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Revision 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -240 -186 54 -155
Materialkostnader 0 -8 -8 0
Tjänster -666 -661 5 -622
Övriga kostnader -23 -8 15 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -929 -863 66 -776

Verksamhetens nettoresultat -929 -863 66 -776

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -929 -863 66 -776

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -929 -863 66 -776

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. 

Analys av årets verksamhet
PwC har på revisionens uppdrag gjort en förstudie för att belysa vilket arbete som pågår med 
målarbete och förbättrad uppföljning av målen. 
Bedömningen är att kommunens styrmodell inte är tillräckligt implementerad för de som är anställda 
nu.  
 
PwC har på revisionens uppdrag granskat styrning och ledning av insatsen personlig assistans. 
Granskning pekar på vissa områden där förbättringar föreslås för att förbättra och utveckla styrningen 
och ledningen.  
 
PwC har också granskat kommunens exploaterings- och investeringsprocesser. Granskning visar att 
exploaterings- och investeringsverksamheten i stort fungerar i nuläget, via gott samarbete mellan 
berörda avdelningar och tjänstemän. I det fall volymer och uppdrag ökar i enlighet med kommunens 
ambitioner gör revisionen bedömningen att processerna behöver ses över och utvecklas för att 
förbättra styrningen.  
 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen stödjer de förtroendevalda som 
utses att representera Tierps kommun i olika sammanslutningar.  
 
Revisorerna i Tierps kommun, Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Uppsala 
kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i Uppsala län har i ett samprojekt granskat hur 
ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) säkerställer att länets invånare får sitt samlade 
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som 
möjligt. 
  



Årsredovisning 2015 
 

 
 

5 
 

 

Valnämnd 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 684
Verksamhetens intäkter 0 0 0 684

Personalkostnader -14 -1 13 -988
Materialkostnader -13 0 13 -26
Tjänster 0 0 0 -67
Övriga kostnader 0 0 0 -15
Avskrivningar 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -27 -1 26 -1 095

Verksamhetens nettoresultat -27 -1 26 -411

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -27 -1 26 -411

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -27 -1 26 -411

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.  
 
Analys av årets verksamhet 
Valnämnden har inte haft någon verksamhet under 2015. 
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Jävsnämnd 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -32 -35 -2 -38
Materialkostnader -1 -1 0 0
Tjänster -1 0 0 0
Övriga kostnader -3 0 3 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -37 -36 1 -38

Verksamhetens nettoresultat -37 -36 1 -38

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -37 -36 1 -38

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -37 -36 1 -38

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 svarar för det administrativa 
stödet till jävsnämnden. 
 
Analys av årets verksamhet 
Jävsnämnden har fastställt tre tillsynsplaner/plan för kontroll. De tillsynsplaner som Jävsnämnden 
normalt följer upp per år har för helår 2015 följts upp i stort. Jävsnämnden har haft tre sammaträden 
under året. 
 
Framtidsbedömning 
Jävsnämndens verksamhet och behovet av sammanträden, är helt avhängigt vilka aktiviteter som 
kommunen bedriver, t.ex. byggprojekt, som kräver politiska beslut. Kommunen är i ett expansivt 
skede vilket kan resultera i behov av ytterligare sammanträden. 
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Lönenämnd
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 0 0 0
Övriga intäkter 10 049 10 039 -10 9 871
Verksamhetens intäkter 10 049 10 039 -10 9 871

Personalkostnader 0 0 0 0
Materialkostnader 0 0 0 0
Tjänster -10 049 -10 049 0 -9 871
Övriga kostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -10 049 -10 049 0 -9 871

Verksamhetens nettoresultat 0 -10 -10 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 0 -10 -10 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 0 -10 -10 0

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
I Lönenämnden sker samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. 
Lönenämnden sorterar under Regionförbundets effektiviseringsberedning. 
Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. 
Ordförande utses från Tierps kommun. 
 
Tierp är värdkommun för Lönecentrum. Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare 
löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom 
skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam 
löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar 
servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. 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 2015 Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 0
Övriga intäkter 10 261 10 261 0 10 974
Verksamhetens intäkter 10 261 10 261 0 10 974

Personalkostnader 0 0
Materialkostnader 0 0
Tjänster 0 -10 946
Övriga kostnader -10 261 -10 261 0 0
Avskrivningar 0 0
Verksamhetens kostnader -10 261 -10 261 0 -10 946

Verksamhetens nettoresultat 0 0 0 28

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 0 0 0 28

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 28

Bruttoinvesteringar 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0
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Uppdrag 
IT-nämnden är beställarorganisation gentemot IT-Centrum där verksamheten utförs. Nämnden 
beslutar om budget, mål och följer upp verksamheten inom nämnden. 
 
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. 
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Kommunchef
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 0 6 6 150
Övriga intäkter 2 225 0 -2 225 2 780
Verksamhetens intäkter 2 225 6 -2 219 2 930

Personalkostnader -14 555 -11 895 2 661 -16 297
Materialkostnader -561 -792 -232 -553
Tjänster -5 852 -2 200 3 652 -4 033
Övriga kostnader -6 028 -6 423 -396 -6 084
Avskrivningar -3 -2 1 -3
Verksamhetens kostnader -26 998 -21 312 5 686 -26 970

Verksamhetens nettoresultat -24 773 -21 306 3 467 -24 0 41

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -1 -2 -1 -3

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -24 774 -21 308 3 466 -24 043

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -24 774 -21 308 3 466 -24 043

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 uppsatt mål och fattande beslut. 
 
Analys av årets verksamhet 
Kund: En integrerad mottagning med landstingets Beroendemedicin har skapats. Ett antal 
kartläggningar inom förskola, grundskola och gymnasium har genomförts i syfte att belysa brister och 
ta fram metoder för att utveckla verksamheterna inom respektive område. Kontinuerligt stöd till 
enskilda elever, grupper av elever, personal och familjer med syfte att motverka utanförskap och stötta 
barn med särskilda behov.  
 
Process: Samtliga chefer i kommunen har genomgått en kvalitetsledarutbildning som syftar till att 
skapa en gemensam plattform för kvalitetsarbete. I detta ingår även arbete med organisationskultur 
och värdegrund. 
 
Medarbetare: Då kommunen som helhet under första halvan av året prognostiserade ett resultat som 
inte skulle nå upp till budgeterat resultat togs beslut att inte inrätta tjänst som verksamhetscontroller. 
Och stor restriktivitet med medel för utvecklingsåtgärder har skett. 
 
Framtidsbedömning 
Utvecklingen av kommunens processer fortgår. Arbete med att bryta ner kommunens Vision till 
övergripande mål har startat under hösten och kommer att redovisas i budget och verksamhetsplan 
2017-2019.  
 
Kommentar till budgetutfall 
Överskott på verksamhet utanförskap och på grund av kravet på budget i balans har restriktivitet 
tillämpats inom området utvecklingsåtgärder samt att tjänst som verksamhetscontroller ej tillsatts. 
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Gemensam service
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 9 329 9 551 223 9 522
Övriga intäkter 23 130 22 201 -929 23 160
Verksamhetens intäkter 32 458 31 752 -706 32 682

Personalkostnader -38 683 -36 326 2 357 -33 522
Materialkostnader -920 -787 133 -1 016
Tjänster -22 735 -21 281 1 453 -23 432
Övriga kostnader -1 359 -1 863 -504 -1 216
Avskrivningar -1 859 -1 540 319 -1 506
Verksamhetens kostnader -65 555 -61 798 3 757 -60 691

Verksamhetens nettoresultat -33 097 -30 045 3 051 -28 0 10

Finansiella intäkter 170 175 5 177
Finansiella kostnader -502 -415 87 -320

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -33 428 -30 285 3 143 -28 152

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -33 428 -30 285 3 143 -28 152

Bruttoinvesteringar 2 250 1 302 948 2 072

Nettoinvesteringar 2 250 1 302 948 2 072
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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 övergripande mål  

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått 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 

Minst 90 % av 
kunderna ska ha en 
positiv bild av 
Gemensam service 

God. Enkätundersökningar för 
lönehantering, IT och 
upphandling visar på nöjda 
kunder. Det saknas dock 
mätningar för Ekonomi och 
Processtöd 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Gemensam service har 
effektiva arbetssätt och 
processer 

Kvalitetsmått för varje 
huvudprocess 

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 
lönesamtalsmallen vara 
bra eller mycket bra.  

Lågt sjuktal < 3,5 %  

God 

Ekonomi     

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

Verksamheten ska 
bedrivas 
kostnadseffektivt inom 
kostnadsram 

Inga 
budgetöverskridanden 

Ökad avtalstrohet 

God 
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Analys av årets verksamhet 
Kund: En lönechef har anställts för att öka kundkontakterna och tydliggöra vilka krav som ställs på 
leverantör och kund. Inom Lönecentrum har även en mera kundnära arbetsätt införts, så tillvida att 
varje chef har sin kontaktperson och dessutom har regelbundna kundmöten genomförts. 
Ekonomienheten har tagit fram ett utbildningsmaterial och genomfört utbildningar i ekonomi för i 
första hand chefer samt strukturerat all ekonomisk information avseende rutiner, riktlinjer m.m. på ett 
ställe på intranätet kallat ekonomihandboken. Information och utbildning till certifierade beställare 
samt nya leverantörer har skett. Frukostmöten med Företagen i Tierp har genomförts. Mötenas syfte är 
att informera om hur lagstiftningen ser ut och hur offentlig sektor i hela Sverige och Tierps kommun 
upphandlar och varför. Steg 2 är att utbilda våra lokala företag i hur de ska skriva anbud utifrån ett 
förfrågningsunderlag. 
 
Process: Inom HR har en processkartläggning påbörjats vad gäller introduktion och rekrytering. En 
process har även startats för att tydliggöra löneprocessen och individuell lönesättning som ett 
styrmedel. Arbetssättet har även anpassats efter kundernas/chefernas önskemål. IT-Centrum har under 
året infört ITIL-baserad processer för bl.a. ändringshantering. Ekonomienheten har arbetat mycket 
med bl.a. förberedelser för inrättandet av ett nytt kommunalt bolag samt införandet av 
komponentavskrivning. Implementering och utvecklande av nytt upphandlingsstöd är klart. Mallar har 
tagits fram för styrdokument och för den politiska beslutshanteringen. Även rutiner för inlämning till 
utskott och kommunstyrelsen har förtydligats. 
 
Medarbetare: Det har skett relativt många nyrekryteringar på grund av pensionsavgångar och viss 
övrig personalomsättning. Många medarbetare har under året deltagit i i utbildning i kvalitet. 
 
Ekonomi: Avtalstroheten har ökat inom de områden som hunnit analyserats. 
Gemensam service redovisar dessutom en stor positiv budgetavvikelse. 
Denna beror främst på överskottet avseende personalkostnader beroende på vakanta tjänster. 
Dessutom har personalenheten köpt in något mindre konsulttjänster än beräknat. Inom IT-enheten har 
även för högt budgeterade kostnader bidragit till det totala överskottet. 

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. 

Marknadsföring av kommunen 
Personalenheten arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Medarbetarperspektiv  
 
Sysselsättning/rekrytering 
 
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 kommunens 
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 
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 1,0 0,4 0,4 0,4 21,9 0,0

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 1,1 2,2 1,4 1,6 0,9 2,9

varav långtidsjukfrånvaro 0,5 27,0 0,0 0,0 1,4 42,6

Sjukfrånvaro 50- 6,4 6,2 7,3 6,4 2,1 4,6

varav långtidsjukfrånvaro 66,9 52,8 68,9 57,0 32,7 10,6

Total Sjukfrånvaro 3,7 4,1 4,9 4,4 1,3 3,2

varav långtidsjukfrånvaro 56,8 45,8 61,9 49,6 14,8 33,6

Totalt Kvinnor Män

 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 2 2 2 2 0 0

Åldersgrupp 30-39 år 6 6 2 2 4 5

Åldersgrupp 40-49 år 23 27 11 16 11 11

Åldersgrupp 50-59 år 24 22 20 20 4 2
9

Åldersgrupp 60 år - 12 11 10 9 2 2

Totalt antal anställda 67 68 45 49 21 20

Totalt Kvinnor Män

 
Framtidsbedömning 
Efterfrågan på stöd vid processkartläggningar ökar kontinuerligt.  
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Medborgarservice
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 4 936 5 668 733 4 570
Övriga intäkter 1 267 1 528 261 1 619
Verksamhetens intäkter 6 203 7 196 993 6 189

Personalkostnader -15 239 -13 722 1 517 -12 883
Materialkostnader -380 -276 104 -239
Tjänster -8 434 -9 337 -903 -8 552
Övriga kostnader -1 151 -1 232 -82 -1 207
Avskrivningar -776 -756 20 -720
Verksamhetens kostnader -25 980 -25 323 657 -23 600

Verksamhetens nettoresultat -19 777 -18 128 1 650 -17 4 11

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -277 -249 28 -276

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -20 054 -18 377 1 677 -17 687

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -20 054 -18 377 1 677 -17 687

Bruttoinvesteringar 505 302 203 294

Nettoinvesteringar 505 302 203 294
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Uppdrag 
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. 

Måluppfyllelse övergripande mål  

 
Kommunens mål Verksamhetens 

övergripande mål 
Mått  Måluppfyllelse  

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

Nöjda kunder Serviceinriktat 
bemötande 
Hög tillgänglighet 

72 % nöjda eller mycket nöjda 
kunder enligt senaste NKI-mätning 
Genomförd 
kundnöjdhetsundersökning i 
kundcenter med mycket gott 
resultat. 

Process  
Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

 
Kvalitativa och effektiva 
interna och externa 
processer 
 

 
Slutföra process- och 
rutinbeskrivningar samt 
fortlöpande uppdatering 
av dessa 

 
GOD, men det är ett fortlöpande 
arbete.  
I samband med 
organisationsförändringen med 
anledning av bolagsbildningen som 
påbörjades under hösten krävs nya 
utvecklande rutiner och nya 
processer ska utvecklas. 

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

 
Engagerade, delaktiga 
och friska medarbetare 

 
Delaktighet och 
förtroende 

Sjukfrånvaron ligger totalt på 5,19 % 
för Medborgarservice.  
Långtidssjukskrivningar är en 
bidragande orsak. 
Bygg och miljö (7,71 %), 
Kommunikationsenheten 
(1,82 %)  
Näringsliv och turism (0 %) 

    
Kommunen i helhet: 5,69 %  

Ekonomi    GOD, positivt resultat 
 

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 

Öka intäkter där så är 
möjligt 
Överväg alternativ för 
kostnader 

 
 

    
 
RUS-mål 2015 
 
Mål Strategier  Måluppfyllelse  

Nyföretagande, 13 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. 

Väntar resultat från SCB efter den 22 
februari. men via UC kan vi redan nu se att 
vi inte når målet. Enligt UC startade132 
företag 2015. Vid ex 20 000 invånare ska vi 
ha 260 företag enligt målet. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Senaste NKI-resultatet 2015 har redovisats under hösten 2015 och Tierps Kommun har 
förbättrats inom samtliga områden. För området bygglov har NKI ökat från 49 till 75 och det 
sammanlagda värdet för Tierps Kommun är nu 72, vilket är glädjande.  
 
Näringsliv och turism: Besöksnäring, här har ett arbete påbörjats med att skapa struktur. Allt arbete 
som tidigare genomförts är flera olika insatser, analyser och rapporter, de tillsammans har inte 
sammanställts och slutförts. Vilket är svårt att hantera effektivt. Målet är att samla ihop alla delar och 
skapa en helhet och utifrån det en arbetsplan/handlingsplan som kan prioriteras och resurssättas.  
Arbetet med turistinformationen vid TierpsPorten har sakta framskridit men har försenats kraftigt med 
anledning av det försenade bygget. Men planen för färdigställande är i sin slutfas och beräknas vara 
klar under februari/mars 2016.  
Detta arbete ska även ligga till en grund för det fortsatta arbetet med varumärket Tierp. 
 
Varumärkesarbetet, precis som ovan har även varumärkesarbetet bestått av en mängd olika aktiviteter, 
analyser men har inte sammanställts och slutförts. En anledning är att visonsarbetet prioriterades och 
senare beslutades. Under senare delen av 2015 har företaget Zellout i Uppsala fått i uppdrag att 
sammanställa, reflektera och skapa en arbetsplan/handlingsplan gällande varumärkesarbetet. Det ska 
ligga till grund för förankring och vidare process med att slutföra arbetet utifrån allt tidigare arbete och 
inte börja med något ytterligare arbete. 
 
Investeringsfrämjande åtgärder, ett arbete har påbörjats, bearbetning av potentiella etablerare och 
investerare, deltagande på mässor samt marknadsföring i olika medier. Genom ett aktivt säljarbete har 
intressenter för industrimark och bostadsbyggande ökat kraftigt. I samband med denna goda tillväxt 
för Tierp ökar kravet på rutiner och resurser för att hantera dessa frågor. 
Vidare har ett arbete pågått med ett internationellt nätverk med sex länder, BAM (Business Attraction 
managament). Syftet är att utbyta erfarenheter och skapa en handbok för att arbete med 
investeringsfrämjande åtgärder och hur den interna organisationen bör hantera dessa frågor. Under 
2016 ska detta arbete implementeras och förankras för bästa resultat. 
 
Bygg- och Miljö: Här utförs tillsyn och projekt helt i enlighet med tillsynsplaner och 
verksamhetsplaner. En kombination av ökad tillväxt och långtidssjukskrivning har ökat 
arbetsbelastning och målen för genomförda aktiviteter enligt plan har i vissa fall tvingats minska 
något. Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats i samarbete med fem andra kommuner. 
Upphandlingsprocessen bedöms vara slutförd under början 2016. 
 
Kommunikationsenheten: Kundcenter genomför årligen en nöjdkund undersökning och vi har 
förbättrat det redan goda resultatet i samtliga frågor jämfört med förra årets undersökning. Av enkäten 
får vi fram att vi har ett mycket bra bemötande, snabba på att leverera svar/återkoppla och att svaren är 
tydliga. 
I undersökningen uppger 96,7% att de kommer att rekommendera andra att kontakta 
Medborgarservice för att få hjälp med kommunala ärenden. Vanligaste frågan handlar om bygglov, de 
flesta kontaktar oss via telefonsamtal och är privatpersoner. 
Kundcenter hanterade 46 000 telefonsamtal (inkl. växelsamtal) under 2015, vilket är en minskning 
med 6,5% jämfört med 2014. Vi dock ser en ökning på av ärenden som kommer in via digitala 
kanaler. 
 
Resor med riksfärdtjänst ökar från 440 enkelresor 2014 till 556 enkelresor 2015 vilket är en ökning 
med 26 % jämfört med 2014. (2013 var det 324 enkelresor) 
 
I övrigt släpptes ett nytt socialt intranät i juni. Arbetet med externa webben påbörjas i början av 2016 
då det inte var möjligt att prioritera fram den processen pga hög arbetsbelastning. 
Ärendehanteringssystem infördes under början av året i kundcenter. 
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Medarbetare: Vi har generellt sett en ökat arbetsbelastning med anledning av högre tillväxttryck och 
antal ärenden har ökat. 
Ett mycket fokuserat förberedande arbete har pågått inför bolagiseringen med översyn av rutiner, 
gränssnitt och roller. Detta är ett arbete som fortsätter under 2016. 
  
Ekonomi: Bakgrund är att min förträdare var ansvarig fram till 2015-08-31 och hade även uppdrag 
som chef för dåvarande samhällsbyggnad varpå flera planerade aktiviteter och behov ej har utförts 
eller påbörjats med anledning av tidsbrist. 
En annan anledning till det positiva resultatet är att verksamheten har haft chefer som slutat och nya ej 
rekryterats utan ersatts med tf chefer och därmed har ett större överskott redovisats gällande 
personalbudget. En viss ökning av konsulttjänster har skett med anledning av detta. 
 
Färdtjänst har fortsatt höga kostnader, dessa beror på stora kostnader för arbetsresor samt fortsatt 
ökning av resor med riksfärdtjänst. Det underskottet har Kommunikationsenheten hanterat inom sin 
budget. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Tjänstegarantier 
Kundcenter har tjänstegaranti på att om ej återkoppling inom 24 timmar så utlovas en trisslott och 
under 2015 är endast 1 trisslott utlämnad. 
 
Bygg och miljö, planenliga bygglov som inte behöver kommuniceras med grannar ska tas på 5 veckor 
efter att de anses kompletta. Klaras det inte det så är det 5 % rabatt på ansökningsavgiften. Alla 
garantiärenden klarades för första gången någonsin för 100% av ärenden under 2015.  
 
Stärka det första intrycket  
En viktig del för Tierp och första intrycket är bland annat turistinformationen vid TierpsPorten. I takt 
med att Tierp porten i sin helhet färdigställs får turistinformationen en betydande roll för det första 
intrycket av Tierp för både tillfälliga besökare som passerar Tierp efter motorvägen. Men även för 
våra boende, företag och sommarbesökare. Under 2015 har arbetet sakta framskridit men har försenats 
kraftigt med anledning av det försenade bygget. Men planen för färdigställande är i skrivande stund i 
sin slutfas och beräknas vara klar under februari/mars 2016.  
 
Externa hemsidan kommer att omarbetas under 2016. Vidare kommer varumärkesarbete att slutföras 
givet beslut och förankring. 

Öka bostadsbyggandet 
Beståndet av villatomter är slutsålt. Arbete pågår med att planlägga villatomter i en förtätning där det 
är möjligt. Dialoger inom plan förs för att på ett resurseffektivt sätt planlägga utpekade områden för 
bostäder. Ett aktivt säljarbete har påbörjats med gott resultat. Flera nya intressenter och byggherrar har 
nu visat intresse för Tierps kommun. Vidare har arbetet med att hantera bygglovsansökningar som 
gäller nya bostäder i Tierp pågått och beräknas kunna slutföras under början 2016 med positivt resultat 
givet politiska beslut. 

Marknadsföring av kommunen 
Investeringsfrämjande åtgärder har påbörjats, bearbetning av potentiella etablerare och investerare, 
deltagande på mässor samt marknadsföring i olika medier. Genom ett aktivt säljarbete har intressenter 
för industrimark och bostadsbyggande ökat kraftigt. I samband med denna goda tillväxt för Tierp ökar 
kravet på rutiner och resurser för att hantera dessa frågor. 
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Ett nätverk, ett ambassadörsnätverk har etablerats med Tierps kommuns företag med internationell 
prägel. Tanken är att dels värna om företagen med en bra relation för att det ska verka och utvecklas 
på vår ort. Men även ta hjälp av företagen när det gäller markandsföring och attraktivitet. 
 
I övrigt har skyltar vid rondellen/Tierpporten kommit på plats som bidrar till att synliggöra Tierp 

Kundcenter (”en väg in”) 
Nytt ärendehanteringssystem i kundtjänst togs i bruk januari 2015. 

Processperspektiv 
Medborgarservice har deltagit i SKL: s utbildning ”förenkla helt enkelt” och har en utarbetad 
handlingsplan som följs med syfte att bemöta näringslivet på ett korrekt sätt med snabb hantering av 
beslut och information. 
Vidare har tre processer påbörjats, varumärket, besöksnäringen och investeringsfrämjande åtgärder. 
Ett antal aktiviter har genomförts men ej samanställts och slutförts till en helhet. Denna process syftar 
till en struktur för att prioritera och resurs sätta samt ska en helhet för kommunen med förankring och 
delaktighet 

Förebyggande arbete 
Under hösten 2015 påbörjas arbetet med Rökfri arbetsplats i hela kommunen. 

Hållbarhet 
Både ekonomisk- och miljömässig hållbarhet är en del av den vardagliga verksamheten. 

Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
På Bygg- och Miljöenheten har viss omsättning på medarbetare skett, bland annat chef som avslutat 
sin anställning. Vidare har ökat tillväxttryck i form av ökat antal tillstånd och tillsynsärenden i 
kombination med långtidssjukskrivningar skett. 
 
Inom kommunikationsenheten har rekrytering av kundansvarig skett samt rekrytering av 
kommunikatör påbörjats. 
 
I övrigt organisationsförändringen med chefsrekryteringar. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Inom Bygg- och Miljöenheten har arbete de senaste åren fokuserat på att öka antalet tillsynstimmar 
per medarbetare. Detta arbete har gett resultat och beräkningar i tillsynplanering sker nu helt i enlighet 
med SKLs beräkningar för vad en tillsynsmyndighet rimligen kan uppnå. Med anledning av det ökade 
tillväxttrycket samt i kombination av långtidssjukskrivningar och omsättning av medarbetare har 
effektiviteten minskat något. 
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Mått
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 9,03 0,00 0,00 0,00 18,06 0,00

varav långtidsjukfrånvaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,87 1,57 3,89 0,88 13,55 3,83

varav långtidsjukfrånvaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 50- 3,75 8,35 5,17 6,52 0,00 11,59

varav långtidsjukfrånvaro 0,00 54,07 0,00 21,70 0,00 86,25

Total Sjukfrånvaro 5,55 3,98 4,02 2,68 10,32 7,32

varav långtidsjukfrånvaro 0,00 41,75 0,00 17,29 0,00 64,59

Totalt Kvinnor Män

På Bygg- och miljöenheten har ett antal längre tids sjukskrivningar bidragit till att sjuktalet ökat. 
Förberedande arbete har påbörjats med anpassning av arbetsuppgifter och handlingsplaner samt 
rehabiliteringsinsatser för återgång till arbetet. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 3 1 2 0 1 1

Åldersgrupp 30-39 år 8 9 7 7 1 2

Åldersgrupp 40-49 år 8 7 5 4 3 3

Åldersgrupp 50-59 år 6 7 5 7 1 0

Åldersgrupp 60 år - 3 3 1 1 2 2

Totalt antal anställda 27 26 19 18 8 8

Totalt Kvinnor Män

  
Antalet anställda inom Medborgarservice stämmer enligt tidigare planering, Men inom främst Bygg- 
och miljöenheten har förändringar skett. Chef som har slutat och i övrigt långtidssjukskrivningar och 
vikarier. Utmaningen inom denna enhet är att det är få personer med mycket speciella komptenskrav 
för myndighetsutövning på var och en av medarbetarna. Detta gör att det finns en svårighet att 
rekrytera, speciellt vikarier. 
Generellt ser vi ett ökat behov av resurser inom Medborgarservice. Dels för att klara politiska mål 
inom områdena myndighetsutövning, kundcenter, bemötande/vägen in samt inom näringsliv och 
turism.  
 
Framtidsbedömning
Framtiden bedöms fortsatt innebära ett ökat tryck på verksamheterna. Framförallt med anledning av 
ökad tillväxt och inflyttning. Men även som en följd av strukturerat arbete med att skapa nya planer 
för villatomter, bostäder och industrimark. Detta kommer att innebära att arbeta effektivt men även 
kräva ökade resurser främst inom samhällsbyggnad och myndighetsutövningen. 
 
Den omorganisation som sker per 2016-01-01 i samband med bildandet av bolaget TEMAB innebär 
att Medborgarservice får en ny enhet, Samhällsbyggnadsenheten. Här finns resurserna för plan, 
bygglov, mm dvs samhällsutveckling. Vi ser ett stort behov av resurser och effektiva arbetsmetoder 
för att klara tillväxten. I takt med att vi får nya områden planlagda ökar trycket på antalet ärenden och 
även i och med arbetet med att förtäta och förbereda för tillväxten kräver resurser för kommunens 
helhet. 
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Samhällsbyggnad 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 5 507 6 547 1 040 4 668
Övriga intäkter 59 636 67 850 8 214 61 206
Verksamhetens intäkter 65 143 74 396 9 253 65 874

Personalkostnader -9 298 -8 673 624 -7 319
Materialkostnader -1 308 -1 505 -197 -1 711
Tjänster -48 488 -49 570 -1 082 -47 705
Övriga kostnader -3 393 -5 386 -1 993 -3 964
Avskrivningar -30 015 -28 756 1 259 -28 902
Verksamhetens kostnader -92 502 -93 891 -1 389 -89 601

Verksamhetens nettoresultat -27 358 -19 494 7 864 -23 7 27

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -36 540 -34 055 2 485 -34 940

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -63 898 -53 550 10 349 -58 667

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -63 898 -53 550 10 349 -58 667

Bruttoinvesteringar 33 186 25 406 7 779 8 558

Nettoinvesteringar 31 686 22 088 9 598 4 810
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Uppdrag
Ansvara för planering av offentliga områden och skötsel av dessa, samt att tillgodose markbehov för 
bostäder och näringsliv. 

Måluppfyllelse övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

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

Nöjda kunder Minst 90 % av alla 
ärenden ska vara 
besvarade inom utlovad 
tidsperiod. 

Delvis. 
Verksamheten har under året inte 
besvarat samtliga ärenden i tid 
avseende belysning.  

Process     
Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Effektiva 
arbetsprocesser 

Infört den nya processen 
för att ”Felanmälan, tycka 
till” 

God,  
Verksamheten har infört systemstöd 
för felanmälan under oktober 
månad. 

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

Säker arbetsmiljö 
Utvecklande och 
trivsam arbetsmiljö 

0 olyckor, få in fler 
anmälningar om tillbud 
än 2014. 
 
Genomföra minst 80 % 
av budgeterade projekt 

God, 0 olyckor  
Delvis, för få inrapporterade tillbud. 
 
Delvis 

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

Kostnadseffektivt 
bedriva verksamheten 
inom de ekonomiska 
ramarna 

Budget i balans med 
budgetram 

Delvis, Gata/Park har ej uppnått 
budget i balans, främst baserat på 
akuta åtgärder för 
dagvattenhantering samt ej 
planerade markarbeten. 
 
Fysisk planering har erhållit högre 
intäkter och lägre kostnader än 
beräknat och lämnar ett överskott. 

 
RUS-mål 2015 

Mål Utfall 

35 % av alla boende och 
verksamheter/företag i kommunen ska ha 
tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 
Mbits/s. 

Delvis: Utfall redovisas av Post och telestyrelsen i mars varje år, 
bedömningen är att 33 % har tillgång till bredbandsuppkoppling. 
Uppföljning sker regelbundet med Lidéndatagruppen som påtagit 
sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna 
följs. 
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Analys av årets verksamhet 
Kund: Fysisk planering: Har inte kunnat tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på villatomter i 
Tierp samtliga lediga tomter har sålts (drygt 20 tomter). En planering för att skapa nya tomter pågår 
genom att se över var det finns luckor i nuvarande villaområden. Planläggning pågår även av stora nya 
bostadsområden som Siggebobäcken och Karlholm Strand. Ett nytt tomtområde har skapats i Örbyhus. 
Lediga tomter finns på samtliga orter förutom Tierp. 
 
Gata/Park: Införande av ärendehanteringssystem har medfört att fler av medarbetarna har tillgång till 
inkommande ärenden, handläggnings och åtgärdstider har reducerats.  
 
Vid förändring av ”Bilden av Tierp”, d.v.s. utveckling av den yttre miljö har projektering innefattat 
tillgänglighet för alla som en naturlig del av arbetet. Vid samtliga stora projekt har en referensgrupp 
skapats som innehåller externa intressenter. Referensgruppen har varit med och påverkat projektens 
fysiska utformning. 
 
Process: Efter Kommunfullmäktiges beslut i juni 2015 bildas Tierps Energi & Miljö AB  from 
20160101, bolaget tar över VA-, Renhållningsverksamhet och Gata Parks driftsverksamhet. Fysisk 
planering överförs till Medborgarservice, för att tillsammans med bygglovshandläggarna bilda den nya 
Samhällsbyggnadsenheten. 
 
Gata/Park: Avtalet för vinterväghållningen förlängdes inte med avtalad leverantör. Ny upphandling är 
genomförd samt ny process för utringning av vinterväghållning är etablerad, vilket inneburit högre 
kvalitet av vinterväghållning i orterna utanför Tierp.  
 
Medarbetare: Fysisk planering: Rekrytering av ny Mark- & Exploateringsansvarig har skett. 
Rekrytering av Trafikingenjör genomfördes, men fullföljdes inte av den rekryterade, ny rekrytering 
har nu gjorts. Verksamheten har kortsiktigt tappat tempo under sommaren p.g.a. 
personalomsättningen. 
 
Gata/Park: Rekrytering av projektledare har inneburit högre genomförandegrad av investeringsprojekt 
jämfört med tidigare år.  
 
Ekonomi: Fysisk planering: Stora periodavvikelser finns, periodens resultat uppgår till 11 428 tkr. 
De stora avvikelserna beror på ökad försäljning av tomter, fler bygglov ger högre planintäkter. 
Skogsbruksintäkter som ej varit budgeterade, återbetalning från U:a Räddningstjänst, lägre 
konsultkostnader samt lägre lönekostnader. 
 
Gata/Park: Gata/Park har främst ur säkerhetsperspektiv genomfört akuta åtgärder av belysningsstolpar, 
de tillhörande kostnaderna för markarbeten har belastat driften. Även akuta åtgärder av 
dagvattenhantering har genomförts, detta för att undvika att dagvatten från väg inte skadar 
fastigheter/byggnader. Resultatet för år 2015 är -1 085 tkr. 
 
Det totala positiva resultatet uppgår till 10 349 tkr. 

Redovisning av budgetdirektiv 

Kundperspektiv  

Stärka det första intrycket 
Fysisk Planering: Utbildning i Förenkla Helt Enkelt har genomförts med personalen, vilket 
tillsammans med fortsatt utvecklingsarbete ska leda till ett gott kundbemötande och korta 
handläggningstider. 
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Gata/Park: Vid förändring av ”Bilden av Tierp” d.v.s. utveckling av den yttre miljö ska projektering 
innefatta tillgänglighet för alla som en naturlig del av arbetet. Detta har inneburit att vid samtliga stora 
projekt har en referensgrupp skapats som innehåller externa intressenter. Referensgruppen har varit 
med och påverkat projektens fysiska utformning. 

Öka bostadsbyggandet 
Fysisk planering: Nya planer för bostadsbyggande har tagits fram eller håller på att tas fram, både för 
flerbostadshus och villor, ett flertal tomter har sålts för villor och flerfamiljshus. Kontakt har knutits 
med flera fastighetsexploatörer för att få till fler byggnationer. 
 
Gata/park: Vid byggnation av exploateringsområden är enheten drivande i projektering samt 
byggnation. 

Marknadsföring av kommunen 
Fysisk planering: Marknadsföringen sker genom hemsidan, medborgardialoger och vimplar där 
pågående planprojekt finns. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Gata/Park och Fysisk planering: Implementera processen att ”Tycka till” där felanmälan, synpunkter, 
klagomål, förslag och beröm är infört. 

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Gata/Park: Under året har Gata/Park varit en samarbetspartner till kriminalvården, arbetsförmedling, 
kommunens egna yrkeskonsulenter, Arbetsmarknadsenheten samt daglig verksamhet. Samarbetets 
syfte och mål är att erbjuda praktikplatser och under praktiken göra uppföljning och sammanfatta 
rapporter för praktikperioden. Enheten har lagt ut uppdrag till både daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten. 

Hållbarhet 
I samband med planarbeten för nya bostadsområden så tas den långsikta hållbarheten med i 
planarbetet. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Fysisk planering: Satsningarna på att öka intäkterna har gett stor effekt i verksamheten, samtidigt har 
kostnaderna kunnat minskas. 
 
Gata/Park: Gata/Park har tagit tillbaka utringningsansvaret för vinterrenhållningen på samtliga orter i 
kommunen from 2015-10-01 detta har inneburit färre felanmälningar/synpunkter från invånare samt 
minskade kostnader för sandning. 
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Mått 
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 1,4 1,6 2,2 1,7 0,0 0,8

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 13,5 18,8 18,0 44,5 1,8 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 92,9 82,0 96,5 82,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 3,4 3,8 1,6 4,6 4,7 3,5

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

Total Sjukfrånvaro 7,4 10,5 10,4 25,1 3,2 2,0

varav långtidsjukfrånvaro 72,4 67,1 88,5 76,3 0,0 0,0

Totalt Kvinnor Män

Gata/Park: En medarbetare har varit heltidsjukriven 1 januari - 30 september. Medarbetaren påbörjade 
25 % arbetsträning 1 oktober - 31 december. Uppföljningssamtal har genomförts kontinuerligt samt 
nya bedömningar, from 1 januari 2016 är tiden fördelat på 50 % arbete, 25 % arbetsträning och 25 % 
sjukskrivning. Medarbetaren har fått ny tjänst inom kommunen med anställning from 22 februari 
2016. 
 
En medarbetare har fibromyalgi vilket leder till flertalet tillfällen av sjukfrånvaro, REAHB-plan 
kommer att genomföras under 2016. 
 
Samtliga anläggningsarbetare har genomgått läkarundersökningar kopplat till vibrationsskador. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 3 1 2 1 1 0

Åldersgrupp 30-39 år 2 0 2 0 0 0

Åldersgrupp 40-49 år 5 4 3 2 2 2

Åldersgrupp 50-59 år 4 2 2 1 2 1

Åldersgrupp 60 år - 4 2 1 0 3 2

Totalt antal anställda 19 9 10 4 8 5

Totalt Kvinnor Män

 
Antalet anställda har inte ökat det är en sammanslagning av Gata park och Fysisk planering, båda har 
oförändrad bemanning. 
 
Framtidsbedömning 
Från 2016 delas verksamheten upp så att Gata Park drift går över till TEMAB och Gata Park 
investering samt chef Samhällsbyggnad går över till Medborgarservice, hela budgeten går över till 
Medborgarservice. 
 
 



Årsredovisning 2015 
 

 
 

30 
 

 

 
 

VA-enheten
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 45 049 37 687 -7 362 43 182
Övriga intäkter 2 049 2 641 592 1 986
Verksamhetens intäkter 47 098 40 328 -6 771 45 168

Personalkostnader -8 865 -8 356 509 -7 682
Materialkostnader -3 579 -3 516 63 -2 654
Tjänster -17 403 -17 731 -328 -18 064
Övriga kostnader -1 585 -3 342 -1 757 -3 172
Avskrivningar -8 296 -7 964 332 -7 117
Verksamhetens kostnader -39 728 -40 910 -1 181 -38 689

Verksamhetens nettoresultat 7 370 -582 -7 952 6 479

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -7 370 -6 947 423 -6 479

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 0 -7 529 -7 529 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat 0 -7 529 -7 529 0

Bruttoinvesteringar 35 882 26 777 9 105 20 901

Nettoinvesteringar 35 882 26 777 9 105 20 730
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Balansräkning 

(tkr) 
2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar
    Mark, byggnader och tekniska anläggn 166 279 149 057
    Maskiner och inventarier 709 235
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 166 988 149 292

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar 3 606 8 655
Kassa och bank -3 148 -3 974
Summa omsättningstillgångar 458 4 681
Summa tillgångar 167 446 153 973

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
    Eget kapital vid årets början 437 437
    Årets resultat -7 529 0
Summa eget kapital -7 092 437

Avsättningar
    Avsättning för pensioner inkl löneskatt 427 386
    Deponier 0 0
Skulder
    Långfristiga skulder Not 1 168 726 147 647
    Kortfristiga skulder Not 2 5 384 5 502
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 167 446 153 972

Soliditet -4,2% 0,3%

Räntabilitet -4,5% 0,0%
Not 1. Kommunlån 160.894, Per anslutningsavg 7.832
Not 2. Levskulder 1.631, Momsskuld 387, Uppl kostn 3.366
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Kassaflödesanalys 

(tkr) 
2015-12-31 2014-12-31

Löpande verksamhet
Årets resultat -7 529 0
Justering för avskrivning 7 964 7 117
Ö (+) / M (-) av pensionsavsättningar 41 23
Ö (+) / M (-) av långfristiga periodiseringar 0 0
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 0 0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 475 7 140

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar 5 049 -2 049
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder -117 171
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 407 5 262

Investeringsverksamhet
Investeringar i materiella anl.tillgångar -26 777 -20 730
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar 0 0
Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 777 -20 730

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån 22 197 15 175
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 197 15 175

Periodens kassaflöde 826 -293

Likvida medel vid årets början -3 974 -3 681
Likvida medel vid årets slut -3 148 -3 974
Förändring likvida medel 826 -293  
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Uppdrag
- Att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på ett 
tillförlitligt och miljöriktigt sätt. 
- Vi skl ha en god organisation, med kvalificerade medarbetare och en väl fungerande beredskap. 
- Våra anläggningar ska underhållas och utvecklas med hjälp av nya och beprövade metoder  för att 
uppfylla kraven från samhälle och brukare på ett serviceinriktat sätt. 
- Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad

Måluppfyllelse övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

Kund    

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

Nöjd kund Följa Livsmedelsverkets 
krav på vattenkvalitet 

Delvis.  

Ett otjänligt vattenprov 

 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt. 

Effektivare arbetsflöden Skapa väl 
dokumenterade 
arbetsflöden 

Delvis.  

Antal nya kartlagda processer ska 
vara minst 3 st. En process har 
kartlagts på enheten 

Medarbetare     

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

Engagerade och 
delaktiga medarbetare. 

Medarbetare deltar i 
verksamhetens 
planering. 

Personliga mål. 

God.  

Det totala antalet utbildningsdagar 
ökade jämfört med 2014. 

Ekonomi     

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

Verksamheten ska 
drivas effektivt och 
innanför de 
ekonomiska ramarna 

Energisparprojekt. 

Delaktighet 
 

Delvis.  

Energisparåtgärder har genomförts. 
Alla medarbetare är informerade 
och delaktiga i planering av 
verksamheten och i projekt. 

Taxenivå hade behövts höjas 
tidigare. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Underåret har utbyggnad i enlighet med VA-planen och beslutade nya verksamhetsområden 
fortsatt. 
Stora satsningar har gjorts för att undvika översvämningar i de områden som tidigare varit värst 
drabbade vid skyfall. Åtgärderna minskar även inläckage vid nederbörd. 
Vid vattenverket i Västland har en ombyggnation påbörjats med drfitstart i mars 2016. Med den nya 
vattenreningen ökar kapaciteten från vattenverket och driftsäkerheten höjs. 
 
Process: Separering av dag- och spillvattenledningar har gjorts på flera områden, bl.a. i Svanby där 
fastighetsägare upprepade gånger har drabbats av källaröversvämning. 
Störningarna i Tierps reningsverk har periodvis fortsatt efter industriutsläpp. Tierps reningsverk 
kommer inte att uppfylla utsläppskraven 2015. Rensning av ledningen från Örbyhus har återigen gjorts 
för att komma till rätta med problemet. 
Energikartläggningar gjordes 2014. De åtgärder som sedan har gjorts på grundlag av 
energikartläggningen ger resultat på energiförbrukningen som sjunker. 
 
Medarbetare: En anläggningsarbetare tillsattes i december. Ytterligare en anläggningsarbetare/ 
arbetsledare tillsattes i augusti, för att ta över efter en pensionsavgång 2016. 
En drifttekniker gick i pension till sommaren. Ersättare rekryterades internt. Ytterligare två 
drifttekniker går i pension 2016. 
Sjukfrånvaro är på 0,9 %, långt under målet på <3 %. Förra årets sjukfrånvaro var på samma nivå, 
0,7 %. 
Skyddsronder, genomgång av tidigare anmärkningar, och medarbetarsamtal genomfördes under 
hösten. 
 
Ekonomi: Verksamheten visar ett resultat om 0 tkr (- 7 529 tkr) . I detta ligger en fordran på VA-
kollektivet på 2 074 tkr för 2015. Det negativa utfallet beror delvis på direktavskrivning av de rivna 
reningsverken i Örbyhus och Tobo (-1 400 tkr), delvis på intäktsbortfall från Tierpsbyggen (-565 tkr). 
Även 2015 har högre ersättningsnivåer för översvämningar 2012 och 2014 (-200 tkr). Undantaget 
dessa oförutsedda händelser ligger kostnader och intäkter i balans. 
 
Ackumulerat underskott 2013-2015 är 7 529 tkr vilket belastar årets resultat. De nya nivåerna i VA-
taxan ska verka för att ta igen detta underskott under en treårsperiod. Det egna kapitalet är efter 
ombokningen av ackumulerat underskott - 7 092 tkr. 
Utnyttjande av investeringsbudgeten ligger på ca 75 %, vilket är på samma nivå som i fjol. De 
outnyttjade delarna är till största delen beroende av förseningar i vattenverksprojekten i Västland, 
Oden källa och Arvidsbo. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Tjänstegarantier 
VA-enhetens garanti: 
- Vid vattenläckor ska det inom sex timmar finnas vatten att hämta inom 500 meters avstånd  
- Vid jourverksamhet ska den drabbade alltid få besked inom en timme 
- Vid störningar i vattendistributionen skall leverans via ledningsnätet ske inom 36 timmar 
Kompensation: Om löftena inte uppfylls kommer kompensation att utgå med 10 procent av föregående 
års vattendebitering för fastigheten, dock högst 500 kronor. 
 
Under 2015 har kompensation utgått en gång till en kund. 
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Stärka det första intrycket 
Fokus på positivt bemötande av kund. Positiv, lyhörd, agerande.  
Vid aktiviteter som kan medföra luktproblem ta vindriktning i beaktande för att problemen ska drabba 
så få som möjligt. 
På sikt se till att anläggningarnas utseende, bl.a. vattentorn, är tillfredsställande. 
 
Under 2015 har vi undvikit lukt vid tömning av slamplatta. Vi tog även bort slam innan vintern för att 
undvika uppblötning av slammet från snö, och således problem med stänk från transporten. 

Öka bostadsbyggandet 
Realisering av VA-plan och beslutade verksamhetsområden.  
Bl.a. kommer flera områden som i dag har byggrestriktioner pga. att VA-frågan inte har lösts att lösas 
med anslutningar till det kommunala VA-nätet. 
 
Vi ska vara med tidigt i planerings- och byggprocessen med försörjning av kommunalt vatten och 
avlopp vid nybyggnation där så är möjligt.  
Under 2015 har etapp 2 av utbyggnaden i Snatrabodarna genomförts. Planering för fyra andra 
områden har också genomförts för genomförande 2016. Sydvästra industriområdet har tillkommit och 
påbörjats under året. 

Marknadsföring av kommunen 
Positivt kundbemötande och öka medvetenheten om att vi representerar Tierps kommun i alla 
kundkontakter. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Under 2013 och 2014 sågs hela teknikenhetens kundhantering över. Resultatet är framtagning av nytt 
hanteringssystem där alla synpunkt, klagomål och serviceanmälningar från kunderna hamnar på ett 
ställe för att sedan kanaliseras ut till rätt handläggare. Systemet kommer att tas i bruk under 2016. 

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Vara öppen och positiv till arbetsintroduktion och prova-på arbeten på enheten. I dag är en person på 
arbetsträning hos drifttekniker på Tierps reningsverk. 

Hållbarhet 
VA-enheten deltar i Svenskt Vattens statistik med hållbarhetsindex. Nyckeltal håller på att läggas in, 
men är i dagsläget inte klart. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Fortsätta arbetet med energieffektiviseringsprogram och åtgärder för att minska svinn och inläckage i 
ledningsnät. Ha en VA-taxa som balanserar intäkter med kostnader. Reinvestering/utbyte av ledningar 
har skett under året. VA-taxan har höjts och höjs mer under 2016. Inför taxan 2017 har det påbörjats 
ett arbete med omarbetning av taxan i grunden. 
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Mått
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 2,1 0,0 0,6 0,0 5,4 0,0

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

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

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

Sjukfrånvaro 50- 0,6 1,1 0,0 0,0 0,6 1,1

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

Total Sjukfrånvaro 0,9 0,7 0,5 0,0 0,9 0,7

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

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat något från 2014, men ligger ändå under 1 %. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 2 0 1 0 1 0

Åldersgrupp 30-39 år 2 2 0 0 2 2

Åldersgrupp 40-49 år 3 3 0 0 3 3

Åldersgrupp 50-59 år 3 2 0 0 3 2

Åldersgrupp 60 år - 5 6 0 0 5 6

Totalt antal anställda 15 13 2 0 13 13

Totalt Kvinnor Män

 
En ny anläggningsarbetare har anställts och är en utökning jämfört med 2014 för att hantera högre 
antal projekt på ledningsnät. En drifttekniker har rekryterats internt för att ersätta en person som gick i 
pension. 
 
Framtidsbedömning
Taxorna höjdes mer än tidigare år till 2016. Med taxehöjningen kommer intäkterna öka trots delvis 
vikande vattenförsäljning, främst till Tierpsbyggen. Investeringsbudgeten de närmaste åren är större än 
tidigare. Den omfattar såväl nya exploateringsområden i kommunen som renovering av ledningar och 
vattenverk. Detta innebär en ökning av kapitalkostnaderna. 
Med komponentavskrivning har vi mer korrekta avskrivningstider för investeringar. Bl.a. har 
avskrivningstid för VA-ledningar ändrats från 33 till 80 år. 
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Renhållningsenheten
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 23 489 22 337 -1 153 22 213
Övriga intäkter 2 100 2 326 226 1 433
Verksamhetens intäkter 25 589 24 663 -926 23 645

Personalkostnader -6 137 -6 489 -353 -5 875
Materialkostnader -675 -476 199 -218
Tjänster -15 494 -15 372 122 -14 983
Övriga kostnader -594 -442 152 -492
Avskrivningar -2 132 -1 516 616 -1 688

Verksamhetens kostnader -25 030 -24 295 735 -23 256

Verksamhetens nettoresultat 559 368 -191 390

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -559 -368 191 -390

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 8 723 724 7 999 371

Nettoinvesteringar 8 723 724 7 999 358
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Balansräkning 

(tkr) 
2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
    Mark, byggnader och tekniska anläggn 2 324 2 089
    Maskiner och inventarier 2 155 4 012
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 4 479 6 101

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar 1 748 762
Kassa och bank 15 521 14 279
Summa omsättningstillgångar 17 269 15 041
Summa tillgångar 21 748 21 142

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
    Eget kapital vid årets början 8 333 8 333
    Årets resultat 0 0
Summa eget kapital 8 333 8 333

Avsättningar
    Avsättning för pensioner inkl löneskatt 617 558
    Deponier 3 315 3 214
Skulder
    Långfristiga skulder Not 1 4 479 6 101
    Kortfristiga skulder Not 2 5 004 2 935
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 21 748 21 141

Soliditet 38,3% 39,4%

Räntabilitet 0,0% 0,0%
Not 1.  Kommunlån 4479 tkr
Not 2.  Leverantörssk 1280 tkr, Momsskuld 316 tkr, Upplupna kostn 3409 tkr
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Kassaflödesanalys 

(tkr) 
2015-12-31 2014-12-31

Löpande verksamhet
Årets resultat 0 0
Justering för avskrivning 1 516 1 688
Ö (+) / M (-) av pensionsavsättningar 59 32
Ö (+) / M (-) av långfristiga periodiseringar 0 0
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 101 368
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 1 676 2 088

Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar -986 170
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder 2 069 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 759 2 506

Investeringsverksamhet
Investeringar i materiella anl.tillgångar -724 -358
Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar 0 0
Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -724 -358

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån -792 -1 330
Amortering av skuld 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -792 -1 330

Periodens kassaflöde 1 242 818

Likvida medel vid årets början 14 279 13 461
Likvida medel vid årets slut 15 521 14 279
Förändring likvida medel 1 242 818  
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Uppdrag 
Att tillse att alla kommuninnevånare och verksamheter har tillgång till avfallshantering enligt 
renhållningsförordningen för Tierps Kommun. 
Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad. 

Måluppfyllelse övergripande mål  

 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

Kund    

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

Tillgängliga, säkra och 
anpassade 
återvinningscentraler i 
Tierp och Skärplinge. 

Påbörjad projektering av 
återvinningscentral i 
Tierp och Skärplinge. 

Delvis. 

Påbörjat för Tierp. 

Avvaktat med Skärplinge. 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt. 

Miljöbesparande 
körning. 

Minimera 
bränsleförbrukning med 5 
% jämfört med 2012. 

Delvis. 
Utbildning genomförd. 

Jämförelse med 2012 haltar pga 
ändrad fordonspark. 

Medarbetare     

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

Utvecklande och säker 
arbetsmiljö. 

0 olyckor 
God. 

Mål uppfyllt. 

Ekonomi     

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

Ökat återbruk av avfall. Minskat destruktions 
kostnader för deponi 
avgifter med 5 % jämfört 
med 2012. 

God 
Återbruk ökat. 

Jämförelse med 2012 haltar dock 
p.g.a. ändrad sortering. 

 
Analys av årets verksamhet
Kund: Få klagomål kopplade till hämtning av hushållsavfallet. För tömning av enskilda brunnar har 
brister hos utförande entreprenör skapat viss irritation, vilket avses förbättras i den nya upphandling 
som är påbörjad och skall slutföras under 2016.  
 
Process: Arbete med att följa avfallsplanen har förbättrats och kommer att vara i fas under 2017, 
avseende matavfallsinsamling och funktionsnivå på våra återvinningscentraler.  
 
Medarbetare: Tidigare påvisat utbildningsbehov inom hantering av farligt avfall, har åtgärdats med 
utbildning av 4 st personer under året. 
 
Utvärdering av återvinningscentralernas utformningar och standard har genomförts. Medarbetarna har 
deltagit i utvärderingen samt möjlighet till att ge förbättringsförlag samt delaktighet i beslut till 
utveckling av återvinningscentralerna. 
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Ekonomi: Verksamheten visar ett driftsöverskott om 368 tkr. Utfallet är ett resultat av förändring av 
maskinanvändande samt en framförhandlad liten sänkning av destruktionsavgifter för brännbart avfall. 
Driftsöverskottet tas i anspråk för finansiella kostnader och slutligt totalresultat är 0 kr. 
 
Justering av grundtaxa har skett för att täcka kostnader kopplat till ombyggnation av Tierps kommuns 
återvinningscentraler, förbättrad hantering av Farligt Avfall samt aktuella visstidsanställningar för 
genomförande av aktiviteter kopplat till avfallsplanen. De justerade taxorna antogs av kommun 
fullmäktige i november 2014, gällande från 2015-01-01. 
 
Det finns ett ansamlat eget kapital på 8 333 tkr.  

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Tjänstegarantier 
Har renhållningsenheten orsakat så att kunder (abonnenter) drabbats av utebliven hämtning av avfall, 
latrin, eller avloppstömning ska det åtgärdas nästkommande dag. Ändring av avfallskärl och 
utställning av kärl vid nytecknande av abonnemang ska utföras inom fem (arbetsdagar). 

Stärka det första intrycket 
Fortbilda personal i området kundbemötande. Personal är informatörer på återvinningsstationer, i 
renhållningsfordon samt kundtjänst. 

Öka bostadsbyggandet 
Renhållningsenheten ska uppfattas som en bra samarbetspartner för mottagande av schaktmassor vid 
byggnationer. Schaktmassor ska användas för sluttäckning av Gatmot.  

Marknadsföring av kommunen 
Renhållningen kommer satsa på information till medborgare och verksamheter hur man ska gå till 
väga för att minska avfallet inom kommunen. Många kommuner lyckas att med enbart kommunicera 
information minska avfallsmängder i betydande mängd. För detta krävs kommunikationsplan som 
innehåller hur, vad, när samt var informationen ska kommuniceras. Flera forum finns ex. skolor, 
företagsträffar, dörrknackning, hemsidor, brev som kommer att nyttjas. Kommunikationsplan kommer 
att tas fram som ett delmoment i Matavfallsinsamlingen.  
 
Det är viktigt att Tierps Kommun kan erbjuda återvinningscentraler som är estetiska och inbjudande så 
att det är ett självklart val att lämna sitt avfall där. Detta kräver dock ett godkännande av utveckling av 
befintliga återvinningscentraler för att kunna bl.a. ge möjligheten till att skapa ett ännu högre värde till 
”Bilden av Tierp” och i samarbete med Kretsloppservice att öka återbruket av material. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Fortsätta arbetet med förbättra processen kring serviceanmälan. 

Processperspektiv 

Förebyggande arbete   

Fortsätta vara en samarbetspartner till kriminalvården, arbetsförmedling och kommunens egna 
yrkeskonsulenter. Samarbetets syfte och mål är att erbjuda praktikplatser och under praktiken göra 
uppföljning och sammanfatta rapporter om utförd praktik. 
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Hållbarhet 
Fortsätta arbetet med att förflytta samtliga avfallsvolymer inom Tierps kommun till en högre nivå i 
den avfallstrappa, där översta nivån är att inget avfall uppstår. 

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Upprättande av kommunikationsplan som innehåller hur hushållen samt verksamheter kan vara med 
och påverka avgiften för renhållning. Informationen ska sedan kommuniceras via skolor, 
företagsträffar, dörrknackning, hemsidor och informationsbrev.   

Mått 
 
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Sjukfrånvaro 50- 4,4 2,7 0,0 0,0 4,4 2,7

varav långtidsjukfrånvaro 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0

Total Sjukfrånvaro 2,8 1,9 0,0 0,4 3,4 2,2

varav långtidsjukfrånvaro 21,1 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0

Totalt Kvinnor Män

Låg total sjukfrånvaro.  
Aktuell långtidsfrånvaro avser 1 st planerad operation inkl rehabiliteringstid. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 2 1 2 1 0 0

Åldersgrupp 30-39 år 1 1 1 1 0 0

Åldersgrupp 40-49 år 3 2 0 0 3 2

Åldersgrupp 50-59 år 3 6 0 0 3 6

Åldersgrupp 60 år - 6 5 0 0 6 5

Totalt antal anställda 15 14 2 1 12 13

Totalt Kvinnor Män

 
Låg personalomsättning. Ökar gärna andelen kvinnor när så är möjligt. 
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Framtidsbedömning
Organiskt avfall: 
Inhämtning av hushållsavfall står inför ett avgörande skede, då det under 2016 kommer att införas 
separat hämtning av matavfallet, vilket ska vara helt infört under 2017. 
 
Detta innebär bland annat att de fordon som används idag kommer med största sannolikhet bli utbytta 
under 2016. Då två av fordonen är utav tidiga årsmodeller och har relativt hög bränsleförbrukning 
samt undermålig arbetsmiljö kommer det innebära förbättring av dessa områden under 2016. 
 
Återvinningscentraler: 
Utförd utredning under 2015, där befintlig standard av Tierps kommuns återvinningscentraler 
utvärderats samt förslag till ombyggnationsplan tagits fram, kommer delvis att verkställas under 2016. 
Före byggstart ska beräknad investering för ÅVC Gatmot redovisas till Kommunstyrelsen. 
 
Avfallsplan: 
Arbete att följa avfallsplanen behöver intensifieras under 2016 främst inom följande områden: 
 
- Informationskampanj till kommunens hushåll med fokus på ökad avfallssortering. 
 
- Framtagande av strategi för hur slam från avloppsreningsverken ska hanteras efter att Gatmot är 
sluttäckt och hur näringsämnen från avloppsreningsverkens slam och enskilda avloppsanläggningar 
ska kunna återföras till cirkulationen. Arbetet ska ske i en arbetsgrupp med representanter från 
renhållningen, VA, miljötillsyn och, på sikt, identifierade möjliga mottagare. 
 
Återställning av deponi, Gatmot: 
  Sluttäckningen av den stängda deponin på Gatmot fortskrider på det sätt som tidigare har godkänts av 
bygg och miljö-enheten. Det som kommer behövas genomföras under 2016 är inköp av fastigheten för 
Gatmot, då den inte är brukbar som skogsbruk längre. 
 
Trend: 
Den långsiktiga trenden inom avfallshantering är ökad sortering, ökad återvinning och ökad 
återanvändning. Det ställer ökade krav på diversifierad hantering av respektive fraktion genom hela 
återvinningskedjan från avlämnande hushåll fram till tillverkad ny produkt. 
Detta är starkt kostnadsdrivande, och Tierps kommun bör för att i någon mån begränsa framtida 
kostnadsökningar inom avfallshanteringen, vara fokuserade på att utveckla de fraktioner som ingår i 
det kommunala ansvarsområdet. 
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Kultur och fritid 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 2 562 2 542 -20 2 845
Övriga intäkter 3 559 4 929 1 370 3 214
Verksamhetens intäkter 6 121 7 471 1 350 6 059

Personalkostnader -22 661 -21 680 982 -20 166
Materialkostnader -3 233 -3 890 -657 -3 270
Tjänster -35 862 -36 219 -357 -33 478
Övriga kostnader -5 254 -5 691 -437 -5 270
Avskrivningar -737 -717 20 -667
Verksamhetens kostnader -67 747 -68 197 -450 -62 852

Verksamhetens nettoresultat -61 626 -60 727 900 -56 793

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -227 -219 7 -216

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -61 853 -60 946 907 -57 009

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -61 853 -60 946 907 -57 009

Bruttoinvesteringar 1 370 1 326 44 596

Nettoinvesteringar 1 370 1 326 44 596
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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 övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens mål  Strategier  Mått/målvärde  

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

Nöjd kund Kompetens (fackmässig, 
pedagogisk och social) 
för ett bra bemötande 
God tillgänglighet 
God information 

Kundenkäter, minst 80 % nöjda. 

Kommentar: Kundenkät på 
kulturskolan har genomförts med 
38% svarsfrekvens. Mycket nöjda 
deltagare. 

Besökstatistik 5% ökning.  

Kommentar: utslaget på alla våra 
verksamheter når vi målet med 
råge, men det finns tydliga 
skillnader. Utebadet i Vendel har 
halverat sina besökssiffror beroende 
på den dåliga sommaren. Besöken 
på huvudbiblioteket ökar men 
filialerna minskar. Antalen utlån 
minskar överlag. Programbesöken 
på biblioteken ökar pga ökat antal 
arrangemang, KPV (konst på väg) 
ökar 19%, UKM (ung kultur möts) 
ökar. 
Fritidsgården ï Tierp har ökat sina 
besökssiffror med 112%, mycket 
beroende på de ökade öppettiderna. 
Ser man på hela fritidsgårds-
verksamheten inklusive de 
föreningsdrivna fritidsgårdarna så 
har besöksantalet ökat med 55% för 
2015, med ett snitt på 27 besökare 
per kväll.  

Process     
Vi har ett effektivt 
arbetssätt. 

Effektivare arbetsflöden Kartlägga processer och 
rutiner inom verksamhet 
och mellan verksamheter 

Antal förslag till förbättring, 
förändrade rutiner att jämföras med 
föregående år 

Kommentar: Utvärdering av 
ämnesbevakningar för att få fler 
faktaböcker till biblioteksfilialerna 
har varit mycket lyckat. 

Tydligare rutiner för snabbare 
förmedling av nyinköpt litteratur. 

Det nya intranätet används nu i 
samarbetet med kulturombuden.  

Intresseinventering inom 
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Funktionshindradeomsorgen 
gällande Kultur i vården. 

Förbättrade rutiner för anmälan till 
skolsimskola 

Manualer för alla nyanställda och 
sommarpersonal har gjorts för att 
åstadkomma högre driftssäkerhet 
inom badverksamheten 

Städrutiner på baden har setts över 

Kundnöjdhet ökar 

Kommentar; Nöjda badgäster och 
besökare. Detta mäts bl a genom 
återkopplande mail kring verk-
samheten och personalens 
upplevelse.  

Upplevelse av mer nöjda besökare 
vid fritidsanläggningarna när tydliga 
förbättringar/uppfräschningar görs 
(syns bl a genom måttet positiva 
artiklar). 

Stor missnöjdhet bland kunder 
gällande städ och problem med 
låssystem till anläggningarna (ökat 
antal klagomål jämfört med 
föregående år). 

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

Initiativrika och 
engagerade 
medarbetare 

Öka delaktighet och 
kommunikation 
 

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

Uppfyllt 

Sjukfrånvaro <3% 
Vi har idag 4,3% sjukfrånvaro. Ett 
par långtidssjukskrivningar som ej 
är relaterade till arbetet drar ner 
snittet. 

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

Bedriva verksamheten 
kostnadseffektivare 

Följa upp och stämma av 
Se över befintliga 
leverantörsavtal och 
kostnader 

Kontroll och jämförelse 
kostnad/intäkt över tid 

Arbeta för ökad kostnadseffektivitet 

Kommentar; Vi minimerar antalet 
papperskopior och arbetar mer 
digitalt inom alla verksamheter. 

Vi ser kontinuerligt över rutiner för 
att hitta bättre sätta att arbeta på 
och hitta förbättringar som gör oss 
effektivare såsom Timecare och 
bokningssystem. 
Ökade externa intäkter från 
Svenska filminstitutet, Statens 
Kulturråd och Svenska Fotbolls-
förbundet. 
Det har varit fortsatt svårt med 
internkontroll vad gäller hyror till 
TKAB då det finns oklarheter som 
släpar. 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Gällande deltagar- och besökssiffror ser vi en ökning på 11 % på huvudbiblioteket i Tierp. 
Ökade öppettider i Örbyhus bibliotek. Vi ser en minskning av bokutlån men ökat utlån av filmer, 
minskningen är störst i åldersgruppen 10-19 år. Lägre besöksgrad och utlån av medier på några av 
filialerna vilket på sikt kan resultera i ändrade öppettider.  
 
Fritidsgårdarnas besökssiffror har ökat enormt, framförallt beroende på ökade öppettider, 50 st fler 
kvällar öppet 2015. Även arbete med ungdomsdemokrati och möjlighet att påverka utbudet spelar en 
stor roll för att nå nya besökare.  
Genom förbättrad kommunikation med skolan blev flera skolklasser inbokade på besök till 
utställningen Mattemagi. Vårt goda samarbete med skolan hoppas vi ger resultat på sikt för eleverna i 
Tierp. Kultur och fritid har tagit fram informationsmaterial på finska, engelska, somaliska och arabiska 
för att nå ut till fler kunder, med lyckat resultat. 
Antal sammankomster för LOK har ökat. Björkängsbadet i Karlholm invigdes i januari efter 
omfattande renovering. Tyvärr har allmänhetens bad på Björkängsbadet inte varit så välbesökt, mer 
marknadsföring krävs. Överlag har vi slitna fritidsanläggningar, men en förändring håller på att ske då 
flera av anläggningarna ska renoveras/byggas om. Anmärkningsvärt under året är de många 
felanmälningar på anläggningarna samt avvikelserapporter för städ som gjorts. Överlag stora problem 
med de nya låssystemen som inte har fungerat och orsakar missnöjdhet bland kunder. 
 
Fler elever söker sig till Kulturskolan. Ökning av antal publika uppträdanden i Kulturskolan har gett 
eleverna större möjlighet att uppträda inför publik. Särskoleeleverna blir fler, under 2015 har en av 
pedagogerna detta som huvudsakligt fokusområde för sin tjänst, då vi ser stort behov. 
Skapande skola visar stor skillnad jämfört med 2014. Färre arrangemang har utförts under hösten 
2015. De flesta skolor planerar att genomföra kulturupplevelserna till våren istället.   
Konst på vägs Facebook-sida har etablerats och används frekvent av både administratör och besökare. 
För att nå fler åldersgrupper gjordes i år ett försök att ordna skapande verksamhet för barn under 
Konst på väg, något som kan utvecklas mer. Arbetet med kultur i vården behöver genomföras löpande 
under året för att svara till kunders behov. För allas lika rätt till kultur och skapande har det gjorts en 
satsning på förberedelseklass inom ramen för Skapande skola. Ett filmprojekt har genomförts i åk 4 
med bidrag av Svenska Filminstitutet.  
 
Process: Kontinuerlig uppföljning av biblioteksplanen och förarbete för medieplan har skett under 
året. Uppföljning av processen ”Flytande facklitteratur” gjordes under 2015 med gott resultat och nöjd 
personal som upplevde att filialerna fick tillgång till fler böcker. Processen ”Gemensamt inköp av 
litteratur i syfte att öka tillgänglighet och variation” har inletts. 
Ombyggnation och omgestaltning av Skärplinge blev klart i november 2015. Ansvaret för 
Högbergsskolans bibliotek flyttades från Kultur och fritid till utbildning, övergång januari 2016. 
Satsning på fler exponeringsytor på biblioteken.  
Idrotts- och fritidspolicy har tagits fram. Fortsatta processkartläggningar kring skötsel av 
fritidsanläggningar. Genomlysning av ägande och drift gällande våra egna anläggningar har 
genomförts. Mycket av vårt administrativa arbete skulle kunna förenklas ytterligare, vad gäller 
gränsdragning, felanmälningar och avvikelserapporter kring anläggningarna. Ny belysning i flera 
motionsspår. Nya Centralhallen invigdes. Arbetet med omklädningsrummen i PEK-hallen tog fart. 
Renovering av hagar och ridbana har gjorts för att höja säkerheten. Ny stigdragning vid Nordvända 
kusten påbörjades.  
Kulturskolan har arbetat med ökad tillgänglighet och nyttjande av lokalerna. Bland annat har lokalerna 
använts av dramapedagogernas riksförbund samt till fortbildning av olika slag.  
Fritidsgårdarna har genomfört en förändring av personalstyrkan, ansvarsområden och arbetsmetoder 
vilket resulterat i att verksamheten har tagit ett stort steg framåt. Ungdomsdemokrati och mer 
öppethållande har varit två av sakerna som har förbättrats. Genom vårt ungdomsråd har vi fått en ökad 
ungdomsdelaktighet i processen för att anordna kulturarrangemang för unga och tycka till om Kultur 
och fritids verksamheter. Det är en process i utveckling.  
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Under året har en utredning kring konsten i kommunen genomförts, vilket har resulterat i 
handlingsplan och ett förslag till beslut rörande finansiering av offentlig konst. Flera konstnärliga 
gestaltningsuppdrag har påbörjats och slutförts under året. Vi ser överlag ett ökat intresse och en ökad 
förståelse både internt och externt i kommunen kring offentlig konst och dess betydelse.  
Detta år har vi inlett ett samarbete mellan Kultur och fritids olika verksamheter för att satsa på att 
utveckla lovaktiviteter. Under 2015 genomfördes en stor konferens för lärarpersonal i samarbete med 
Utbildning. Kreativitet, innovation och framtidstro var temat. Vi säker hela tiden nya former för 
förvaltningsövergripande samarbeten.  Översikt av system har skett internt. Översikten kommer att 
resultera i utbildningar och ändrade ansvarsområden för personal. En förstudie inför ombyggnation av 
Möbeln har påbörjats och en omfattande och mycket uppskattad process med medborgardialoger har 
genomförts. En utredning om folkhälsa i kommunen är påbörjad och redovisas till sommaren 2016. 
 
Medarbetare: Nya medarbetare i organisationen, bibliotekslagen och vår egen biblioteksplan ställer 
krav på nya arbetssätt som t ex mer bokprat och tillgängliggörande av medier. Under året har 
bibliotekspersonal fått delta i sammanlagt 27 olika kurser och externa nätverksmöten.  Bland annat 
kan nämnas studieresa till bokhandeln Ferdosi i Stockholm (leverantör av medier på arabiska, 
persiska, dari etc) 
Biblioteket har även deltagit i två externa projekt, ”Dela läslust” och ”Möte med litteraturen”. 
Badpersonalen har gått Svenska livräddningssällskapets utbildning ”Ett säkert bad”. Det har även varit 
utbildningar inom DHLR, barn HLR samt simlärarutbildning. 
Kulturskolan har upplevt stor påfrestning i arbetsgruppen bl a pga långtidssjukskrivningar. I slutet av 
2015 stabiliserades situationen betydligt.  
Fritidgården har med hjälp av de nya arbetssätten, ansvarsområdena och arbetsmetoderna kunnat lyfta 
medarbetarnas engagemang och initiativ.  
Ett flertal studiebesök till kulturhus och bibliotek har genomförts inför arbetet med ombyggnation av 
Möbeln. 
 
Ekonomi: Drift: Kultur och fritid har ett positivt resultat på +907 tkr. Det positiva resultatet beror på 
felbudgeterade hyror för Centralhallen 600 tkr. Vi hade även ett sparbeting på 300 tkr som uppnåtts 
genom kostnadseffektivitet i verksamheten.  
Under året högre hyresintäkter för uthyrningslokalen Möbeln än budgeterat. Flera verksamheter har 
använt mindre medel på personalsidan än vad som budgeterats för. Detta beror delvis på svårigheter 
att rekrytera men även pga sjukskrivningar som inte kunnat förutsättas.
I viss mån har tjänster köpts in. 
Investering: De investeringar som planerats har genomförts och resultatet +44 tkr beror delvis på att 
måleriarbeten återstår i Örbyhus samt lägre behov av inköp av inventarier för kulturskolan

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 
 
Tjänsteåtaganden 
Alla elever i förskoleklass till åk 9 garanteras minst ett kulturarrangemang/läsår.  
Alla elever i kommunala skolor garanteras skolbiblioteksservice.  
Elever med enskild undervisning inom kulturskolan garanteras minst 28 tillfällen/läsår 
Barn som deltar i simskola garanteras minst 10 undervisningstillfällen.  
Ovanstående åtaganden är uppfyllda. 

Stärka det första intrycket 
Prioriteringar under 2015: Omgestaltningar av entréer i de offentliga rummen (biblioteken i Skärplinge 
och Tierp) och kompetensutveckling av personal i bemötandefrågor genom utbildningen Förenkla helt 
enkelt. Åtagande uppfyllt. 
Bättre samarbete med Tierps kommunfastigheter AB om snabba åtgärder för ändamålsenliga och 
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välskötta anläggningar och lokaler. Åtagandet delvis uppfyllt genom anläggningsmöten med 
ledningen. Här återstår en del att förbättra för att få till ett smidigare samarbete. Mycket skulle kunna 
förbättras genom direkt kontakt med teknikerna ute i verksamheten.  

Marknadsföring av kommunen 
Kommunicera mera och kommunicera bättre all den tillgång som finns inom kultur och fritid i arbetet 
för ”bilden av Tierp”. Åtagandet uppfyllt, bl a genom kulturskolans filmprojekt ”Min bild av Tierp” 
Enhetlig utformning av affischer och informationsblad i samarbete med Kommunikationsenheten. 
Åtagandet är endast delvis uppfyllt pga för hög arbetsbörda för kommunikatör. Översyn av 
arbetsuppgifter och prioriteringar pågår för att kunna uppfylla åtagandet framöver.

Processperspektiv

Förebyggande arbete 
Tobak, alkohol och droger är inte tillåtet på fritidsgårdarna. Personal som arbetar med ungdomar ska 
föregå med gott exempel. Tidig föräldrakontakt om ungdom bryter mot överenskommelse på  
fritidsgården, regelbundet samarbete med polis, öppen vård och missbruk m.fl. Tydliga riktlinjer för 
verksamheten, gruppverksamheter för att stärka självkänsla, se och bekräfta ungdomar. 
Utbildning av personal vid föreningsdrivna fritidsgårdar. Åtaganden uppfyllda. 
Aktivt arbete med att hitta ungdomars intressen, stärka självkänsla mm. Åtagande uppfyllt genom 
arrangemang så som UKM och Okänd talang. Samarbete med utanförskapsprojekt har varit värdefullt.  
Ungdomskonsulenten och fritidsgårdsverksamheten samarbetar med IFO, polis, skola m.fl. Arbete 
med Tänk Om Kampanj. Medverka vid nattvandring, större arrangemang, t.ex. skolbal. Åtagande 
uppfyllt. 
Underlätta för föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. Inom föreningsverksamheten 
samarbete med SISU idrottsutbildarna.  Åtagande uppfyllt och vi har tillsammans med SISU bjudit in 
föreningarna till enskilda möten föreningsvis. Detta har lett till kurs i bl a föreningslära och 
ansökningar som beviljats medel från Idrottslyftet.  
Kulturskolans pedagoger och biblioteken samarbetar med skolor och specialpedagoger för ökad 
språkutveckling. Kulturskolan kommer även att aktivt arbeta med ökad tillgänglighet och nyttjande av 
lokalerna. Åtagandet uppfyllt. Ny danssal i Centralhallen ger möjlighet för ökad verksamhet. 
Nya insatser på barns språkutveckling genom ökat samarbete med BVC och förskolor. 
Införandet av ”BOK och BAD”, gåva till alla 1,5 åringar. Åtagandena är uppfyllda. 
Biblioteksverksamheten ökar satsningar på skolbibliotek, barn & unga, lässtimulerande arbete, digital 
delaktighet. Åtagandet är uppfyllt, utvärdering av skolbiblioteksverksamheten är gjord. 
Goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation för alla åldrar genom stöd till föreningslivet, egen 
verksamhet och god samhällsplanering påverkar folkhälsan och ohälsotalen på ett positivt sätt. 
Åtagandet är uppfyllt.

Medarbetarperspektiv

Sysselsättning/rekrytering 
Samtliga medarbetare som önskar full sysselsättning har det. Arbetet för ökad delaktighet och 
kreativitet fortsätter. Åtagandet är uppfyllt utifrån våra tjänsteutrymmen. 

Ekonomiperspektiv

Öka kostnadseffektiviteten 
Energisparåtgärder på idrottsanläggningar och bad som ger lägre driftkostnad och färre akuta insatser. 
Åtagandet är delvis uppfyllt. 
Effektivare utnyttja lokaler och anläggningar och genom bra planering få in mycket verksamhet. 
Åtagandet är delvis uppfyllt, bokningssystemet på Vegavallen behöver bli mer effektivt.  
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Genom samarbete med andra kommunala verksamheter minska transportkostnaderna för biblioteket. 
Åtagandet ej uppfyllt, hanteringen har visat sig bli för tung. 
Kravhantering genom SMS-påminnelse i stället för portokostnader. Åtagandet uppfyllt. 

Mått
Sjukfrånvaron är högre än tidigare pga långtidssjukskrivningar, av vilka flera ej är arbetsrelaterade.   
Mycket svårt att rekrytera erfaren personal. 
Korrigering inför 2016 är gjord med utökning av tjänster bl a på kulturskolan. Detta väntas ge fler 
elever och ökad möjlighet att erbjuda mer jämlika förutsättningar för medborgarna att ta del av 
verksamheten.  
Fritidsgårdsverksamheten har svårt att rekrytera personal till sin verksamhet. Ökade besökssiffror på 
fritidsgårdarna och ökad behovstid på fritidsklubben (barnen stannar längre på dagarna) kommer på 
sikt att kräva ökat tjänsteutrymme. 
Från april ett efterlängtat tillskott på en 40% tjänst som utredare på fritidssidan, som senare blev 50%.  
Tjänsten har inneburit att vi har kunnat arbeta ikapp de nya arbetsuppgifter som innan 
bolagsbildningen inte låg på Kultur och fritid och som har blivit eftersatta, eftersom det har saknats 
personal.

Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 3,6 4,0 5,5 5,3 0,3 1,6

varav långtidsjukfrånvaro 38,8 29,3 40,0 33,9 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,2 2,0 2,9 1,6 6,7 2,8

varav långtidsjukfrånvaro 27,5 1,8 16,2 3,2 37,1 0,0

Sjukfrånvaro 50- 5,0 2,9 5,9 3,5 2,6 1,4

varav långtidsjukfrånvaro 17,0 1,1 19,8 1,3 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 4,3 2,7 4,5 2,9 4,1 2,1

varav långtidsjukfrånvaro 25,4 7,7 23,5 10,1 29,8 0,0

Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 11 7 7 4 4 2

Åldersgrupp 30-39 år 10 11 7 9 3 3

Åldersgrupp 40-49 år 11 10 7 6 4 4

Åldersgrupp 50-59 år 14 15 11 11 4 4

Åldersgrupp 60 år - 3 4 2 3 1 1

Totalt antal anställda 50 46 33 33 16 14

Totalt Kvinnor Män

 
 



Årsredovisning 2015 
 

 
 

 51 

 

Framtidsbedömning 
Ombyggnation av Möbeln till ett kulturhus är något som efterfrågas av många. Arbetet kommer att 
kräva intern omorganisation och tillskott i budget både för ökad hyra och verksamhet. 
Bokbussens servicekostnader kommer att öka och planering för inköp av ny bokbuss 2017/18 kommer 
att behövas. Ökad efterfrågan på skolbiblioteksservice och fortsatt sämre läsförmåga bland barn 
kommer att kräva omfattande satsningar på barns läsning. 
 
Fritidsgårdsverksamheten går starkt framåt i besökssiffror, detta kan innebära en utökning av 
personalstyrkan kan behövas i framtiden. 
De slitna anläggningarna som åtgärdas/byggs om innebär en högre hyra. Även våra egna anläggningar 
behöver uppdateras exempelvis skidbacken i Söderfors. Satsning på fotbollen är efterfrågad och 
kommer att prioriteras framöver. 
Utveckling av Kulturskolans verksamhet behövs för att få in mer eller mindre stigmatiserade 
samhällsgrupper i verksamheten. Utredning om kostnadsfri Kulturskola genomförs eventuellt under 
2016.  
Det är flera byggnadsprojekt på gång inom kommunen vilket kommer att innebära markant mer arbete 
kring samordning av den konstnärliga gestaltningen.  
Fler asylsökande personer till kommunen kommer påverka både arbetet med kultur i skolan och det 
offentliga kulturutbudet. På biblioteket är det en ständig ökning av efterfrågan på tjänster och 
språkhjälp från nyinflyttade. Detta aktualiserar behovet av en bredare rekrytering framöver. 
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Förskola 
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 7 500 7 995 495 7 805
Övriga intäkter 4 792 5 189 397 4 888
Verksamhetens intäkter 12 292 13 185 893 12 693

Personalkostnader -74 630 -75 354 -725 -73 308
Materialkostnader -2 593 -2 595 -2 -2 650
Tjänster -22 386 -23 626 -1 240 -22 445
Övriga kostnader -228 -259 -31 -211
Avskrivningar -281 -289 -8 -277
Verksamhetens kostnader -100 118 -102 123 -2 005 -98 89 1

Verksamhetens nettoresultat -87 826 -88 938 -1 113 -86 198

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -108 -99 9 -81

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -87 934 -89 037 -1 103 -86 279

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -87 934 -89 037 -1 103 -86 279

Bruttoinvesteringar 700 728 -28 358

Nettoinvesteringar 700 728 -28 358
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Uppdrag
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 övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått 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 ändamåls-
enliga lokaler och 
grupperingar och i 
möjligaste mån utifrån 
föräldrars önskemål 

 
Resultat utifrån senaste 
föräldraenkäten 

 

Föräldrars upplevelser 
utifrån dagliga kontakter 
och utvecklingssamtal 

God 

 

 

God 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

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

Barns kunskaper och 
färdigheter ska öka. 

Analys utifrån systematiskt 
kvalitetsarbete inne-
hållande pedagogisk 
dokumentation och 
utvärdering av verksam-
heten. 

Dokumentation av 
stödinsatser. 

God 

 

 

 

God 

Medarbetare     

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

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

 
Andel personal med 
högskoleutbildning. 
 
 
Resultat i senaste 
föräldraenkät. 
 
Medarbetarsamtal. 

Antal personal som har 
haft relevant 
kompetensutveckling. 

 
God 

 

God 

 

God 

God 

Ekonomi     

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

Verksamhetens 
ekonomiska utfall i 
balans med budget. 

 
Ekonomiskt resultat. 
Budget i balans. 

 

 
Delvis god 
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Analys av årets verksamhet 
Kund: De kundundersökningar som gjorts pekar på stor kundnöjdhet. 
Tjänstegarantierna (erbjuden plats inom fyra månader) är uppfyllda. 
Dock frågetecken inför inomhusmiljön på vissa platser. Dialog förs med hyresvärden och åtgärder är 
vidtagna för att vi ska uppnå högre kvalitet. 
 
Process: Bedömning utifrån kvalitetsuppföljning och Skolinspektionsbedömning är att vi generellt 
bedriver ett gott arbete i våra förskolor och i den pedagogiska omsorgen. 
Fortbildningsinsatser för pedagoger, pedagogiska diskussioner samt pedagogisk dokumentation pekar 
mot ökad måluppfyllelse. 
 
Medarbetare: Andel medarbetare med relevant utbildning är god. 
Medarbetarsamtal har genomförts i enlighet med krav.  
Fortbildningar har genomförts enligt plan. 
 
Ekonomi: Ett underskott på totalt 1,1 mnkr redovisas framför allt för ökade personalkostnader och 
tjänster. 
Ökat antal barn (utöver prognos) och ökat antal barn med behov av särskilt stöd är orsaken till detta. 

Redovisning av budgetdirektiv 

Kundperspektiv 

Tjänstegarantier 
Erbjuden barnomsorgsplats inom fyra månader. Uppfyllt. 

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. 

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

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument 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 förskolan, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan 
förskola, skola, socialtjänst och fritid. Uppfyllt. 

Hållbarhet 
Att kontinuerligt arbeta och följa upp, utifrån gällande styrdokument från stat och kommun. 
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 ”giftfria”. 
Regelbunden verksamhet med målet hållbar utveckling och folkhälsa bedrivs i alla förskolor. Uppfyllt. 
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Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
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. 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 %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 2,90 2,09 2,97 2,21 0,00 1,03

varav långtidsjukfrånvaro 70,24 0,00 70,24 0,00 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år 10,20 6,91 10,31 6,91 0,00 0,00

varav långtidsjukfrånvaro 59,39 37,63 59,39 37,63 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 50- 8,97 7,85 9,29 8,08 0,00 0,00

varav långtidsjukfrånvaro 40,72 30,91 40,72 30,91 0,00 0,00

Total Sjukfrånvaro 8,99 6,75 9,19 6,90 0,00 0,51

varav långtidsjukfrånvaro 52,19 33,26 52,19 33,32 0,00 0,00

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har gått upp, förmodligen beroende på ökad arbetsbelastning.. 
Förebyggande arbete som tjänstefördelning, schemaläggning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
samverkan samt utbildning av chefer och medarbetare bedrivs kontinuerligt. 
I förekommande fall anlitas företagshälsa och handlingsplaner upprättas och följs upp för att nå bästa 
rehabiliteringsmöjligheter. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 20,26 19,52 19,48 18,45 0,78 1,07

Åldersgrupp 30-39 år 38,59 35,74 37,56 34,49 1,03 1,25

Åldersgrupp 40-49 år 65,60 64,76 65,60 64,72 0,00 0,04

Åldersgrupp 50-59 år 53,33 52,67 52,97 52,41 0,36 0,26

Åldersgrupp 60 år - 31,98 34,40 29,85 32,39 2,13 2,01

Totalt antal anställda 209,76 207,09 205,46 202,46 4,30 4,63

Totalt Kvinnor Män

 
Personalomsättningen är normal och det är relativt lätt att rekrytera även om bristen på förskollärare 
börjar märkas vid våra rekryteringar. 
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Antalet årsarbetare har ökat, dock mer än vad budget tillåter. Arbete med justering pågår. 
 
Nyckeltal från Skolverkets kommunblad: 
 
                                     Egna                            Kommun-                       Riket 
                                     kommunen                  gruppen    
 
 * Antal inskrivna 
    barn per 
    avdelning. 
 

18,3 17,1                        16,9 
 

 

* Andel (%) 
   årsarbetare 
   med  
   pedagogisk 
   högskole- 
   utbildning  
 

55 55    45  

* Antal inskrivna 
   barn per  
   årsarbetare 
 

6,2 5,5     5,3  

    
* Kostnad (tkr)            110                               128                                  134 
   per inskrivet  
   barn 
 
 
Framtidsbedömning 
Barnomsorgen i kommunen håller hög kvalitet. 
Andelen utbildad personal, ledningsarbetet, fortbildningsinsatserna och servicen gentemot våra kunder 
fungerar väl. 
Barnkullarna växer och inflyttningen ökar vilket generellt är positivt men det ställer krav på att 
servicen ska fortsätta vara god och att vi fortsätter planera för en utbyggnad av verksamheterna. 
Detta kommer att innebära ökade kostnader för kommunen. 
En viss oro föreligger angående inomhusmiljön. I en förskola finns brister som är under åtgärdande. 
Övriga förskolor ska gås igenom för att vi ska upptäcka och kunna åtgärda eventuella brister. 
 
Kommentar till budgetutfall 
Ett underskott på totalt 1,1 mnkr redovisas framför allt för ökade personalkostnader och tjänster. 
Ökat antal barn (utöver prognos) och ökat antal barn med behov av särskilt stöd är orsaken till detta. 
 
Investeringsbudget i det närmaste i balans. 
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Grundskola
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 4 415 4 956 541 4 516
Övriga intäkter 22 809 30 398 7 589 27 153
Verksamhetens intäkter 27 224 35 354 8 130 31 670

Personalkostnader -144 080 -150 088 -6 008 -143 196
Materialkostnader -13 234 -14 705 -1 471 -15 203
Tjänster -91 245 -94 485 -3 240 -90 840
Övriga kostnader -1 467 -1 264 203 -1 470
Avskrivningar -1 195 -1 132 63 -1 203
Verksamhetens kostnader -251 220 -261 674 -10 454 -251 912

Verksamhetens nettoresultat -223 996 -226 320 -2 324 -2 20 242

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -419 -371 49 -504

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -224 415 -226 690 -2 275 -220 74 6

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -224 415 -226 690 -2 275 -220 746

Bruttoinvesteringar 1 100 883 217 896

Nettoinvesteringar 1 100 883 217 896
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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 elevernas 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 övergripande mål  

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått 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. 

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

Betyg/meritvärden som är högre 
än riksgenomsnittet. 
 
 
 
Resultat av elevenkät om lärande, 
motivation och trivsel. 
Elevintervjuer. 

Delvis 

 

 

Delvis 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Elevernas kunskaper och 
färdigheter ökar. 

Redovisning av elevers 
måluppfyllelse för varje årskurs,  
 
Nationella prov och betyg. 
Självvärdering.  
Frekvens av digital användning. 

Delvis 

 

Delvis 

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

Stärka det pedagogiska, 
sociala och organisatoriska 
ledarskapet.  
 
 
Utveckla ämnesspecifika 
kompetenser. 

Beskrivningar utifrån 
observationer av lärares arbete 
och genomförda 
medarbetarsamtal. 
 
Andel personal med 
lärarlegitimation/relevant hög-
skoleutbildning. 
Antal personal som haft relevant 
kompetensutveckling. 

God 
 
 
 
 
God 
 
 
God 

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

Verksamhetens ekonomiska 
utfall i balans med budget 

Ekonomiskt resultat 
Budget i balans 

Delvis 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Generellt råder trivsel bland elever och vårdnadshavare. 
Få klagomål mot verksamheterna lämnas in till Skolinspektionen för prövning. 
Meritvärdena/betygen är fortfarande ojämna och resultaten varierar mellan över riksgenomsnittet och 
under i de olika områdena. 
 
Process: Kvalitetsarbetet är nu, till alla delar, godkänt av Skolinspektionen. 
Ett stort arbete är inlett, tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att komma 
vidare i arbetet med att uppnå bättre resultat. 
 
Medarbetare: Vi har fortsatt hög andel utbildade lärare. 
Relevanta fortbildningar pågår kontinuerligt för att nå ytterligare resultat vad gäller utbildade lärare. 
Medarbetarsamtal har hållits i enlighet med krav.. 
 
Ekonomi: Målet att nå budget i balans är inte uppnått men en förbättring kan konstateras jämfört med 
förra året. 
Kostnaderna för personal, material och tjänster är för höga. 
Utbildning och ökad effektivitet i prognos- och uppföljningsarbete eftersträvas och arbetet går framåt. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 
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 fortbildning bl a i detta ämne för att bidra till att stärka det första intrycket 
Kommunikationsytor utvecklas vidare när det gäller digital kommunikation. Uppfyllt. 

Marknadsföring av kommunen 
En grundskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen. Delvis uppfyllt. 

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument 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. Delvis uppfyllt. 

Hållbarhet 
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 enlighet med gällande 
kursplaner, i alla grundskolor. Uppfyllt. 
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Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
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. 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 %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 1,72 2,98 1,8 3,35 1,6 2,12

varav långtidsjukfrånvaro 11,00 16,54 0,0 21,10 30,4 0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år 2,35 3,83 2,8 4,54 0,5 0,91

varav långtidsjukfrånvaro 37,50 41,08 39,0 43,06 0,0 0,00

Sjukfrånvaro 50- 7,28 5,49 6,6 5,14 12,2 7,74

varav långtidsjukfrånvaro 37,55 35,23 31,4 35,17 60,1 35,48

Total Sjukfrånvaro 4,40 4,50 4,5 4,73 4,1 3,44

varav långtidsjukfrånvaro 36,44 36,40 32,6 37,81 54,3 27,41

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har minskat något. 
Förebyggande arbete som tjänstefördelning, schemaläggning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
samverkan samt utbildning av chefer och medarbetare bedrivs kontinuerligt. 
I förekommande fall anlitas företagshälsa och handlingsplaner upprättas och följs upp för att nå bästa 
rehabiliteringsmöjligheter. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 32,58 24,71 20,16 16,86 12,42 7,85

Åldersgrupp 30-39 år 58,72 51,03 45,68 38,99 13,04 12,04

Åldersgrupp 40-49 år 84,86 83,08 68,18 66,89 16,68 16,19

Åldersgrupp 50-59 år 89,05 84,47 78,19 72,63 10,86 11,84

Åldersgrupp 60 år - 66,53 76,03 56,30 66,31 10,23 9,72

Totalt antal anställda 331,74 319,32 268,51 261,68 63,23 57,64

Totalt Kvinnor Män

 
Personalökningen har varit för stor för planerad budget och åtgärder är vidtagna för att rätta det under 
2016. 
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Personalomsättningen är normal. 
Svårigheter att rekrytera vissa typer av lärare börjar bli tydlig och lagkravet på legitimerade lärare blir 
svårare att uppnå. 
 
Nyckeltal från Skolverkets kommunblad 
 
 * Antal elever 
    per lärare                     
 

            11,3               11,5                   12,0   

* Andel (%) lärare 
   med pedagogisk 
   högskole- 
   examen.  

      92 88 88  

 
* Kostnad (tkr)                   98                           93                             95 
   per elev 
    
Kostnaden för lokaler ligger över genomsnittet och kostnaden för undervisning ligger under. 
 
Framtidsbedömning 
Grundskolan har tillräckligt med lokaler och kommer inte att behöva nytt under de närmaste åren. 
Vissa kompletteringar kommer att behöva göras med tanke på att elevantalet ökar till följd av 
inflyttning från regionen och från andra länder. 
De statliga satsningarna på kompensation för våra många nyanlända elever räcker till för närvarande 
men det bör hållas under bevakning under de kommande åren. 
Arbetet med att nå budget i balans och höjda resultat fortsätter men kommer inte att påverka 
kommunens ekonomi i stort. 
Marknadsföring och att behålla den höga andelen utbildad personal i grundskolan är mycket viktigt. 
Kvalitetsuppföljning är viktigt för att kunna planera fortbildningssatsningar, rekryteringar och 
verksamhetsutveckling i stort. Det arbetet pågår. 
Vår nya vision kommer att ligga till grund för övergripande kommunala mål som i sin tur ska utgöra 
grunden för nedbrutna mål till Barn- och ungdoms verksamheter. 
Det arbetet kommer att tydliggöra styrkedjan, politik - förvaltning - skolledningar - medarbetare vilket 
är nödvändig för att utveckla allas uppdrag att vara goda ambassadörer för vår kommun. 
 
Kommentar till budgetutfall 
Grundskolan redovisar ett underskott på 2,276 mnkr i driftbudgeten. 
Höga personalkostnader, höga kostnader för tjänster och i viss mån materialkostnader är huvudorsak. 
 
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 217 tkr. 
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Gymnasieskola
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 165 139 -26 203
Övriga intäkter 15 336 18 616 3 280 17 777
Verksamhetens intäkter 15 501 18 756 3 255 17 980

Personalkostnader -53 388 -51 481 1 906 -53 585
Materialkostnader -3 707 -4 252 -545 -4 766
Tjänster -77 840 -80 603 -2 763 -79 722
Övriga kostnader -1 776 -1 606 170 -1 740
Avskrivningar -1 151 -926 225 -854
Verksamhetens kostnader -137 862 -138 868 -1 006 -140 6 65

Verksamhetens nettoresultat -122 361 -120 113 2 248 -12 2 685

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -386 -309 77 -267

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -122 747 -120 422 2 326 -122 952

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -122 747 -120 422 2 326 -122 952

Bruttoinvesteringar 2 000 1 659 341 0

Nettoinvesteringar 2 000 1 659 341 0
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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 förutsättning och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.  

Måluppfyllelse övergripande mål  

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

Kund    

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

Högbergsskolan ska locka 
kommunens ungdomar till 
att vara ett förstahandsval. 

Höga betyg/meritvärden. 
 
Utvärdering via elevenkät. 
 
Antal elever som söker 
ungdomsgymnasiet. 
 

Delvis  
 

God 

God 

Process     

Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Eleverna ska uppnå goda 
studieresultat. 
 
 
 
 
Alla elever ska ges 
möjlighet att utvecklas så 
mycket som möjligt utifrån 
sin nivå. 
 
Kompetent arbetskraft för 
företag i världsklass. 
Eleverna ska kvalificeras 
för högskola och 
universitet. 
Bedömningen av elevernas 
kunskap ska vara rättvis, 
saklig och rättssäker. 
 
Goda samhällsmedborgare 
för ett rikt vuxenliv. 
 
Eleverna ska känna sig 
delaktiga och uppskattade. 

Skolan ska genomsyras av 
glädje, nyfikenhet, tolerans 
och demokratiska 
värderingar. 

 

Resultat på nationella prov och 
erhållna betyg/meritvärden i 
gymnasieskolan, vuxen-
utbildningen och gymnasie-
särskolan. 
 
Andel elever med 
gymnasieexamen.  
 
 
 
Elevenkät. 
 
Genomströmning efter 4 år. 

 

Skolinspektionens omdöme. 
Kvalitetsrapport. 
 
 
Andelen elever i 
högskolestudier eller jobb. 
 
Elevenkät 
 
Skolinspektionsrapport. 

Kvalitetsrapport. 

Delvis 

 

 
 
Delvis 

 

 

Delvis 
 
Delvis 

 

 
Delvis 
 
 
 
God 
 
God 

 

Delvis 
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Medarbetare     

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

Stärka det pedagogiska 
och organisatoriska 
ledarskapet. 
 
Utveckla medarbetarnas 
ämnesspecifika 
kompetenser. 

Goda resultat för eleverna. 
 
 
 
Andel personal med 
lärarlegitimation/ relevant 
högskoleutbildning. 

Resultat av medarbetarenkät. 

Delvis 

 

Delvis 

 

Delvis 

Ekonomi     

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

Verksamhetens 
ekonomiska utfall i balans 
med budget. 

 
Ekonomiskt resultat. 

Budget i balans. 

God 

 
RUS-mål 2015 

Mål Utfall 

76 % av nybörjarelever har fullföljt 
gymnasieutbildning inom 4 år. 

68,6% (62,9% förra året och riksgenomsnitt 69,3%). 

 
Analys av årets verksamhet
Kund: Antalet elever på Högbergsskolan ökar. 
Skolan har genom ett strukturerat ledningsarbete och god marknadsföring lockat till sig fler elever. 
 
Process: Utvecklingsarbetet för skolans ledning har fortsatt och utvecklats. 
Fortbildningsplanen för chefer som påbörjades under 2014 har fortsatt. 
Resultaten har gått svagt uppåt.  
Statistik visar att kommunens gymnasium är bland landets främsta när det gäller andel ungdomar i 
arbete två år efter avslutad gymnasieutbildning. 
 
Medarbetare: Medarbetarna har fått en tydligare bild av sitt uppdrag och sin arbetsplats tack vare 
satsningen på att stötta skolans ledning och tydliggöra allas roller - arbetet fortsätter. 
Det pedagogiska ledarskapet har stärkts med hjälp av kontinuerliga fortbildningar, nyrekryteringar och 
arbete mot ökad insikt om medarbetaren som en ambassadör för vår kommun. 
 
Ekonomi: Målet är uppnått. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 
Eleven ska mötas med respekt och av en studiemiljö som ger kunskap, trygghet och arbetsro. 
Cheferna genomgår fortbildning, bland annat i detta ämne för att bidra till att stärka det första 
intrycket. 
Hemsidan utvecklas för att öka tillgången till information och marknadsföra gymnasium och 
vuxenutbildning.. 
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Skolan ska aktivt marknadsföra sig i olika medier och sammanhang med målet att vara ett gott 
alternativ i jämförelse med andra skolor. Delvis uppfyllt. 

Marknadsföring av kommunen  
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. Delvis uppfyllt. 

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, 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 
unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola, 
skola, socialtjänst och fritid. Delvis uppfyllt. 

Hållbarhet 
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, enligt gällande 
kursplaner, i alla verksamheter. Delvis uppfyllt. 

Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
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. 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. Uppfyllt. 
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Mått
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 0,00 0,24 0,00 0,37 0,00 0,00

varav långtidsjukfrånvaro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,92 3,38 7,85 5,21 0,18 1,07

varav långtidsjukfrånvaro 23,60 25,96 23,93 30,23 0,00 0,00

Sjukfrånvaro 50- 5,51 2,08 5,21 2,05 5,89 2,12

varav långtidsjukfrånvaro 65,38 17,91 49,38 0,00 82,89 43,68

Total Sjukfrånvaro 4,99 2,49 6,12 3,11 3,39 1,64

varav långtidsjukfrånvaro 47,79 21,92 34,66 18,05 81,15 32,25

Totalt Kvinnor Män

Siffrorna visar att sjukskrivningarna ökat. (Det kan bero på redovisningstekniska problem). Saken 
utreds oavsett om det är felaktiga siffror i tabellen eller om sjuktalen ökat. 
Stämmer siffrorna ska åtgärder sättas in. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 3,36 3,80 2,43 2,42 0,93 1,38

Åldersgrupp 30-39 år 17,30 14,52 11,89 9,76 5,41 4,76

Åldersgrupp 40-49 år 22,47 23,74 12,98 12,76 9,49 10,98

Åldersgrupp 50-59 år 25,74 31,71 16,34 22,74 9,40 8,97

Åldersgrupp 60 år - 30,42 33,49 17,15 18,25 13,27 15,24

Totalt antal anställda 99,29 107,26 60,79 65,93 38,50 41,33

Totalt Kvinnor Män

 
Efter kontroll ska totalt anställda 2015 vara 106 personer, plus vikarier så antalet årsarbetare är i 
princip oförändrat. Felorsaken i tabellen utreds. 
Normal personalomsättning. 
Rekrytering svår inom vissa lärargrupper 
 
Nyckeltal 
 
  Egna  Kommungruppen Riket 
  kommunen 
 
* Antal elever   8,6 9,5  11,4 
   per lärare 
 
* Andel (%)  62 77  82 
   lärare med 
   pedagogisk 
   högskole- 
   utbildning 
 
* Kostnad (tkr) 107,6 83,6  76,4 
 
(Svårt att jämföra siffror för kostnad eftersom gymnasier i många andra kommuner inte redovisar 
budget i balans och därmed "tillåts" göra av med mer pengar än budgeterat). 
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Framtidsbedömning 
Ett fortsatt utvecklingsarbete för skolledningen är nödvändigt. Den oro som tidigare funnits i 
Högbergsskolan har börjat lägga sig, tack vare ett idogt arbete med utveckling av ledning och 
verksamhet. 
En till stora delar ny skolledning, nytt programutbud, ansökan till Teknikcollege, Vård- och 
omsorgscollege och övertagande av motocrosselever från annat gymnasium har inneburit en rad 
förändringar och nya implementeringar i organisationen. 
Det är därför mycket viktigt att alla i organisationen får arbetsro och stabilitet i sitt arbete under en tid 
och att inga nya stora förändringar sker den närmaste tiden, för att ett stabilt och utvecklande klimat 
skall "slå rot". Stora förändringar av verksamheten inom den närmaste tiden kan få en kontraproduktiv 
inverkan på kvaliteten. 
Elevkullarna växer inte och konkurrensen om gymnasieelever är hård i hela landet. 
God marknadsföring är av största vikt för att skolans goda rykte ska fortsätta att utvecklas. 
Nya lokaler kan komma att behövas bland annat på grund av stor ökning av elever på de individuella 
programmen och inom vuxenutbildningens SFI (svenska för invandrare). Inventering av befintliga 
lokaler pågår. 
 
Kommentar till budgetutfall 
Överskottet i driftbudgeten på 2,326 mnkr beror till största del på ökade interkommunala ersättningar 
med anledning av ett ökat antal elever från andra kommuner.  
Underskottsposterna beror på ökat antal personal och övriga kostnadsökningar till följd av ökningen 
av antalet elever. 
 
Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 341 tkr med anledning av allmän återhållsamhet. 
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Äldreomsorg
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 7 073 7 536 463 6 414
Övriga intäkter 32 227 34 076 1 849 31 102
Verksamhetens intäkter 39 300 41 612 2 312 37 515

Personalkostnader -184 231 -179 363 4 869 -171 519
Materialkostnader -10 690 -11 596 -906 -11 168
Tjänster -55 211 -60 672 -5 461 -57 849
Övriga kostnader -567 -879 -312 -1 207
Avskrivningar -1 586 -1 914 -328 -1 409
Verksamhetens kostnader -252 285 -254 424 -2 139 -243 1 50

Verksamhetens nettoresultat -212 985 -212 812 173 -205 635

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -399 -386 13 -315

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -213 384 -213 198 186 -205 950

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -213 384 -213 198 186 -205 950

Bruttoinvesteringar 2 575 1 822 753 3 989

Nettoinvesteringar 2 575 1 754 821 3 923
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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.  

Måluppfyllelse övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

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

Ge kunden en god, 
säker och samordnad 
vård och omsorg. 
 

Nöjdkundindex 85 %.  
100% av kunderna ska 
ha aktuella planer enl 
SoL/LSS/HSL. 
Minska antalet klagomål 
och avvikelser enligt SoL, 
LSS, HSL, Lex Sarah, 
Lex Maria årligen med 25 
%. 
90 % registrering i Senior 
Alert, Svenska 
palliativregistret och 
BPSD. 
Färre ej verkställda 
beslut i jämförelse med 
föregående period. 
Antal avvikelser av 
tjänstegarantier ska vara 
färre jämfört med 
föregående period.x 

God 
 
89 % nöjd kund  
100% kunder med aktuell plan 
 

Process     
Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Bedriva systematiskt 
kvalitets- och 
verksamhetsarbete för 
en hållbar utveckling. 

Minska verksamhetens 
avvikelser mot rutiner i 
jämförelse med 
föregående period. 
 
Förbättra verksamhetens 
resultat i öppna 
jämförelser jämfört med 
föregående år. 

Delvis. 
 

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

Medarbetare/ledare 
trivs, är engagerade, 
tar ansvar och 
utvecklas. 
Minskad sjukfrånvaro. 
 
Ökad 
sysselsättningsgrad 

Medarbetarna ska ha 
uppgivit i 
medarbetarsamtalet att 
de trivs och är 
engagerade med måttet 
bra eller mycket bra till 
80%. 
Sjukfrånvaron under 5 %. 
 
Antalet ökade 
sysselsättningsgrader. 

Delvis. 
 
83 % nöjd medarbetare 
7.2% sjukfrånvaro 
 

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

Verksamheterna ska 
bedrivas 
kostnadseffektivt. 
 
 

Ekonomi i balans. 
Budgetavvikelse och 
grad av måluppfyllelse.  
Jämförelse kostnad/intäkt 
i förhållande till 
förgående period 
 

God 
Ekonomi i balans. 
Budgetavvikelse + 186 tkr 
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Analys av årets verksamhet
Kund: Nationella kundundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar på en hög andel 
nöjda kunder. Inom området gott bemötande är det så högt som 97 %. Det finns även 
utvecklingsområden att arbeta vidare med bl.a. avseende "Meddela förändringar i förväg", "Trivsam 
och tillgänglig utomhusmiljö" samt "Mat och måltidsmiljö". 
 
Genom införandet av planeringssystemet TES har kunderna kunnat påverka genomförandet av insatser 
i större omfattning. Större hänsyn till kundernas önskemål avseende kontinuitet har kunnat tillgodoses. 
 
Antalet avvikelser har ökat, främst fallavvikelser. Dessa härrör ifrån enstaka kunder med omfattande 
omvårdnadsbehov. Arbetet med åtgärder av avvikelser pågår fortlöpande både individuellt och 
övergripande, för att kvalitetsäkra för kund och verksamhet. 
 
Dagverksamheten i Wesslandia har flyttat in i nya lokaler, kundunderlaget har ökat och då främst 
andelen yngre personer med demenssjukdom. 
 
Byte av städleverantör i ordinärt boende under hösten har medfört stora mängder klagomål, vilket kan 
tolkas till en försämrad kvalité av utförd tjänst. Åtgärder för att förbättra kvalitén har skett dels genom 
avvikelsehantering men också regelbundna uppföljningsmöten.  
 
Regeringens satsning för att öka bemanning för ökad kvalité och trygghet för den äldre har inneburit 
förstärkning av bemanning på enheterna. Förstärkningen har avsett sjuksköterska, sjukgymnast samt 
omvårdnadspersonal både dag- och nattetid. 
 
Process: Införandet av ett nytt tidsmätnings- och planeringssystem (TES) har ökat det administrativa 
arbetet inom hemtjänsten. Det har dock inneburit en kvalitetsäkring av den systematiska 
verksamhetsuppföljningen för utförda insatser hos kund och verksamheten kan nu följa upp utförda 
insatser och tidsperiod som insatsen utförts.  
 
Läkemedelshanteringen har kvalitetssäkrats genom utbyte av alla läkemedelsskåp. Läkemedelsskåpen 
är utrustade med ett låssystem som registrerar logg på enskild användare. 
 
Miljö och hälsa har genomfört tillsyner på alla vård och omsorgsboenden. Resultatet visar på att 
boendena har brister i den fysiska miljön som måste åtgärdas bla slitna lokaler och inredning. Åtgärder 
har påbörjats men kommer att fortlöpa under 2016. För övrigt ses ett behov av att förbättra både 
inomhus- och utomhusmiljön på vård- och omsorgsboendena då underhåll är eftersatt. 
 
Wesslandia har under året inrett ett rum för tandvård i samarbete med folktandvården för att öka 
kvaliteten för kundernas munhälsa.  
 
Utbyte till digitala trygghetslarm på vård och omsorgsboendena har slutförts. 
 
Arbetet med vård och omsorgscollege har påbörjats och ansökan kommer att färdigställas 2016. 
 
Under året har en samordnare för minoritetspråket finska anställts. Hon har kartlagt behovet av stöd 
och befintliga språkkunskaper i organisationen. Utifrån det har aktiviteter för språkrevitalisering 
genomförts för äldre och yngre bl.a. studiecirkel och lärande via surfplattor. Öppna samrådsmöten har 
genomförts två gånger under året.  
 
Medarbetare: Medarbetarenkäten visar på 83 % nöjda medarbetare. Förbättringsområden finns inom 
frågor som rör hantering av motsättningar i arbetsgruppen samt brister i uppföljningar av beslut. 
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Införande av flexibel arbetstidsmodell har genomförts, alla medarbetare erbjuds minst 75 % 
tjänstgöringsgrad. Möjligheten att använda resurstid för att ytterligare kunna öka sin 
sysselsättningsgrad infördes i slutet av året. Projektet följs upp regelbundet med syfte att succesivt 
kunna öka sysselsättningsgraden. 
 
Ytterligare tre undersköterskor har påbörjat utbildning till Silviasyster dvs. specialistkompetens inom 
demensvård. 
 
Stora svårigheter i rekrytering av medarbetare med formell kompetens vilket inneburit högre 
arbetsbelastning främst inom området legitimerad personal, dvs. sjuksköterska och arbetsterapeut. 
Även bristen på formellt utbildad omvårdnadspersonal har inneburit att verksamheten måste arbeta 
flexibelt och ställa om efter bemanningen. 
 
Ekonomi: För 2015 redovisar Äldreomsorgen ett överskott på 186 tkr jämfört med budget. För 2014 
redovisade verksamheten ett underskott på 74 tkr.  
 
De redovisade intäkterna har ökat med 4,1 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror i huvudsak på 
erhållna stimulansbidrag för att öka bemanningen samt tidigare ej nyttjade statsbidrag. Även 
matförsäljningen till kund har ökat mot tidigare år. 
  
Verksamhetens personalkostnader har ökat med cirka 8 mnkr i relation 2014. Hälften av 
kostnadsökningen är hänförligt till årets lönerevison. Resterande ökning beror i huvudsak på 
personalökningar inom hemtjänsten, bemanningsenheten samt återbesättning av vakanser i 
produktionsledningen.  
 
Jämfört med föregående år har kostnaderna för tjänster ökat med 2,8 mnkr. Till största del beror 
ökningen på högre lokalhyror samt ökade abonnemangskostnader för de nya larm som installerats 
under 2014 och 2015.  
 
Bruttokostnaden för hemtjänsten har ökat med 4,9 mnkr jämfört med 2014 och verksamheten 
redovisar totalt ett budgetunderskott på 4,6 mnkr. Kostnaderna härrör till ökade lokalkostnader, ökade 
personalkostnader samt ökad kostnad för material och tjänster. Underskottet kompenseras dels genom 
tidigare erhållna statsbidrag och dels genom kostnadseffektiviseringar i övriga verksamheter.  
 
Årets investeringar uppgår till 1,8 mnkr vilket till största del avser utbyte av trygghetslarm på två 
vård- och omsorgsboenden.  
 
En satsning på ekonomiutbildning har påbörjats för alla chefer. Detta för att stärka chefernas 
kunskaper i grundläggande ekonomi, budgetarbete och även få verktyg för att kunna utföra mer exakta 
prognoser. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Tjänstegarantier 
Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska påbörjas inom sju arbetsdagar efter beviljat 
omvårdnadsbeslut. Tjänstegarantin uppfylld. 

Stärka det första intrycket 
I samarbete med sociala enheten har verksamheten arbetat aktivt med att stärka det första intrycket hos 
ny kund genom att ge tydlig information om enheterna och de beviljade insatserna. Verksamheten 
lyfter aktivt fram vikten av gott bemötande och möjlighet till inflytande för att öka sannolikheten för 
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att kundens första intryck ska stärkas. Befintligt informationsmaterial har reviderats och delgivits 
interna och externa intressenter. En förbättring av kommunens hemsida avseende beskrivningar av 
våra verksamheter och tjänster kommer att genomföras under 2016. 

Öka bostadsbyggandet 
Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens bostadsplanering. En aktivitetsplan för 
Boendeplanen för äldre har fastställts och genomförandet av aktiviteter kommer att påbörjas under 
2016 

Marknadsföring av kommunen 
Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens varumärkesarbete. Arbetskläder med 
kommunlogga används av alla. På alla arbetsplatsträffar tas det kontinuerligt upp om vikten av att vara 
goda ambassadörer och att vi är viktiga personer för marknadsföringen av kommunen. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Verksamheten återkopplar till kundcenter aktuell information om verksamhetens organisation och 
tjänster så att korrekt information alltid kan delges kunder.

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Verksamheten arbetar förebyggande utifrån olika lokala, regionala och nationella rutiner/riktlinjer. 
Arbetet sker dels genom samverkan internt och externt på alla nivåer dels utifrån gemensamt 
upprättade individuella planer. Arbetet sker tvärprofessionellt för att se till helheten.   

Hållbarhet 
Verksamheten verkar för ett miljötänkande genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Hemtjänsten 
planerar in cykel som transportmedel i de fall det fungerar. Utbyte av glödlampor, nytt system för 
skrivare, avtalstrohet vid inköp osv.   

Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
Ökade möjligheter till önskad sysselsättningsgrad skapar ökad trygghet hos medarbetarna och ökad 
kundkontinuitet. Införandet har påbörjats och alla medarbetare erbjuds minst 75 % tjänstgöringsgrad. 
Fortsatt arbete med att arbeta över gränserna pågår. En uppföljning kommer att ske hösten 2016.

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Verksamheten har arbetat aktivt med samarbete över verksamhetsgränserna för att effektivisera och 
hushålla med de befintliga personalresurserna. Införande av planeringssystem (TES) för att 
effektivisera planeringen och restid inom hemtjänsten. 
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Mått
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

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

varav långtidsjukfrånvaro 9,7 8,4 10,5 9,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,6 5,7 6,9 5,8 1,6 3,6

varav långtidsjukfrånvaro 29,7 28,0 30,1 28,7 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 9,5 9,6 9,4 9,6 12,7 9,5

varav långtidsjukfrånvaro 42,1 42,2 41,2 40,8 59,9 82,1

Total Sjukfrånvaro 7,2 7,2 7,4 7,3 4,3 5,6

varav långtidsjukfrånvaro 34,1 33,9 33,9 33,4 38,5 46,6

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron är oförändrad. Rehabiliteringsarbetet utifrån rutinen för "Tidig återgång" fortsätter. 
Verksamheten ser dock en tendens att arbetsrelaterad långtidsjukskrivning minskar, dvs. det är fler 
med planerade operationer eller långvarig sjukdom som är långtidssjukskrivna än tidigare. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 78 74 67 68 11 5

Åldersgrupp 30-39 år 80 67 74 63 7 5

Åldersgrupp 40-49 år 101 99 97 97 4 2

Åldersgrupp 50-59 år 111 113 109 111 2 2

Åldersgrupp 60 år - 71 76 67 72 4 4

Totalt antal anställda 441 429 414 411 27 18

Totalt Kvinnor Män

 
Antalet anställda har ökat med 12 personer. Bemanningsenhetens verksamhet har överflyttats till 
äldreomsorgen vilket innefattar 3 st. tjänster. Utökningar av legitimerad personal samt planerare för 
införandet av TES-planeringssystem. Regeringens stimulansbidrag för ökad bemanning med syfte att 
skapa ökad kvalité och trygghet utifrån stadsbidrag har också påverkat bemanningen fr.o.m. 
halvårsskiftet. Verksamheten ser stora svårigheter att rekrytera medarbetare med formell utbildning 
inom alla yrkesområden för vård och omsorg.   
 
Statistik avseende hemtjänsttimmar SoL 
 

 År 2015 År 2014 
Hemtjänst totalt 128 534  139 982 
Varav egen regi 126 745 138 500 
Extern LOV     1 789     1 482 

 
Hemtjänsttimmarna har minskat med 11 755 timmar. Statistik avseende hälso- och sjukvårdsinsatser 
är ej utarbetat.  
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Framtidsbedömning
Införande av LOV 2 kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning.  Införande av 
tidsmätningssystem för resursfördelning utifrån beviljad tid innebär en ökad administration för 
kommunen som helhet. Dock ses en kvalitetsäkring ur kundperspektiv då utförd insats/tid kan spåras. 
Verksamheten behöver kvalitetsäkra vissa processer och rutiner för att kunna anpassa sig till 
resursfördelningsmodellen. Ett exempel är införande av beställningar avseende hälso-och 
sjukvårdsinsatser då dessa idag ej går att följa upp.    
 
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.  
 
Svårigheter att planera för verksamheten då gränsdragningen mellan landstingets ansvar och den 
kommunala hemsjukvården tenderat att förskjutas, detta för att personer med stora omvårdnadsbehov 
skrivs ut i det ordinära hemmet. Detta ger svårigheter att planera såväl för 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. 
 
Handlingsplan för Boendeplan för Äldre 2014-2035 är fastställd. Aktiviter har påbörjats och ett arbete 
med ansvariga aktörer fortgår. Behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas enligt statistiken 
vara år 2022.  
 
Modellen för flexibel arbetstid är införd, en utvärdering ska ske hösten 2016 för att se över 
möjligheten att öka tjänstgöringsgrader ytterligare. Idag erbjuds alla tillsvidare anställda 75 % och 
målet är att kunna öka detta succesivt. Detta kräver att verksamheten arbetar för flexibilitet både hos 
medarbetarna och i den vardagliga planeringen. I och med införandet ska det resultera i minskade 
vikariekostnader och en ökad kontinuitet för kund. Vidare finns ett uppdrag att utreda behovet av en 
bemanningspool.  
 
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 2015. 
 
Införande av vård- och omsorgscollege innebär även att arbetsgivaren blir certifierad inom ramen för 
colleget. Detta innebär att verksamheten kommer att kvalitetsäkra praktikplatser, handledare, viss 
fortbildning och viss del av friskvård.  
 
Myndighet och verkställighet kommer att införa en nationell modell för att arbeta systematiskt med 
den äldres behov i centrum, ÄBIC.  Detta innebär att besluten kommer att tydligare beskriva den 
enskildes behov istället för fastställda insatser. Verkställigheten kommer i samband med detta att 
införa digital dokumentation för alla medarbetare. 
 
Ett förslag till beslut om att BAL-betalningsansvarslagen ändras från 5 dagar till 3 dagar för somatik 
och från 30 dagar till 3 dagar avseende psykiatrin. Detta kommer att påverka både 
myndighetsutövningen och verkställigheten. Det innebär en snabbare process för vårdplanering och 
hemgång till ordinärt boende. För detta behöver verksamheten anpassa bl.a. rutiner för hemgång, 
tillgången till hjälpmedel och en ökad flexibilitet i bemanningen.   
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Framtida rekryteringsbehov kan ses som en av de stora 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. 
 
Verktyg för införande av kvalitets- och ledningssystem är upphandlat. Under 2016 kommer 
verksamheten att påbörja identifiering och kvalitetssäkring av de processer som pågår i verksamheten 
och revidering samt upprättande av rutiner. 
 
Kommentar till budgetutfall
Äldreomsorgens intäkter överstiger budget med 2,3 mnkr. Det redovisade överskottet beror i huvudsak 
på erhållna statsbidrag, matförsäljning till kund samt högre intäkter för hemtjänstavgift och 
omvårdnadsavgift utifrån volymökningar.  
 
Personalkostnaderna understiger årets budget med 4,9 mnkr. 1 mnkr av överskottet beror på att 
funktionshindradeomsorgen har utfört SoL-insatser inom hemtjänstområdet och att motsvarande 
kostnad hos äldreomsorgen därigenom uppkommer som internt köp av tjänst, i stället för en egen 
personalkostnad. Resterande del av överskottet beror på att budgeterade statsbidrag har 
kostnadskonterats som personalkostnad.  
 
Materialkostnaderna överstiger budget med 900 tkr. Materialkostnadsökningen från föregående år var 
400 tkr, så budgeten för 2015 var troligen något låg. Underskottet mot budget beror i huvudsak på 
inköp av förbrukningsinventarier.  
 
Kostnaden för tjänster överstiger budget med 5,5 mnkr. 1 mnkr av underskottet beror på att 
funktionshindradeomsorgen har utfört SoL-insatser inom hemtjänstområdet. Personalkostnaden inom 
äldreomsorgen minskar därigenom med samma belopp. Resterande underskott beror i huvudsak på 
ökade kostnader för städning, patientresor samt larm och trygghetsabonnemang.   
 
Övriga kostnader överstiger budget med 300 tkr och nästan hela underskottet är hänförligt till 
kundförluster.  
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Funktionshindradeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 366 520 154 506
Övriga intäkter 26 634 31 540 4 906 27 464
Verksamhetens intäkter 27 000 32 060 5 060 27 970

Personalkostnader -76 054 -81 507 -5 453 -70 739
Materialkostnader -2 089 -2 588 -499 -2 556
Tjänster -14 584 -16 010 -1 426 -15 182
Övriga kostnader -10 697 -10 595 102 -11 027
Avskrivningar -242 -177 65 -233
Verksamhetens kostnader -103 666 -110 877 -7 211 -99 73 7

Verksamhetens nettoresultat -76 666 -78 817 -2 151 -71 768

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -94 -81 13 -91

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -76 760 -78 898 -2 138 -71 858

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -76 760 -78 898 -2 138 -71 858

Bruttoinvesteringar 500 241 259 0

Nettoinvesteringar 500 241 259 0
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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.  

Måluppfyllelse övergripande mål  

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

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

Ge kunden en god, 
säker och samordnad 
vård och omsorg. 
 

Nöjdkundindex 85 %.  
 
100 % av kunderna ska 
ha aktuella planer enl. 
SoL/LSS/HSL. 
 
Minska antalet klagomål 
och avvikelser enligt SoL, 
LSS, HSL, Lex Sarah, 
Lex Maria årligen med 25 
%. 
 
90 % registrering i Senior 
Alert, Svenska 
palliativregistret och 
BPSD. 
 
Färre ej verkställda 
beslut i jämförelse med 
föregående period. 
 
Antal avvikelser av 
tjänstegarantier ska vara 
färre jämfört med 
föregående period 
 

God. 
 
88 % nöjd kund. 
 
100 % aktuella planer. 
 

Process     
Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Bedriva systematiskt 
kvalitets- och 
verksamhetsarbete för 
en hållbar utveckling. 

Minska verksamhetens 
avvikelser mot rutiner i 
jämförelse med 
föregående period. 
 
Förbättra verksamhetens 
resultat i öppna 
jämförelser jämfört med 
föregående år. 
 

Delvis. 

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

Medarbetare/ledare 
trivs, är engagerade, 
tar ansvar och 
utvecklas. 
Minskad sjukfrånvaro. 
 
Ökad 
sysselsättningsgrad 

Medarbetarna ska ha 
uppgivit i 
medarbetarsamtalet att 
de trivs och är 
engagerade med måttet 
bra eller mycket bra till 80 
%. 
 
Sjukfrånvaron under 5 %. 
 
Antalet ökade 
sysselsättningsgrader. 
 
 

Delvis. 
97.4 % nöjd medarbetare 
5.95 % sjukfrånvaro 
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Ekonomi     
Vi ska under 
planperioden ha 
positivt resultat som 
motsvarar minst 1,5 
% av summan av 
skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag 

Verksamheterna ska 
bedrivas 
kostnadseffektivt. 
 
 

Ekonomi i balans. 
 
Budgetavvikelse och 
grad av  
måluppfyllelse.  
 
Jämförelse kostnad/intäkt 
i förhållande till 
förgående period 

Låg. 
Budgetavvikelse - 2 138 tkr 

 
Analys av årets verksamhet
Kund: Verksamheten har genomfört en enkätundersökning (Kompassen). Undersökningen visar på 88 
% nöjda kunder. Kunderna är mycket nöjda med bemötande, känner sig sedda och respekterade. 
Förbättringsområden ses inom områden som inflytande, delaktighet och möjligheten att påverka 
genomförandet av insatser. Verksamheten har upprättat handlingsplaner och påbörjat 
förbättringsarbetet. Aktiviteter har genomförts bl.a. informationsträffar för kunder och anhöriga, 
information om var man kan framföra klagomål och synpunkter.  
 
Ett fortsatt ökat omvårdnadsbehov med allt fler äldre kunder samt en ökning av andelen kunder med 
beteendeproblematik kan ses.  
 
Avvikelser har minskat med 47 %. Främst avser det färre antal med utebliven dos och minskade 
fallavvikelser. Ytterligare en sjuksköterska har anställts och verksamheten ser en stark koppling 
mellan minskat antal avvikelser och den förstärkning som gjorts. Verksamheten har även arbetat aktivt 
med att upprätta riskbedömningar för att förebygga fall.  
 
Behovet av Samordnad individuell plan (SIP) har ökat. Detta har lett till att vissa insatser som utförs 
av fler huvudmän har kunnat samordnas och det har blivit tydligare för den enskilde vem som gör vad. 
Det har även inneburit en ökad kvalitetsäkring av utförda insatser ur ett verksamhetsperspektiv.   
  
Ökade volymer inom daglig verksamhet har inneburit vissa förändringar. Nya lokaler har tagits i 
anspråk vid f.d. Tingshuset. Volymökningarna avser främst målgruppen högfungerande kunder med 
behov av arbetsplatser/arbetsuppgifter som har serviceinriktning. 
 
Fyra kunder inom daglig verksamhet har gått till anställningar på öppna arbetsmarknaden. 
 
Habiliteringsersättningen för kunder inom daglig verksamhet höjdes från 36 kr- till 50 kr. 
 
Servicebostaden i Karlholm startades under 2015. Det förväntade behovet av servicebostad för kunder 
med beslut enligt LSS har minskat så endast en kund ur målgruppen har flyttat in. Servicebostaden har 
haft kunder med inritning inom socialpsykiatrin med beslut om bostad enligt Socialtjänstlagen. Under 
året flyttade kunden med beslut om bostad enligt LSS till annan kommun så nu verkställs två beslut 
enligt Socialtjänstlagen. 
 
För att öka kommunikationen och se över alternativa kommunikationssätt har några enheter haft riktad 
utbildning från habiliteringen. Som ett led i arbetet med kommunikation har två gruppbostäder arbetat 
med surfplattor för att utveckla kommunikationen med kund. Detta även för att öka kundens 
delaktighet och ett aktivt lärande. 
 
Volymökningar har skett inom personlig assistans beviljad enligt assistansersättning, 
Socialförsäkringsbalken SFB, detta med 14 742 timmar. Antalet kunder med SFB som valt kommunen 
som utförare har ökat från 12 kunder till 15 kunder. 
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Process: Förstärkt med 100 % sjuksköterska för att få ett enhetligt team som arbetar gentemot kunder 
med beslut om hemsjukvård inom funktionshindradeomsorg. Detta innebär att alla kunder med 
personlig assistans i egen regi nu även har omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom samma 
verksamhet. Tjänsten inrättades under senhösten men positiva effekter har redan kunnat ses.  
 
En genomlysning av enheten personlig assistans har skett på uppdrag av revisorerna. Flertalet brister 
påpekades och åtgärder har genomförts, bl.a. har en biträdande enhetschef anställts. Ekonom har 
gemensamt med enhetschef upprättat egenkontroll för en kvalitetsäkring av intäkter och kostnader. 
Detta för att skapa kontroll och bättre kunna prognostisera utfall. Vidare har en arbetsledare flyttats till 
bemanningsenheten för att samla resurserna kring bemanning och därmed avlasta övrig administration 
på enheten.  
 
Teammöten på gruppbostäderna där genomgång av kund sker gemensamt med alla professioner för att 
kvalitetsäkra, arbeta förebyggande och minimera brister i genomförandet av insatser. Verksamheten 
ser även ett behov av att förstärka teamet med fysioterapeut i framtiden. 
 
Arbetet med en ansökan till certifierad vård och omsorgscollege har återupptagits, ansökan kommer att 
färdigställas 2016. 
 
En träffpunkt för äldre har startats två dagar i veckan och är mycket uppskattad av besökarna. 
Verksamheten riktar sig till de kunder som är över 65 år och ej har daglig verksamhet. 
 
Inom ramen för flexibel arbetstidsmodell har två enheter nu planerat in gemensam schemaläggning. 
 
Medarbetare: Medarbetarenkäten visar på 97.4 % nöjda medarbetare avseende trivsel att gå till 
jobbet. Förbättringsområden finns inom frågor som rör hantering av motsättningar i arbetsgruppen 
samt öka samarbete över enheterna. 
 
Införande av flexibel arbetstidsmodell har genomförts och alla medarbetare med tillsvidare anställning 
erbjuds minst 75 % tjänstgöringsgrad. Möjligheten att använda resurstid för att ytterligare kunna öka 
sin sysselsättningsgrad infördes i slutet av året. Projektet följs upp regelbundet med syfte att succesivt 
kunna öka sysselsättningsgraden. 
 
Sjukfrånvaron har ökat 5,6 % 2015 jämfört med 4,9 % 2014, vilket till stor del beror på fler 
långtidssjukskrivna. Dessa sjukskrivningar är till största del planerade operationer och långvariga 
sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.  
 
Verksamheter upplever svårigheter i rekrytering av medarbetare med formell kompetens.  
 
En satsning har genomförts på utbildning i Motiverande samtal (MI). Alla medarbetare inom 
servicebostäder samt några inom daglig verksamhet och gruppbostäder har utbildats. 
Utbildningssatsningen kommer att fortsätta.  
 
Ekonomi: Funktionshindradeomsorgen redovisar ett underskott på 2,1 mnkr jämfört med årets budget. 
För 2014 redovisade verksamheten ett budgetöverskott på 2 mnkr. Överskotett 2014 var en effekt av 
att en verksamhetsstart försenades till år 2015. Underskottet 2015 återfinns inom personlig assistans 
samt serviceboendet i Karlholm som tillsammans redovisar ett budgetunderskott på 5,3 mnkr.  
 
Verksamhetens intäkter ökade jämfört med föregående år med 4 mnkr. Intäktsökningen beror till stor 
del på ökad ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Ersättningen har ökat med 
3,7 mnkr på grund av volymökningar.  
 
Personalkostnaderna har ökat med 10,8 mnkr, i relation till 2014. Förutom den årliga lönerevisionen så 
är det framförallt öppnandet av serviceboendet i Karlholm (2,9 mnkr), återbesättning av vakanser i 
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produktionsledningen (1mnkr) och ökade personalkostnader utifrån volymökningar inom personlig 
assistans (4,3 mnkr) som bidragit till kostnadsökningen.  
 
Kostnaden för tjänster har ökat med 800 tkr jämfört med 2014. Detta beror i huvudsak på ökade 
hyreskostnader. 
 
Årets investeringar uppgår till 241 tkr och består av maskiner och möbler.  
 
En satsning på ekonomiutbildning har påbörjats för alla chefer. Detta för att stärka chefernas 
kunskaper i grundläggande ekonomi, budgetarbete och även få verktyg för att kunna utföra mer exakta 
prognoser.  

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 
I samarbete med sociala enheten har verksamheten arbetat aktivt med att stärka det första intrycket hos 
ny kund genom att ge tydlig information om enheterna och de beviljade insatserna. Verksamheten 
lyfter aktivt fram vikten av gott bemötande och möjlighet till inflytande för att öka sannolikheten för 
att kundens första intryck ska stärkas. Befintligt informationsmaterial har reviderats och delgivits 
interna och externa intressenter. En förbättring av kommunens hemsida avseende beskrivningar av 
våra verksamheter och tjänster kommer att genomföras under 2016.  

Öka bostadsbyggandet 
Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens bostadsplanering. Verksamheten har deltagit 
aktivt i förarbetet med att ta fram en Boendeplan LSS. 

Marknadsföring av kommunen 
Verksamheten bidrar med sin kompetens i kommunens varumärkesarbete. Arbetskläder med 
kommunlogga används av alla. På alla arbetsplatsträffar tas det kontinuerligt upp om vikten av att vara 
goda ambassadörer och att vi är viktiga personer för marknadsföringen av kommunen. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Verksamheten återkopplar till kundcenter aktuell information om verksamhetens organisation och 
tjänster så att korrekt information alltid kan delges kunden.

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Verksamheten arbetar förebyggande utifrån olika lokala, regionala och nationella rutiner och riktlinjer. 
Arbetet sker dels genom samverkan internt och externt på alla nivåer dels utifrån gemensamt 
upprättade individuella planer. Arbetet sker tvärprofessionellt för att se till helheten.   

Hållbarhet 
Verksamheten verkar för ett miljötänkande genom att aktivt söka miljövänliga alternativ t.ex. utbyte 
av glödlampor, nytt system för skrivare, avtalstrohet vid inköp osv.   



Årsredovisning 2015 
 

 
 

 81 

 

Medarbetarperspektiv 

Sysselsättning/rekrytering 
Ökade möjligheter till önskad sysselsättningsgrad skapar ökad trygghet hos medarbetarna och ökad 
kundkontinuitet. Införandet har påbörjats och alla medarbetare erbjuds minst 75 % tjänstgöringsgrad. 
Fortsatt arbete med att arbeta över gränserna pågår. En uppföljning kommer att ske hösten 2016.

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Verksamheten har arbetat aktivt med samarbete över verksamhetsgränserna för att effektivisera och 
hushålla med de befintliga personalresurserna. Gruppbostäderna och daglig verksamhet arbetar 
effektivt för att täcka de kostnadsökningar som sker inom personlig assistans. 

Mått
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 4,4 3,9 5,4 4,5 1,9 1,4

varav långtidsjukfrånvaro 13,4 36,8 15,3 39,7 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,5 4,7 7,1 5,2 1,9 1,3

varav långtidsjukfrånvaro 34,9 35,6 36,0 36,9 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 5,1 5,5 6,1 5,6 1,0 4,9

varav långtidsjukfrånvaro 38,6 31,9 40,1 36,1 0,0 11,3

Total Sjukfrånvaro 5,6 4,9 6,4 5,3 1,4 3,2

varav långtidsjukfrånvaro 34,0 33,8 35,6 36,8 0,0 9,1

Totalt Kvinnor Män

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år 5,6 % jämfört med 4,9 % 2014, vilket till stor del 
beror på fler långtidssjukskrivna. Dessa sjukskrivningar är främst ej arbetsrelaterade, det är planerade 
operationer och långvariga sjukdomar. 
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 27 21 19 16 8 5

Åldersgrupp 30-39 år 32 27 28 24 4 3

Åldersgrupp 40-49 år 44 43 39 37 5 6

Åldersgrupp 50-59 år 59 56 50 46 9 10

Åldersgrupp 60 år - 30 24 23 19 7 5

Totalt antal anställda 192 172 159 142 32 29

Totalt Kvinnor Män

 
Verksamheten har ökat med 20 årsarbetare i förhållande till 2014. Detta beror främst på 
volymökningar i verksamheten, Personlig assistans ca 10 årsarbetare, Karlholms servicebostad 3.65 
årsarbetare, ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna ca 5 årsarbetare samt tillsättning av områdeschef 
för verksamheten. 
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Antal beviljade assistanstimmar/personlig assistans  
 År 2015 År 2014 
SFB egen regi 86 550 71 808 
SFB privat regi 107 705 Uppgift saknas 
LSS egen regi 33 002 34 766 
LSS privat utförare 5 938 7 871 
Tillfällig utökning 17 st. 15 st. 

 
Kunder med beviljad assistans från Försäkringskassan har ökat med 14742 timmar jämfört med förra 
året. Timmarna för privat utförare redovisas då vi står för de 20 första timmarna till försäkringskassan 
samt utbetalning av sjuklöner för de privata utförarnas personals sjukfrånvaro. Detta avser 20 kunder. 
 
Kunder med LSS beslut i egen regi har minskat med 1514 timmar jämfört med förra året. En kund 
övergick till SFB från februari 2015 vilket avser den största delen av minskningen. 
 
Kunder med LSS beslut och har privat utförare har minskat med 1764 timmar, detta beror till störta 
delen på minskad tid i befintliga beslut. 
 
Framtidsbedömning
Fortsatt ökade volymer inom LSS, detta avser alla insatser. Behovet ökar också avseende nya 
målgrupper t.ex. missbruk, asberger och psykiatri. För att möta det kommande behovet behöver 
verksamheten aktivt arbeta med att kartlägga volymer, planlägga för framtiden och tillföra nya 
arbetsmetoder.  
 
Införande av tidsmätningssystem inom personlig assistans för att registrera utförd tid dels för att 
kvalitetsäkra ur ett kundperspektiv men också för att minska administrationen av de underlag och 
dokument som levereras till Försäkringskassan. 
 
Fortsatt arbete med landstinget avseende implementering av verksamhet med Närvårdsplatser i Tierp. 
Detta kommer också att påverka kommunens verksamhet för korttidsplatser och ett arbete för framtida 
planering av verksamheten har påbörjats. 
 
Arbetet med att upprätta en boendeplan för personer med funktionsnedsättning har påbörjats. 
Boendeplanen kommer att färdigställas under våren 2016. Dock finns redan nu ett behov av att planera 
in ytterligare en gruppbostad de närmaste åren.  
 
Modellen för flexibel arbetstid är införd och en utvärdering ska ske hösten 2016 för att se över 
möjligheten att öka tjänstgöringsgrader ytterligare. Idag erbjuds alla tillsvidare anställda 75 % och 
målet är att kunna öka detta succesivt. Detta kräver att verksamheten arbetar för flexibilitet både hos 
medarbetarna och i den vardagliga planeringen. I och med införandet ska det resultera i minskade 
vikariekostnader och en ökad kontinuitet för kund. Vidare finns ett uppdrag att utreda behovet av en 
bemanningspool.  
 
Införande av vård- och omsorgscollege innebär även att arbetsgivaren blir certifierad inom ramen för 
colleget. Detta innebär att verksamheten kommer att kvalitetsäkra praktikplatser, handledare, viss 
fortbildning och viss del av friskvård.  
 
Myndighet och verkställighet kommer att införa en nationell modell för att arbeta systematiskt med 
den äldres behov i centrum, ÄBIC.  Detta innebär att besluten kommer att tydligare beskriva den 
enskildes behov istället för fastställda insatser. Verkställigheten kommer i samband med detta att 
införa digital dokumentation för alla medarbetare. 
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Ett förslag till beslut om att BAL-betalningsansvarslagen ändras från 5 dagar till 3 dagar för somatik 
och från 30 dagar till 3 dagar avseende psykiatrin. Detta kommer att påverka både 
myndighetsutövningen och verkställigheten. Det innebär en snabbare process för vårdplanering och 
hemgång till ordinärt boende. För detta behöver verksamheten anpassa bl.a. rutiner för hemgång, 
tillgången till hjälpmedel och en ökad flexibilitet i bemanningen.   
 
Framtida rekryteringsbehov kan ses som en av de stora utmaningarna. Redan idag finns en brist på 
formellt utbildad kompetens inom de olika yrkeskategorierna. Genom införandet av vård och 
omsorgscollege ökar förhoppningsvis antalet sökande till vård och omsorgsprogrammet samt att 
arbetsgivaren kommer att kunna erbjuda viss kompetensutveckling. Rekrytering riktad direkt till 
elever i barn och fritidsprogrammet är också av vikt då programmet innehåller kurser inom pedagogik 
som är viktiga för LSS verksamheten. Genom 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. 
 
Verktyg för införande av kvalitets- och ledningssystem är upphandlat. Under 2016 kommer 
verksamheten att påbörja identifiering och kvalitetssäkring av de processer som pågår i verksamheten 
och revidering samt upprättande av rutiner. 
 
Kommentar till budgetutfall
Verksamhetens intäkter överstiger budget med 5 mnkr. Det redovisade överskottet beror i huvudsak på 
en ökad ersättning från Försäkringskassan för volymökningar inom personlig assistans. Även de 
utförda SOL-insatserna åt äldreomsorgen genererade högre intäkter än budgeterat.  
 
Personalkostnaderna överstiger årets budget med 5,5 mnkr. Det är framförallt inom personlig assistans 
och serviceboendet i Karlholm som personalkostnaderna markant överstiger budget.  
 
Materialkostnaderna överstiger budget med 500 tkr. Materialkostnaderna är dock i nivå med utfallet 
2014, vilket tyder på att årets budget var något låg.  
 
Kostnaden för tjänster överstiger budget med 1,4 mnkr. Detta beror till största del på högre lokalhyror 
samt att fler kunder väljer privata utförare inom personlig assistans. 
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Individ- och familjeomsorg
Resultaträkning 

(tkr)
Årsbudget 

2015
Utfall 2015 Avvikelse mot 

budget
Utfall 2014

Avgifter & ersättningar 158 151 -7 382
Övriga intäkter 38 286 51 836 13 551 27 156
Verksamhetens intäkter 38 444 51 987 13 544 27 538

Personalkostnader -83 626 -81 963 1 662 -67 594
Materialkostnader -1 613 -2 454 -841 -1 431
Tjänster -48 323 -77 498 -29 175 -61 630
Övriga kostnader -35 201 -35 601 -400 -39 477
Avskrivningar -141 -220 -79 -199
Verksamhetens kostnader -168 904 -197 737 -28 833 -170 330

Verksamhetens nettoresultat -130 460 -145 750 -15 290 - 142 792

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -40 -72 -32 -70

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader -130 500 -145 822 -15 322 -142 8 62

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Resultat -130 500 -145 822 -15 322 -142 862

Bruttoinvesteringar 1 280 1 277 3 446

Nettoinvesteringar 1 280 1 277 3 446
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Uppdrag
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har 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 övergripande mål 

Kommunens mål Verksamhetens 
övergripande mål 

Mått Måluppfyllelse 

Kund    

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

Nöjd kund Färre klagomål på 
otillgänglighet jämfört 
med 2014 

God. I princip inga klagomål 
gällande tillgänglighet 

Process    God måluppfyllelse 

Vi har ett effektivt 
arbetssätt 

Systematiskt kvalitets- 
och verksamhets-
utvecklingsarbete 

Kortare tid från 
ansökan till beslut 

Antal dokumenterade nya 
och reviderade 
processkartläggningar 
och rutiner 

Antal externa 
samverkansaktiviteter 
och metoder 

Verksamheten har tillsammans med 
vård- och omsorg köpt in ett system 
för att arbeta med den systematiska 
kvalitetssäkringen. I systemet har 
under 2015 45 huvudprocesser 
dokumenterats och 125 rutiner. 
Varje huvudprocess består av ett 
ental underprocesser 

Under hösten har integrerad 
missbruksmottagning startat - en 
samverkan mellan kommun och 
landsting 

Medarbetare     

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

Ökat 
nöjdmedarbetarindex 
Minskad sjukfrånvaron 

Engagerade och 
delaktiga medarbetare 

Flera nöjda medarbetare 
vid mätningen jämfört 
med förra 
 
Sjukfrånvaro under 5% 

Deltagande vid såväl 
interna som externa 
utbildningar 

God 

Ingen mätning har genomförts 
under året. Sjukfrånvaron har gått 
ner om än marginellt.  

Medarbetarna är engagerade och 
delaktiga i verksamheten 

Ekonomi     

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

 

Att kostnadseffektivt 
bedriva verksamheten 
inom budgeterad ram 

Ekonomi i balans med 
budget 

Låg 
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RUS-mål 2015 

Mål Utfall 

 
Verksamheten ska i samverkan internt och 
externt minska utanförskapet. 

Frivilligsektorn, Arbetsförmedlingen och 
näringslivet är viktiga parter i detta arbete. 

Två projekt har under 2015 bedrivits i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, nämligen "Integration" och "Drop-In".  

Arbetsmarknadsenheten har arbetat aktivt med att få till stånd 
avtal om praktikplatser hos flera företag 

 

 
Analys av årets verksamhet
Kund: Fortsatt snabb verkställighet av fattade beslut. En ökning av antalet utskrivningsklara i 
förhållande till 2014, men efter utarbetning av åtgärdsplan tillsammans med Vård- och omsorg har 
kunder som behövt stanna kvar på sjukhuset efter avslutat behandling i princip inte förekommit. 
Antalet hemtjänsttimmar har gått ner i förhållande till 2014 och legat stabilt i princip hela året.  
4 personer har varit föremål för LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) i sammanlagt 900 
dygn. (motsvarande antal dygn för 2014 var 226).  
Utvecklingen av boendestödet har fortsatt under 2015 och numera beviljas även boendestöd till 
missbrukare som är i behov av stöd i hemmet. Ett lyft för många.  
Integrerad mottagning för missbrukare har öppnats under året. 
Under hösten 2015 har samlokalisering av träffpunkt för psykiskt funktionshindrade och träffpunkt 
missbruk för att åstadkomma bättre lokalutnyttjande, mindre sårbarhet vid personals frånvaro och 
möjlighet till kvalitativ utveckling av innehållet. 
Inom försörjningsstöd har antalet hushåll i behov av stöd under året gått ner med 7 % (från 699 hushåll 
till 625). Under december var det 307 hushåll bestående av 608 personer (motsvarande siffror för 
januari var 365 hushåll och 700 personer), som fick försörjningsstöd.  
Beslut om inrättande av arbetsmarknadsenhet togs inför 2015. Enheten har under året fått lokaler och 
har kommit igång med arbetet kring de arbetssökande. Samverkan med arbetsförmedlingen har 
fungerat bra. 
Antal placerade barn (förutom ensamkommande asylsökande barn) har gått ner från 59 till 52 under 
året.  
Kommuntalet för ensamkommande asylsökande barn höjdes inför 2015 till 13. Tidigare var det 9 barn. 
Vid planering av boende togs höjd för en ytterligare utökning. Dock var ingen beredd på att det under 
hösten skulle komma så många som det gjorde. Vid årets slut hade Tierps kommun 90 
ensamkommande asylsökande barn, samtidigt som processen kring behandlingen av ansökningar om 
uppehållstillstånd stannade av på Migrationsverket. Många barn har under året placerats i familjehem 
och tillfälliga lösningar har tagits i anspråk för att lösa det mest akuta då tilltänkta byggnationer inte 
har kunnat genomföras. Allt som allt har dock barnen fått ett bra omhändertagande. Tierps kommuntal 
inför 2016 är 110 barn. 
Generellt har vi satsat på området våld i nära relationer och psykisk ohälsa genom bl.a. utbildning. 
 
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. Vid Inspektionen för Vård och omsorgs (IVO) 
senaste inspektion på vårt boende för ensamkommande asylsökande barn (Bergis) uttryckte de att de 
var nöjda med vårt arbete gällande detta. 
Kommunen har fått ordinarie licens gällande BBIC (handläggning enligt Barns behov i Centrum) 
 
Medarbetare: Inom ledningsgruppen på IFO har det varit stabilt under året. Dock slutade enhetschef 
för Vuxenenheten under december månad då han fått ett annat arbete. Fram tills tjänsten är tillsatt 
finns en tillfällig lösning på plats. Ny enhetschef tillträder under april månad 2016. Inom enheterna i 
övrigt har rekrytering varit nödvändig. Några medarbetare har av privata skäl (flytt, småbarn och svårt 
med pendling mm) sagt upp sig inom myndigheten. På grund av den stora tillströmningen av 
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ensamkommande asylsökande barn har utökning av personal inom Bergis varit nödvändig. 
Rekrytering kommer fortgå under 2016. Inom boendestödet har det utökade uppdraget, enligt ovan, 
krävt mindre utökning av personalen.  
 
Ekonomi: Kostnaderna för utskrivningsklara var under 2014 rekordlåga. I början av 2015 ökade dessa 
igen och för året uppgick kostnaden till drygt 2 mnkr.  
Kostnaden för vård enligt LVM uppgick under året till närmare 2,5 mnkr. 
Kostnaderna för försörjningsstöd har gått ner med 3,6 mnkr i förhållande till året innan. Motsvarar en 
nedgång med 11 %.  
Kostnaderna för placerade barn är i princip oförändrade sedan 2014. Dock kan en liten nedgång i 
slutet av året skönjas. 
Kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn täcks av ersättningen från Migrationsverket. Dock 
har projekteringskostnader för byggnationer som inte har kunnat genomföras uppgått till drygt 2 mnkr 
under året. En kostnad som inte varit budgetterat och inte har kunnat förutses. 
Underskottet för IFO uppgår till 15 322 tkr för året i enlighet med prognosen i augusti. 

Redovisning av budgetdirektiv

Kundperspektiv 

Stärka det första intrycket 
Arbeta med bemötande och tillgänglighet i reception, telefon och via webb. Kontinuerliga samtal om 
våra värdeord. God måluppfyllelse. 

Kundcenter (”en väg in”) 
Utveckla samarbetet för bästa kundnyttan. Kontinuerligt uppdatera information på kommunens 
hemsida. Delvis måluppfyllelse. Revidering av information på hemsidan har påbörjats.

Processperspektiv 

Förebyggande arbete 
Fortsatt utveckling av adekvata insatser på hemmaplan som alternativ till placeringar, t.ex. utökning av 
boendestödet till att omfatta även kvällar och helger. Samverkan med andra aktörer 
(Arbetsförmedling/Försäkringskassan/Landstinget/psykiatrin m. fl.). Utveckla samarbetet med 
bemanningsenheten för att få försörjningsstödssökande i arbete. God måluppfyllelse.  

Ekonomiperspektiv 

Öka kostnadseffektiviteten 
Ständig översyn av processer i syfte att arbeta kostnadseffektivt.  Fortsatt arbete med att utforma 
tillämpningsregler till riktlinjerna för insatser. (t.ex. försörjningsstöd/bistånd enligt SoL). Låg 
måluppfyllelse med avseende på ekonomiskt utfall. Delvis måluppfyllelse gällande utformning av 
tillämpningsanvisningar.
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Mått 
Sjukfrånvaro %

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Sjukfrånvaro  -29 år 2,5 0,0 2,7 0,0 2,1 0,0

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

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,5 0,0 6,1 0,0 1,5 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 34,9 0,0 39,1 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaro 50- 2,3 0,0 2,2 0,0 2,7 0,0

varav långtidsjukfrånvaro 13,4 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0

Total Sjukfrånvaro 3,3 3,7 3,9 3,6 2,0 3,9

varav långtidsjukfrånvaro 25,1 30,4 30,8 20,1 0,0 50,2

Totalt Kvinnor Män

 Marginell minskning av sjukfrånvaron som helhet. Siffrorna för år 2014 har tyvärr enbart gått att få 
fram på totalen (inte i förhållande till åldersgrupp eller kön) p.g.a. sammanslagningen i början av 2015 
av IFO och sociala enheten. Inom IFO har det arbetats aktivt med förebyggande insatser. Höj- och 
sänkbara bord, hjälp av ergonom för att ha bra arbetsställning, friskvårdsdag för alla medarbetare etc.   
 
Antal årsarbetare

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åldersgrupp     -29 år 17 0 12 0 5 0

Åldersgrupp 30-39 år 20 0 15 0 6 0

Åldersgrupp 40-49 år 36 0 22 0 13 0

Åldersgrupp 50-59 år 40 0 32 0 9 0

Åldersgrupp 60 år - 18 0 11 0 8 0

Totalt antal anställda 131 108 91 72 40 36

Totalt Kvinnor Män

 
Precis som ovan har det inte gått att få antal årsarbetare fördelade på åldersgrupper. Antal årsarbetare 
har ökat. Till stor del beroende på utökningen av antal platser för ensamkommande asylsökande barn. 
Men även boendestödet har utökats. Rekryteringsläget inom socialtjänsten är inte så enkel, men det 
har fungerat relativt bra. Den personal som har slutat har gjort det av privata skäl.  
 
Framtidsbedömning 
En svag nedgång gällande anmälningar om barn som far illa under slutet av året. Dock för tidigt att dra 
några långtgående slutsatser av detta. Antalet placerade barn vid utgången av 2015 har som ovan 
redovisats gått ner med 7 barn. Under 2016 förväntas åtminstone 9 placeringar kunna avslutas. Ett 
arbeta påbörjas 2016 för att upptäcka familjer med behov av stöd för att kunna sätta in åtgärder innan 
ett omhändertagande behövs. Samverkan ska inledas och i förekommande fall fördjupas med skola, 
kultur och fritid men även föreningar.  
 
Fortsatt samverkan mellan vård och omsorg och IFO kring utskrivningsklara i syfte att hålla antalet 
dagar med betalningsansvar så lågt som möjligt. Under 2016 kommer länets kommuner i samverkan 
med landstinget att förbereda inför införande av ny lag om betalningsansvar (BAL) som innebär att 
tiden från en patient är utskrivningsklar tills betalningsansvar inträffar sänks till tre dygn generellt. 
Just nu är det fem dygn inom somatisk vård och 30 inom psykiatrisk vård.   
Arbete har under 2015 inletts i samverkan med Vård och omsorg med att implementera handläggning 
och utförande av hemtjänst i enlighet med ÄBIC (äldres behov i centrum). 
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I slutet av 2015 har arbetet med att införa LOV2 intensifierats och förväntas pågå under hela 2016 för 
implementering 2017. 
 
Utvecklingen när det gäller ensamkommande asylsökande barn är svår att förutsäga. Ett fortsatt högt 
mottagande förväntas, men kommuntalet kan komma att sänkas.  
 
Det har beslutats om tvångsanvisningar gällande vuxna (familjer) som ska träda i kraft från 1 mars 
2016. Arbete pågår med att analysera och planera för detta. 
 
Inför 2016 har en treårig kompetensutvecklingsplan upprättats för alla enheter inom IFO. Den ska 
revideras årligen och ta sin utgångspunkt i de behov verksamheten har och eventuella nya krav utifrån 
lagstiftning. 
 
Inom Arbetsmarknadsenheten är det fortsatta projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen. Medel har 
dessutom beviljats från Samordningsförbundet för arbete med de som står längst bort ifrån 
arbetsmarknaden. Likaså till en samverkanskoordinator som ska kartlägga parternas befintliga insatser 
och även föreslå åtgärder som ska syfta till att undvika att människor faller mellan stolarna. 
 
Kommentar till budgetutfall 
Utfallet per 201512 visar på en periodavvikelse på -15 322 tkr i förhållande till budget för året. 
Motsvarande siffra för 2014 var -15 670 tkr. 
Utfallet för år 2015 är dock baserat på en omsättning som var drygt 3 mnkr högre än för år 2014.  
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AB Tierpsbyggen 
VD har ordet 

 
Under året har bolaget slagit uthyrningsrekord vid flera tillfällen vilket bekräftar den positiva spiral 
som kommunen sedan en tid tillbaka har befunnit sig i. Detta ställer utmanande krav på företaget 
beträffande att tillgodose behovet på hyreslägenheter, vilket jag är övertygad om att vi kommer att lösa 
på flera olika kreativa sätt. 
 
Min förhoppning för ett år sedan, att hyresförhandlingarna gällande 2016-års hyror skulle ske i 
samförstånd och utifrån ett lokalt perspektiv, grusades redan i inledningen av förhandlingen. Återigen 
hamnade vi i medling med en motpart som inte tar hänsyn till lokala förutsättningar, bolagets budget 
och kalkyler, utan stannar vid en redan förutbestämd nivå. Detta ställningstagande är lätt att göra om 
man, som hyresgästföreningen, slipper ta hand om konsekvenserna med bl.a. ett minskat underhåll och 
missnöjda hyresgäster på grund av detta. Detta minskade ekonomiska utrymme, med ett stort eftersatt 
underhåll, måste bolaget återigen hantera och samtidigt öka kundnöjdheten. 
 
Under andra halvåret bildade företaget en egen lokalvårdsavdelning med 15 personer för att sköta 
huvuddelen av lokalvården på våra egna fastigheter. Detta för att möta våra hyresgästers önskemål om 
en bättre kvalitet. Även på den fastighetsnära yttre skötseln har en egen utegrupp med 4 personer 
skapats för att se om vi kan möte detta önskemål. 
 
Den nyproduktion som företaget har inlett kommer att fortsätta under 2016. Styrelsen har tagit ett 
beslut att vi ska tillföra 40 st. nya lägenheter per år de närmaste åren. I slutet av 2016 ska ytterligare en 
etapp av nya hyreslägenheter vara färdiga för inflyttning i Tierp. Förutom dessa så kommer lokaler i 
Örbyhus och Skärplinge att byggas om till totalt 9 st. lägenheter. Förhoppningen är att även kunna 
tillföra ytterligare lägenheter på Trygghetsboendet ”Björken” under 2016. 
 
Den ökade flyktingsströmmen och kommunens behov av bostäder till ensamkommande flyktingbarn 
har under året påverkat företaget väsentligt. Efterfrågan under 2015 har kunnat tillgodoses och 
förhoppningen är att vi, tillsammans, ska lösa detta även fortsättningsvis. 
 
Det känns tryggt att AB Tierpsbyggen har en organisation som kan hantera nuvarande och framtida 
behov om bostäder för alla och jag ser med tillförsikt fram emot nya utmaningar för företaget. 
 
 
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 2015. 
 
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, Tierp  
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 Tierps-
byggen 
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 2015 ett index på 67 
(67). Målet är att NKI vid utgången av 2018 
skall uppgå till 70. 
 
NMI hade vid mätning 2014 ett värde på 4,61 
på en 6-gradig skala. Målet är att NMI ska 
uppgå till 5,1 vid utgången av 2018. Nästa 
mätning sker våren 2016. 
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Verksamhet 
AB Tierpsbyggen är ett av Tierps kommun-
fastigheter AB, helägt bostadsföretag.  
 
Tierpsbyggen är medlem i Sveriges allmän-
nyttiga bostadsföretagsorganisation 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 1 768 st. 
(2015-12-31) bostadslägenheter med en yta 
uppgående till 117 484 m2, varav 117 152 m2 
var uthyrningsbar 2015-12-31, samt 36 436 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 44 st. 
(50 st.) bostadslägenheter ej uthyrningsbara av 
olika anledningar under året. De flesta var 
avställda pga. omfattande underhållsarbeten. 
Fastighetsinnehav se s. 25. 
 
Bolagets fastigheter finns på 12 av kommunens 
orter. Knappt hälften av bostadslägenheterna 
ligger i Tierp där också bolagets centrala 
administration finns. 
Sedan 2013-02-01 har företaget haft 
totalansvar för skötseln av fastigheter med en 
yta på 112 401 m2 åt Tierps kommun-
fastigheter. På dessa fastigheter hade 
Tierpsbyggen tidigare tillsyn och inre skötsel 
åt Tierps kommun. 

Uthyrning  

Bostäder  
Det genomsnittliga antalet outhyrda bostads-
lägenheter under 2015 uppgick till 8 st. (15 st.) 
Det var 17 st. färre än målet för 2015 på 25 st.  
 

 
Antalet tomma bostadslägenheter har minskat 
under året, från 11 st. vid årets ingång till 0 st. 
vid utgången av året. Efterfrågan på bostäder 
har varit fortsatt hög och vid årsskiftet fanns ca 
9 000 personer i kö. 
Omflyttningen har varit i genomsnitt 19 % (22 
%). Det var i nivå med allmännyttan i såväl 
likvärdigt stora bolag, som likvärdigt stora 
kommuner i landet. 
 
Under 2015 tillfördes 24 st. nyproducerade 
lägenheter vid Badhusgatan i Tierp som 
samtliga hyrdes ut till inflyttningstillfället i 
april 2015. Ytterligare en etapp med 56 st. 
lägenheter kommer att startas under 2016 med 
första inflyttning i december 2016.  
 
Lokaler 
Kostnaden för vakanta lokaler under 2015 blev 
0,5 mnkr lägre än budget. Även för lokaler 
finns en stor efterfrågan som bedöms fortsätta 
vara hög den närmaste tiden och det råder brist 
på lokaler på många orter. Den genomsnittliga 
vakansgraden blev 2,6 % 2016 (5,7 %).  

Kostnad för outhyrt 
Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda 
bostadslägenheter uppgick till 3,4 mnkr  
(3,9 mnkr) och för outhyrda lokaler till 1,1 
mnkr (2,2 mnkr).  

Hyresrabatter 
Uteblivna intäkter p.g.a. rabatter till hyres-
gästerna minskade med 11 % (-19 %) jämfört 
med 2014. Rabatter till bostadshyresgäster 
uppgick till 0,7 mnkr (0,8 mnkr) medan 
rabatter till lokalhyresgäster uppgick till 0,2 
mnkr (0,3 mnkr). Störst minskning fanns 
avseende ungdomsrabatterna som minskade 
med 0,2 mnkr.  
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Bolagets avsikt är att, om möjligt, fortsätta att 
minska rabatterna men samtidigt, om behov 
uppstår, kunna använda rabatter för att öka 
eller behålla antalet uthyrda bostäder och 
lokaler. 
 
Viktiga händelser 
 
Energiåtgärder 
Under 2015 har en oljeanläggning konverterats 
och kopplas in på Bionärs fjärrvärmenät i 
Söderfors.  Ett antal ventilationsaggregat har 
bytts ut till nya som är betydligt mer 
energieffektiva än de gamla. Målsättningen är 
att genomföra 3-4 st. energiåtgärdsprojekt i 
bolagets fastigheter under 2016. 
Underhåll 
Under året har underhåll motsvarande 33,4 
mnkr (26,3 mnkr) genomförts. Av detta har 
19,4 mnkr belastat resultatet direkt som 
underhåll och resten aktiverats som byggnader 
då det utgjort komponentbyten. Underhåll 
utöver budget har också genomföras i större 
omfattning, i samband med omflyttningar, där 
lägenheter varit i stort renoveringsbehov innan 
ny hyresgäst kunnat flytta in. 
 
Underhållet har bl.a. omfattat byte av tak vid 
Bondegatan och Bergsgatan i Tierp, 
Backbrovägen i Tierps kyrkby och Tvärvägen i 
Skärplinge. Fönsterbyten har bl.a. skett vid 
fastigheter i Söderfors och Karlholm. Större 
målnings- och asfaltsarbeten har skett vid flera 
fastigheter på flera orter medan hissar har bytts 
vid Palmgatan och Gustavsgatan i Tierp samt 
vid Karlitplan i Karlholm. 
 
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 2016 års 
hyror, genomfördes vid fem tillfällen mellan  
2015-11-06 och 2016-01-12. Efter att 
förhandlingarna, efter fyra förhandlings-
tillfällen, inte lett till en överenskommelse 
lämnades ärendet för medling. Parterna stod då 

1,7 % - enheter från varandra. I början av 
januari lämnade medlarna ett bud som innebar 
att hyrorna höjs med 0,87 % fr.o.m. 2016-02-
01. Båda parter accepterade medlarnas bud.  
Detta innebär en inkomstförstärkning med ca 
0,9 mnkr för 2016.  
 
Orsakerna till yrkandet var flera. Bolagets 
fastigheter har ett stort underhållsbehov. Trots 
att resurserna till underhåll är nästan fem 
gånger så stora som för 10 år sedan är 
underhållsbehovet ökande och flera åtgärder, 
som t.ex. stam- och fasadrenoveringar och 
takbyten, måste kontinuerligt genomföras för 
att inte fastigheterna ska lida skada som leder 
till ännu högre kostnader.  
 
Hyresgästbarometern, som genomförs årligen, 
visar också att de viktigaste områdena som 
hyresgästerna vill ska prioriteras är standard 
och underhåll av bostäderna, bättre värme och 
ventilation samt upprustning av den yttre 
miljön. Dessa områden är också prioriterade av 
Tierpsbyggen.  
 
Tierpsbyggen satsar även extra på 
kvalitetshöjningar avseende lokalvård och yttre 
skötsel, efter önskemål från hyresgästerna. 
Kostnadsökningar sker även beträffande den 
kommunala borgensavgiften, löner, el, vatten 
och avlopp samt renhållning under 2016. I 
yrkandet togs hänsyn till det låga ränteläget. 
 
Boinflytandeavtalet med Hyresgäst-
föreningen 
Arbetet i den utvecklingsgrupp som jobbar 
med boinflytandeavtalet som bas har fungerat 
bra. 2016 kommer gruppen att jobba mycket 
med att få igång boinflytande i områdena.  
 
Nyproduktion och försäljningar  
Vid Badhusgatan i Tierp färdigställdes 16 st. 
nyproducerade lägenheter under hösten 2014.  
Ytterligare 24 lägenheter färdigställdes i 
samma område under våren 2015. Under 2016 
kommer nästa etapp, med 56 lägenheter, att 
börja byggas. Första inflyttning beräknas ske i 
december 2016. Lägenheterna kommer att 
omfatta lägenheter med 1-3 rok.  
 
Vid Högbergsgatan i Tierp kommer flexibla 
byggnader att byggas under 2016, vilka kan 
användas som student-, ungdoms-, eller PUT-
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boenden. Totalt blir det 44 rum för boende 
samt gemensamhets- och kontorslokaler. 
Även under 2016 kommer lokaler att byggas 
om till bostäder. Vid Vendelvägen i Örbyhus 
bildas 6 lägenheter och vid Torget i Skärplinge 
3 stycken. Även vid Palmgatan i Tierp kommer 
ett antal trygghetsbostäder att byggas i f.d. 
kontorslokaler. 
I Lövstabruk såldes 2 hus med 4 st lägenheter 
under 2015.  
Vid Gripenbergsväg i Tierps innehar bolaget 
fyra bostadsrätter som fungerat som boende för 
gymnasieelever. Avsikten är att dessa säljs 
under 2016 då boende för dessa löses på annat 
sätt under året. 
 
Friskvård  
Den totala sjukfrånvaron minskade under 2015 
till 5,4 % (5,7 %). Korttidssjukfrånvaron var  
2,4 % (2,3 %) och långtidssjukfrånvaron 3,0 %  
(3,4 %). 
 
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 ett omfattande arbete påbörjats 
som syftar till att förbättra verksam-
hetssystemet och göra det mer användar-
vänligt. 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, 
mässdagar och med andra kontakter som bl.a. 
bostadsbolag bekräftas att bolagets långsiktiga 
satsning på tv-reklam ger resultat. Med det 
som grund har denna typ av marknads-
föringsinsatser fortsatt under 2015.  
 
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, Tierp Hockey 

(div. 1), 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 Företagssamhet.  
• 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. 
 
Resultatöversikt  
 
Resultatutveckling 
Verksamhetsåret har lämnat ett överskott på  
8,3 mnkr (8,1 mnkr). Rörelseresultatet har 
minskat med 2,9 mnkr till 26,1 mnkr (28,9 
mnkr).  
 
Omsättningen har ökat med 12,6 mnkr  
(3,9 mnkr). Omsättningen påverkas av att  
0,8 mnkr (0,5mnkr) aktiverats, i nyproducerade 
anläggningstillgångar, avseende eget nedlagt 
arbete.  
 
Hyresintäkterna ökade med 8,1 mnkr  
(3,4 mnkr), i huvudsak med anledning av att 
nyproducerade bostäder börjat generera 
intäkter och att lokaler och bostäder som 
tidigare varit outhyrda hyrts ut. Dessutom har 
hyreshöjningen för 2015 på 1,15 % avseende 
bostäder tillfört en dryg miljon. Övriga 
rörelseintäkter ökade med 4,2 mnkr (0,4 
mnkr), främst p.g.a. ökad extern försäljning av 
fastighetsskötar- och administrativa tjänster 
och reavinster vi fastighetsförsäljningar.  
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Kostnaden för underhåll har fortsatt att öka och 
2015 lades 33,4 mnkr (26,3) på 
underhållsåtgärder medan 11,6 mnkr (9,8 
mnkr) lades på reparationsåtgärder. 
 
Reparationer och underhåll 2011-2015 
 

 
Taxebundna kostnader ökade1,5 % 2015 
medan uppvärmningskostnaderna ökade med 

0,6 %. Se vidare nedan, avsnittet taxebundna- 
och uppvärmningskostnader. 
 
Övriga externa kostnader ökade med  
21,4 % (-11,7 %) och uppgick till 30,0 mnkr 
(24,7 mnkr). Den största anledningen till 
ökningen var ökade kostnader för 
fastighetsskötsel, kabel-TV och 
konsultarvoden med anledning av de 
omfattande investeringsarbeten som pågår. 
 
Personalkostnaderna ökade med 3,1 mnkr (1,9 
mnkr) jämfört med 2014. Av detta avsåg 0,6 
mnkr utbildningsinsatser. Kostnadsökningen 
beror främst på att arbetsstyrkan utökats med  
5 st. tjänster. 
 
Räntekostnaderna minskade med 3,0 mnkr  
jämfört med 2014. Riksbanken fortsatte att 
sänka reporäntan under året och såväl långa 
som korta räntor var historiskt låga. Bolaget 
har utnyttjat tillfället att disponera om 
ränteportföljen för att dra nytta av det låga 
ränteläget. 
 
Vid årsskiftet var den genomsnittliga ränte-
bindningstiden ca 3,6 år (3,1 år) medan den 
genomsnittliga kapitalbindningstiden var ca 
1,9 år (2,2 år). Räntor med bindningstider över 
1 år uppgick till 65 % (74 %) och lån med 
kapitalbindningstider över 1 år till 68 % (74 
%). 
  
 

 
Totalt hade bolaget ränteswapar på 430 mnkr 
2015-12-31 (470 mnkr). Se not 26.  

Bostäder 66 % (68 %) 

Externa uppdrag 7 % (6 %) 

Fördelning av intäkter 2015 

Övriga intäkter 3 % (2 %) 
Garage och motor-
värmare 1 % (1 %) 

Lokaler 23 % (23 %) 
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Genom en fortsatt aktiv finansförvaltning ska 
räntekostnaderna minimeras. Bolaget har en av 
styrelsen fastställd finanspolicy. 
 
Den genomsnittliga räntan på lånestocken 
sjönk under 2015 och uppgick till 2,61 % (3,47 
%). Hänsyn har tagits till räntor på bolagets 
derivat.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Taxebundna kostnader består av fastighetsel, vatten & 
avlopp och sophantering. 
 
Pga. nya redovisningsregler redovisas 14,1 mnkr (8,3 
mnkr) av underhållskaraktär som investering vilket skulle 
motsvara att 20 % (16 %) av kostnaderna avser underhåll. 

 
Soliditeten har ökat från 10,2 % till  
11,0 % under året. Bolagets långsiktiga mål 
sätts av styrelsen och innebar att soliditeten 
över tid ska uppgå till minst 10,0 % över tiden. 

 
Taxebundna- och uppvärmningskostnader 
Totalt ökade uppvärmningskostnaderna med 
0,6 % jämfört med föregående år. 2015 var 
något kallare än året innan. Samtidigt ökade 
uthyrningsbar yta med 1,9 % pga ny-
produktion. 
  
Den normalårskorrigerade förbrukningen av 
värme minskade något per kvm, efter att ha 
ökat de senaste 2 åren. Den vakansgrads-
korrigerade vattenförbrukningen fortsatte 
däremot att öka. 
 
Elförbrukningen för fastighetsdriften har 
fortsatt sjunka under 2015. 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 1,2 % 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 vind-, vatten- och solkraft. 
Fjärrvärmen produceras huvudsakligen av 
biobränslen.  
 
AB Tierpsbyggen är sedan 2008 anslutet till 
SABO: s energiutmaning ”Skåneinitiativet”. 
Skåneinitiativet har som gemensamt mål att 

   % 

Fördelning av kostnader 2015 

Reparationer 7 % (6 %) 

Underhåll 

Underhåll 12 % (11 %)  

Taxebundna  
kostnader* 8 % (8 %) 

Uppvärmning  
13 % (14 %) 

Övriga externa 
kostnader 18 % (16 %) Fastighetsskatt 2 % (2 %) 

Personal 16 % (16 %) 

Räntenetto 11 % (14 %) 

Avskrivningar  
13 % (13 %) 

% 
% 
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jämfört med år 2007 spara 20 % av anslutna 
företags energiförbrukning fram till år 2016. 
Från 2007 till 2015 har bolaget minskat sin 
normalårskorrigerade totala energiförbrukning 
(uppvärmning och fastighetsel) med 10,9 %. 
 
Diagram över energi- och vattenförbrukning 
 
Fördelning av energislag 2015 och 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakansgradskorrigerade värden visar en beräknad 
förbrukning vid  
100 % uthyrningsgrad. 

 

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 fyllnads-

mängd om mer än 3 kg. 
• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
 
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 
2014 års utgång fanns 18 stycken cisterner i 
drift i verksamheten.  

Anläggningar med köldmedium förekommer 
av tre orsaker.  
 
1: Vid värmeproduktion från omgivning eller 
tillvaratagande av värme i frånluften med 
värmepump. Företaget hade 7 stycken 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
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fastigheter med dessa installationer vid 2015 
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 
Den positiva trenden med en hög efterfrågan 
på lägenheter håller i sig och i dagsläget finns 
ca 9 000 st. bostadssökande och kötiden är 
2-3 år. Under 2016 fortsätter utbyggnaden av 
Badhusgatan med 3 st. hyreshus med totalt 56 
st. lägenheter och bostäderna beräknas vara  
färdiga för inflyttning i slutet av året och i 
början på 2017. Ombyggnad av lokaler i 

Skärplinge, Örbyhus, Söderfors kommer att 
tillföra ytterligare 10-12 hyreslägenheter. 
Trygghetsboendet Björken i Tierp kommer att 
utökas med 5-6 lägenheter. Under våren 
kommer styrelsen att besluta om var 
nyproduktion ska ske de närmaste åren, 
strategisk tomtmark har och kommer att köpas 
in på några orter. 
 
Den positiva utvecklingen av efterfrågan har 
tyvärr medfört att det blivit svårare att 
tillgodose kommunens behov av lägenheter till  
Bostadssociala kontrakt och lägenheter för att 
möta behovet till flyktingar. Under våren 
påbörjas byggnationen av två byggnader med 
totalt 52 st. lägenheter vid Högbergsparken i 
Tierp. Dessa lägenheter kan användas till 
ensamkommande flyktingbarn, studenter eller 
ungdomslägenheter men de kan också 
konverteras till vanliga lägenheter.  
 
Förutsättningarna att tillgodose behovet av 
lägenheter och lokaler är mycket goda och med 
ett fortsatt arbete med att tillsammans med alla 
anställda effektivisera organisationen så 
kommer bolaget att möta framtiden med stora 
förhoppningar. 
 
Under året kommer företaget att fortsätta med 
det värdegrunds- och företagskulturarbete som 
påbörjades under 2014. 
 
 
 

 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
Balanserat resultat       19 232 439 kr     
Årets resultat                   8 284 550 kr 

Summa                                 27 516 989 kr 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 27 516 989 kr balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning  (tkr)   2) 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 173 915 161 292 157 434 149 842 144 283

Reparationer -11 609 -9 780 -10 920 -9 259 -10 053

Underhåll -19 396 -16 664 -18 113 -19 620 -15 188

Taxebundna kostnader -13 224 -13 032 -13 049 -13 005 -12 884

Uppvärmning -22 129 -21 994 -22 519 -23 250 -20 928

Övriga externa kostnader -29 999 -24 709 -27 971 -21 211 -21 600

Fastighetsskatt -2 527 -2 565 -2 395 -2 538 -2 512

Personalkostnader -27 058 -23 939 -22 059 -18 885 -16 495

Avskrivningar -21 910 -19 671 -14 698 -15 012 -14 915

Räntenetto exkl räntebidrag -17 778 -20 806 -22 858 -22 848 -23 837

Räntebidrag 0 0 0 0 1
Årets resultat 8 285 8 133 2 852 4 214 5 872

Bokfört värde på byggnader och mark tkr 729 835 679 6 18 657 570 648 731 648 205

Taxeringsvärde för byggnader och mark tkr 680 672 655  169 655 169 584 239 581 567

Likviditet % 27 23 40 43 37

Räntetäckningsgrad % 269 233 176 183 186

Skuldtäckningsgrad % 127 125 113 118 122

Soliditet % 11,0 10,2 10,4 10,1 9,6

Belåningsgrad % 90,4 93,0 87,3 88,5 88,6

Räntabilitet på totalt kapital % 3,3 3,8 3,8 4,1 4,5

Räntabilitet på eget kapital % 9,6 10,4 4,1 6,2 9,2

Årets snittränta % 2,61 3,47 3,84 3,80 3,89

Vakansgrad bostäder (hyror), uthyrningsbara  % 2,8 3, 4 3,9 3,8 4,2

Vakansgrad lokaler (hyror) % 2,6 5,7 5,3 3,2 1,9

Genomsnittlig hyra för uthyrningsbara bostäder kr/m ²   1) 1 024 995 980 961 937

Nyckeltal

Jämförelseåren har inte räknats om med anledning av införandet av K3 reglerna 2014, i enlighet med övergångsreglerna. 
1) Genomsnittlig hyra påverkas av att nyproducerade lägenheter löpande kommit till de senaste åren och som har en 

högre hyra än genomsnittet i övrigt. 

 
Förklaring till nyckeltal  
Nyckeltal Förklaring

Likviditet Omsättningstillgångar exkl varulager / Kortfristiga  skulder

Räntetäckningsgrad (Resultat före avskrivningar+räntebidrag+finansiell a intäkter) / Räntekostnader
Skuldtäckningsgrad (Resultat före avskrivningar+ränt ebidrag+finansiella intäkter) / (Räntekostnader+avs krivningar för 

byggnader)

Soliditet Eget kapital / Totalt kapital

Belåningsgrad Långfristiga skulder inkl. kortfristig del / Byggna dernas bokförda värde (byggnad och mark)
Räntabilitet på totalt kapital (Resultat efter finan siella poster+räntekostnader+övriga finansiella kos tnader) / Totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Eget kapital

Snittränta Årets räntekostnader / Genomsnittlig lånestock unde r året

Vakansgrad Uteblivna hyresintäkter p g a outhyrt / Bruttohyres intäkter

Snitthyra Bruttohyresintäkter 2015-12-31 / Total bostadsyta
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Tierps Kommunfastigheter AB 

VD har ordet   

 
Den positiva utvecklingen i Tierps kommun med en ökad inflyttning och flera nya företag som vill 
etablera sig i kommunen påverkar både Tierps Kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen. 
Efterfrågan på både lägenheter och lokaler ställer höga krav på bolagen att möta en större marknad 
med rätt produkter. Den ökade flyktingsströmmen påverkar, även den, bolagen med ett ökat behov av 
tillfälligt och permanent boende.  
 
Den höga investeringsnivå som bolaget har haft sedan bolagsbildandet, håller i sig. Under året har inte 
bara nya byggnationer påbörjats, utifrån beställningar från kommunens verksamheter, utan även 
investeringar på grund av ett tidigare eftersatt underhåll på fastigheterna. Lokaler har även byggts om 
för att bättre passa verksamheternas behov. Glädjande är att företaget även detta år har ökat det 
planerade underhållet. Det är dock fortfarande väldigt mycket som behöver göras och som kräver stora 
resurser, såväl förebyggande åtgärder som åtgärder för att återställa fastigheterna till en normal 
standard.  
 
Förutsättningarna för att kunna tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, för 
nuvarande och framtida behov, är helt beroende av ”skicket” på nuvarande lokaler, omfattningen av 
nya behov och kommunens möjlighet att betala hyra för detta. Det eftersatta underhållet måste 
hanteras för att långsiktigt kunna erbjuda kommunens verksamheter ändamålsenliga lokaler.  
Med det gynnsamma klimatet i kommunen, som jag är övertygad om kommer att hålla i sig, är 
förutsättningarna för bolagen mycket goda att utvecklas i en fortsatt positiv riktning. 
 
 
 
Roger Kjetselberg 
VD 
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Årsredovisning och koncernredovisning 
 
Styrelsen och verkställande direktören för 
Tierps kommunfastigheter AB avger härmed 
följande årsredovisning och koncern-
redovisning för verksamhetsåret 
2015-01-01–2015-12-31 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelse  
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter utsedda av Tierps 
kommun 
Bengt-Olov Eriksson, ordförande, Månkarbo 
Daniel Blomstedt, vice ordförande, Tierp  
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 förbättrings-
utgifter 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 
endast mark förvärvats. 
 
Bolaget köper skötsel, administration och 
teknisk förvaltning från dotterbolaget 
Tierpsbyggen. Utöver det användes 
entreprenörer för många av tjänsterna, som 
t.ex. städ och yttre skötsel. Bolaget har ingen 
egen personal. Fr.o.m. 2016 köps viss städ från 
Tierpsbyggen. 
 
Totalt förvaltar bolaget 112 401 m2 lokalyta 
(2015-12-31). Lokalerna består framförallt av 
skolor, fritidsanläggningar, omsorgsfastigheter 
och brandstationer men även av vissa 
affärslokaler. Drygt 90 % av lokalytan hyrs av 
Tierps kommun. Fastigheterna finns på 12 av 
kommunens orter och huvuddelen av lokalerna 
finns i Tierp. Fastighetsbestånd se s. 27. 
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Viktiga händelser 
 
Energiåtgärder  
Under 2015 har ett antal energieffektivi-
seringsprojekt genomförts eller påbörjats. 
Bland åtgärderna kan nämnas: 
 

• installation av ett energiövervaknings-
system på Högbergsskolan, som styr 
värme och ventilation för att både 
förbättra inneklimatet och spara 
energi. 

• inkoppling av fjärrvärme vid 
Rörholmsbadet i Söderfors. 

• en större ombyggnad av värme-
centralen vid Vendelbadet och 
Örbyhus sporthall.  

• utbyte av elpannan vid PEK-hallen 
mot en bergvärmepump. 

• utbyte till ventilationsaggregat med 
energieffektiva motorer, bättre 
återvinning och förvärme. 

• uppkoppling av ett flertal fastigheter 
för att de ska kunna fjärrövervakas och 
styras. 

• utbyte av kvicksilverarmaturer till 
LED-armaturer. Arbetet fortsätter 
under 2016. 

 
Viktiga åtgärder på fastigheterna 
Totalt investerade bolaget 61,9 mnkr 
(105,3 mnkr) i olika byggnadsprojekt under 
året.  
 
Idrottshall vid Centralskolan: 
Under året blev sporthallen vid Centralskolan i 
Tierp klar. Hallen invigdes i två omgångar. 
Skolan var först ut och någon vecka senare 
öppnades hallen för allmänheten. Vid 
allmänhetens invigning döptes byggnaden till 
Centralhallen. Arbetena med att bygga hallen 
har löpt på bra. Slutkostnad för projektet blev 
ca 40,4 Mkr. 
 
Tillbyggnad Fyrklövern, Örbyhus: 
I Örbyhus blev om- och tillbyggnaden av 
Fyrklöverns förskola färdig under sommaren. 
Förskolan inrymmer numera 4 avdelningar. Ett 
ganska omfattande underhåll genomfördes 
samtidigt av den befintliga byggnaden. Under 
arbetets gång upptäcktes t.ex. en tryck- 
 

 
impregnerad syll som måste bytas ut för 
innemiljöns skull. Tomten utökades samt ny  
lekplats utrustning monterades. Verksamheten 
flyttade in i juni. Projektets totalkostnad blev 
ca 24 mnkr inkl. underhållskostnad. 
 
Förskola Tobo: 
Förskolan vid gamla skolan i Tobo flyttade ner 
på bottenplanet där man fick mer 
ändamålsenliga lokaler. Det var främst ur 
tillgänglighets- och arbetsmiljösynpunkt som 
det fanns brister. Viss investering och 
underhåll gjordes i samband med detta. 
Projektet kostade ca 1 mnkr. 
 
Nya omklädningsrum vid PEK-hallen: 
Den gamla byggnaden vid Sätravallen 
bedömdes som uttjänt. Under hösten 
påbörjades en tillbyggnad av ishallen som ska 
inrymma 6 st. nya omklädningsrum. Arbetena 
beräknas vara helt klara i februari 2016. 
Projektet beräknas kosta ca 16 mnkr. 
 
Nya omklädningsrum vid Vegavallen: 
Befintliga byggnaden har precis som i 
Skärplinge tjänat ut sin tid. Samma koncept 
kommer att anammas här. Ishallen är planerad 
att byggas ut med 8 st. omklädningsrum. 
Under året har planlösningen fastställts ihop 
med Kultur & Fritid. Projektering är nästa steg 
och byggstarten sker i slutet av 2016. 
Huvuddelen av byggnation kommer att utföras 
under 2017. Projektet beräknas kosta ca 35 
mnkr. 
 
IT-Standard i klassrum: 
Projektet slutfördes under året efter att ha 
pågått i drygt ett år. En elentreprenör har 
systematiskt gått igenom alla skolor för att 
ställa i ordning dem till samma standard när 
det gäller IT-miljö. Både tråd och trådlösa 
nätverk har byggts ut samtidigt som 
projektorer och högtalaranläggningar har 
installerats i klassrummen. Slutkostnaden blev 
ca 3,2 mnkr. 
 
Ombyggnad av Bäggeby: 
Fastigheten Bäggeby började byggas om under 
hösten. Halva byggnaden kommer att inrymma 
boende för ensamkommande flyktingbarn. 
Resterande halva blir för Särfritids och 
administration till förskoleverksamheten. 
Boendedelen beräknas stå klar i mitten på april 
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2016. Hela ombyggnationen blir klar vid 
halvårskiftet 2016. Det utförs även omfattande 
underhållsarbeten samtidigt. Totalt, inkl. 
underhåll, beräknas kostnaden bli ca 24 mnkr. 
 
Ombyggnad Gula villan: 
Fastigheten byggdes om till Individ, Omsorg 
och Familj. Verksamheten ska där ha öppna 
stödinsatser för socialt utsatta. Tidigare 
bedrevs denna verksamhet vid Bangårdsgatan i 
Tierp. Projektet kostade ca 2,9 mnkr 
 
Förskola Bokbindarlunden: 
Under året påbörjades en förstudie för en ny 
förskola vid Bokbindarlunden i Tierp. Det 
planeras för 6 avdelningar. Förskolan ska 
ersätta Mattisborgen samt förskoleverksam-
heten vid Björkgården. Själva byggnaden 
planeras att bli miljöklassad. Det blir i så fall 
den första förskolan i kommun som byggs med 
den klassificeringen. Byggstart sker under 
2016 och den ska stå klar under 
sommaren/hösten 2017. Beräknad kostnad, ca 
40 mnkr. 
 
Utredningar innemiljö: 
Problemen med inomhusmiljön vid Örbyhus 
skola, hus L, fortsatte under året. Beslut fick 
tas om att tömma lokalerna och ersätta dem 
med paviljonger. Vidare utredning kommer att 
ske för att få besked om omfattningen av 
eventuella skador. Under 2016 tas beslut om 
vad som ska hända med byggnaden. 
Likartade problem uppdagades även vid 
Vallskoga förskola. Där pågår en utredning om 
byggnadens skick. Ytterligare några fastigheter 
är föremål för utredning. 
 
Beslut har även tagits att resterande förskolor i 
kommunen ska utredas beträffande innemiljö. 
Utredningen kommer att påbörjas under 2016. 
 
AB Tierpsbyggen 
Vid Badhusgatan i Tierp färdigställdes 16 st. 
nyproducerade lägenheter under hösten 2014.  
Ytterligare 24 lägenheter färdigställdes i 
samma område under våren 2015. Under 2016 
kommer nästa etapp, med 56 lägenheter, att 
börja byggas. Första inflyttning beräknas ske i 
december 2016. Lägenheterna kommer att 
omfatta lägenheter med 1-3 r.o.k.  
 
Vid Högbergsgatan i Tierp kommer flexibla 
byggnader att byggas under 2016, vilka kan 

användas som student-, ungdoms-, eller PUT-
boenden. Totalt blir det 44 rum för boende 
samt gemensamhets- och kontorslokaler. 
 
Hyror 
Hyrorna för de lokaler som Tierps kommun 
hyr höjdes med 1,8 % fr.o.m. 2015-01-01. 
Detsamma gällde hyrorna för de lokaler som 
bolaget hyr från Tierps kommun. Externa 
hyresavtal regleras med index. För bostäderna i 
Tierpsbyggen höjdes hyrorna med 1,15 % 
fr.o.m. 2015-01-01. 
 
Resultatöversikt 
 
Resultatutveckling 
Bolagets andra verksamhetsår visade en vinst 
på 4,4 mnkr (5,7 mnkr). I enlighet med de nya 
redovisningsregler K3, som infördes 2014, har 
10,1 mnkr (5,5 mnkr) av underhållskaraktär 
redovisats som förbättringsutgifter på annans 
fastighet. Koncernens samlade resultat blev 
10,1 mnkr (13,2 mnkr). 
 
Intäkterna består i stort sett av hyresintäkter 
och lokalbeståndet var i princip fullt uthyrt.  
 
Bolaget har lämnat rabatter på 0,7 mnkr  
(2,5 mnkr). Orsaken är i huvudsak att lokaler 
inte kunnat utnyttjas av hyresgästerna p.g.a. 
åtgärder i fastigheten.  
 
Reparationer och underhåll 
Reparationskostnaderna uppgick till 5,7 mnkr 
(5,8 mnkr) vilket var i nivå med de förväntade. 
 
Underhåll motsvarande 2,1 mnkr (2,5 mnkr) 
har lagts ned på fastigheterna. Tillsammans 
med de investeringar, av underhållskaraktär, på  
10,1 mnkr som lagts ned 2015, har således 
underhåll på 12,2 mnkr (8,0 mnkr) lagts ned på 
fastigheterna. 
 
Bland underhållsåtgärder under året kan 
nämnas: 
 

• byte av fönster på Industrihuset och 
kommunhuset i Tierp samt 
Bruksskolans gymnastiksal. 

• ombyggnation av lokaler Industrihuset 
och 

• byte av hiss i Vendels skola. 
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Taxebundna- och uppvärmningskostnader 
 
De taxebundna kostnaderna minskade med 5,3 
%. Minskningen avsåg såväl fastighetsel som 
vatten medan kostnaderna för sophantering 
ökat något. 
 
Uppvärmningskostnaderna ökade med 3,9 % 
 

 
 
Övrig drift 
Kostnaderna för fastighetsskötsel var 3,7 mnkr 
högre än året innan vilket till stor del berodde 
dyrare vinterskötsel med mer snöröjning och 
sandning än året innan. Även merskötsel av 
fritidsanläggningarna har bidragit till 
kostnadsökningen. Kostnaderna för städ ökade 
med 8,2 %. 
 

Bolaget köper samtliga tjänster eftersom ingen 
personal finns anställd i bolaget. När det gäller 
inhyrd administrativ personal ökade kostnaden 
med 2,2 mnkr till stor del beroende på de 
många projekt som för närvarande pågår samt 
utökade städinsatser. 
 
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 

fyllnadsmängd om mer än 3 kg. 
 
• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
 
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 
2015 års utgång fanns 7 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 
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dessa installationer vid 2015 års 
utgång.  
 

2. Konstfrusna isbanor. Företaget 
förvaltar en konstfrusen isbana med 
köldmedia. 

 
3. 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.  

 
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. 
 

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 
De närmaste åren kommer bolaget att fortsätta 
ha en hög investeringsnivå utifrån kommunens 
beställningar på utökning av verksamheter 
samt reparation av byggnader som, på grund 
av ett eftersatt underhåll och konstruktionsfel, 
har stora problem med inomhusmiljön. 
 
Bolagets större projekt under 2016 är att 
påbörja nybyggnationen av en förskola i Tierp 
i två plan med 6 st. avdelningar samt 
restaurering av skolan i Örbyhus och en 
förskola i Tierp, båda med inomhusmiljö-
problem.  För att få vetskap om det finns 
ytterligare problem med inomhusmiljön på 
kommunens förskolor kommer företaget att 
genomföra undersökningar av samtliga 
förskolor i kommunen under 2016.  
 
En nybyggnation av omklädningsrum m.m. på 
Vegavallen/-hallen i Tierp kommer att 
påbörjas under andra halvan av året. Bolaget 

har även fått en beställning på en inomhushall 
för motocross i Tierp, denna beräknas vara 
färdigställd i slutet på året. Även en 
ombyggnation av Möbeln är planerad att 
påbörjas i slutet av året. 
 
Kommunen är i en expansiv period och det 
kommer att fortsätta att märkas i företagets 
investeringar den närmaste framtiden. 
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Förslag till vinstdisposition i moderbolaget 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
Balanserat resultat             7 872 558 kr     
Årets resultat                       3 091 333 kr 

Summa                                        10 963 891 kr 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen på 10 963 891 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 2015. Den ekonomiska redovisningen presenteras i SEK (svenska kronor). 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Ägarförhållanden och vd 
Tierps Fjärrvärme AB ägdes till 100 % av Tierps kommun under år 2015. Bolaget grundades år 1985. 
Verksamheten består av fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution. 
Bolagets vd, Stig Eriksson, har på egen begäran slutat 2015-12-31. Ny vd från och med 2016-01-01 är 
Per Jonsson. 
 
Produktionsanläggningar och produktionskapacitet 
Bolaget disponerar följande produktionsresurser: 
 
Anläggningar:     Produktions- 
     kapacitet: 
 
TIERP 
Anläggning 1:  Oljeeldad anläggning, 
V:a Tämnarväg. 14 3 st pannor á 4.0 MW  12.0 MW 
 
Anläggning 2: 1 st elpanna,  4.0 MW 
Vallskogavägen 6 1 st flispanna, 6.0 MW 
  1 st flispanna, 2.5 MW    
  2 st pelletspannor  á 4.0 MW/st 
  1 st oljepanna 2.0 MW  22.5 MW 
 
Summa produktionskapacitet i Tierp   34.5 MW 
 
ÖRBYHUS 
Anläggning:  1 st fastbränslepanna  2.5 MW 
Stationsvägen 8 2 st oljepannor,  2.3 + 2.9 MW 5.2 MW 
  1 st elpanna   0.8 MW  
 
Summa produktionskapacitet i Örbyhus   8.5 MW 
 
KARLHOLM 
Anläggningen är 1 st fastbränslepanna  1.5 MW 
belägen vid Björkängs- 2 st oljepannor, 3.0 + 0.4 MW 3.4 MW 
skolan i Karlholmsbruk. 
 
Summa produktionskapacitet i Karlholm:  4.9 MW 
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Anläggningsinvesteringar  
Kulvert i Tierp 
Kulvertutbyggnaden för att kunna ansluta flera fastigheter har fortsatt under året. Ny kulvert har 
dragits för anslutning av tre lokaler samt sju villor utspridda i Tierp 
Den totala kulvertinvesteringen har under året varit 3 422 402 kr. Investeringen har skett via eget 
kapital. 
 
Ny pelletseldad panncentral i Tierp 
Nybyggnationen av den pelletseldade panncentralen har färdigställts under året. Nedlagd investering 
vid årsskiftet är 23 047 767 kr. Investeringen har skett via nyupplåning och eget kapital. 
 
Försåld energi 
Den totala försäljningen i Tierp, Örbyhus och Karlholm har uppgått till 55 334 MWh. Försäljningen år 
2014 var 53 907 MWh.  
Året har, ur energiförbrukningssynpunkt, varit ca 10 % mildare än normalåret. Försäljningen har varit 
ca 9,2 % lägre än normalåret. 
 
Fördelningen mellan Tierp, Örbyhus och Karlholm framgår av nedan: 
 
- Tierp     44 059 MWh 
 
- Örbyhus       7 343 MWh 
 
- Karlholm       3 932 MWh 
 
Produktion och fjärrvärmeavgifter 
Uppgifter avseende energiproduktion och fjärrvärmeavgifternas utveckling redovisas i bilagor. 
    
Nya abonnenter och abonnemang 
Under året har 19 nya fastigheter kopplats in till våra fjärrvärmenät. 
 
Antal abonnemang 
Vid årets utgång hade bolaget 433 abonnemang. Abonnemangen omfattar 2 184 bostadslägenheter 
samt skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar, industribyggnader, administrationslokaler, 
samlingslokaler, affärslokaler, förskola/daghem, badanläggningar och 296 småhus. 
Utvecklingen på antal anslutna fastigheter till fjärrvärmenätet framgår av nedan. 
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Miljökonsekvenser 
Vår verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt genom buller och 
lukt.  
Utav bolagets totala energiproduktion producerades ca 99 % via anmälningspliktiga anläggningar. 
Miljömätningar har utförts i enlighet med gällande kontrollplan och redovisas under respektive 
produktionsanläggning.  
 
Enligt miljöanmälan/tillstånd finns nedanstående miljökrav för verksamheten. 
• Fastbränsleanläggning i Örbyhus. Tillstånd från Tierps kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd 

1993. 
• Miljöanmälan, 2005, till bygg- och miljökontoret, Tierps kommun, avseende 

fastbränsleanläggningarna i Tierp.  
• Miljöanmälan, 2006, till bygg- och miljökontoret, Tierps kommun, avseende 

fastbränsleanläggning i Karlholm. 
• Miljöanmälan, 2014, till Medborgarservice, Tierps kommun, avseende pannanläggning för 

pelletseldning i Tierp. 
   
Oljepannor 
Oljepannorna i Tierp har använts som spetspannor när övriga pannor ej orkar med värmeproduktionen 
och vid drifttillfällen då flispannorna varit avstängda på grund av revisionsarbeten. 
Värmeproduktionen har framför allt skett under månaderna januari, augusti och oktober.  
Oljepannorna i Örbyhus och Karlholm har nyttjats som toppeffekt och reserv.  
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På grund av kortare driftstörningar på fastbränslepannan i Örbyhus var vi tvungna att producera med 
oljepannorna under en kortare tid i november. Oljepannorna har även gått under tiden då revision 
utfördes på vår fastbränslepanna, vilket skedde under maj månad. 
I Karlholm har oljepannorna varit i drift när service har skett på biobränslepannan, samt vid kortare 
driftstörning på fastbränslepannan. 
Oljepannorna har täckt 0,7 % av produktionsbehovet i Tierp, 1,2 % i Örbyhus och 1,3 % i Karlholm. 
Oljeförbrukningen har uppgått till 43 m3 i Tierp, 11 m3 i Örbyhus och 7 m3 i Karlholm. 

Elpannor 
Elpannan i Tierp har ej varit i drift under året. 
I Örbyhus har elpannan producerat värme främst under maj månad, då service- och underhållsarbeten 
utfördes på biobränslepannan. I november månad producerade elpannan värme då vi hade kortare 
driftstörning på biobränslepannan. 
Elpannorna har täckt 0 % av produktionsbehovet i Tierp, och 2,5 % i Örbyhus. 
 
Fastbränslepannor i Tierp 
Flispannor 
Flispannorna i Tierp har gått bra under året. Endast kortare driftavbrott har förekommit, då främst 
beroende på orent eller fruset bränsle, samt planerade driftstopp i samband med sotningar och revision 
på pannorna 
Flispanna 1 var i drift under månaderna januari - maj samt oktober - december.  
Flispanna 2 har varit i drift hela året förutom under ca 3 veckor under augusti månad, då 
underhållsarbeten genomförts. 
Bränslet har till största delen bestått av skogsflis, sk grot. Flisåtgången har varit ca  
57 000 m3. 
 
Pelletspannor 
Nybyggnationen av pelletspanncentralen färdigställdes under året. Pelletspannorna har varit i drift 
under alla månader förutom under juli månad. Pelletsförbrukningen har varit ca 2 600 ton. 
 
Av produktionsbehovet i Tierp har flispannorna täckt 76,7% och pelletspannorna 22,6%. 
 
Utsläpp till luft 
Kontroll av flispannornas 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 kväveoxid halter (NOx) har under året varit för flispanna 1, 77 mg/MJ tillfört bränsle. 
För flispanna 2 var motsvarande siffra 79 mg/MJ tillfört bränsle. 
 
Koldioxid 
Eftersom den koldioxid som avges vid förbränning av biobränslen ingår i ett kretslopp och tas upp av 
den levande växtligheten, så har nettoutsläppen av koldioxid reducerats kraftigt jämfört med den tid då 
vår produktion bestod av mestadels fossila bränslen. 
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Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid har erhållits för 
våra anläggningar i Tierp.  
Koldioxidutsläppen från oljeeldning i Tierp har varit 113 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 den lilla flispannan (FP2), passerar alltid elektrofiltret medan den stora flispannans 
(FP1) rökgaser passerar elektrofiltret endast i det driftfall då enbart flispanna 1 (FP1) är i drift. 
Vid miljömätningen som utfördes under november månad erhölls stoftutsläpp på 120 mg/ m3 för 
flispanna 1 och 2 mg/ m3 för flispanna 2. Riktvärdena enligt miljöanmälan är 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 bränslet. 
Kontroll av vattnets susphalt har gjorts under året. Analysen på innehållet av suspenderande ämnen 
visade en susphalt på 2,4 mg/l. Det är lägre än kravet i miljöanmälan, där susphalten får som högst 
uppgå till 10 mg/l.  
pH-värdet på vattnet som släpps ut i dagvattnet ligger mellan 7-8. 
 
Aska 
Analys av aska och slagg har utförts med avseende på cesiumhalten. Analysen gav en cesiumhalt på 
275 Bq/kg  
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- och askhantering 
Varje bränslelass kontrollvägs och fuktbestäms för beräkning av effektivt energiinnehåll. 
 
Aska och flygaska har under året körts till Gatmot och Forsbacka för deponering. Mängden aska har 
under år 2015 varit 176 ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastbränslepanna i Örbyhus 
Fastbränslepannan i Örbyhus som eldas med träbriketter har täckt 96,3 % av produktions-behovet i 
Örbyhus. Brikettförbrukningen har varit ca 1840 ton.  
Mindre driftstörningar har förekommit under november månad, vilket gjort att vi varit tvungna att 
producera värme med oljepannorna. Pannan var avställd för planerade reparations- och 
underhållsarbeten under delar av maj månad, då värmeproduktionen skedde främst med elpannan.  
 
 

                            UTSLÄPPSMÄNGDER VID VÄRMEVERKET I TIERP 
År                              2015                   2014        2013         1996       
Kväveoxider  (kg/år)            ca 13600 ca 13800       ca 15700       ca 8700   
 
Svaveldioxid (kg/år)             ca 15 ca 31       ca 77       ca 880 
 
Koldioxid (ton/år) *               113 243       615                  ca 7000 
* Koldioxiden beräknas på andel fossilt bränsle 
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Fastbränslepanna i Karlholm 
Fastbränslepannan i Karlholmsbruk eldas med träpellets. Tillgängligheten har varit mycket bra, med 
en täckningsgrad av hela energibehovet i Karlholm på 98,7 %. 
Pannan var avställd för reparations- och underhållsarbeten några dagar i maj månad. Kortare 
driftavbrott var det i december. Pelletsförbrukningen har varit ca 1040 ton. 
 
Bränslekostnadsutvecklingen 
Våra bränslepriser är beroende av flera faktorer bl. a energiskatter, miljöavgifter, världs- 
marknadspriset på olja, elprisutvecklingen och pris på biobränslen. Kväveoxidavgift och pris på 
utsläppsrätter är andra faktorer som påverkar våra produktionskostnader. 
Prisernas utveckling framgår av nedan:  
 
Elpriser 
Elpris till elpannan i Örbyhus har minskat med ca 21 % jämfört med föregående år. Elpannan i Tierp 
har ej använts under året. 
Elpriset till ”allmän el” har ökat med ca 3 % jämfört med föregående år. 
 
Biobränslepriser 
Priset för flis till pannan i Tierp och brikettpriset till pannan i Örbyhus har legat på samma nivåer som 
2014. 
 
Oljepriser 
Oljepriset har minskat med ca 9 % jämfört med år 2014. 
       
Fjärrvärmepriset 
Bränslepriset har varit 504:- kronor per MWh under året, vilket ger ett medelpris för fjärrvärmen för år 
2015 i Tierp och Örbyhus på 69,0 öre/kWh, exkl. moms. Föregående år, 2014, var bränslepriset 
detsamma dvs 504:- kronor per MWh, vilket då gav ett medelpris på 69,4 öre/kWh, exkl. moms. 
 
Personal 
Bolaget har fyra anställda, varav tre maskinister och en vd. 
Jour/beredskap utföres förutom av egen personal via inköpt personal från externa företag. 
 
Finansiering 
Vid årets utgång utgjorde bolagets låneskuld 85 912 500:-- kronor i form av fem lån.  
Säkerhet för lånen är kommunal borgen. 
 
Objekt: Långivare:  Belopp:  Lånevillkor: 
Lån nr 1. Kommuninvest i Ursprungligt belopp: Amortering 300 000:- 
 Sverige AB  11 250 000:-- kr/år 
   Skuld 151231:   
  10 650 000:--     
    
Lån nr 2. Swedbank  Ursprungligt belopp: Amortering 250 000:-- 
   5 000 000:--  kr/år. 
   Skuld 151231:  
   1 562 500:--   
      
Lån nr 3. Kommuninvest i Ursprungligt belopp: Amortering 400 000.-- 
 Sverige AB  14.500.000:-- kr/år. 
   Skuld 151231:  
   13 800 000:--  
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Lån nr 4. Kommuninvest i Ursprungligt belopp Amortering 0 kr/år
 Sverige AB  38 000 000:- 
   Skuld 151231: 
   38 000 000:-- 
 
Lån nr 5. Kommuninvest i Ursprungligt belopp Amortering 200 000:- 
 Sverige AB  22 000 000:-  kr/år 

Skuld 151231: 
   21 900 000:- 
Ekonomisk redovisning 
 
Företagarnas Redovisningsbyrå Tierp AB har ombesörjt bolagets ekonomiska redovisning,samt 
utskrift av fakturor mm. 
    
Nyckeltal 
Beträffande ekonomiska nyckeltal hänvisas till bilaga. 
    
Framtida utveckling 
Arbetet med att ansluta ytterligare industrilokaler, bostäder och offentliga lokaler kommer att fortsätta, 
då efterfrågan på fjärrvärme fortfarande är hög. 
 
Genom nybyggnationen av två pelletseldade pannor minskar risken för väldigt höga bränslekostnader 
då flispannorna råkar ut för driftstörningar och /eller vid spetsbehov när flispannorna ej räcker till 
effektmässigt. Istället för att producera värme med dyra fossila bränslen, så kan värmeproduktionen 
ske med biobränsle i form av träpellets. 
 
De ekonomiska risker som finns för bolaget är främst höjda räntekostnader och höjda biobränslepriser. 
Med den ekonomiska situation som för närvarande råder så är det ej troligt med stora räntehöjningar 
inom de närmaste åren. Tillgången på träflis är för närvarande väldigt god, vilket håller tillbaka priset 
på flisen. 
 
För att fortsätta att hålla nere utsläppen av koldioxid så är det viktigt att vår värmeproduktion sker med 
så stor biobränsleandel som möjligt. Nybyggnationen av pelletspannorna kommer att medföra att 
värmeproduktionen med fossila bränslen kommer att reduceras ytterligare.  
Målsättningen är att vi, med våra fastbränsleanläggningar i Tierp, Örbyhus och Karlholm, ska fortsätta 
med miljöanpassad värmeproduktion och erbjuda våra kunder säker värme till stabila och rimliga 
priser.  
 
Årsstämmans ordförande, styrelse och revisorer 
 
Årsstämmans ordförande:    Göran Carlsson, Tobo 
   
STYRELSE (för tiden 150101-150423) 
 
Ordinarie    Suppleanter 
- Göran Carlsson, Tobo, ordförande      - Krister Aspgren, Skärplinge  
- Björn Hellstedt, Halls   - Sara Sjödal, Orrskog 
- Bengt-Olov Eriksson, Månkarbo    - Urban Blomster, Tierp 
- Pia Wårdsäter, Vendel   - Jenny Lundström, Österrike 
- Per Lindgren, Örbyhus   - Per Bergsten, Tierp 
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STYRELSE (för tiden 150424-151231) 
 
Ordinarie    Suppleanter 
- Jonas Nyberg, Söderfors, ordförande      - Erika Aspgren Wallin, Skärplinge  
- Björn Hellstedt, Halls   - Sara Sjödal, Orrskog 
- Viktoria Wennberg, Tierp     - Sabina Löfstedt, Tierp 
- Gunnar Jansson, Karlholm   - Karolina Larsson, Tobo 
- Per Bergsten, Tierp   - Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Tobo 
 
REVISORER 
 
Ordinarie    Suppleant 
- Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt.revisor     - Lars Kylberg, Uppsala, aukt.revisor 
  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
LEKMANNAREVISORER (för tiden 150101-150423) 
 
Ordinarie    Suppleant 
- Leif Söderlund, Elinge   - Eivor Johansson, Tierp 
 
LEKMANNAREVISORER (för tiden 150424-151231) 
 
Ordinarie    Suppleant 
- Per Davidsson, Tierp   - Karl-Gunnar Marklund, Tobo 
 
Styrelsen fattar årligen beslut om en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen. Årligen upprättas 
också en 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 fyra protokollförda sammanträden.  
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat      4 613:- 
Årets resultat:   358 402:- 
                          363 015:- 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: 
att till aktieägarna utdelas 144 kr/aktie, totalt  360 000:- 
att i ny räkning överföres                  3 015:-         
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 12,0 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).  


