntlig 

information.   

Marknadsföring av kommunen och utveckling av besöksnäringen 

Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens varumärkesarbete. Alla medarbetarna bidrar 

till marknadsföring genom gott bemötande. Vi använder arbetskläder och namnbrickor med 

kommunens logotype väl synlig.  

FHO i Tierp har deltagit med ett informationsbord vid yrkes-SM inom vård och omsorg i mars 2016.  

Speed-meeting anordnades under våren på Tierps Arena där enhetschef från FHO deltog för att 

marknadsföra oss.  

Förstärka den positiva bilden 

Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram 

goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser Kompassen 

Utanförskap och integration 

För att arbeta förebyggande, motverka utanförskap och underlätta integrationen ska den enskilde ges 

bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Verksamheten har under året reviderat samverkansrutiner med 

myndigheten. Verksamheten deltar i närvårdsarbetet för ett samarbete mellan olika aktörer inom 

landstinget och kommunen.  

Processperspektiv

Hållbar utveckling / folkhälsa 

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och aktivt söka 

miljövänliga alternativ. Verksamheten verkar för en god folkhälsa genom att stärka det salutogena 

synsättet d v s kunden i centrum med fokus på att tillvarata den enskildes resurser och förmedla 

kunskap om folkhälsofrågor till interna och externa kunder utifrån verksamhetsområdet.  

Medarbetarperspektiv

Attraktiv arbetsgivare 

Ansvarsfullt succesivt införa möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Alla medarbetare erbjuds nu 

75% sysselsättningsgrad. Skapa en god arbetsmiljö genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 

för en hälsofrämjande arbetsplats där alla medarbetare är delaktiga, motiverade och ansvarstagande.  

Ekonomiperspektiv

Öka kostnadseffektiviteten 

Verksamhetens inriktning utgår från en god hushållning med tillgängliga resurser och tillvaratagande 

av medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvar till fortsatt utveckling. Samverkan över 

gränserna har skett både avseende verkställighet och personalplanering. 
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Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 7,4 3,8 8,2 4,6 5,0 1,9

varav långtidsjukfrånvaro 35,0 16,8 41,3 19,6 1,4 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 8,1 6,1 8,9 6,7 3,9 1,9

varav långtidsjukfrånvaro 33,5 26,3 36,1 27,3 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 5,3 5,7 5,9 6,7 2,5 1,0

varav långtidsjukfrånvaro 32,2 43,1 35,1 44,5 0,0 0,0

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

varav långtidsjukfrånvaro 33,3 34,0 36,6 35,6 0,4 0,0

Totalt Kvinnor Män

Högre sjukfrånvaro än föregående år, detta till största delen beroende på ökad korttidssjukfrånvaro 

inom personlig assistans. Arbete med tidig återgång har fortlöpt under året. Detta har resulterat i att 

medarbetare kommit under åtgärd under senare delen av 2016 

 

Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 33 25 25 17 8 7

Åldersgrupp 30-39 år 36 33 31 29 5 4

Åldersgrupp 40-49 år 42 39 35 34 7 5

Åldersgrupp 50-59 år 59 59 51 51 8 8

Åldersgrupp 60 år - 35 36 26 29 8 8

Totalt antal anställda 205 192 169 159 36 32

Totalt Kvinnor Män

 

Antalet anställda har ökat med 13 årsarbetare. Detta avser till största del personlig assistans och 

Karlholms servicebostad. 

 

Antal beviljade assistanstimmar/personlig assistans 

  2016  2015 

SFB egen regi 85734 86 550 
SFB privat regi 96738 107 705 
LSS egen regi 29897 33 002 
LSS privat utförare 4484 5 938 
Tillfällig utökning 6 st 17 st. 
   

 

Timmarna har minskat inom personlig assistans inom alla kategorier. Den största minskningen har 

skett SFB privat regi. Detta beror på att två kunder ej är aktuella längre. För LSS egenregi avser 

minskningen en kund som övergått från LSS till SFB. 

 

Framtidsbedömning

Volymökningar/minskningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Införande av 

tidsmätningssystem inom personlig assistans för att kvalitetsäkra administration och genomförande av 

insats. 
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Framtida rekryteringsbehov bör ses som en av de största utmaningarna. Redan idag finns en brist på 

formellt utbildad kompetens inom de olika yrkeskategorierna och andelen äldre i befolkningen antas 

öka stort. Införandet av vård och omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård och 

omsorgsprogrammet samt att arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling. 

Genom ett deltagande både i programråd och lokalt vård- och omsorgscollege kan arbetsgivaren 

påverka kursutbudet för att få in kunskaper för att möta de nya målgrupperna, dvs. psykiatri, autism, 

missbruk, somatism m.m.  
 

Införande av digitalt verktyg för kvalitetsledningssystem enligt SOFS 2011:9, för upprättande av 

processkartläggningar, rutiner och egenkontroll, som ska genomföras systematiskt och fortlöpande. 

Volymökningar avseende målgruppen kunder med Asperger och ADHD innebär ökat behov av stöd 

för boende, stödinsatser och sysselsättning.  
 

En utredning är tillsatt för en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen, direktiv 

2016:40. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans 

och att få tillstånd mer ändamålsenliga insatser enligt LSS: Utredningen kommer att redovisas senast 1 

oktober 2018.  
 

Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer 

anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och personalresurser. 

Projektet för införandet av en ny metod avseende behovsbedömning och dokumentation, Individens 

behov i centrum, IBIC har försenats. Kommer att påbörjas under 2017 och slutföras 2018. I samband 

med detta kommer dokumentation att digitaliseras för all omvårdnadspersonal. 

Fortsatt arbete med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad. Under 2016 har alla medarbetare 

erbjudits 75 %, för att öka sysselsättningsgraden ytterligare kommer en utvärdering att genomföras.  

Förändring i Betalningsansvarslagen, BAL. Förslaget innebär en minskning av utskrivningstiden. Från 

5 dagar till 3 dagar för slutenvård och från 30 dagar till 3 dagar för psykiatrin. Detta innebär behov av 

en kraftigt ökad flexibilitet i organisationen, för att kunna möta upp i hemmet på kort tid. Införande av 

ett team som tar emot vid hemgång är ett alternativ. Teamet behöver bestå av alla professioner för att 

kunna skapa en trygg och effektiv hemgångsprocess för den enskilda kunden.  

Införande och utveckling av E-tjänster, som t.ex. nattillsyn via tekniska hjälpmedel och mobil 

dokumentation. 

Fortsatt arbete med aktiviteter inom ramen för Boendeplan för LSS fortsätter. Planering av en ny 

gruppbostad för unga personer med omfattande omvårdnadsbehov, avseende 4-5 kunder har påbörjats.  

Arbete med införande av Vård och omsorgscollege gemensamt med gymnasieskolan påverkar även 

arbetsgivaren. Verksamheterna behöver kvalitetssäkra vissa områden utifrån överenskommelsen som 

upprättats. Bl.a. områden avseende praktikantmottagande, handledarskap, kompetensutveckling och 

friskvård. 

 

Personalkostnaderna inom personlig assistans har dock ökat i större utsträckning än intäkterna. Detta i 

kombination med den nya lönerevisionen medför att funktionshindradeomsorgen som helhet uppvisar 

ett budgetunderskott på -7 mnkr för personalkostnader.  

 

Majoriteten av underskottet på -900 tkr inom materialkostnader innefattar sjukvårdsmaterial som 

äldreomsorgen har ansvaret för. Denna kostnad har debiterats äldreomsorgen.  

 

Budgetunderskottet inom tjänster på -1,6 mnkr beror till stor del på en underbudgetering av Karlholms 

servicebostad från start. Även kostnader till privata utförare inom personlig assistans och sjuk-& 

hälsovård är högre än budget.  

 

Övriga kostnader uppvisar ett underskott på -600 tkr, vilket framförallt beror på högre kostnader än 

beräknat till Försäkringskassan.   
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Individ- och familjeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)

Årsbudget 

2016

Utfall 2016 Avvikelse mot 

budget

Utfall 2015

Avgifter & ersättningar 110 443 333 151

Övriga intäkter 55 083 101 563 46 480 51 836

Verksamhetens intäkter 55 193 102 007 46 813 51 987

Personalkostnader -98 659 -97 975 684 -81 963

Materialkostnader -2 532 -3 058 -526 -2 454

Tjänster -64 059 -100 624 -36 565 -77 498

Övriga kostnader -34 495 -35 313 -819 -35 601

Avskrivningar -365 -382 -17 -275

Verksamhetens kostnader -200 109 -237 353 -37 243 -197 792

Verksamhetens nettoresultat -144 916 -135 346 9 570 -145 805

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -25 -27 -2 -17

Resultat efter finansiella

intäkter och kostnader -144 941 -135 373 9 568 -145 822

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -144 941 -135 373 9 568 -145 822

Bruttoinvesteringar 4 750 1 677 3 073 1 277

Nettoinvesteringar 4 750 1 677 3 073 1 277
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Uppdrag 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har bl.a. ansvar för merparten av kommunens 

myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). 

IFO ska genom samverkan med andra aktörer medverka till att barn, ungdom och vuxna ska känna 

trygghet, vara delaktiga, öka sina kunskaper och ges möjlighet till personlig utveckling. 

IFO ska även främja kommuninvånarnas möjligheter till utbildning och arbete, ge vuxna 

kommuninvånare stöd och vård av missbruk/beroende, familjerådgivning och stöd inom social 

psykiatri samt arbeta för nyanländas integration, med tonvikt på den kompetens, som de behöver, för 

ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet. 

Måluppfyllelse 

Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Måluppfyllelse 

Kund   

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

Nöjd kund God måluppfyllelse 

Process Vi arbetar effektivt och i enlighet med 
beslutade processer och rutiner 

God måluppfyllelse 

Vi har ett effektivt arbetssätt.   

Medarbetare 

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

 

Friskare medarbetare 

 

Engagerade och duktiga 
medarbetare 

Delvis måluppfyllelse. Sjuktalet ökat 
från 3,3 % år 2015 till 3,8 %  

 

God måluppfyllelse 

Ekonomi   

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

Att kostnadseffektivt bedriva 
verksamheten inom budgeterad ram 

Delvis måluppfyllelse. Överskott på 
drygt 9,5 mnkr 
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RUS-mål 2016 

Mål Strategier Måluppfyllelse 

Verksamheten ska i 

samverkan internt och 

externt minska 

utanförskapet. 

 

 

Frivilligsektorn, 

Arbetsförmedlingen och 

näringslivet är viktiga parter i 

detta arbete 

Fortsatt utveckling av 

Arbetsmarknadsenheten där samverkan 

med lokala näringslivet är prioriterat. 

Arbetsmarknadsenheten kommer 

fortsätta utveckla sina insatser för de 

som står nära arbetsmarknaden för att 

undvika lång tid av utanförskap. 

Utökat antal platser för feriearbete för 

ungdomar. 

Utveckling av kontakter med näringslivet 

i hela länet. 

Fortsatt samverkan med 

Arbetsförmedlingen bl.a. inom ramen för 

Samordningsförbundet, för att 

tillsammans skapa förutsättning för 

särskilt svaga grupper. 

Samverkan med Näringslivsenheten 

har etablerats. Deltagande i 

Företagarfrukostar för etablering av 

kontakter. 

En tredjedel av alla som tar del av 

AMEs insatser går vidare till arbete 

och/eller studier. 

Utökning från 70 platser år 2015 till 

107. 

 

 

Projekt har pågått under året 

(fortsättning 2017) i syfte att erbjuda 

stöd till särskilt svaga grupper 

Analys av årets verksamhet 
Kund: Flera överklagande i förhållande till tidigare år. Speciellt inom försörjningsstöd. Flertalet 

överklaganden har dock avslagits av förvaltningsdomstolen. 

Antal familjer som är beroende av försörjningsstöd fortsätter gå ner. Från 625 familjer under 2015 till 

567 under 2016. En nedgång med 9,3 %. 

En tredjedel av alla inskrivna på arbetsmarknadsenheten går vidare till sysselsättning och/eller studier. 

Fortsatt snabb verkställighet av beslut. Under slutet av året har dock ett antal personer fått vänta på 

verkställighet gällande vård- och omsorgsboende. Antalet dagar med betalningsansvar under året är i 

princip oförändrat. Hemtjänsttimmarna har återigen gått ner (10 %). Antalet kunder som väljer LOV-

leverantör har ökat från 49 kunder i januari till 69 i december. Av de 450 som har beviljats hemtjänst 

har 194 kunder under 5 timmar per månad. 15 kunder har över 90 timmar per månad.  

En person har varit föremål för LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) i sammanlagt 184 dygn 

(motsvarande antal dygn för 2015 var 900). 

 

Antal placerade barn har sjunkit igen. Från 52 barn i början av 2016 till 43 barn i början av 2017. 

Öppna förskolan stängdes temporärt innan sommaren då en förskola behövde använda lokalerna. 

Under hösten har Öppna förskolan återigen tvingats flytta ut sin verksamhet då det har varit problem 

med lokalerna. Innan sommaren förlades verksamheten till flera olika lokaler och genomfördes även 

utomhus. Under vintern har det varit svårare att hitta ersättningslokaler. En planering för mera 

långsiktig lösning pågår. Övriga verksamheter på familjecentralen fick under senare delen av året 

flytta ut ur lokalerna och befinner sig just nu, tillfälligt, i BUPs gamla lokaler. 

I början av året byggdes nya enheter upp inom kommunens eget HVB för ensamkommande 

asylsökande barn. I slutet av året fick en enhet stänga då tillströmningen av ensamkommande i princip 

helt avstannat och flera barn fyllde 18 år under året innan de fått sitt asylärende prövat av 

Migrationsverket. 

 

Process: Arbetet med systematiska kvalitetssäkringen i enlighet med Socialstyrelsen föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har fortsatt och 

många processer är kartlagda och dokumenterade. Vissa uppdateringar har skett under året. 
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Kommunen har ordinarie licens gällande BBIC (handläggning enligt Barns behov i Centrum) och 

planering för införande av IBIC (handläggning enligt Individens Behov i Centrum) pågår. 

Nya administrativa enheten har påbörjat arbetet med att ta över lämpliga delar av handläggarnas 

arbetsuppgifter vilket innebär behov av att uppdatera vissa processer och rutiner. 

 

Medarbetare: Under året inrättades en tjänst som chef för IFOs egen administrativa center. Tjänsten 

tillsattas med den som var enhetschef för Bistånd. Under större delen av året har hen axlat båda 

tjänsterna. Rekrytering av ny enhetschef för Bistånd blev klar i slutet av året, med tillträde i början av 

2017. Inom boende för ensamkommande (HVB Bergis) har det i början av året krävts rekrytering för 

att klara av den stora utökningen. Under senare delen av året, när tillströmningen avstannade har 

övertalighet uppstått. Dessa har dock lösts genom omplaceringar och liknande.  

Vissa tjänster inom myndighetsutövningen har varit svåra att tillsätta och inom några enheter har man 

anlitat bemanningsföretag för att hinna med arbetsuppgifterna. 

Under året har arbete med att planera flytt av den del av IFOs verksamhet som befunnit sig på Möbeln 

pågått. Renovering av gamla polishuset inleddes. Största delen av verksamheten flyttade i december 

och resterande delen kommer flytta under första kvartalet 2017. 

 

Ekonomi: Kostnader för utskrivningsklara i princip oförändrat i förhållande till 2015, dvs drygt 2 

mnkr i kostnader. Efter en vår med relativt få betalningsansvar skedde under hösten en ökning av 

antalet dagar. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har gått ner med drygt 1,5 mnkr i förhållande till året innan.  

Kostnaderna för placerade barn (undantaget ensamkommande) har gått ner med närmare 2,9 mnkr i 

förhållande till föregående år. Motsvarar en nedgång med 9,45 %. Det är kostnaderna för 

institutionsplaceringar som har gått ner. Kostnaderna för familjehemsplaceringar har ökat.  

Kostnaderna för ensamkommande barn inom HVB Bergis täcks av ersättningen från Migrationsverket. 

Ett överskott finns när det gäller familjehemsplacerade ensamkommande asylsökande barn då 

kostnaderna i vissa fall har varit lägre än bidragen från Migrationsverket. Antalet ensamkommande 

asylsökande barn fanns inte med i budget för 2016 då den stora flyktingströmmen inte hade förutsetts 

när budget fastställdes. 

Ersättningen från Migrationsverket för nyanlände (Tierps kommuntal för 2016 var 51 personer) Har 

överstigit budget. Mottagandet av nyanlände beslutades av regeringen i slutet av november 2015 och 

fanns därför inte med i budget för 2016. Från Migrationsverket utbetalades drygt 9,8 mnkr. 

Det totala överskottet för IFO uppgick till drygt 9,5 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. Vi kan konstatera att skillnaden däremellan 

ungefär motsvarar det totala överskott IFO visar. 

 

Investeringsbudgeten har ett överskott på 3,1 mnkr. 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.” 

Redovisning av budgetdirektiv 

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 

Arbeta med bemötande och tillgänglighet via reception, telefon och webb. Kontinuerliga samtal om 

våra värdeord med medarbetarna. I samband med flytt till nya IFO-huset har receptionens 

öppethållande utökats.  



Årsredovisning 2016 
 

 

 

 70 

 

Förstärka den positiva bilden 

Utveckla samarbetet med kundcenter för bästa kundnyttan. Uppdateringar av information på 

kommunens hemsida har påbörjats.  

Utanförskap och integration 

Utveckla arbetet på våra boenden för ensamkommande asylsökande barn för att underlätta 

integrationen. Integrera boenden i bostadsområden. Samverkan med skola/gymnasiet. 

Utveckla insatser på arbetsmarknadsenheten som underlättar inträde på arbetsmarknaden. Utökning av 

antalet feriearbeten för ungdomar i samverkan med bl.a. Vård och Omsorg, förskolan, Tierpsbyggen 

AB och Kultur- och fritid från 70 platser föregående år till 107 platser detta år.  

Processperspektiv 

Hållbar utveckling/folkhälsa 

Utveckling av insatser som underlättar inträde på arbetsmarknaden. En vaktmästargrupp har statats 

inom ramen för AME. Den hanterar enklare sysslor via beställning från kommunens enheter. Den har 

även hand om posthanteringen i kommunen.  

Medarbetarperspektiv 

Attraktiv arbetsgivare 

Kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön genomförs i samarbete med hyresvärdarna. 

Samverkan med fackliga organisationer prioriteras. Verksamheten deltar i utbildningar inom 

Regionförbundet, men bjuder även in till egna utbildningar. En treårig kompetensutvecklingsplan, som 

årligen revideras, upprättas inom verksamheten där fel, brister, avvikelser, ny lagstiftning, forskning 

mm beaktas. I oktober öppnade distanskontor i Uppsala för att möjliggöra för arbete på hemmaorten 

när jobbet så tillåter. I december öppnade första etappen av det nya IFO-huset. Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 

Riktlinjer för både försörjningsstöd och bistånd i övrigt enligt SoL ses över. Testa och utveckla nya 

sätt att följa upp insatser. T.ex. genom användning av ny teknik. Ett arbete med att se över riktlinjer 

för försörjningsstöd har inletts i slutet av året. Myndighetsutövningen inom Barn och ungdom har 

besökt Hofors kommun som har implementerat ett nytt arbetssätt när det gäller social dokumentation.  

Avsikten är att testa arbetssättet under 2017. 

Mått

Sjukfrånvaro %

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Sjukfrånvaro  -29 år 3,5 2,8 2,0 2,9 6,7 2,5

varav långtidsjukfrånvaro 5,2 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 3,7 4,6 4,3 6,2 2,7 1,5

varav långtidsjukfrånvaro 27,3 34,6 25,8 38,8 31,3 0,0

Sjukfrånvaro 50- 4,0 2,3 4,7 2,2 2,0 2,5

varav långtidsjukfrånvaro 17,9 12,8 20,4 18,8 0,0 0,0

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

varav långtidsjukfrånvaro 20,5 24,7 21,4 30,3 17,8 0,0

Totalt Kvinnor Män

Sjuktalen har ökat, men ligger fortfarande lågt och inom ramen för normal sjukfrånvaro.  
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Antal årsarbetare

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Åldersgrupp     -29 år 20 14 13 11 6 4

Åldersgrupp 30-39 år 32 23 18 16 14 7

Åldersgrupp 40-49 år 38 31 26 20 13 11

Åldersgrupp 50-59 år 48 41 40 31 8 10

Åldersgrupp 60 år - 24 23 15 14 10 9

Totalt antal anställda 161 131 111 91 50 41

Totalt Kvinnor Män

 

Utökning av boende för ensamkommande asylsökande barn (HVB Bergis) i början av året har krävt 

rekryteringar. Uppstart av administrativ enhet har också genererat utökning av antalet anställda. 

 

Framtidsbedömning

För 2017 ska Tierps kommun ta emot 76 nyanlända. För att underlätta deras och andra personers 

inträde på arbetsmarknaden påbörjas inom ramen för AME ytterligare verksamhet i form av bl.a. 

verkstad, systuga mm. Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn förväntas uppgå till 

maximalt 5 barn. Det innebär att en avveckling av boenden kommer ske i takt med att de barn som nu 

befinner sig på HVB Bergis fyller 18 år (utan att ha fått sitt asylärende prövat) och därför flyttar till 

migrationsverkets anläggningsboenden. Konsekvenserna av sänkte ersättningar från Migrationsverket 

för ensamkommande barn är svåra att förutse. Införandet av Individens Behov i Centrum (IBIC) inom 

äldreomsorgen och LSS kan innebära att kommunens LOV-upphandlingar och avgiftssystem måste 

ses över. 
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AB Tierpsbyggen 

 

VD har ordet 
 

Året som gick har fortsatt på den positiva vågen av en fortsatt hög efterfrågan på bostäder och lokaler 

och en befolkningsökning i kommunen. De nya bostäder som färdigställdes under 2016 i Tierp, 

Örbyhus och Skärplinge hyrdes ut på en gång, trots en relativt högre hyresnivå jämfört med det 

befintliga lägenhetsbeståndet. 

 

Hyresförhandlingen avseende hyrorna för 2017 gav återigen en mycket blygsam höjning som 

definitivt inte täcker kostnadsökningarna. Detta kommer återigen att ställa stora krav på bolaget 

beträffande effektiviseringar och nya ”smartare” arbetssätt. Det är positivt att SABO under 2017 ska 

se över hur hyresförhandlingarna i landet fungerar i praktiken och vad man kan göra åt det som, vi 

som bolag, upplever inte fungerar. 

 

Förutom att hyressättningssystemet inte fungerar som det borde, så fungerar inte heller marknaden för 

extern lokalvård. Under året har bolagets två leverantörer på området valt att, i samförstånd med oss, 

avsluta avtalen i förtid efter många avvikelser utifrån en hård kontroll av oss beträffande 

avtalsefterlevnad. Detta har medfört att vi har tagit över ytterligare lokalvård i egen regi vilket även 

kommer att fortsätta under våren 2017. Lokalvård i egen regi är dyrare än att köpa den av en extern 

leverantör men den genererar en högre kvalitet. Det blir även högre kostnader under ett antal år att 

återställa golvmaterialen till en acceptabel nivå efter flera år av misskötsel. 

 

Den höga nyproduktionstakten av lägenheter och en lokalvård i egen regi har lett till att 

personalstyrkan ökat från 35 stycken för några år sedan till över 100 stycken i början på 2017. Detta 

ställer givetvis stora krav på organisationen att hantera en sådan snabb förändring vilket jag ser att vi 

kommer att göra. 

 

Jag ser med tillförsikt fram emot de utmaningar och utvecklingsmöjligheter företaget har och med alla 

våra duktiga medarbetare så ser jag inga problem med att möta dem. 

 

 

Roger Kjetselberg 

VD 
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Årsredovisning 
 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Aktiebolaget Tierpsbyggen avger härmed 

följande årsredovisning för verksamhetsåret 

1/1 - 31/12 2016. 

 

Förvaltningsberättelse 
 

(Siffror inom parentes avser motsvarande 

tidspunkt föregående år) 

 

Styrelse  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps 

kommun 

Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo 

Daniel Blomstedt, vice ordförande, 

Strömsbergs bruk 

Pia Wårdsäter, Örbyhus 

Kjell Hammerin, Söderfors 

Anders Gejke, Tierp 

 

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps 

kommun  

Jonas Nyberg, Tierp  

Anna Zmudzin-Ågren, Tierp  

Jan Salomonsson, Hållnäs,  

Håkan Thomsson, Tierp 

Erik Kolm, Tierp,  

 

Verkställande direktör 

Roger Kjetselberg 

 

Revisorer 

 

Revisorer valda av bolagsstämman 

Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB  

Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB  

 

Lekmannarevisorer 

Per Davidsson, ordinarie revisor  

Bo Englund, suppleant  

 

 

Information om verksamheten 
 

Vision 

Tierpsbyggen ska vara en motor i kommunens 

utveckling och locka till en ökad inflyttning 

genom att erbjuda varierade och attraktiva 

miljöer. 

 

Affärsidé 

Tierpsbyggen ska genom ett kundorienterat 

arbetssätt bygga, förvalta och hyra ut 

långsiktigt hållbara bostäder och lokaler. 

 

Verksamhetsinriktning för AB Tierpsbyggen 

 

Tierpsbyggens roll i Tierps kommun är bl.a. 

att, genom det sätt företaget verkar i 

kommunen, bidra till att kommunens 

attraktivitet för inflyttning ökar och att all 

bostads- och lokalutveckling, såväl om-, till- 

som nybyggande, utgår ifrån det långsiktigt 

hållbara och att fokus på kundorientering är 

hela företagets ledstjärna. Tre övergripande 

mål, soliditet, NMI (Nöjd medarbetare index) 

och NKI (Nöjd kund index) fastställs av 

bolagets styrelse. 

 

Övergripande mål 
 

Soliditeten ska över tid uppgå till minst 10 %. I 

gällande ägardirektiv fastställs att, innan 

utdelning på aktiekapitalet medges, ska en 

soliditet på 25 % uppnås. Utdelningen kan 

sedan uppgå till maximalt 5 % av 

aktiekapitalet. 

 

NKI hade vid mätning 2016 ett index på 67 

(67). Målet är att NKI vid utgången av 2018 

ska uppgå till 70. 

 

NMI hade vid mätning 2016 ett värde på 85 på 

en 100-gradig skala. Målet är att NMI ska 

uppgå till 85 vid utgången av 2018. 
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Verksamhet 

AB Tierpsbyggen är ett, av Tierps kommun-

fastigheter AB, helägt bostadsföretag.  

 

Tierpsbyggen är medlem i Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretags organisation 

SABO samt fastighetsbranschens. Arbetsgivar-

organisation Fastigo. Bolaget är även delägare  

 

i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. och 

medlem i Tierps Företagare.  

 

Företaget äger och förvaltar totalt 1 771 st. 

(2016-12-31) bostadslägenheter med en yta 

uppgående till 118 347 m2, varav 117 598 m2 

var uthyrningsbar 2016-12-31, samt 36 391 m2 

uthyrningsbar lokalyta. I lokalytan ingår 

bostäder i grupp- och äldreboenden med en yta 

på 18 571 m2, där lokalerna blockhyrs av 

Tierps kommun. I övrigt var i genomsnitt 40 

st. (44 st.) bostadslägenheter ej uthyrningsbara 

av olika anledningar under året. De flesta var 

avställda pga. omfattande underhållsarbeten. 

Fastighetsinnehav se s. 25. 

 

Bolagets fastigheter finns på 11 av 

kommunens orter. Knappt hälften av 

bostadslägenheterna ligger i Tierp där också 

bolagets centrala administration finns. Under 

året har fastigheter med 14 st lägenheter sålts. 

 

Sedan 2013-02-01 har företaget haft 

totalansvar för skötseln av Tierps kommun-

fastigheters fastigheter. Den sista december 

uppgick förvaltad yta till 115 930 m2.  

Uthyrning  

Bostäder  

Det genomsnittliga antalet outhyrda bostads-

lägenheter under 2016 uppgick till 6 st (8 st) 

Det var 19 st färre än målet för 2016 på 25 st.  
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Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög 

och vid årsskiftet fanns ca 9 000 personer i kö. 

Omflyttningen har varit i genomsnitt 21 %  

 

(18 %). Det var i nivå med allmännyttan i 

såväl likvärdigt stora bolag, som likvärdigt 

stora kommuner i landet. 

 

Lokaler 

Kostnaden för vakanta lokaler under 2016 blev 

0,2 mnkr högre än budget. Även för lokaler 

finns dock en stor efterfrågan som bedöms 

vara fortsätt hög den närmaste tiden och det 

råder brist på lokaler på många orter. Den 

genom-snittliga vakansgraden blev 3,1 % 2016 

(2,6 %).  

Kostnad för outhyrt 

Uteblivna hyresintäkter pga outhyrda bostads-

lägenheter uppgick till 2,5 mnkr (3,4 mnkr) 

och för outhyrda lokaler till 1,3 mnkr (1,1 

mnkr). I kostnaden för outhyrt ingår även 

lägenheter som varit avställda av olika 

anledningar under året. 

Hyresrabatter 

Uteblivna intäkter p.g.a. rabatter till hyres-

gästerna minskade med 7 % (-11 %) jämfört 

med 2015. Rabatter till bostadshyresgäster 

uppgick till 0,6 mnkr (0,7 mnkr) medan 

rabatter till lokalhyresgäster uppgick till 0,2 

mnkr (0,2 mnkr). Störst minskning fanns 

avseende ungdomsrabatterna som minskade 

med 0,3 mnkr och därmed i princip har 

upphört.  

 



Årsredovisning 2016 
 

 75 

 
 

Viktiga händelser 
 

Energiåtgärder  

Under 2016 har en ny närvärmeanläggning 

uppförts i Skärplinge, vid Ol-Andersskolan. 

Fyra st. av bolagets fastigheter kopplades ihop 

med den nya pannan vid årsskiftet och planen 

är att ytterligare tre fastigheter ska kopplas på 

framöver och ersätta pannor med el- och 

oljeuppvärmning. 

 

En ny reglerutrustning, som reglerar värmen 

med hjälp av väderprognoser, har monterats på 

en fastighet vid Bondegatan i Tierp. Detta för 

att få en så jämn temperatur i lägenheterna som 

möjligt och samtidigt kunna sänka 

energiförbrukningen. Ventilationsaggregat har 

bytts ut till betydligt mer energieffektiva. 

Målsättningen är att genomföra 3-4 st. 

energiåtgärdsprojekt i bolagets fastigheter 

under 2017. 

 

Underhåll 

Under året har underhåll motsvarande 33,5 

mnkr (33,4 mnkr) genomförts. Av detta har 

16,5 mnkr (19,4 mnkr) belastat resultatet direkt 

som underhåll och resten aktiverats som 

byggnader då det utgjort komponentbyten.  

 

Underhållet har bl.a. omfattat takrenoveringar, 

stambyten, fasadrenoveringar och ventilations-

åtgärder.   

 

Arbetet med att byta utomhusbelysningar till 

energieffektiva LED-armaturer har fortsatt 

samt renoveringar av tvättstugor, med byte till 

nya energisnåla tvättmaskiner och tork-

utrustningar. 

 

Vidare fortlöper arbetet med åtgärder i 

utemiljön, med syfte att öka trivsel och 

trygghet i områdena. 

 

Hyresförhandling 

Hyresförhandlingarna, avseende 2017 års 

hyror, genomfördes vid tre tillfällen mellan  

2016-10-04 och 2016-10-26. Efter flera års 

besvärliga förhandlingar och ett pågående 

arbeta med att förändra och underlätta 

förhandlingsprocessen skedde årets 

förhandlingar mer i form av en dialog.  

 

Något yrkande lämnades inte och parterna var 

tidigt överens om att lägga årets höjning i nivå  

 

med föregående år, som slutade med medling. 

Anledningen var att utgångsläget bedömdes 

vara likvärdigt med föregående år och att mer 

utdragna förhandlingar inte skulle leda till 

något nämnvärt annorlunda utfall än då. 

Utifrån detta enades parterna om att höja hyran 

med 0,75 % fr.o.m. 2017-01-01 för såväl 

bostäder som garage och p-platser. 

 

Generellt kan dock sägas att ett växande behov 

att hyreshöjning sker med anledning av ökade 

kostnader och underhållsbehov, vilket måste 

hanteras framöver. Det är då viktigt att en 

fungerande förhandlingsprocess finns 

framtagen. 

 

Boinflytandeavtalet med Hyresgäst-

föreningen  

Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar 

med boinflytandeavtalet som bas har fungerat 

bra. 2017 kommer gruppen att jobba mycket 

med att få igång boinflytande på flera 

bostadsområden. 

 

Nyproduktion och försäljningar 

Under 2016 tillfördes 16 st. nyproducerade 

lägenheter vid Badhusgatan i Tierp som 

samtliga hyrdes ut till inflyttningstillfället i 

december 2016. Ytterligare 40 st. lägenheter 

på samma adress kommer att färdigställas i 

under 2017, med inflyttning under våren.  

 

Vid Högbergsgatan i Tierp byggs 54 st. mindre 

lägenheter, 1:or. Hälften av dessa kommer att 

hyras ut till kommunen för studentboende 

medan övriga hyrs ut i det ordinarie bostads-

beståndet.  

 

Lokaler har omvandlats till 6 st. lägenheter vid 

Vendelvägen i Örbyhus och 3 st. vid Torget i 

Skärplinge. Ytterligare lokaler kan komma att 

byggas om till lägenheter under kommande år. 

 

En fastighet med 14 st. lägenheter har sålts i 

Edvalla i Hållnäs. Bolaget har styrelsens 

uppdrag att avyttra ytterligare lägenheter om 

det anses affärsmässigt. 

 

Vid Gripenbergsväg i Tierps har bolaget haft 

fyra bostadsrätter som fungerat som boende för 

gymnasieelever. Under 2016 har två av dessa 

avyttrats och avsikten är att även de två 

kvarvarande ska säljas under 2017. 
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Friskvård  

Den totala sjukfrånvaron minskade under 2016 

till 5,1 % (5,4 %). Korttidssjukfrånvaron var  

3,0 % (2,4 %) och långtidssjukfrånvaron 2,1 %  

(3,0 %). 

Verksamhetsstyrning 

AB Tierpsbyggens verksamhetssystem är 

certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 

SS-EN ISO 14001:2004. Företagets verksam-

hetssystem har granskats av SP, Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut. 

 

Under året har omstruktureringsarbetet fortsatt 

som syftar till att förbättra verksamhets-

systemet och göra det mer användarvänligt. 

Samtidigt anpassas systemet till den nya ISO 

standard som började gälla 2015. En 

övergångsperiod på 3 år tillämpas, inom vilken 

en övergångsrevision ska genomföras. 

Marknad/Marknadssatsningar  

Genom kontakter med bostadssökande, i 

samband med mässdagar och med andra 

bostadsbolag, bekräftas att bolagets långsiktiga 

satsning på tv-reklam ger resultat. Med det 

som grund har denna typ av marknads-

föringsinsatser fortsatt under 2017. 

 

Tv-reklamen i TV4-Uppland och Sjuan har 

fortsatt under året med inriktning på 

produktreklam. Marknadsföring har även skett 

med radioreklam i RIX FM.  

  

Marknadsföringsinsatserna har även omfattat: 

 

 Sponsring av Tierps Volley (där 

herrlaget spelar i elitserien) och deras 

satsning på ungdomar, Strömsbergs IF 

(div. 2 fotboll), Tierps IF Damfotboll 

(div. 1) och andra föreningar i 

kommunen med inriktning på 

ungdomsverksamhet.  

 Sponsring av drogförebyggande arbete 

i kommunens skolor.  

 Sponsring av Ung Företagsamhet.  

 Annonsering i olika media.  

 Ett informationsblad till hyresgästerna 

4 ggr/år.  

 Sponsring till handikapp-

organisationer.  

 Sponsring till Kvinnojouren. 

 Annons i natur- och miljöpärmen ett 

läromedel i miljö för mellanstadiet. 

 

 Sponsring till kommunens skolor för 

att öka trafikmedvetandet. 

 Delaktighet i Swedbanks projekt 

”Unga jobb”. 

 

Resultatöversikt  
 

Resultatutveckling 

Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på  

9,5 mnkr (8,3 mnkr). Rörelseresultatet har 

minskat med 1,3 mnkr till 24,8 mnkr (26,1 

mnkr).  

 

Omsättningen har ökat med 17,8 mnkr  

(12,6 mnkr). Omsättningen påverkas av att  

1,0 mnkr (0,8 mnkr) aktiverats i 

nyproducerade anläggningstillgångar avseende 

eget nedlagt arbete.  

 

Hyresintäkterna ökade med 4,7 mnkr  

(8,1 mnkr), i huvudsak med anledning av att 

nyproducerade bostäder börjat generera 

intäkter. Dessutom har hyreshöjningen för 

2016 på 0,87 % avseende bostäder tillfört en 

dryg miljon. Övriga rörelseintäkter ökade med 

12,9 mnkr (4,2 mnkr), främst pga ökad 

försäljning av lokalvårdstjänster till 

moderbolaget. Posten har även påverkats av 

reavinster vi fastighetsförsäljningar.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kostnaden för underhåll var i nivå med 

föregående år och 2016 lades 33,5 mnkr (33,4)  

Bostäder 62 % (66 %) 

Externa uppdrag 12 % (7 %) 

Fördelning av intäkter 2016 

Övriga intäkter 3 % (3 %) 

Garage och motor-
värmare 1 % (1 %) 

Lokaler 22 % (23 %) 
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på underhållsåtgärder medan 10,6 mnkr (11,6 

mnkr) lades på reparationsåtgärder. 

 
 

Reparationer och underhåll 2012-2016 
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Taxebundna kostnader ökade 12,7 % 2016 

medan uppvärmningskostnaderna ökade med 

4,2 %. Se vidare nedan, avsnittet taxebundna- 

och uppvärmningskostnader. 

 

Övriga externa kostnader ökade med  

9,6 % (21,4 %) och uppgick till 32,9 mnkr  

(30,0 mnkr). Den största anledningen till 

ökningen var kostnader för utrangerade 

tillgångar i samband med åtgärder i 

fastigheterna samt konsultarvoden med 

anledning av de omfattande investerings-

arbeten som pågår. Kostnaderna för 

fastighetsskötsel minskade med 45 % med 

anledning av ett nytt skötselavtal och 

gynnsamma säsonger för såväl vinter som 

sommar. 

 

Personalkostnaderna ökade med 14,8 mnkr 

(3,1 mnkr) jämfört med 2015. 

Kostnadsökningen beror främst på den 

fortsatta utbyggnaden av lokalvård i egen regi  

 

 

som inneburit en ökad personalstyrka jämfört 

med året innan. 

 

Marknadsräntorna har varit fortsatt historiskt 

låga under året. Bolaget har utnyttjat tillfället  

 

 

att disponera om ränteportföljen för att dra 

nytta av det låga ränteläget. 

 

Vid årsskiftet var den genomsnittliga ränte-

bindningstiden ca 3,1 år (3,6 år) medan den 

genomsnittliga kapitalbindningstiden var ca 

1,9 år (1,9 år). Räntor med bindningstider över 

1 år uppgick till 58 % (65 %) och lån med 

kapitalbindningstider över 1 år till 62 % (68 

%). 

  
 

Ränte- och kapitalbindningstider
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42 38
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Totalt hade bolaget ränteswapar på 430 mnkr 

2016-12-31 (430 mnkr). Se not 28.  

 

Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska 

räntekostnaderna minimeras. Bolaget har en av 

styrelsen fastställd finanspolicy. 

 

Den genomsnittliga räntan på lånestocken 

sjönk under 2016 och uppgick till 2,00 %  

(2,61 %). Hänsyn har tagits till räntor på 

bolagets derivat.  
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*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & 

avlopp och sophantering. 
 

 
Soliditeten har minskat från 11,0 % till  

10,6 % under året. Bolagets långsiktiga mål 

sätts av styrelsen och innebar att soliditeten 

över tid ska uppgå till minst 10,0 %.  

 

 

Soliditeten har påverkats av det omfattande 

investeringsprogram som för närvarande pågår. 
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader   
 

Totalt minskade de normalårskorrigerade 

uppvärmningskostnaderna med blygsamma 0,3 

% gentemot 2015. 2016 var 5 % varmare än ett 

normalår och 5 % kallare än 2015.  

 

Den faktiska förbrukningen av värme ökade 

däremot med 5,5 %.  

 

Elförbrukningen för fastighetsdriften har 

fortsatt sjunka under 2016. Det är ett resultat 

av att bolaget strävar efter att välja så 

driftekonomisk utrustning som möjligt vid 

utbyte av elektrisk utrustning.  

 

Elpriset är bundet 2015-2017 i en gemensam 

upphandling med Tierps Kommun och Tierps 

Kommunfastigheter AB. Oljepriset har varit 

jämnt under året. Det genomsnittliga 

kubikmeterpriset för året var 10,5 % lägre än 

föregående år.  

 

Huvuddelen av den energi som används inom 

bolaget kommer från förnyelsebara bränslen 

vilket också är en strävan i bolagets 

miljöarbete. Elavtalet är tecknat med en 

elleverantör som endast levererar el 

producerad av vatten-, vind- och solkraft. 

Fjärrvärmen produceras huvudsakligen av 

biobränslen.  

 

 

   % 

Fördelning av kostnader 2016 

Reparationer 6 % (7 %) 

Underhåll 

Underhåll 9 % (12 %) 

Taxebundna  
kostnader* 8 % (8 %) 

Uppvärmning  

13 % (13 %) 

Övriga externa 

kostnader 18 % (18 %) Fastighetsskatt 1 % (2 %) 

Personal 23 % (16 %) 

Räntenetto 8 % (11 %) 

Avskrivningar  

14 % (13 %) 

% 
% 
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Diagram över energi- och vatten-

förbrukning  

 

Fördelning av energislag 2016 och 2012  
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Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad 
förbrukning vid 100 % uthyrningsgrad. 
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Miljöredovisning 

 

AB Tierpsbyggen bedriver verksamheter som 

är tillstånds- och anmälningspliktiga till Tierps 

kommun eller Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Tillståndspliktiga verksamheter är:  

 Hantering av brandfarliga varor d.v.s. 

förvaring och hantering av klass 1-2 

vätskor, gas samt hantering av klass 3 

vätskor ovan jord.  

 Spridning av bekämpningsmedel. 

 Nyinstallation av köldmedieanläggning 

med en fyllnadsmängd om 10 kg eller mer. 

 

Anmälningspliktiga verksamheter är:  

 

 Transport av farligt avfall som uppkommit 

i egen verksamhet. 

 Förvaring av klass 3 vätska i mark och 

ovan jord inom vattenskyddsområden. 

 Köldmedieanläggningar med en 

fyllnadsmängd om mer än 3 kg. 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 Energideklarationer 

 

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med 

regelbundna intervaller enligt förordningen om 

brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. 

Besiktningarna säkerställer cisternernas 

standard för att minimera risken för utsläpp 

och förorening av mark och grundvatten. Vid 

2016 års utgång fanns 17 stycken cisterner i 

drift i verksamheten.  

 

 

Fastighetsel

Fjärrvärme

Olja

Elvärme
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Anläggningar med köldmedium förekommer 

av tre orsaker.  

 

1: Vid värmeproduktion från omgivning eller 

tillvaratagande av värme i frånluften med 

värmepump. Företaget hade 6 stycken  

 

fastigheter med dessa installationer vid 2016 

års utgång.  

 

2: I lokaler som utnyttjas av verksamheter med 

någon form av kylbehov. Det kan t.ex. bestå av 

kylning/frysning av livsmedel/soprum. Denna 

konsumtion står för mindre än 5 % av 

fastighetselen i verksamheten.  

 

3: I anläggningar som genom sin drift skapar 

en bättre arbetsmiljö med liten påverkan i form 

av buller. 

Det kan t.ex. avse lokaler med behov av kyla. 

Även denna konsumtion är mindre än 5 % av 

fastighetselen. 

 

Anläggningar med 3 kg eller mer köldmedium 

genomgår periodisk läcksökning enligt de 

föreskrifter som finns. En kontrollrapport 

skickas årligen till miljöförvaltningen 

avseende de köldmedieanläggningar vilkas 

totala fyllnadsmängd uppgår till 10 kg eller 

mer av aggregat med köldmediemängd över 3 

kg. I verksamheten finns för närvarande sex 

stycken sådana anläggningar. 

 

Förväntad utveckling  

 

Under våren 2017 kommer de sista husen på 

Badhusgatan att färdigställas och alla 

lägenheter är redan uthyrda. En fortsättning på 

nyproduktionen kommer närmast att ske i 

Örbyhus och Månkarbo utifrån den 

marknadsundersökning som bolaget 

genomförde under 2016.  

 

En utökning kommer även att ske av antalet 

trygghetsbostäder på Björken i Tierp. 2017 

kommer 26 stycken studentbostäder och lika 

många ettor att färdigställas vid 

Högbergsparken i Tierp.  

 

Det är positivt att flera privata aktörer har 

börjat intressera sig för Tierps kommun och 

börjat bygga bostadsrätter, vilket det är 

underskott på. Det finns även ett intresse för 

hyresrätter vilket också är mycket positivt då 

det ger flera aktörer på marknaden. Det 

negativa är den fortsatt höga 

produktionskostnaden samt svårigheten att få 

entreprenörer att lämna anbud på projekten, 

vilket kan leda till en minskad nyproduktion. 

 

Den positiva utvecklingen i Tierp och 

Mälardalsregionen förväntas att fortsätta vilket 

kommer att medföra en positiv utveckling för 

företaget. 
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Förändring av eget kapital 

 

 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital 

    

Belopp 2015-01-01 53 700 5 483 19 232 

Årets resultat   8 285 

Belopp 2015-12-31   27 517 

    

Belopp 2016-01-01 53 700 5 483 27 517 

Årets resultat   9 498 

Belopp 2016-12-31 53 700 5 483 37 015 

 

Förslag till vinstdisposition 

 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserat resultat           27 516 989 kr     

Årets resultat                       9 497 790 kr 

Summa                                                      37 014 779 kr 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 37 014 779 kr balanseras i ny räkning 
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Resultaträkning  (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 191 765 173 915 161 292 157 434 149 842

Reparationer -10 580 -11 609 -9 780 -10 920 -9 259

Underhåll -16 511 -19 396 -16 664 -18 113 -19 620

Taxebundna kostnader -14 904 -13 224 -13 032 -13 049 -13 005

Uppvärmning -23 047 -22 129 -21 994 -22 519 -23 250

Övriga externa kostnader -32 874 -29 999 -24 709 -27 971 -21 211

Fastighetsskatt -2 648 -2 527 -2 565 -2 395 -2 538

Personalkostnader -41 897 -27 058 -23 939 -22 059 -18 885

Avskrivningar -24 469 -21 910 -19 671 -14 698 -15 012

Räntenetto inkl borgensavgift -14 767 -17 778 -20 806 -22 858 -22 848

Skatt på årets resultat -570 0 0 0 0

Årets resultat 9 498 8 285 8 133 2 852 4 214

Bokfört värde på byggnader och mark tkr 741 399 729 835 679 618 657 570 648 731

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 724 607 680 672 655 169 655 169 584 239

Likviditet % 10 23 21 40 43

Räntetäckningsgrad % 168 146 139 110 118

Skuldtäckningsgrad % 139 127 125 113 118

Soliditet % 10,6 11,0 10,2 10,4 10,1

Belåningsgrad % 99,8 90,4 93,0 87,3 88,5

Räntabilitet på totalt kapital % 2,8 3,3 3,8 3,8 4,1

Räntabilitet på eget kapital % 10,5 9,6 10,4 4,1 6,2

Årets snittränta % 2,00 2,61 3,47 3,84 3,80

Vakansgrad bostäder (hyror), uthyrningsbara  % 2,1 2,8 3,4 3,9 3,8

Vakansgrad lokaler (hyror) % 3,1 2,6 5,7 5,3 3,2

Genomsnittlig hyra för uthyrningsbara bostäder kr/m² 1 030 1 024 995 980 961

Nyckeltal

 Jämförelseåren har inte räknats om med anledning av införandet av K3 reglerna 2014, i enlighet med övergångsreglerna. 
 
 
Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat+Finansiella intäkter) / Finansiella kostnader

Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar+finansiella intäkter) / (Finansiella kostnader+avskrivningar för 

byggnader)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggnadernas bokförda värde (byggnad och mark)

Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finansiella poster+räntekostnader+övriga finansiella kostnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock under året

Vakansgrad Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyresintäkter

Snitthyra Bruttohyresintäkter 2016-12-31 / Total bostadsyta
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Tierps Kommunfastigheter 

 

VD har ordet  

 

Året som gått har präglats av problem med lokalvårdsentreprenörer och med inomhusmiljön i lokaler 

som kommunens verksamheter hyr av oss. 

 

Under året har bolagets två externa leverantörer av lokalvård valt att, i samförstånd med oss, avsluta 

avtalen i förtid efter många avvikelser utifrån en hård kontroll av oss beträffande avtalsefterlevnad. 

Detta har medfört att vi har tagit över ytterligare lokalvård i egen regi vilket kommer att fortsätta 

under våren 2017. Lokalvård i egen regi är dyrare än att köpa av en extern leverantör men den 

genererar i stället en högre kvalitet. Det blir även högre kostnader under ett antal år för att återställa 

golvmaterialen till en acceptabel nivå efter flera år av misskötsel. Men jag är övertygad om att det är 

rätt väg att gå för att få en långsiktigt god förvaltning. 

 

Tyvärr så har flera verksamhetslokaler haft problem med inomhusmiljön vilket har sin grund i 

byggnadsfel och ett tidigare eftersatt underhåll. Att verksamheter inte kan vara kvar i sina egna lokaler 

är inte bra, men för att undvika hälsoproblem hos hyresgästerna är lösningen med tillfälliga lokaler ett 

bra alternativ. Under 2017 kommer vi att undersöka lokaler som vi kan misstänka ha förutsättningar 

för någon form av problem med inomhusmiljön, för att försöka åtgärda dessa innan det blir ett 

hälsoproblem. 

 

Det positiva klimatet i kommunen märks framförallt på efterfrågan på flera förskoleavdelningar och vi 

hoppas att vi, tillsammans med kommunen, kan ta fram en långsiktig plan under 2017 för att möta 

denna efterfrågan utan att behöva använda oss av tillfälliga lokaler. 

 

Bolaget har en viktig roll i kommunens positiva utveckling för att tillhandahålla ändamålsenliga 

lokaler för kommunens olika verksamheter vilket jag är övertygad om att bolaget kommer att 

tillgodose. 

 

Roger Kjetselberg 

VD 
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Årsredovisning och koncernredovisning 

 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tierps kommunfastigheter AB avger härmed 

följande års- och koncernredovisning för 

verksamhetsåret 2016-01-01–-2016-12-31 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Styrelse  

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps 

kommun 

Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo 

Daniel Blomstedt, vice ordförande, 

Strömsbergs bruk 

Pia Wårdsäter, Örbyhus 

Kjell Hammerin, Söderfors 

Anders Gejke, Tierp 

 

Styrelsesuppleanter utsedda av Tierps 

kommun  

Jonas Nyberg, Tierp  

Anna Zmudzin-Ågren, Tierp  

Jan Salomonsson, Hållnäs,  

Håkan Thomsson, Tierp 

Erik Kolm, Tierp,  

 

Extern verkställande direktör 

Roger Kjetselberg 

 

Revisorer 

 

Revisorer valda av bolagsstämman 

Maria Wigenfeldt, ordinarie revisor, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB  

 

Lars Kylberg, revisorssuppleant, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB  

 

Lekmannarevisorer 
Per Davidsson, ordinarie revisor  

Bo Englund, suppleant  

 

Information om verksamheten 
 

Verksamhet 

Tierps kommunfastigheter AB är ett, av Tierps 

kommun, helägt fastighetsbolag. Bolaget äger 

100 % av aktierna i AB Tierpsbyggen. Bolaget 

registrerades 2012-08-20 men startade 

verksamheten 2013-02-01 då man tog över all 

drift och administration av de flesta av Tierps 

kommuns fastigheter, förutom vatten- och 

reningsverk.  

 

Bolaget hyr för närvarande merparten av 

fastigheterna från Tierps kommun och hyr i sin 

tur ut dem med drift och underhåll till 

hyresgästerna. Alla investeringar som sker på 

de hyrda fastigheterna sker i Tierps 

kommunfastigheter AB som 

förbättringsutgifter i annans fastighet. Det 

innebär att bolaget har ett totalansvar för 

fastigheterna. Avsikten är att bolaget över 

tiden ska förvärva de fastigheter som hyrs 

idag. Under året har några fastigheter 

förvärvats. 

 

Bolaget har ingen egen personal utan köper 

skötsel, administration, teknisk förvaltning och 

till viss del lokalvård från dotterbolaget 

Tierpsbyggen. Utöver det anlitas entreprenörer 

för många andra tjänsterna, som t.ex. 

hantverkstjänster och yttre skötsel. Fr.o.m. 

2017 kommer all lokalvård att köpas från 

Tierpsbyggen. 

 

Totalt förvaltar bolaget 115 930 m2 lokalyta 

(2016-12-31). Lokalerna består framförallt av 

skolor, fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter 

och brandstationer men även av vissa 

affärslokaler. Merparten av lokalerna hyrs ut 

inom Tierps kommun koncernen. Fastigheterna 

finns på 12 av kommunens orter och 

huvuddelen av lokalerna finns i Tierp. 

Fastighetsbestånd se s. 28. 

 



Årsredovisning 2016 
 

 85 

 
 

Viktiga händelser 
 

Energiåtgärder  

Under 2016 har ett antal energi-

effektiviseringsprojekt genomförts eller 

påbörjats. Bland åtgärderna kan nämnas: 

 

 uppförandet av en närvärmeanläggning 

i Skärplinge där Ol-Andersskolan 

anslöts precis efter årsskiftet. 

 ombyggnad av Vegahallen där 

köldmediet kommer att bytas till 

koldioxid och kompressorerna 

kommer att användas som värmepump 

och sköta uppvärmningen av 

anläggningen. 

 utbyte till ventilationsaggregat med 

energieffektiva motorer och bättre 

återvinning. 

 uppkoppling av ett flertal fastigheter 

för att de ska kunna fjärrövervakas och 

styras. 

 utbyte av kvicksilverarmaturer till 

LED-armaturer. 

 

 

Viktiga åtgärder på fastigheterna  

Totalt investerade bolaget 56,8 mnkr 

(61,9 mnkr) i olika byggnadsprojekt under 

året.  

 

Nya omklädningsrum vid Vegavallen: 

I samband med renovering av delar av ishallen 

vid Vegavallen kommer den att byggas ut med 

8 st. omklädningsrum. Under hösten har 

byggnationen startat och hela projektet 

kommer att vara färdigt våren 2018. Projektet 

beräknas kosta ca 35 mnkr. 

 

IT-Standard i förskolan: 

Under 2016 har en elentreprenör systematiskt 

gått igenom alla förskolor för att ställa i 

ordning en gemensam standard när det gäller 

IT-miljön. Både tråd och trådlösa nätverk 

byggdes ut samtidigt som projektorer och 

högtalaranläggningar installerades. Projektet 

kostade ca 1,0 Mkr. 

 

Ombyggnad av Bäggeby: 

Fastigheten Bäggeby började byggas om under 

2015 och projektet färdigställdes under hösten 

2016. Halva byggnaden inrymmer boende för 

ensamkommande flyktingbarn och resten 

Särfritids och administrationen till  

 

förskoleverksamheten. Det utfördes även 

omfattande underhållsarbeten i samband med 

detta. Total kostnad, inkl. underhåll, blev  

ca 32,8 mnkr. 

 

Förskola Bokbindarlunden Tierp: 

Under hösten upphandlades en entreprenör för 

att bygga nya förskolan vid Bokbindarlunden. 

Arbetet har påbörjats och de 6 nya 

avdelningarna beräknas stå klara till årsskiftet 

2017/2018. Förskolan ska ersätta ett antal 

andra förskolor i Tierpsbyggens bestånd där 

lägenheter eventuellt planeras att byggas. 

Själva byggnaden för förskolan blir 

miljöklassad. Det är den första förskolan i 

kommunen som byggs med en sådan 

klassificering. Beräknad kostnad,  

ca 65,5 mnkr.  

 

Kulturhus Möbeln, Tierp: 

Förstudien för detta projekt startade redan 

under 2015. En planlösning har arbetats fram 

tillsammans med Kultur & Fritid som de sen 

haft en medborgardialog kring. Lokalerna ska 

bjuda in till olika kulturella evenemang och 

bl.a. innehålla bibliotek och café. Lokalerna 

kommer både att byggas till och om. 

Kulturhuset planeras stå klart tidigast under 

hösten/vintern 2018. Det beräknas kosta ca 35 

mkr  

 

Innemiljöproblem: 

Problemen med inomhusmiljön vid Örbyhus 

skola, hus L, är kända sedan några år tillbaks. 

Lokalerna ersätts just nu med paviljonger. 

Likartade problem har även uppdagats vid 

Vallskoga förskola i Tierp. Även den 

byggnaden har tillfälligt fått ersättas med 

paviljonger under 2016.  

 

En utredning visade att byggnaderna var i för 

dåligt skick för att renoveras. Under hösten 

fattade kommunen därför ett beslut om uppföra 

nya byggnader på samma platser. Arbetena 

med detta kommer att starta under 2017. 

Projekten kan tidigast vara färdiga till 

årsskiftet 2018/2019. Båda projekten 

tillsammans beräknas kosta ca 85-90 miljoner. 
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AB Tierpsbyggen 

Totalt investerade bolaget 146,3 mnkr  

(51,9 mnkr) i olika byggnadsprojekt under 

året.  

 

Nybyggnationer: 

Vid Badhusgatan i Tierp färdigställdes 16 st. 

lägenheter under hösten 2016.  Ytterligare  

40 st. lägenheter färdigställs under våren 2017. 

Hela projekt vid Badhusgatan är i och med det 

klart. Denna etapp beräknas kosta  

ca 66 mnkr. 

 

I Högbergsparken intill Högbergsskolan 

påbörjades 2 st. byggnader under året som 

totalt ska inrymma 54 st. lägenheter. Ett av 

husen skall bli studentboende för 

Högbergsskolan. Det beräknas bli klart till 

skolstarten i augusti. Det andra huset beräknas 

stå klart någon månad senare. Alla 54 

lägenheter är av typen ”mindre ettor”. De 

passar t.ex. utmärkt till ett första boende för 

unga. Projektet beräknas kosta ca 50,6 mnkr. 

  

Ombyggnationer: 

Vid Vendelvägen 5 i Örbyhus har en lokalyta 

byggts om till 6 st. lägenheter samtidigt som  

en lokal och 10 lägenheter har renoverats. 

Kostnad ca 12,7 mnkr. 

 

Vid Torget 1 i Skärplinge gjordes en lokal om 

till 3 st. lägenheter. Kostnad ca 4,1 mnkr. 

 

På Hornbergsvägen i Skärplinge blev en lokal 

2 st. nya lägenheter. Detta till en ringa kostnad 

då mest ytskikt iordningställdes. 

 

Vid Björkgården i Tierp startades en 

ombyggnation till trygghetsboende under 

hösten. Det kommer att bli totalt 18 lägenheter. 

De planeras att kunna tas i bruk i slutet av 

2017. Beräknad kostnad ca 14 mnkr.  

 

Hyror 

Ingen hyreshöjning skedde 2016 för de lokaler 

som Tierps kommun hyr. Detsamma gällde 

hyrorna för de lokaler som bolaget hyr från 

Tierps kommun. Externa hyresavtal regleras 

med index. För bostäderna i Tierpsbyggen 

höjdes hyrorna med 0,87 % fr.o.m.  

2016-01-01. 

 

 

Resultatöversikt 
 

Resultatutveckling 

Bolagets fjärde verksamhetsår visade ett 

underskott på – 2,4 mnkr (3,1 mnkr). I enlighet 

med de nya redovisningsregler K3, som 

infördes 2014, har 10,7 mnkr (10,1 mnkr) av 

underhållskaraktär redovisats som 

förbättringsutgifter på annans fastighet. 

Koncernens samlade resultat blev 6,6 mnkr 

(10,1 mnkr). 

 

Intäkterna består i stort sett av hyresintäkter 

och lokalbeståndet var i princip fullt uthyrt.  

 

Bolaget har lämnat rabatter på 1,3 mnkr  

(0,7 mnkr). Orsaken är i huvudsak att lokaler 

inte kunnat utnyttjas av hyresgästerna p.g.a. 

problem med inomhusmiljön.  

 

Reparationer och underhåll 

Reparationskostnaderna uppgick till 5,0 mnkr 

(5,7 mnkr) vilket nästan var en miljon bättre än 

förväntat. 

 

Underhåll motsvarande 2,5 mnkr (2,1 mnkr) 

har lagts ned på fastigheterna. Tillsammans 

med de investeringar, av underhållskaraktär, på  

10,7 mnkr som lagts ned 2016, har således 

underhåll på 13,2 mnkr (12,2 mnkr) lagts ned 

på fastigheterna. 

 

Taxebundna- och uppvärmningskostnader -  

De taxebundna kostnaderna ökade med  

10,0 % jämfört med 2015. Ökningen beror 

främst på ökade taxorna för både el och vatten. 

 

De faktiska uppvärmningsförbrukningen ökade 

med 1,6 % och de klimatkorrigerade 

förbrukningen minskade med 4,2 % jämfört 

med 2015. Ökning berodde främst på att 2016 

var 5 % kallare än året innan. De 

klimatkorrigerade sänkningen beror till stor del 

på ett nytt styr- och reglersystemet som 

installerats vid Högbergsskolan. 
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Miljöredovisning  
 

Tierps kommunfastigheter AB bedriver 

verksamheter som är tillstånds- och 

anmälningspliktiga till Tierps kommun eller 

Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Tillståndspliktiga verksamheter är: 

 Hantering av brandfarliga varor d.v.s. 

förvaring och hantering av klass 1-2 

vätskor, gas samt hantering av klass 3 

vätskor ovan jord.  

 

 Spridning av bekämpningsmedel. 

 

 Nyinstallation av köldmedieanläggning 

med en fyllnadsmängd om 10 kg eller mer. 

 

Anmälningspliktiga verksamheter är:  

 

 Transport av farligt avfall som uppkommit 

i egen verksamhet. 

 

 Förvaring av klass 3 vätska i mark och 

ovan jord inom vattenskyddsområden. 

 

 Köldmedieanläggningar med en fyllnads-

mängd om mer än 3 kg. 

 

 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 

 Energideklarationer 

 

Besiktning av cisterner (oljetankar) sker med 

regelbundna intervaller enligt förordningen om 

brandfarliga varor samt miljölagstiftningen. 

Besiktningarna säkerställer cisternernas 

standard för att minimera risken för utsläpp 

och förorening av mark och grundvatten. Vid 

2016 års utgång fanns 8 stycken cisterner i 

drift i verksamheten. Anläggningar med 

köldmedium förekommer av fyra orsaker.  

 

1. Vid värmeproduktion från omgivning 

eller tillvaratagande av värme i 

frånluften med värmepump. Företaget 

förvaltar 5 stycken fastigheter med 

dessa installationer vid 2016 års 

utgång.  

 

2. Konstfrusna isbanor. Företaget 

förvaltar en konstfrusen isbana med 

köldmedia. 

 

3. I lokaler som utnyttjas av verk-

samheter med någon form av 

kylbehov. Det kan t.ex. bestå av 

kylning/frysning av livsmedel/ 

soprum. Denna konsumtion står för 

mindre än 5 % av fastighetselen i 

verksamheten.  

 

4. I anläggningar som genom sin drift 

skapar en bättre arbetsmiljö med liten 

påverkan i form av buller. Det kan 

t.ex. avse lokaler med behov av air-

condition. Även denna konsumtion är 

mindre än 5 % av fastighetselen. 
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Anläggningar med 3 kg eller mer köldmedium 

genomgår periodisk läcksökning enligt de 

föreskrifter som finns. En kontrollrapport 

skickas årligen till miljöförvaltningen 

avseende de köldmedieanläggningar vilkas 

totala fyllnadsmängd uppgår till 10 kg eller 

mer av aggregat med köldmediemängd över 3 

kg. 

I verksamheten finns för närvarande 9 stycken 

sådana anläggningar. 

 

Förväntad utveckling  

På grund av bl.a. den positiva inflyttningen och 

ett ökat antal födda barn kommer efterfrågan 

på nya skolor och förskolor att fortsätta vilket 

bolaget kommer att leverera. Målet är att 

tillsammans med kommunen, ta fram en 

långsiktig strategi för detta. 

 

 

 

Det viktigaste under 2017 blir att få den nya 

och stora lokalvårdsenheten att fungera 

effektivt utifrån de krav som verksamheterna 

har.  

 

De närmaste åren kommer bolaget att ha en 

hög investeringsnivå som omfattar 

nybyggnation av förskolor och skolor, 

ombyggnation av t.ex. Möbeln till ett 

kulturhus, renovering och ombyggnationer av 

fritidsanläggningar samt energibesparings-

projekt.  

 

En utredning pågår med avsikt att köpa 

kommunens fastigheter redan under 2017. 

Detta kommer att kräva mycket tid och energi 

men långsiktigt kommer det förhoppningsvis 

att ge många positiva effekter. 

 

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget 

 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserat resultat           10 963 891 kr     

Årets resultat                     - 2 390 279 kr 

Summa                                             8 573 612 kr 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 8 573 612 kr balanseras i ny räkning 
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Tierps Fjärrvärme AB  
 

Styrelsen och verkställande direktören för Tierps Fjärrvärme AB får härmed avgiva följande 

årsredovisning för år 2016. Den ekonomiska redovisningen presenteras i SEK (svenska kronor). 

Förvaltningsberättelse 

(Siffror inom parentes avser motsvarande tidpunkt föregående år) 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Suppleanter utsedda av Tierps kommun 
Jonas Nyberg, Söderfors, ordförande  Erica Aspgren Wallin, Skärplinge 

Björn Hellstedt, Halls   Sara Sjödal, Orrskog 

Viktoria Söderling, Tierp   Sabina Löfstedt, Tierp 

Gunnar Jansson, Karlholm   Karolina Larsson, Tobo 

Per Bergsten, Tierp    Lars Göran Birkehorn Karlsen, Tobo 

 

Extern verkställande direktör 

Per Jonsson 

Revisorer 

Ordinarie    Suppleant 
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor,  Lars Kylberg, Uppsala, aukt. revisor, 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Lekmannarevisorer 

Ordinarie    Suppleant 
Per Davidsson, Tierp    Karl-Gunnar Marklund, Tobo 

 

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning enligt aktiebolagslagen, instruktion om 

arbetsfördelning mellan styrelse och Vd samt en instruktion om insamling och rapportering av 

uppgifter till styrelsen. 

Styrelsen för Tierps Fjärrvärme AB har under året haft sju protokollförda sammanträden. 

Information om verksamheten 

 

Bolaget grundades år 1985. Tierps Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i 

Tierp och Örbyhus samt närvärme i Karlholm. 

Den 1 januari 2016 övergick ägandet från Tierps kommun till Tierps Energi & Miljö AB, 559031-

4315 (ägs till 100 % av Tierps kommun). Vd för bolaget har varit Per Jonsson. 

Produktion 

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. 

Normalt underhållsarbete har gjorts under sommaren av samtliga pannor, vid revision av de 2 nya 

pelletspannorna uppdagades skador i själva pannorna där godset blivit betydligt tunnare, bristerna har 

åtgärdas genom garantiåtaganden. 

Inmatningskedjan för flis till flispannorna har underhållits under sommaren, 8 år sedan sist. 
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Utbyte av de ca 150 st. äldsta värmemätarna till digitala mätare har utförts under hösten. 

 

Anläggningarna har följande produktionskapacitet: 

Tierp 35,5 MW, Örbyhus 8,5 MW och Karlholm 4,9 MW. 

 

Bränslefördelning i % av tillförd energi under året:  

 

Tierp  Karlholm  Örbyhus Totalt 

Skogsflis 79,8  -  - 67,7 

Pellets 16,0  94,1  - 18,7 

Briketter -  -  89,7   8,7 

EO1   1,1    5,9    2,9   1,6 

El-panna -  -    7,4   0,7 

RG-återvinn   3,1  -  -   2,6 

 

Nyanslutningar 

Under året har 7 st. fastigheter nyanslutits, fördelat på 6 st villafastigheter och 1 st. flerfamiljsfastighet 

på Badhusgatan 7A-C. 

Totalt är det nu 443 st anslutna fastigheter. 

Värmeavgifter 

Debiterade avgifter följer väl fjolårets kurva och överstiger densamma med ca 5,0 %. 

Då flertalet privatkunder har preliminärdebiterats så beräknas de slutgiltiga intäkterna efter 

årsavläsning och slutdebiteringsberäkning. 

Året har, ur energiförbrukningssynpunkt, varit ca 4 % mildare än normalåret. 

 

Den totala energiförsäljningen har uppgått till 58 101 MWh (55 334 MWh). 

Miljöredovisning 

 

Tierps Fjärrvärmes verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt 

genom buller och lukt. 

Utav bolagets totala energiproduktion producerades ca 98 % via anmälningspliktiga anläggningar. 

Miljömätningar har utförts i enlighet med gällande kontrollplaner. 

Utsläpp till luft 

Kontroll av pannornas förbränning sker dels med kontinuerlig mätning av O2-halt i rökgas efter 

pannorna samt dels genom mätning av eldstadstemperatur ovanför eldstaden. 

Kontroll av emissioner till luft sker med ett mätsystem för kväveoxider efter multicykloner, 

rökgaskondensering respektive elektrofilter. Mätsystemet mäter halten O2, NO, CO, 

rökgastemperatur, nyttiggjord energi samt bestämmer massflödet av kväveoxider med rökgaserna. 

Registrering sker i särskild mätdator. 

Kväveoxider 

Utsläpp till luft av kväveoxider får enligt miljöanmälan som riktvärde ej överstiga 120 mg/MJ tillfört 

bränsle. 

Medelvärdet för kväveoxidhalter (NOx) har under året varit för flispanna 1, 87 mg/MJ tillfört bränsle 

och för flispanna 2 var motsvarande värde 104 mg/MJ tillfört bränsle. 
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Koldioxid 

Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid har erhållits för 

våra anläggningar i Tierp. 

Koldioxidutsläppen från oljeeldningen i Tierp har varit 213 ton. 

Stoft 

Stoft är partiklar av aska som släpps ut i luften. Rökgaserna från flispannorna i Tierp renas från stoft 

via multicykloner, ett elektrofilter samt en rökgaskondenseringsanläggning. 

Rökgaserna från flispanna 2 passerar alltid elektrofiltret medan flispanna 1s rökgaser passerar 

elektrofiltret endast i de driftfall då enbart flispanna 1 är i drift. 

 

Vid miljömätningen som utfördes under november månad erhölls stoftutsläpp på 118 mg/m3 för 

flispanna 1 och 13 mg/m3 för flispanna 2. Riktvärdena enligt miljöanmälan år 100 mg/m3 för 

flispanna 1 och 60 mg/ m3 för flispanna 2. 

Utsläpp till vatten 

Rening av kondensatet från rökgaskondenseringsanläggningen sker via en sedimenteringsanläggning 

och sandfilter. Efter reningen pH-justeras vattnet via en kontinuerlig mätning innan det slutligen 

släpps ut i kommunens dagvattennät. En viss del av kondensatet återförs som befuktning av bränsle. 

 

Kontroll av vattnets susphalt har gjorts under året. Analysen på innehållet av suspenderande ämnen 

visade en susphalt på 2,1 mg/l. Det är lägre än kravet i miljöanmälan, där susphalten får som högst 

uppgå till 10 mg/l. 

Aska 

Analys av aska och slagg har utförts med avseende på cesiumhalten. Analysen gav en cesiumhalt på 

576 Bq/kg. Aska levereras till Gatmot och används som utjämningsmaterial innan sluttäckning. 

Analyser har även utförts på askans innehåll av metaller. Mängden metaller i askan låg klart under 

Skogsstyrelsens rekommendationer för högsta godtagbara halter av metaller. 

 

Kontroll av bränsle 

Varje leverans av bränsleflis kontrollvägs och fuktbestäms för beräkning av effektivt energiinnehåll. 

Personal 

Den sista december var antalet anställda i bolaget 3 personer, alla män. 

 

All personal har under året deltagit i ett kompetensutvecklingsprogram kallat ”Kompetenslyftet”, 

tillsammans med personal från TEMAB, programmet pågår även under början av 2017. Personalen 

har varit uppdelad i fem grupper, tre operativa grupper, en med arbetsledare och kundtjänstpersonal 

och en för ledningsgruppen. Grupperna träffas vid 3 tillfällen och 2 dagar vid varje tillfälle. 

Målsättningen med programmet är att öka samarbetet mellan verksamheterna och bolagen, öka 

effektiviteten, skapa en högre tillgänglighet, ta fram en värdegrund, öka förmågan att driva och leda 

förändringsarbete samt att utveckla och förstärka ledningsgruppen. 

Utsikter för framtiden 

 

Från 2017-01-01 övergår faktureringen till debitering av faktisk förbrukning för samtliga kunder i 

samband med införandet av ett nytt faktureringssystem. Detta innebär en samordning av resurser 

mellan Tierps Energi & Miljö AB och Tierps Fjärrvärme AB. 

 

Under 2017 kommer ett nytt stoftfilter för panna 2 i Tierp att byggas. 
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2018 planeras för ett utbyte av den sista eternitkulverten i Tierp. 

Utbyggnadstakten av flerfamiljshus och offentliga lokaler ökar, bolaget räknar därför med ett ökat 

antal leveranspunkter. 

 

Målsättning är att bolaget, med sina fastbränsleanläggningar i Tierp, Örbyhus och Karlholm, ska 

fortsätta att utveckla sin miljöanpassade värmeproduktion och erbjuda kunderna en säker värme till 

stabila och rimliga priser. 

 

 

Förslag till vinstdisposition 
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat        3 015 kr 

Årets resultat                          1 603 106 kr 

Summa    1 606 121 kr 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: 

att till aktieägarna utdelas 144 kr/aktie, totalt 360 000 kr 

att i ny räkning överförs                                              1 246 121 kr  

 

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 

 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 13,4 procent. Soliditeten är betryggande 

mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet. 

Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. 

 

Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 

förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 

utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st. 

(försiktighetsregeln).  
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Tierps Energi och Miljö AB 
 

Styrelsen och verkställande direktör för Tierp Energi & Miljö AB får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2015–10–21 – 2016–12–31, vilket är företagets första verksamhetsår. 

Förvaltningsberättelse 

  
Styrelsen har haft följande sammansättning 

Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Suppleanter utsedda av Tierps kommun 
Jonas Nyberg, Söderfors, ordförande Erica Aspgren Wallin, Skärplinge 
Björn Hellstedt, Halls Sara Sjödal, Orrskog 
Viktoria Söderling, Tierp Sabina Löfstedt, Tierp 
Gunnar Jansson, Karlholm Karolina Larsson, Tobo 
Per Bergsten, Tierp  Lars Göran Birkehorn Karlsen, Tobo 
  
Extern verkställande direktör 
Per Jonsson 

Revisorer 
Ordinarie Suppleant 
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor, Lars Kylberg, Uppsala, aukt. revisor, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
  
Lekmannarevisorer 
Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps kommun Suppleanter utsedda av Tierps kommun 
Per Davidsson, Tierp Karl-Gunnar Marklund, Tobo 
  
Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning, instruktion om arbetsfördelning mellan styrelse och 

Vd samt en instruktion om insamling och rapportering av uppgifter till styrelsen. 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB har under verksamhetsåret haft nio protokollförda 

sammanträden. 

 
Information om verksamheten 
 

Tierps Energi & Miljö AB är ett av Tierps kommun, org nr 212000-0266, helägt bolag. Tierps 

kommun innehar 20 000 aktier med kvotvärde på 1 000 kr per st. 
Tierps Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723, är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB. 

Innehav, 2 500 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kr. 

Bolaget registrerades 2015-10-21. Tierps Energi & Miljö AB övertog verksamheterna från Tierps 

kommun 2016-01-01 och har genom sina verksamheter följande uppdrag: 

Gata och park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt av 

kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun, men även åt 

systerbolag i kommunkoncernen. 

Vatten och avlopp ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och 

dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad. 

Renhållning ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har tillgång 

till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten ska vara 100 

% taxefinansierad. 
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Tierps Fjärrvärme AB ska producera och leverera fjärrvärme och närvärme. 

Nyemissioner 

Under verksamhetsåret har två nyemissioner genomförts. Nyemission genom apport med utgivande av 

6 950 nya aktier 2016-01-01 övergick ägandet av Tierps Fjärrvärme AB, 556249-4723 från Tierps 

kommun till Tierps Energi & Miljö AB (ägs till 100 % av Tierps Energi & Miljö AB). 
Nyemission genom kvittning med utgivandet av 13 000 nya aktier den 2016-12-29 och nedsättning av 

del av fordran från Tierps kommun på bolaget. 

Verksamheterna 

Under året har övertagande av ett stort antal fastigheter och anläggningstillgångar gjorts från Tierps 

kommun i samband med att verksamheten övergått till bolaget. 

Styrelsen beslutade i december om byggnation av en industrianläggning för den egna verksamheten 

där bolaget kan bolaget samordna garage, tvätthall, lager, förråd och kontor, beräknad 

produktionskostnad ca 29 milj. kr. 

För Renhållning och vatten och avlopp så är det inte så stora förändringar mot när verksamheten 

bedrevs i kommunal regi, men för Gata och park är det en väsentlig skillnad i och med att kommunen 

agerar beställare och Gata och park utförare. 

Det bedrivs ett stort antal projekt i samtliga verksamheter, genom den kraftiga utveckling som Tierp 

som kommun genomgår så har antalet investeringar fördubblats på 2 år. Verksamheterna har försökt 

möta detta med nyrekryteringar och ändrade rutiner. Det är fortfarande svårt att hinna starta nya 

projekt i tid, då vi är beroende av externa leverantörer, vilket i sin tur innebär att projekten som helhet 

ofta blir försenade.  

Några av de stora projekt som genomförts eller påbörjats under perioden 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 så kommer samtliga verksamheter och hushållen kunna separera matavfall från övrigt 

hushållsavfall. Upphandling av yttre skötsel av gator och grönytor har genomfördes under vintern 

2016.  

Verksamheternas ekonomiska utfall i tkr: 

Gata och park 
Intäkter 17 394 
Kostnader -19 448 
Resultat -2 054 
  
Vatten och avlopp 
Intäkter 42 506 
Kostnader -43 517 
Resultat -1 011 
  
Renhållning 
Intäkter 32 805 
Kostnader -32 389 
Bokslutsdispositioner -414 
Resultat 0 
  
Miljöpåverkan 

De verksamheter som Tierps Energi & Miljö AB bedriver inom vatten och avlopp samt inom 

renhållningen är till största delen tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden innebär att  
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verksamheterna är förenade med olika villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och 

miljö vilket också är syftet med bolagets verksamheter. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
tillstånd. Vatten- och avloppsverksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt lagen om 

allmänna vattentjänster, miljöbalken och tillstånd meddelade enligt miljöbalken samt livsmedelslagen. 

Renhållningen ska uppfylla de krav, villkor och tillstånd som följer av miljöbalken och dess 

författningar samt i övrigt bedrivas enligt gällande avfallsplan. 
  
Produktionsuppgifter 

Genom avtal med Tierps kommun har bolaget köpt ett stort antal administrativa tjänster av kommunen 

bl.a. redovisning och bokslut, upphandling, HR, lönehantering och IT-tjänster. 
Vatten och avlopp har producerat 1 426 145 m3 vatten och behandlat 2 349 508 m3 avloppsvatten.  

I Västland har ett nytt vattenverk tagits i drift under året. Vattenverket är dimensionerat för 130 

m3/timme och försörjer Västland, Karlholm, Skärplinge, Fagerviken, Åkerby och Elinge med 

dricksvatten. Den ökade dimensioneringen räcker även till för att även försörja Edvalla och 

Lövstabruk. 

Vid reningsverket i Tierp har taket lagts om och tilläggsisolerats samtidigt som ventilationen byttes ut 

mot ett nytt aggregat med värmeåtervinning. Det biologiska reningssteget i Tierps reningsverk 

renoverades med nya luftare för att förbättra reningen. 

Reningsverket i Tierp har även 2016 haft problem med avloppsreningen och kommer som 

årsmedelvärde inte kunna uppfylla kraven. En förbättring har skett mot slutet av året efter att biosteget 

renoverades.  Vi har även haft dialog med industrier som misstänks störa reningsprocesserna. 

Av större projekt på ledningsnätet som avslutades under året kan nämnas Snatrabodarna och Alvägen i 

Örbyhus. Dessutom har det genomförts en större ledningsrenovering i Söderfors. VA-planen fortsätter 

att realiseras med utbyggnad i nya områden. 

Ny lastbil med släp har inhandlats för att vi ska bättre kunna ta hand om körning av massor till egna 

projekt på ledningsnätet. Bil och släp är lastväxlare vilket innebär att det finns möjlighet att köra annat 

än flak, t.ex. containrar. 

Driftövervakningen som var från 90-talet har uppgraderats under året. 

Renhållning har under året hanterat/levererat: 4 502 260 ton hushållsavfall och 1 321 940 ton 

industriavfall. 

Gata och park har enbart utfört tjänster till Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. De 

tjänster som utförts är renhållning samt tömning papperskorgar i samtliga orter. I Tierp har gata/park 

all grönyteskötsel på kommunal mark. Ansvarar även för gatuunderhåll samt framtagande av 

beläggningsprogram. I vinterväghållningen så arbetsleder vi de upphandlade leverantörerna och har 

dygnet runt beredskap för att säkerställa bra väglag.  

Personal 
Per sista december var 49 personer anställd varav 12 kvinnor och 37 män. 

Samtlig personal i båda bolagen har under året deltagit i ett kompetensutvecklingsprogram kallat 

”Kompetenslyftet”, programmet pågår även under början av 2017. Personalen har varit uppdelad i fem 

grupper, tre operativa grupper, en med arbetsledare och kundtjänstpersonal och en för 

ledningsgruppen. Grupperna träffas vid 3 tillfällen och 2 dagar vid varje tillfälle. Målsättningen med 

programmet är att öka samarbetet mellan verksamheterna och bolagen, öka effektiviteten, skapa en 

högre tillgänglighet, ta fram en värdegrund, öka förmågan att driva och leda förändringsarbete samt att 

utveckla och förstärka ledningsgruppen. 
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Framtida utveckling 
  
Kundtjänst/ekonomiavdelningen kommer att förstärkas för att klara av ökade arbetsområden då både 

Gata parks kundtjänst och Tierps Fjärrvärmes kundtjänst och fakturering ska lyftas in i verksamheten.  

Genom anställning av en miljösamordnare så kommer bolaget att förstärka sitt miljöarbete. Under 

2017 påbörjas arbetet med miljöcertifiering av bolaget. 

Gata och park 
Arbeta med optimering av arbetsuppgifter så transporter minskas mellan uppdrag. 
 

Se över maskinparken så att bolaget har rätt fordon/maskiner för sina uppdrag. Även utreda om 

bolaget ska äga eller hyra ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Minska användningen av fossila bränslen med första fokus på handhållna motorverktyg. 
  
Renhållningsverksamhet 
Ombyggnation av återvinningscentral Gatmot genomförs 2017. Avveckling av återvinningscentral i 

Tierp när ombyggnation av återvinningscentral Gatmot är genomfört. 
  
Påbörjat ombyggnation av återvinningscentral i Skärplinge vilket slutförs 2018. 
  
Införande av matavfallssortering för alla hushåll och verksamheter pågår under 2017. 
  
Beslut om den nya miljöstyrande renhållningstaxa som kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2018. 
  
Vatten och avlopp 
Nya verksamhetsområden kommer att få VA-ledningar. Hovgårdsberg, Björkholm, Berg, Sjukarby, 

sydvästra industriområdet. Även f.d. Karlitområdet kommer att byggas ut med ledningar av en 

exploatör. 

Ny vattenledning från Skärplinge till Fagerviken som kompletterar befintlig. Kapacitet beräknas även 

kunna försörja bl.a. Edvalla. 

Fyra arbetslag genomför utbyggnadsprojekten. För att även kunna genomföra reinvesteringsprojekten 

på ledningsnät och separering av dag och spillvatten kommer ett femte arbetslag införas.  

Renoveringen av vattenverket i Arvidsbo har legat på is under utredning av vattenförsörjning till 

Österbybruk i Östhammars kommun. Under 2017 kommer projektet slutföras med nya filter och 

ombyggt salthantering. 

Vattenverket i Odens källa kommer även att försörja Österbybruk med vatten. Därför genomförs nu en 

utredning av vattentäkten och dess kapacitet och kvalitet. 

Energisparprojekt på vattenverk och reningsverk genomförs delvis med utgångspunkt i 

energikartläggningen som gjordes 2014. 

Vattenförsörjningen i Edvalla och Lövstabruk utreds med olika alternativ, inklusive 

överföringsledningar. 

VA-taxan har utretts och arbetats om i grunden. Med den nya taxan täcker intäkterna för varje 

vattentjänst kostnaderna för desamma. Även skillnaderna mellan villor och flerbostadshus jämnas ut 

med nya taxan. Konsekvenserna varierar stort, särskilt för flerbostadshus när mätaravgifterna ersätts 

av lägenhetsavgift. Det beräknas bli ett överskott som ska täcka tidigare underskott i verksamheten. 

Övergång till digitala fjärravlästa vattenmätare kommer att påbörjas under 2017. 
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Flerårsöversikt (tkr) 2015/16         

Nettoomsättning 91 442         

Resultat efter finansiella poster 1 867         

Balansomslutning 243 386         

Soliditet (%) 17,0         

            

Förslag till vinstdisposition 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
Årets vinst 382 577 
  
disponeras så att 
till aktieägarna utdelas 18kr/aktie, totalt 360 000 
i ny räkning överförs 22 577 
 382 577 
  

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 
  
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets egna kapital till 16,7 procent. Soliditeten är 

betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. 
  
Det är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 

förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 

utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st. 

(försiktighetsregeln). 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 
  
 


