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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Pandemin har pressat samhället hårt. Den lättnadens suck som nu sveper genom samhället,
utifrån att restriktioner lättas och vaccinationer givit effekt, inger hopp. Att den nya normala
vardagen efter Covid-19 så sakta börjar ta form är nog något vi alla ser fram emot. Något som
ändå bör påminnas om är att den nya vardagen för många innehåller en oro samt både
frivilliga men också ofrivilliga begränsningar eftersom smittan fortfarande cirkulerar globalt
och uppträder i nya varianter. De generella prognoserna vad gäller ekonomi pekar till viss del
uppåt men för den offentliga sektorn kommer fortsatta prövningar de närmaste åren utifrån
den demografiska utmaningen med ökande välfärdsbehov. Dessa har svårt att matchas mot
den arbetsföra befolkningens insatser. Behoven av ökad välfärd är större än vad de som jobbar
mäktar med att mätta i form av arbetade timmar.
Tierps kommun växer i en osäker omvärld.
Två delar som är viktigt för att hantera den föränderliga omvärld Tierps kommun befinner sig
i är en stabil ekonomi och våra barns framtid. Därför har vi valt att återställa resultatnivån till
två procent. En och en halv procent är för låg nivå för att bära den lånebörda
kommunkoncernen sedan lång tid tillbaka åtagit sig. Det är också en för låg nivå för att parera
snabba kostnadsökningar som exempelvis nya virusutbrott eller tunga och ökat antal sociala
ärenden som kräver dyra placeringar.
Tierps kommuns skolor har under lång tid präglats av för lite resurser för att täcka de behov
som finns. Trots ökade ramar innebär inflytt av många nya elever att utökningarna snabbt äts
upp. Nu prioriterar vi den största resursförstärkningen på väldigt länge till grundskolan. Vi har
höga mål för att alla barn ska klara skolan på bästa möjliga vis. De målen vägrar vi sänka. Vi
ger nu därför grundskolan ekonomiska klart förbättrade förutsättningar för fler pedagoger. Det
är läraren, inte politikern, som gör skillnad i klassrummet. Vi tar politiskt ansvar för att ge
rektorer och lärare bra förutsättningar att lyckas med ett livsviktigt uppdrag, att ge våra barn
en god start i livet.
Styrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen
sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor
som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram emot fokus på måluppfyllelse,
förverkligandet av visionen och ett hållbart samhälle.
Hållbar utveckling präglas av att lyfta blicken för att ta beslut idag som har långsiktig effekt
inom såväl ekonomi, miljö och klimat samt de sociala delarna. När samhället öppnar upp efter
pandemin är det därför viktigt att se civilsamhället. Föreningslivet har varit hårt drabbat och
genom uppstart av ett föreningsråd samt en funktion inom kommunen för samverkan kan vi
gemensamt bygga för en återstart av den stora ideella sektorn som bidrar med brobyggande
och gemenskap för att hålla ihop vårt samhälle.
Å Kvintettens vägnar,
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande

Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024

5(127)

Kapitel 2 Vision för Tierps kommun
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn
med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden

Livsarenan
I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i.
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier.
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda.
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna
önskemålen.
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö. Hela kommunen
måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt
förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget, goda
kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur och kulturvärden och
närhet till allt.
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun.

Affärsarenan
Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner.
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra.
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta.
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb.
Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, enkelhet,
effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha som
utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola,
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Satsningarna på entreprenörskap och
kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning behövs för att
dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra kompetensförsörjningen. Det gäller både
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inom näringslivet och inom offentligt finansierade tjänster. Ett besök i Tierps kommun ska ge
minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare står för ett gott värdskap. En
besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport som dragplåster, toppat med
fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt inramat i attraktiva natur- och
kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med förfäder och invandrade valloner.

Utvecklingsarenan
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även
kommande generationer ges den möjligheten.
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen
och bättre offentlig och kommersiell service.
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och
etableringsort.
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare.
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar.
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens
utbud och puls. Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har
Tierps kommun goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med
god balans mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark,
lokaler och närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från
kransorterna underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen.
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Följande områden gäller för
åren 2020-2023:
Livsarenan
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas.
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av
god tillgänglighet.
Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida
arbetsmarknadens behov.
Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet
får hela kommunen att leva.
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.
Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.
Affärsarenan
Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som
gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här.
Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta
initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande.
Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov.
Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.
Utvecklingsarenan
Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i
den kommunala verksamheten.
Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika
trafiksystem.
Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken
och inom kollektivtrafiken.
Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat
boende för invånare i olika faser av livet.
Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på
lokala utmaningar.
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Kapitel 4 Planeringsförutsättningar
En kommun med stora möjligheter
Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder
och antalet företagsetableringar blir fler.
I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd.
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv
kommun att besöka, bo och etablera sig i.
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.

En kommun som växer
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 327 personer den 31 december 2020, så
många invånare har kommunen inte haft sedan år 1972. Det var en befolkningsökning med
191 personer jämfört med år 2019. År 2020 flyttade 1 429 personer till Tierps kommun och
1 221 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på 208 personer.
Kommunens födelsenetto var -18 personer, vilket betyder att det avled 18 personer fler än vad
som föddes under året. Tabell 1 visar en sammanställning över befolkningsutvecklingen de
senaste fem åren i Tierps kommun.
Folkmängd

2016

2017

2018

2019

2020

Män

10 489

10 652

10 743

10 796

10 859

Kvinnor

10 255

10 278

10 384

10 340

10 471

Totalt

20 744

20 930

21 127

21 136

21 327

Födda

255

229

230

241

233

Avlidna

255

233

243

207

251

Födelsenetto

0

-4

-13

34

-18

Inflyttade

1 427

1 364

1 297

1 235

1 429

Utflyttade

1 230

1 186

1 087

1 264

1 221

Flyttningsnetto

197

178

210

-29

208

Justeringspost*

0

12

0

4

1

Befolkningsökning

197

186

197

9

191

Befolkningsförändringar

Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2016 till 2020 i Tierps kommun. Källa SCB
*Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.
Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott
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under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och
utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari.
Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram en befolkningsprognos för kommunen som
sträcker sig från år 2016 till 2040. Enligt den beräknas kommunens folkmängd fortsätta öka,
men i en lägre takt med cirka en procent per år.
De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år,
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 1 visar
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2020.

Diagram 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den jämfört med riket den 31 december
2020.

Covid-19
Sedan december 2019 har ett nytt coronavirus spridits i världen. Sjukdomen som viruset
orsakar har fått namnet covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars
2020 att covid-19 är en pandemi. Under 2020 och 2021 har viruset drabbat alla världsdelar
och flertalet mutationer av viruset har uppkommit. De allra flesta blir lindrigt sjuka vid covid19, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation. Vissa
grupper har ökad risk för allvarligare symtom vid smitta.
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Covid-19 medför konsekvenser för samhället både på kort och lång sikt. I Sverige har
åtgärder antagits för att minimera risken för smittspridning. Bland annat genom att begränsa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, distansundervisning för gymnasium,
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI), besöksstopp på vård- och
omsorgsboenden, begränsad rörlighet och sociala kontakter för allmänheten, rekommenderat
distansarbete, samt särskilda åtgärder för restauranger, barer, caféer och butiker i hela landet.
Trots dessa åtgärder har Sverige drabbats hårt av pandemin. I juni 2021 har över 1 000 000
svenskar bekräftats smittade med covid-19. Totalt har drygt 7 500 personer intensivvårdats
och drygt 14 500 avlidit. I januari 2021 påbörjade Sverige vaccinering mot covid-19.
Vaccineringen görs i två doser och erbjuds kostnadsfritt till alla vuxna i Sverige över 18 år. I
juni 2021 har 52 procent av Sveriges befolkning över 18 år fått minst en vaccindos, och 29
procent har fått två doser.
I Tierps kommun har totalt 2 181 fall av covid-19 bekräftats i juni 2021. Det ger ett
sjukdomsfall/10 000 invånare på 1 023 personer. Totalt har 21 dödsfall kopplat till covid-19
inrapporterats i Tierps kommun. I juni 2021 har 65 procent av kommuninvånarna över 18 år
fått minst en vaccindos, 34 procent har fått två doser. I dagsläget vet vi inte exakt hur
pandemin kommer att påverka Tierps kommun på lång sikt. Några av de konsekvenser som är
troliga att förutse är stigande arbetslöshet, ökat behov av försörjningsstöd, minskat
skatteunderlag samt ett hårdare tryck på kommunens verksamheter. Arbetslösheten i Uppsala
län har under 2020 stigit till 8,9 procent, från 5,6 procent 2019.

Sysselsättning och näringsliv
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i
nystartade små och medelstora företag.
Enligt Bolagsverket ökade registreringarna av nya företag i Sverige med 14 procent under år
2020 jämfört med 2019, en historiskt hög ökning. I Tierps kommun registrerades 82 nya
företag under 2020, att jämföra med 137 nya företag 2019 och 94 nya företag år 2018 enligt
Bolagsverket.
Enligt SCB ökade arbetslösheten i Uppsala län till 8,9 procent under år 2020.
Arbetslösheten*[1] i Tierps kommun uppgick till 8,8 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64
år, vilket är 1,1 procentenheter högre än år 2019.
Antalet varsel om uppsägningar har stigit kraftigt till följd av covid-19. Totalt i riket berördes
123 471 personer av varsel om uppsägning under 2020, jämfört med 49 991 år 2019. I
Uppsala län berördes 1 726 personer under 2020, jämfört med 796 personer år 2019. Flest
berörda i riket fanns inom näringsgrenarna handel, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Återhämtningen i
ekonomin och på arbetsmarknaden är i dagsläget svårt att förutsäga. Om effekterna från
pandemin kvarstår kommer fler behöva stöd från kommunen med försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade under 2020 om flertalet åtgärder för att mildra
effekterna för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Företagens överlevnad
är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels för att de bidrar till sysselsättning och dels
för att det ger invånarna tillgång till service i närområdet.
[1]Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften,
16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på
registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna
från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är
tillgängliga på kommunnivå.
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Den 31 december 2020 var det 5 751 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det
var 4 252 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 925 personer
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2020.
Störst utpendling till

Störst inpendling från

Kommun

Antal

Kommun

Antal

Uppsala

2 241

Gävle

573

Gävle

531

Uppsala

514

Östhammar

511

Älvkarleby

287

Stockholm

205

Östhammar

202

Älvkarleby

146

Heby

78

Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2020.

Bostadsmarknad
I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 818 000 kronor år 2020,
jämfört med 1 656 000 kronor år 2019. Medelpriset för småhus steg med 10 procent från år
2019 till 2020. På tio år har medelpriset stigit med 81 procent. Enligt Statistiska centralbyrån,
SCB, steg priserna på permanenta småhus i Sverige med 6 procent under helåret 2020,
jämfört med helåret 2019. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent
boende var 3 267 000 kronor under 2020.
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Dock är exploatering och
försäljning av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo beroende av kommunala
genomförandeprojekt och investeringar i infrastruktur. Under 2021 har två områden för
exploatering i Siggbo Triangelparken sålts till privata exploatörer och bygglovshantering
pågår. För Karlholm strand är genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer.
Planberedskapen är, sett till planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att
detaljplanerna för Siggbo fått laga kraft, vidare pågår flertalet förtätningsprojekt i privat regi i
köpingen.
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande och planen står i nuläget
inför samråd. En detaljplan för fyra flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2020 och
projektering pågår hos allmännyttan, för en byggstart under 2021.
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas.
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel
barnfamiljer.

Tierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024

12(127)

Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar
Omvärlden
SKR räknar med en fortsatt snabb återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas
öka 2021 och 2022 i Sverige, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på
arbetsmarknaden (sysselsättningsgapet är då ännu negativt). Andelen arbetslösa fortsätter att
stiga 2021 men minskar 2022 och 2023; den beräknas uppgå till 7 procent av arbetskraften
2023 och 2024. Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas fortsatt att visa ett
underskott i år
Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning,
vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.
Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin
torde ligga bakom oss. Utifrån detta bör planering täcka in en flexibilitet i att snabbt
ekonomiskt kunna hantera ej förutsedda kostnader eller intäktsbortfall för att säkra upp att
kommunen inte hamnar i ett negativt resultat igen
Tierps kommun höjde skatten 2019 för att klara av att hantera de då kända ekonomiska
effekterna av demografi samt tidigare genomförda satsningar. Dessutom tog kommunen stora
omställningskostnader 2020 för att sänka sin kostnadsram de kommande åren.

Intäkter
Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter
med mera.
Skatteunderlaget
Jämfört med de prognoser SKR presenterade under våren (cirkulär 21:12) är den viktigaste
förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att
skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i linje med föregående prognos. Den
snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 blir svagare än tidigare beräknat.
Jämfört med den prognos SKR publicerade i våras (cirkulär 21:12) har de i den aktuella
prognosen justerat upp skatteunderlagets ökningstakt 2020, justerat upp utvecklingen för 2021
och reviderat ner utvecklingen åren därefter. Ändringarna beror delvis på att SKR nu utgår
från en lite annorlunda bild av den samhällsekonomiska utvecklingen än den de grundade
förra prognosen på. I den nu aktuella kalkylen beräknas nedgången i arbetade timmar under
2020 bli mindre än tidigare beräkningar. Samtidigt är den beräknade uppgången 2022–2023
inte fullt lika stor som tidigare.
Skatteunderlagsprognosen bygger på cirkulär 21:31 och ett befolkningsunderlag på 21 509
invånare.
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De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring
2020

2021

2022

2023

2024

SKR, aktuell

2,1

3,7

3,6

3,4

3,1

SKR cirkulär 21.12

1,7

2,5

4,0

4,1

3,2

Regeringen, april

2,0

3,2

3,6

3,4

3,0

ESV, juni

1,7

3,4

2,9

3,3

3,5

Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser
Avgiftsnivå
En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola,
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter
finns tak uttryckta som maxtaxor.

Kostnader
Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal
verksamhet”
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2020

2021

2022

2023

2024

Arbetskraftskostnader
*

2,1

2,2

2,3

2,0

3,1

Övrig förbrukning

0,8

2,1

1,8

2,0

2,1

Prisförändring %

1,7

2,2

2,2

2,0

2,8

Tabell 4: Löne- och prisutveckling i kommunal verksamhet enligt prognos från SKR.
Volym
Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service.
Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats.
Ambitionsnivå
På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym.
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet,
gruppstorlek, lokalutformning med mera.
Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och
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ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits.
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys.

Finansiella och ekonomiska mål
Förslaget innebär att resultatnivån återställs till 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag
under planperioden. Det finansiella överskottet 2020 återställde underskotten i bokslutet för år
2018 och 2019. Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra
intäkter. Soliditeten måste också upp över 40% för att kommunens mål om ekonomisk
hushållning ska vara uppfyllt. Kommunkoncernens samlade investerings- och
exploateringsutgifter för planperioden år 2022 till och med år 2024 är cirka 920 mkr.
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt
Inledande om Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världen antagit. Sverige har skrivit under agendan som innehåller 17 globala
mål. Även om målen är globala är de flesta av lösningarna lokala och kommunen har ett stort
ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tierps kommun har därför antagit lokala
delmål som visar vad agendan innebär för oss i vår kommun, och som alla verksamheter ska
arbeta för att uppnå.
I detta kapitel beskrivs kommunens olika verksamhetsområden. I varje avsnitt framgår också
vilka lokala delmål för Agenda 2030 som kommunen antagit.
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Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats.
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som
försörjningskvoten[1] ökar.
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd - kommunstyrelsen.
[1] Försörjningskvoten visar hur många de som är i arbetsför ålder försörjer av kommunens
totala befolkning.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna.
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.
Under 2020 har förslag till en ny Regional utvecklingsstrategin (RUS) utarbetats. Den
fastställdes av Regionfullmäktige i februari 2021. Den är en långsiktig strategi som handlar
om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det
geografiska området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i
länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att
leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.
Demokrati och inflytande
Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”.
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till. Att vara demokratiaktör
innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta ansvar för helheten och för att
prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare, föreningar, företag och de som
arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande över kommunens utveckling. Det
handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i
samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är viktiga delar.
Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att
utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens
styrande organ. Kommunen har olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och synpunktshantering.
Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog ges förutsättningar för medborgarnas
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjlighet att påverka beslut som rör våra
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet.
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För att ta tillvara de krafter och resurser som civilsamhället kan bidra med arbetar kommunen
för att långsiktigt stärka denna samverkan som kommer medborgarna till nytta. 2020 antogs
riktlinjer för fördjupad samverkan med det civila samhället och arbetet med att ta fram en så
kallad lokal överenskommelse pågår.
Styrmodell
Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning
och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det.
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål.
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs.
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta med tillitsbaserad styrning.
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Som
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina
arbetsuppgifter utan omfattande översyn.
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället –
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser.
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation.
Uppföljningar och kontroller blir i detta sammanhang ett instrument för lärande, utveckling
och för att kommunicera syftet med verksamheten.
Krisberedskap och civilt försvar
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap.
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera.
Covid-19 har aktualiserat behovet av en ökad krisberedskap och förmåga att hantera extrema
situationer och kriser i kommunen framöver.
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka. Att skapa ett
starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år
framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner,
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.
I händelse av stora olyckor och katastrofer, där kommunens invånare har ett akut behov av
stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM. Vid en
krissituation ska gruppen fungera som ett komplement till samhällets ordinarie
omhändertagande i samband med större kriser, olyckor och katastrofer.
Kommunerna står starka tillsammans
Tierps kommun samverkar redan idag med andra kommuner. Dels för att uppnå samordningsTierps kommun, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
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vinster, men även för att skapa förutsättningar för de mindre kommunerna att såväl
tillhandahålla som attrahera spetskompetens. Tierp är idag värdkommun för en IT-nämnd och
en Lönenämnd och samverkar med andra kommuner i en gemensam Överförmyndarnämnd
och en Räddningsnämnd där Uppsala är värdkommun. Ytterligare samverkan utreds och
planeras mellan kommunerna för att möta kommande utmaningar. Inte minst de demografiska
utmaningarna gör att samverkan är nödvändig för att klara ekonomin framöver.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska
genomföra en första bred förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika
kommunala uppdrag. Rent konkret har det resulterat i ett antal projektplaner inom prioriterade
områden. Dessutom har avtal om samverkan avseende juridik och upphandling tecknats
mellan Tierp och Heby kommun. Andra kommuner har visat intresse att ansluta till detta.
Effektiv organisationsstruktur
Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd
för kommunens verksamheter. Idag finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen,
utskottet för Barn och unga, utskottet för Arbete och omsorg och utskottet för
Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina områden, samt kommunstyrelsens
arbetsutskott. Under kommunstyrelsens arbetsutskott ligger verksamhetsansvar då det gäller
näringsliv samt kultur och fritid.
Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd (se bilaga 2).
Varumärket Tierp
Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Kommunen arbetar med en
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna
som finns. På grund av corona har dock det arbete med varumärkesplattformen som
planerades 2020 inte kunnat genomföras. Arbetet kommer genomföras när omständigheterna
så tillåter. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som rekryteringar.
Digitalisering
Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt
för kommunen att effektivisera verksamheten och göra den mer tillgänglig. Digitalisering är
inte en IT-fråga utan handlar framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat
arbetssätt.
En förutsättning för fortsatt digitalisering är att det finns ett fungerande utbyggt bredband i
kommunen som kommer fler till del. Kommunens roll gällande bredband är till stor del att
vara samverkande mellan operatörerna och övriga ledningsägare gällande ledningsutbyggnad.
Under 2021 sker en stor utlysning av stödpengar som operatörer söker från PTS (Post- och
Telestyrelsen) gällande främst utbyggnad i landsbygder.
Kommunen fortsätter att utveckla e-tjänster så medborgare och företag kan utföra sina
ärenden oberoende av tid och rum. Hela processen kring hantering av ärenden fortsätter att
digitaliseras allt mer. Det innebär att medborgare och företagare inte enbart kan skicka in
ärenden digitalt utan även får ett bättre stöd och information i den fortsatta ärendehanteringen.
Samtidigt får handläggarna ett bättre digitalt stöd som underlättar deras arbete.
Covid-19-pandemin har fungerat som en katalysator för ökad digitalisering i samhället. Vi
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arbetar mer platsoberoende och använder digitala verktyg och digitala möten i mycket stor
utsträckning. Detta kommer troligtvis fortsätta i hög grad även efter pandemin och vi behöver
fortsatta utveckla det digitala arbetssättet.
Arbetet inom den gemensamma IT-nämnden fortsätter för att dra nytta av varandras
erfarenheter, samutnyttja resurser och bli mer effektiva. Det pågår även arbete och initiativ för
att bredda samverkan genom bland annat C-tillsammans.
En viktig del i digitaliseringen är övergången till E-arkiv (digital förvaring av handlingar). Då
allt mer information som skapas är digital blir e-arkiv en förutsättning för att kunna göra hela
processer digitala. Arbetet har gått in i nästa skede där man utreder olika alternativ till lösning
och implementering.
Upphandling
Under 2020 annonserades upphandlingar till ett värde av cirka 140 miljoner. Kommunen har
arbetat upp en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för kommunkoncernens totala behov av
varor och tjänster. Det innebär att all anskaffning sker enligt gällande regler, att utbildningar
hålls löpande och att företag bjuds in till informationsträffar.
Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns det sedan
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av
upphandlingar men även för vidareutbildning av upphandlare.
Mål

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.9 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Delmål för Tierps kommun
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i rad.
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17. Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
Delmål för Tierps kommun
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och
civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför
kommunens gränser.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens invånare
inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal utveckling på
samtliga orter/områden i kommunen.
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot
medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar.
6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. Upphandlingarna ska
utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen
ekologisk mat ska öka.
6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med maten inom
alla verksamheter utifrån föregående års nivå.
6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till mer,
generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som används till att möjliggöra samverkan med kommuner och regionen för att
minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av ytterligare
samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för
samverkan inom exempelvis C-tillsammans.
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning
Utvecklingsförutsättningar
År 2020 hade kommunen 3464 barn och elever i förskola och grundskola och per 2021-03-15
var antalet 3682. Antalet elever har ökat kraftigt de senaste tre åren och trenden ser ut att
fortsätta vilket för med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande resursfördelning,
lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat och var 576
elever år 2020, per prognos 2021, 620 elever och i vuxenutbildningen var 947 personer
inskrivna.
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning.
Elevstatistik

2019

2020

2021

SCBs årliga statistik per
oktober

SCBs årliga statistik per
oktober

SCBs årliga statistik per
oktober (är ej offentlig än)

1110 (kommunal
förskola)

1069 (kommunal
förskola)

1036 (kommunal
förskola)

6 (kommunal pedagogisk
omsorg)

4 (kommunal pedagogisk
omsorg)

0 (kommunal pedagogisk
omsorg)

26 (fristående
pedagogisk omsorg)

51 (fristående
pedagogisk omsorg)

53 (fristående
pedagogisk omsorg)

Grundskola

2262 (inklusive
förskoleklass), varav 943
i fritidshem och 57 i
fritidsklubb

2312 (inklusive
förskoleklass), varav 979
i fritidshem och 40 i
fritidsklubb

2412 (inklusive
förskoleklass), varav 907
i fritidshem och 42 i
fritidsklubb

Grundsärskola och
träningssärskola

30

28

26

Gymnasium

553

576

525

Gymnasiesärskola

19

19

21

Vuxenutbildning

567*

868**

701**

Förskola och pedagogisk
omsorg

* Omräknat till heltidsstuderande. ** antal inskrivna personer, ej omräknat till
heltidsstuderande än.
Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB
Nationell lagstiftning och styrande beslut
All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer barnkonventionen som lag och de
allmänna råden vilka är rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och
vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.
I både bibliotekslagen och skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek.
Bland kommande lagförändringar som diskuteras ingår obligatorisk förskola från 5 år.
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Statlig styrning och ekonomi
Huvudmän, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för en skola, har möjlighet att
söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med
skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps kommun
har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden.
Förskola
Med en blick i backspegeln ger den senaste tiden nya perspektiv på tillvaron.
Coronapandemin påverkar oss på många sätt, kanske fler än vi ännu är medvetna om.
Förskolan lyckas väl att anpassa sig till föränderliga restriktioner, nya prioriteringar och
framför allt oron. Sjukfrånvaron hos personalen, kommunens stora utmaning de senaste åren,
har varit på samma nivå 2020 som 2019 och till och med lägre vissa månader. Åtgärder som
nära ledarskap och noggrann uppföljning har betydelse. Även Stamina, vår dialogmetod kring
arbetsmiljön, bidrar till viktiga diskussioner och samförstånd.
Ändamålsenliga lokaler och stimulerande utemiljöer är viktiga delar i omsorg, lek och lärande
på förskolan. Det pågår planering av fyra nya förskolor på olika orter i kommunen, vilket ger
bättre förutsättningar att möta barnens behov och lockar fler förskollärare och utbildade
barnskötare. Samtidigt påverkar förskolans höga lokalkostnader resursfördelningen negativt.
Likvärdigheten är förskolans största utmaning. Resurser i förskolan ska fördelas utifrån
barnets förutsättningar och behov. Budgettilldelningen 2021 har tagit hänsyn till en större
organisation kring barn i behov av särskilt stöd utifrån funktionsvariationer. Fortsatt arbete
som även tar större hänsyn till socioekonomisk bakgrund är nödvändig för att öka
likvärdigheten ytterligare.
Ökad digitalisering i förskolan ska leda till att kompetensen på området ökar, sker naturligt
och leder till fler lärsituationer för barnen. Digitala möten ger möjlighet till mer samverkan
utan långa resor och mer tid att lära av varandra.
Arbete med hållbar utveckling genom Grön flagg är prioriterat. Förskolorna blir certifierade
efter sina planerade miljöarbeten anpassat till ålder och mognad inom olika områden. För
närvarande har 15 av våra 18 förskolor certifieringar.
Natur och teknik för alla (NTA) är stödmaterial med olika teman inom naturvetenskap som
finns tillgängligt på varje förskola. Planering av internutbildning av det nya temat Teknik för
hållbarhet pågår.
Kulturskolan bidrar med besök av teatersällskap på förskolorna och aktiviteter på biblioteken
vilket är viktiga och populära inslag som åter är aktuella när pandemin är över.
Viktig samverkan sker inom Samverkan kring barn i Tierp (SamBaT). Bland annat planeras
ett ökat samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen och förskolan. Öppna förskolans
pedagog ska arbeta aktivt med att informera förskolan om det stöd som finns för kommunens
invånare så de i sin tur kan föra vidare informationen till föräldrar. Tidig upptäckt och tidiga
insatser främjas och öppna förskolans pedagog kan på ett enkelt sätt hjälpa kommuninvånarna
vidare till familjestödsenheten. Öppna förskolan bedriver sina verksamheter i centralorten
samt i andra tätorter runtom i kommunen.
Förskolan har representanter i olika nätverk inom regionen, universitet och högskola. Till
exempel planeras en gemensam forskningsbaserad samtalsserie för hela skolledargruppen.
Partnerskola-samarbete är inlett med Uppsala universitet vilket ökar samarbetet kring
lärarutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder ett nationellt nätverk för
verksamhetschefer där kommunens deltagande ger oss en god överblick över läget i hela
landet.
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Grundskola och gymnasium
Kunskapsresultaten i Tierps kommun är låga. De varierar mellan skolor även med hänsyn
tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid som syftar till att
stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten.
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola.
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet och det förebyggande arbetet i
samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) viktigt. Där samarbetar Utbildning, Individ och
familjeomsorg och Kultur och fritid med elev och vårdnadshavare. Tack vare arbetet som
drivits av Högbergsskolan via ”Trygg övergång” har man kunnat fånga upp många elever med
hög frånvaro i grundskolan.
År 2020 lämnade 82,1 procent av kommunens elever i åk 9 grundskolan med behörighet till
gymnasieskolans nationella program vilket är en förbättring från föregående år men
fortfarande lägre än den genomsnittliga kommunen i riket (84,6 procent).
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud och ger våra unga goda möjligheter att
kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande.
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som
väljer att studera på kommunens gymnasieskola var år 2020 cirka 58 procent.
Under 2020 tog 62,6 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 år. Detta resultat
ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer men är en
förbättring från föregående år. På yrkesprogrammen var andelen elever med examen inom tre
år 86,7 procent år 2020 vilket är en klar förbättring mot föregående år (60,7 procent).
Samtidigt har andelen elever med examen inom tre år på högskoleförberedande program
minskat till 67,9 procent vilket är markant sämre än i riket som genomsnitt. Gymnasieskolan
arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på värdegrund och delaktighet. Ett
prioriterat område är arbetet med ökad elevnärvaro. Insatserna syftar till att ytterligare höja
kvaliteten på utbildningen så att andelen elever med examen ökar.
Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som
lämnar gymnasieskolan med en examen samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för
chefer och personal, utvecklande av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete samt olika lokala
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola” inom
grundskolan.
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system.
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för chefer där begreppet digitalisering definieras
och där ledarskapsstrategier för att leda digitalt lärande diskuteras. Insatserna ska förbättra
infrastruktur, arbetssätt, förhållningssätt, lärmiljöer och organisation för att möjliggöra elevers
och personals digitala lärande och kompetensutveckling. Alla som arbetar inom förskolan och
skolan ska få bra förutsättningar för att utveckla sin förståelse för digitaliseringens
möjligheter och utmaningar.
Under 2021 genomförs en satsning som innebär att varje elev i grundskolan får tillgång till sin
egen personliga dator eller iPad. I och med detta introduceras även heltäckande digitala
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läromedel i hela grundskolan. Inte minst under rådande pandemi har vikten av att kunna
bedriva undervisning i digitala och flexibla former blivit tydlig och satsningen är en viktig del
och förutsättning i arbetet för en likvärdig skola för alla.
Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov
Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå,
Yrkesvux, SFI (svenska för invandrare), samt Särvux. Antalet studerande var 947 under år
2020. Samtliga utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör.
Vuxenutbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta
människor till arbete.
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI.
Vuxenutbildningen och Vård- och omsorg i Tierp samverkar kring flexutbildningar som leder
till en yrkesutbildning som undersköterska. I dessa utbildningar ska de studerande ha
möjlighet att kombinera studier och arbete. Genom statliga medel från Omsorgslyftet får den
studerande möjlighet till nedsatt arbetstid med 30 procent med bibehållen lön. Skolan ger
möjlighet till ett mer flexibelt schema i undervisningen. Dessa utbildningar riktar sig till dem
som arbetar inom vård och omsorg men som saknar relevant utbildning för yrket. Inför
införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor som sker 2023, behöver
dimensioneringen av utbildningsplatser anpassas ytterligare. Även utbildningar inom barnoch fritid kommer erbjudas som flexutbildningar senast 2022.
Genom kommunens Lärcentrum erbjuds kommunens medborgare kostnadsfria möjligheter till
högskolestudier på distans inklusive tentamensmöjligheter i hemkommunen.
Trygghet och hälsa
Elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande,
hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är ett högprioriterat
område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar samt den
riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan behöver utveckla arbetet
med likabehandlingsfrågor.
Alla förskolebarn ska utifrån sina förutsättningar och behov komma till en stimulerande och
tillåtande miljö. Trygghet är en förutsättning för förtroendefullt samarbete mellan barn,
föräldrar och personal. Barnhälsans organisation tar ansvar för kompetensutveckling och stöd
för alla inblandade.
Kommunens har nolltolerans mot kränkande behandling. Inom utbildningsverksamheterna
utreds, rapporteras, dokumenteras och åtgärdas alla incidenter. Incidenterna följs upp och ett
digitalt dokumentationsstöd finns för anmälan och uppföljning av tillbud och kränkningar. Ett
viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, socialtjänst och kultur- och
fritidsverksamhet sker i forumet SamBaT (Samverkan för Barn i Tierp), där man
övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och ungas
förutsättningar i Tierps Kommun. Syftet är att genom ökad samverkan med barns behov i
centrum skapa goda förutsättningar för ett bra liv för barn och unga i kommunen.
I arbetet med att öka det psykiska välmåendet hos barn och unga samarbetar elevhälsan och
Kultur och fritid. Ett exempel på detta är Dans för hälsa där företrädelsevis unga flickor ingår.
Liknande projekt riktat mot pojkar är drar igång höstterminen 2021. Det främjande arbetet för
psykisk hälsa ställer stora krav på kompetensen inom samtliga skolformer och därför är
behovet av en barn- och elevhälsa med samtliga professioner viktig.
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Måltiden i förskola och skola
En god kost gynnar skolresultaten. Inom förskolan och skolan serveras varje dag omkring
3900 portioner mat, vilken lagas på de nio tillagningskök som är geografiskt utspridda i
kommunen. Arbetet innefattar att erbjuda hälsosamma och näringsriktiga måltider men även
att fylla ett pedagogiskt och lärande syfte för eleverna. Det innefattar även att arbeta för
minskad klimatpåverkan, ökad andel gröna rätter samt minskat matsvinn, i enlighet med
Agenda 2030.
Kommunen arbetar för att öka andelen närproducerade livsmedel vilket kräver engagemang
från de verksamheter där maten serveras. Detta bidrar till att öka kvalitén på måltiderna som
serveras samtidigt som samverkan stärks med lokala producenter. I förlängningen väntas detta
bidra till ökad kunskap om livsmedelsproduktion och även stärka kommunens
livsmedelsberedskap.
Kompetensförsörjning
Tillgången till legitimerade pedagoger är låg i förskola och grundskola. Inom förskolan är
andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent vilket, även om det motsvarar
medelsnittet i riket, är lägre än önskvärt. Svårigheterna att rekrytera behörig personal till
förskolan väntas öka kraftigt i framtiden på grund av stora pensionsavgångar i kombination
med att intresset för yrket minskat de senaste åren. För att möta detta stöttas till exempel
erfarna barnskötare att vidareutbilda sig.
Inom grundskolan är andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i det ämne
man undervisar 63 procent. För att möta dagens och framtida behov arbetar vi aktivt med
kompetensutveckling, exempelvis uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade
pedagoger eller genom att bevilja studier inom Lärarlyftet. Att öka andelen legitimerade
medarbetare och utöka den specialpedagogiska kompetensen är nyckelfaktorer i arbetet med
att förbättra kommunens skolresultat.
Mål

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.
Delmål
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga
kunskaper.
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja
grundskolan.
4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens
samtliga högstadieskolor.
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5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas och
insatserna för en likvärdig skola ska öka.
6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. Utveckla SFI
och yrkes SFI för bättre resultat.
6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot arbetsmarknad och
resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och de offentliga arbetsgivarna
och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad nivå samt
använder resurser på bästa vis.
6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse
och öka likvärdigheten inom skolan.
6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet genom
fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig skola”.
6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.
6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors.
6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till lägenheter/återlämnas
till skolan.
6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten.
6.2.t På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans
industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att öka andelen
elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid.
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommuns befolkningsmängd har ökat under de senaste åren. Inflyttning är den
bidragande orsaken till den ökade folkmängden då födelseöverskottet under samma period
varit negativ. Den ökade befolkningsmängden samt en befolkningsprognos som visar fortsatt
tillväxt innebär en ökad efterfrågan på bostäder samt kommunal verksamhet och service.
Den ökade befolkningsmängden ställer även krav på infrastruktur som gynnar effektiva och
fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar. Utbyggnad av infrastruktur
ställer höga krav på upphandlingar av utförande tjänster för att erhålla hög kvalitet till
fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig av dynamiska
inköpssystem för infrastrukturarbeten, detta för att skapa goda möjligheter för mindre och
lokala leverantörer att delta i upphandlingar.
Enligt kommunens vision ska Tierps kommun vara en grön och harmonisk oas för hela livet.
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrande inom t.ex.
samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel samt alkohol och tobak.
Området berörs av Regional utvecklingsstrategi Uppsala län (RUS) och dess målsättningar
om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling.
Kommande år berörs av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för EUs vattendirektiv. Flera
av åtgärderna riktar sig till kommunerna och kommer innebära vissa ökade kostnader.
Hållbart samhälle
För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar
och verka för att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska
även ställa miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de
kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och
VA-planerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till hållbarhetskrav.
Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar påverkan på
ekosystemen eftersträvas.
Taxor inom renhållning och vatten- och avloppsverksamheten ska utvecklas för att möjliggöra
för medborgarna att leva hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt vilket är centralt för att uppnå
ett cirkulärt samhälle som inte tär på begränsade resurser.
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering
och svalka vid värmeböljor. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och
rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. En hållbar samhällsutveckling måste
därför säkerställa att vårt grundvatten samt våra sjöar och vattendrag inte förorenas.
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur
med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där den psykiska ohälsan
ökar är det viktigt att kommunens invånare har nära till natur, grönska, rent vatten och att
dessa områden präglas av god tillgänglighet för alla. Det är viktigt för att gynna en god
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folkhälsa. Innan förtätning av bebyggd miljö sker ska tillräckligt stora ytor för
dagvattenhantering, natur och rekreation säkerställas. Även skolors behov av gröna utemiljöer
ska tillgodoses i planeringen.
Ny översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att utarbeta en ny översiktsplan. Arbetet har en
särskild beredningsgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige. Beredningen har genomfört
medborgardialoger på flera orter för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen inom
det geografiska området. Arbetet har fortsatt under 2020 med fler samråd utifrån alla
synpunkter och idéer som kommit in. Under 2021 har en första version av samrådshandling
arbetats fram med stort fokus på att inkludera de medborgarsynpunkter som inkom under de
tidiga medborgardialogerna. Under 2021 ska internremiss inom den kommunala
organisationen genomföras, innan planen ställs ut för externt samråd.
Planläggning, exploatering och bostadsförsörjning
Kommunen arbetar kontinuerligt med planläggning av mark för såväl bostadsändamål som för
handel, verksamheter och andra funktioner. På grund av befolkningsökningen och en ökad
efterfrågan på bostäder i kommunen är detaljplaner för bostadsändamål prioriterat.
Planläggning av nya bostäder sker både i form av modernisering av befintlig bebyggelse,
komplettering genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur liksom genom expansioner
genom etableringar av nya bostadsområden.
Ledstjärna i samhällsbyggnadsprocessen hela vägen från översiktsplan, genom detaljplan,
lovärenden, genomförande och till förvaltning ska vara ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. Kommunen arbetar därför för att genom planläggning, upphandling och
genomförande skapa förutsättningar för variation på byggnadstyper, bostadsstorlekar,
upplåtelseformer och tillskapandet av allmänna platser och offentliga rum av hög estetisk
kvalitet, med en bredd av funktioner och som uppmuntrar till möten och aktivitet. Kommunen
utvecklar och provar nya samarbetsformer med exploatörer och externa aktörer för
genomförande av större exploateringar utan att belasta den kommunala ekonomin.
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att på ett tidigt stadium planera för skola,
förskola samt lokaler och ytor för sport och fritid. Ytor för spontanidrott behövs för att skapa
attraktiva bostadsområden.
Samverkan och kompetensförsörjning
Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov,
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns en risk
för högre personalomsättning än normalt vilket innebär kapacitetsförluster under vissa
perioder. Konsekvensen är längre ledtider för myndighetsärenden samt sämre tillgänglighet
för medborgare, verksamheter och företag.
Utvärdering av samverkansgrader kommer genomföras med närliggande mindre kommuner
för att eventuellt ingå i en gemensam förvaltning. Fördelar med en sådan förvaltning skulle
kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en högre grad av
effektivitet och specialisering, och därigenom nå en ökad attraktivitet som arbetsgivare.
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Mål

6. Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Delmål
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga
kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för
att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar.

7. Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Delmål
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga
energilösningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation.
Delmål
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig
del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande.
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
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Delmål
10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Delmål
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära
lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och offentliga platser och
som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Delmål
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Delmål
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett
förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.
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14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Delmål
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom
marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som
förstärker fiskrekryteringen vid kusten.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett
framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och
spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska tjänsteresornas
klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med klimatkompensation alternativt
klimatväxling ska införas.
6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria transporter till år
2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria
transporter.
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022.
6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information och
medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling.
6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan.
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av exploateringsavtal
för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området.
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via
exploateringsavtal.
6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas under
2022.
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
Utvecklingsförutsättningar
Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle som bidrar
till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps kommun har
ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle, föreningar och
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och
globalt samhälle.
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Den långa, relativt
oexploaterade kuststräckan, Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger oss orördhet och är
bärare av tusenårig kulturhistoria. I kommunen finns flera naturreservat, ett kulturreservat, ett
biosfärområde och flera riksintressen för friluftslivet och naturvården.
Kommunen samverkar med föreningar och studieförbund. Kultur och Fritid ger bidrag till
arrangemang, aktiviteter och lokaler. Kommunen bidrar även med kompetens vid samverkan
och erbjuder föreningslivet subventionerade ändamålsenliga lokaler och mötesplatser.
För att förverkliga det som står i kommunens vision, att Tierps kommun är en grön och
harmonisk oas för hela livet, beaktas tillgänglighet och närhet till naturen i planeringen av
framtida bostadsområden. Det är en framgångsfaktor.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Delar av området är reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och skolbibliotek
regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Arbetet med att skydda och vårda kulturmiljön
regleras i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Enligt lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk ska Tierps kommun bidra till att skydda och främja
minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla
sin kultur. Barnkonventionen medför åtaganden kring barns rätt till vila och fritid, till lek och
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet.
Region Uppsala antog år 2020 en regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som
kommunen förhåller sig till. Kommunen förhåller sig också till de tio mål för
friluftslivspolitiken regeringen antog år 2012. I målen är utgångspunkten att friluftslivet bidrar
till hälsa, naturförståelse och regional utveckling.
Motion och friluftsliv
Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för träning, rörelse och hälsa.
Exempel på dessa är sport- och motionshallar, specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym,
friidrottsanläggning och motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns
tre inomhusbad; Tierp, Örbyhus och Karlholm och en utomhusbassäng i Örbyhus. I
Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med fyra banor.
Fritidsbanken som finns på Vegavallen, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och
fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är
stora i kommunen.
Tillgången till friluftsliv är värdefullt både för den enskilda människan och för samhället i
stort. Att vistas i naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad
stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet
och ger möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. Det är viktigt att alla
människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv. I samarbete
med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal speciellt utpekade Smultronställen i naturen
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tagits fram. Till smultronställena ska det vara lätt att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett
bra besök. I anslutning till Upplandsledens vandringsled genom kommunen finns öppna
stugor för övernattning. Tämnaråns kanotled har förlängts och är nu på cirka 5 mil. Bryggor
för strandhugg, i och upptag har byggts.
Kommunala naturbad (några i samarbete med Upplandstiftelsen) finns i Mehedeby,
Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, Karlholm, Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp.
Kultur och välmående
I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Kommunen bedriver
kulturverksamhet i egen regi, i samarbete med föreningsliv, civilsamhälle och kulturarbetare.
Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att bevara och utveckla eget
skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten. Det nyöppnade Kulturhuset Möbeln
i centrala Tierp, samt biblioteken i kransorterna Örbyhus, Söderfors, Karlholm och Skärplinge
är viktiga platser för möten mellan människor men också med kulturupplevelser och för
kulturutövande i olika former som föreläsningar, utställningar, konserter, föreställningar med
mera. Arbetet med att nå ut till medborgarna pågår ständigt med utveckling av den
uppsökande verksamheten med projekt som bokbil, bokautomater och kapprumsbibliotek
även på de mindre orterna i kommunen. Kommunen arbetar med att alla invånare ska ha
möjlighet till kultur och välmående oavsett var i kommunen man bor.
Verksamheten med kultur i vården, med kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till
social gemenskap, minnesträning och trivsel. Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken
kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteken i kommunen.
Den offentliga konsten finns på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget ”Konst på
väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar 15 000
besök.
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Flera konserter i olika
genrer genomförs under året och på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- och
folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag, spelmansstämmor
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Musiklivet är också
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom
musiklivet.
Psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och vi måste i samverkan med andra aktörer arbeta
aktivt med att stärka den psykiska hälsan. Tierps kommun arbetar förebyggande tillsammans
med Region Uppsala. Projektet Dans för hälsa är nu ordinarie verksamhet och nya projekt
växer fram med liknande syfte och målsättning. 2021 startar Trummor för hälsa, Fysisk
träning för hälsa och Motor för hälsa. Friluftsliv har också en dokumenterad effekt på psykisk
hälsa. Kommunen arbetar med att ytterligare tillgängliggöra naturen och att stimulera till
uteverksamheter. Aktiviteter ute har under tiden med coronasmitta ökat och vi tror att den
trenden kommer att hålla i sig. Utvecklingen av utemiljö som stimulerar till ett aktivt liv
kommer att bli allt viktigare i det framtida samhället.
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Barn och unga
Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat mot
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och
inspirerar till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att
utveckla läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier.
Bokäventyret är ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteksverksamheten där fokus
ligger på att stärka läsupplevelser med estetiska uttryck som exempelvis skapande i bild och
form, dans, rytmik, drama och gestaltning. Målet är att väcka nyfikenhet hos barnen och
skapa en djupare förståelse för det lästa genom att få uttrycka sig varierat.
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet.
Fritidsgårdarna i kommunen är en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade.
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på
anläggningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning, lek
och plask är en viktig del för att säkerställa simkunnigheten.
Kommunen prioriterar också utemiljön för barn och ungdomar. I Karlholm, Skärplinge,
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns lekplatser med olika teman. I Tierp, vid Vegavallen, finns
även en hinderbana och en mysig sagostig för barn. Kommunägd skog, parkmark och
grönområden ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som
stimulerar till lek och utevistelse.
Mötesplatser
Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Digitala och fysiska
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje.
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitetsstuderande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. Mer öppet i biblioteken i
kransorterna skapar ökad tillgänglighet. Kommunens offentliga konst erbjuder vardagliga
möten med konst för medborgarna i gemensamma utemiljöer.
Mål

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
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Delmål
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och
utevistelse.

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.
Delmål
4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Delmål
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
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Delmål
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

14. Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Delmål
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina
ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar höga naturvärden
och lockar till utevistelse.
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos
kommuninnevånare och besökare.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger upphov till.
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten.
6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för anläggningar.
6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala
överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan inrättas.
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete
Utvecklingsförutsättningar
För arbetsgivarna är Tierps kommuns gynnsamma läge mellan två större städer av stor vikt
för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst 50 000 nya jobb erbjudas fram till år
2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16 procent fram till år 2030.
Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition och traditionen lever vidare i flera
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som står
för 27 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet på 14 procent. Den näringsgren
som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning där Atlas Copco,
Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna.
Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler
näringar har rekryteringsbehov. Utmaningarna ligger såväl i infrastrukturen där
kapacitetsbrister inom elförsörjning samt fiberutbyggnaden hindrar nyetableringar liksom i
kompetensförsörjning där utbildningar måste anpassas för att tillmötesgå näringarnas behov.
Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt
arbete i en annan kommun. Det gör att vi har en negativ nettopendling och
pendlingsunderskottet har legat ungefär lika sedan år 2015 och låg 2019 på -2327 personer.
Den största utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. Därefter till
Östhammars kommun med Forsmark som stor arbetsgivare.
I Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll då det gäller livsmedels- och
energiförsörjning, och detta skapar också en ökad robusthet för samhället utifrån ett
krisberedskapsperspektiv.
Det är i dagsläget osäkert vilka följder Covid-19 får för företagen på lång sikt i kommunen,
men trots insatser såväl nationellt som kommunalt ser vi ett ökande antal varsel och
permitteringar hos fler av våra större företag. Många småföretag har fått se en kraftigt
minskad omsättning och har ett fortsatt tufft ekonomiskt läge våren 2021. Dock var antalet
konkurser i kommunen under 2020 färre än året innan.
Kommunens stora tillverkande företag har påverkats av pandemin på olika sätt. Större
permitteringar och varsel genomfördes, medan andra företag har behövt anställa mer personal
på grund av den ökade orderingången. I slutet på 2020 stabiliserade sig läget något och många
som inledningsvis blev permitterade kunde återgå till ordinarie arbetstid. Under första halvan
av 2021 är läget stabilt för de största företagen, men ytterst osäkert eftersom de är beroende av
såväl en bra orderingång som leverans av komponenter och reservdelar.
Småföretagare, främst inom handeln och besöksnäringen har inför sommaren 2021 ett fortsatt
mycket tufft ekonomiskt läge och dessa näringar har under senaste året varit i behov av olika
typer av insatser och projekt för att kunna möta nya målgrupper samt ställa om sina företag.
Reserestriktionerna under 2020, tillsammans med en klimatdebatt och valutakurser, har gjort
att den inhemska målgruppen valde att semestra i Sverige. Det ser ut som att denna trend
kommer hålla i sig även efter pandemin. Det finns stora möjligheter att vända det tillstånd
som krisen skapat till ett tillfälle som skapar en långsiktigt robust och hållbar besöksnäring.
Samverkansinsatser på kommunal, regional och nationell nivå krävs. Tierps kommun har flera
intressanta besöksmål med varierande tillgång till service. Såväl bruksmiljöerna, Dalälven,
kulturlandskapet, fiskelägena och den relativt orörda naturen har något att erbjuda för alla.
Dessa pärlor ligger ofta på landsbygden och skapar möjligheter till landsbygdsutveckling
genom turism och besöksnäring, liksom företagande inom konsthantverk, mat och det
småskaliga kustnära yrkesfisket.
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Nationell lagstiftning och styrande beslut
Regeringens landsbygdsproposition från 2018 har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar
för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan
komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några exempel är
satsningarna på bredband, service i landsbygder, ökad statlig närvaro, lärcentra och
livsmedelsstrategin.
År 2021 ska Regeringen för första gången presentera en besöksnäringsstrategi. Det ska vara
en strategi mot 2030 och den kommer fokusera på hållbarhet, digitalisering, platsutveckling
samt samverkan. Staten ska ha en mer aktiv roll inom besöksnäringen samt att den kommer
följas upp av handlingsplaner.
Under 2021 påbörjades arbetet med en ny Regional besöksnäringsstrategi Uppsala län
”Utveckla en växande besöksnäring” som ska vara en strategisk prioritering som kan komma
att påverka kommunens åtaganden och insatser inom besöksnäringen.
Under 2021 påbörjades även framtagandet av en ny strategi för Leader för programperioden
2023-2027. Leader möjliggör för de som bor i en landsbygd att förverkliga sina egna idéer
och visioner om hur bygden kan utvecklas, genom finansiellt stöd.
Sysselsättning i relation till socialt utanförskap
Pandemin har påverkat delar av arbetsmarknaden negativt. Det har resulterat i en ökad
arbetslöshet i Tierps kommun och uppgick år 2020 till 7,8 procent i åldrarna 16-64 år, vilket
är något högre än snittet i riket som var 7,4 procent. Kommunen ser utmaningar att nyanlända
och de som står längt ifrån arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån ett arbete i och med
detta. Kommunen behöver utveckla nya arbetssätt, öka samverkan och skapa förutsättningar
för att dessa människor ska komma ut i arbete eller studier. Ett exempel är projektet
Växthuset som ger möjlighet till praktiskt arbete genom odling där individer förbereds för
arbetsmarknaden.
Tierps kommun är en av tolv kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner
och Regioner) är med i projektet Utvecklingsnätverk sociala företag. Målet är att öka
kunskaperna om hur vi bäst främjar socialt företagande i kommunen för att exempelvis hitta
nya vägar att få ut fler människor på arbetsmarknaden. Det handlar om samverkan genom
både genom dialog och på formella grunder, som upphandlingar, samverkansavtal och IOP:er
(Idéburet Offentligt Partnerskap), och arbetet berör även föreningslivet i kommunen.
Näringslivsarbete
Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med
många arbetstillfällen inom flera branscher, som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- som
högkonjunktur.
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande samt ett skräddarsytt
team av tjänstemän som möter företagets behov under ett tidigt skede. Näringslivsarbetet
präglas av ett starkt kundfokus där relationer, förtroende, problemlösning och snabb hantering
är prioriterat. Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan
kommunen, medborgaren och företagare.
Varje år följer kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa
näringslivsklimatet och företagens kontakt med kommunen. Generellt är de medelstora och
stora företagen nöjda med relationen till kommunen. De mindre företagen önskar ytterligare
stöd av hantering kring enklare ärenden t.ex. snabbare handläggningstider inom
byggbranschen samt de gröna näringarna. Digitalisering av myndighetsprocessen från
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ansökan till beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen samt att försöka möte
företagen där de önskar.
Kompetensförsörjning
Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på en brist inom
framförallt tre områden: vården, barnomsorgen och industrin. Här bedrivs utbildningar både
inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Det pågår också ett samarbete inom
lärlingsutbildningar, för att kunna matcha mindre arbetsgivares efterfrågan.
Kommunen har ett tätt samarbete med företagen för att tillsammans med dem skapa
utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet som motsvarar
arbetsmarknadens behov.
Samverkan
Kommunen är aktiv inom flertalet olika samverkan- och utvecklingsnätverk, samt deltar i
olika projekt för att främja utvecklingen av både näringslivet, besöksnäringen samt
landsbygderna.
Stockholm Business Alliance är ett utvecklingsnätverk för att bibehålla och skapa nya
företagsetableringar och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen
information om framtida etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning,
slutförvaring av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt Arlanda flygplats utveckling.
För att stödja landsbygdsutveckling samarbetar kommunen med lokala utvecklingsgrupper
och deltar i deras lokala utvecklingsprojekt på olika sätt. Exempelvis Framtid Hållnäs, som
drivs av Hållnäs Sockenråd eller det tidigare projektet Framtidsfabriken, som drevs av
Utveckla ÖTV.
Besöksnäringsprojekt bedrivs både med Biosfärområdet Nedre Dalälven, Region Uppsala och
angränsande kommuner. Destinations-appen "Upplev Norduppland" skapades tillsammans
med Älvkarleby kommun.
För att korta livsmedelskedjorna och utveckla de gröna näringarna i kommunen drivs under
2020 och 2021 projektet NärMat i samverkan med LRF och ÄT Uppsala län. Detta möjliggör
för flera lokala lantbrukare att delta i kommunens upphandlingar och på så sätt öka andelen
närproducerad mat i skola, vård och omsorgsverksamheter i kommunen. När projektet är
avslutat ska de olika verksamheterna i kommunen fortsätta arbetet med att öka andelen lokal
mat samt öka förståelsen för matens betydelse kopplat till Agenda 2030.
Mål

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
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Delmål
5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.4 Öka andelen kvinnligt företagande.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden.
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert,
effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och
växa.
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och
företagande.
8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala
produkter.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation.
Delmål
9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
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12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Delmål
12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde
ska öka med 50 procent till år 2030.
12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.
6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges
förutsättningar att utvecklas.
6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta sig
eventuella uppdrag som utlyses.
6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd
Utvecklingsförutsättningar
Här ryms socialtjänst, individ- och familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg
och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen samverkar med andra aktörer för att på så sätt
öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta invånare och grupper. Inom de närmaste åren
kommer antalet äldre över 65 år att öka. Andelen äldre i förhållande till befolkningen i Tierps
kommun beräknas att öka med fyra procentenheter, från 20 procent år 2019 till 24 procent år
2022 och framåt.
Kommunen har också utmaningar vad gäller barn och unga. Vi arbetar aktivt sedan år 2016
med att öka samverkan mellan skola, vård och omsorg, kultur och fritid och socialtjänst kring
barn i Tierp. Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden,
från barn till äldre. Tierps kommun är med i den länsgemensamma handlingsplanen som
syftar till att främja invånarnas psykiska hälsa.
Åren med högkonjunktur har haft en positiv effekt. Mellan år 2014 och 2018 minskade
utbetalningarna för ekonomiskt bistånd med 28 procent, vilket motsvarar 9,2 miljoner. Under
2020 ökade kostnaderna för försörjningsstödet med ca 12% mot 2019. Antal
biståndsmottagare har ökat med 10,6% under samma period. Ökningen beror på att fler
ekonomisk svaga hushåll flyttat till kommunen. En trend av social dumpning kan skönjas.
Ännu har ingen större effekt av Covid-19 märkts. Under 2021 kan det dock antas vara fler
personer som blir utförsäkrade från a-kassan. Det kan också vara svårare för gymnasieelever
att komma ut i arbete. Att komma in på högskolan kan också bli en utmaning då
antagningspoängen vanligtvis höjs när arbetslösheten ökar.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor.
Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. En översyn av socialtjänstlagen
presenterades i juni 2020. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och
tillgänglig socialtjänst, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
ge insatser utan föregående behovsprövning. LSS-utredningen presenterade sina förslag i
januari 2019 och regeringen sände förslagen på remiss hösten 2020. Utöver LSS-utredningen
pågår parallellt inom området personlig assistans både beslutade lagändringar, redovisade och
pågående utredningar.
I januari 2021 avslutades utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” SoU
2017:01 med delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” SoU 2021:6. Dessa utredningar
belyser vikten av samverkan mellan kommuner och regioner för att möta utmaningarna för
framtidens vård och omsorg. Utredningarna är grunden till det omställningsarbete som sker
inom Uppsala län under den gemensamma rubriken Effektiv och nära vård 2030.
Även inom området kompetens pågår flera statliga utredningar. Regeringen har bland annat
tillsatt en Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre
(S2019:04). Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera
förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå
välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen. Uppdraget ska slutredovisas 15 juni
2021. En reglering av yrkestiteln undersköterska har föreslagits av regeringen. Det pågår även
en nationell översyn av kompetenskrav för personal inom bostad med särskild service inom
LSS.
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Utifrån Coronakommissionens rapport har regeringen tillsatt en utredning om en ny
äldreomsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommunerna. Denna utredning ska
presentera sitt resultat i juni 2022.
Statlig styrning genom särskilda bidrag
Utöver den nationella styrning som finns genom lagstiftning och nationella riktlinjer sker viss
styrning och prioritering inom området genom särskilda bidrag från staten.
Tierps kommun har tagit del av stimulansmedel för att under 2021 ta fram en suicidpreventiv
plan som ska implementeras under 2022. Vidare har flera satsningar gjorts inom
äldreomsorgen genom ett riktat bidrag för ökad kompetens samt ett mer generellt bidrag för
att stärka äldreomsorgen.
Kommunen har tilldelats medel för att utveckla arbetet med familjehemsvård för barn och
unga. Även i arbetet mot våld i nära relation har kommunen beviljats medel för att fortsätta
driva och utveckla arbetet.
Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället
För att på bästa sätt ge stöd till de individer som behöver det krävs att kommunen samverkar
med andra huvudmän. Region Uppsala driver förändringar och förnyelse av dagens
vårdstruktur för att anpassa vården till nya behov. Arbetet sker inom huvudprojektet Effektiv
och nära vård 2030. Tierps kommun deltar i de delar som rör den nära vården i kommunen
och en etablering av ett vårdcentrum i Tierp. Det innebär att vården ska komma närmare
invånarna både geografiskt, digitalt, tillgänglig och relationellt. En del i detta är utvecklingen
av vård i hemmet där kommunen och regionen har ett delat ansvar.
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik, och drivs i samarbete med Region
Uppsala. Det finns även pågående samarbeten och projekt med bland annat mödrahälsovården
och barnhälsovården för att öka tidig upptäckt. Fortsatt finns en stark samverkan inom
familjecentralen; öppna förskolan, barnhälsovården, mödrahälsovården och
familjestödsenheten.
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap
(IOP), med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierp och Älvkarleby och med
brottsofferjouren som stödjer brottsoffer. Kommunala pensionärsrådet och rådet för
funktionshinderfrågor är kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldreoch funktionshinderområdet. Samverkan med det civila samhället behöver utvecklas och
stärkas. Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de medborgare som inte
är föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare.
Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och
stöd när det gäller våld i nära relation. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ta fram
nya rutiner för arbetet med våld i nära relation. I samarbete med Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK) och Länsstyrelsen utbildas medarbetarna regelbundet och årligen i hur de
ska upptäcka de personer som blir utsatta.
Mycket samverkan sker internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala i
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser, helt i linje med Agenda 2030. Kosten
är central för att minska undernäring hos våra äldre och varje dag tillagar kommunen ca 500
portioner till äldreomsorg och hemtjänst. Det innefattar att erbjuda hälsosamma och
näringsriktiga måltider om dessutom tar hänsyn till klimat och miljö. Intern samverkan i
kommunen pågår även för att öka andelen lokalproducerade råvaror i kosten. På så vis kan
måltidsupplevelsen för de äldre stärkas. Denna satsning från kommunen möjliggör dessutom
för äldreomsorgen att besöka närliggande gårdar.
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Digitalisering
Då färre medarbetare ska ge stöd till fler medborgare behövs nya arbetssätt. Digitalisering och
e-hälsa kan vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår
ett aktivt arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla
tjänster som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 2025[1] är
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
e-hälsans möjligheter. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt
för att uppnå och bibehålla hälsa det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och för
bostadsanpassningsbidrag. Fler e-tjänster kommer sannolikt att införas framöver.
[1]Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma
utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Kompetensförsörjning
Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler
invånare behöver stöd ökar behovet av medarbetare. I dagsläget används inhyrd personal för
att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller framför allt socialsekreterare,
biståndshandläggare och sjuksköterskor. Målet är att minska beroendet av inhyrd personal.
Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård finns det krav på att handläggare ska ha avlagt
svensk socionomexamen.
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personalkontinuitet för att
minimera antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom
äldreomsorgen där det finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika
yrkesgrupper för att möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka
arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper.
Då den digitala utvecklingen till stor del påverkar området finns ett behov av att öka den
digitala kompetensen hos medarbetarna.
Omsorg och vård på hemmaplan
Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med
funktionsnedsättning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den
fysiska utformningen av bostaden som tillgången till personalstöd. Ett tillgänglighetsanpassat
boende - och samhälle generellt - underlättar för personer med funktionsnedsättning att i
högre grad leva ett självständigt liv. Inom äldreomsorgen har inriktningen under flera år varit
kvarboendeprincipen. En utmaning är att kunna erbjuda ett likvärdigt utbud i hela kommunen.
Under 2020 har IFO fokuserat på att förstärka hemmaplanslösningar för barn och unga. Detta
har bland annat inkluderat uppbyggnad av ungdomsenheten som ger ett utökat stöd på
hemmaplan för ungdomar. En behandlare som ska fokusera på skadligt bruk/missbruk hos
ungdomar har anställts.
Antalet barn som placerats har minskat under år 2020 men trots detta har kostnaderna ökat
vilket delvis beror på ökade avgifter hos de särskilda ungdomshemmen. De höga kostnaderna
för placeringar av barn och det faktum att så många barn i Tierp blir föremål för anmälan till
socialtjänsten är bekymmersamt. Kommunen arbetar med att utveckla förebyggande och
tidiga insatser inom såväl hemmaplanslösningar som öppna stöd- och vårdinsatser.
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Kommunen
erbjuder därför ett brett stöd som inte kräver beslut om bistånd. Under 2020 och 2021 har
icke-biståndsbeviljade insatser utökats till att även omfatta ungdomar med skadligt
bruk/missbruk av alkohol/droger, familjerådgivning samt en krismottagning för män.
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Tidig upptäckt och tidiga insatser ska även främjas genom öppna förskolan. Detta har redan
påbörjats genom att öppna förskolan nu bedriver mer av sin verksamhet på andra platser i
centralorten samt på andra tätorter runtom i kommunen. Öppna förskolan har en enkel väg
över till familjestödsenheten. Ett ökat samarbete planeras även mellan Individ- och
familjeomsorgen och förskolan.
Förändrade behov, nya målgrupper
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att fler personer lever med stora
funktionsnedsättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg och
vård delvis möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar får
diagnos. Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och
inriktning.
För att med den mindre kommunens resurser nå framgång och kunna påverka i samverkan
med stora aktörer såsom till exempel Region Uppsala så finns ett ökat behov av samverkan
med de andra mindre kommunerna i länet.
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell
funktionsnedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att
leva som andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver
anpassas för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, missbruk
och familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen.
Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finnas hos
medarbete i socialtjänsten.
Våld i nära relation är fortsatt ett växande problem i samhället i stort och så även i Tierps
kommun. Sedan januari 2021 bedrivs familjerådgivning genom den egna familjestödsenheten.
Detta ökar möjligheten för motiverande stöd till andra insatser inom kommunen om ett sådant
behov finns. Familjestödsenheten har även startat upp en Krismottagning för män för att i
första hand arbeta förbyggande mot olika former av våld i nära relation. Det finns tankar om
att senare utöka detta till att även innefatta behandling för våldsutövare.
Mål

1. Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
Delmål
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska
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2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja
ett hållbart jordbruk
Delmål
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård
och omsorg.
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt
alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet,
inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga.
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Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas.
6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet.
6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten.
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.
6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna kartlägga
och tidigt möta framtida behov.
6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och
självbestämmande över utförda insatserna.
6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-marknadsenheten och
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet.
6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena.
6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig
del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens
invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta område inom
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för
placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna
åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och
ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut
karaktär finansieras med dessa medel.
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda varav andelen kvinnor är cirka 80 procent.
Antalet årsarbetare uppgick år 2020 till 1 810, vilket är all arbetad tid, oavsett
anställningsform. Av kommunens totala budget är cirka 60 procent personalkostnader.
Medelåldern är 46 år. Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer
att öka för att nå sin kulmen när de som i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras.
Totalt 284 av kommunens medarbetare uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem
åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig till 68 år och kommer att förlängas till 69 år.
Kommunen har ett pensionsåtagande vilket är ett avtal med anställda om att tjänstepension
ska utgå efter avslutad anställning då de går i pension.
Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen,
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara
kompetensförsörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för
kompetensförsörjning. Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå
som en attraktiv arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro
och Respekt ska genomsyra arbetsmiljön. Strategin kommer att revideras våren 2021 och följa
den strategi som SKR beslutat om i slutet av 2020.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala- och lokala kollektivavtal som
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKR
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter från
arbetsmiljöverket, diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen om
anställningsskydd. I Tierps kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av
medbestämmandelagen.
I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
kommuner och landsting. Tillsynen genomfördes i Tierps kommun under december 2020.
Inspektionen syftade till att kontrollera hur kommunen arbetar med den årliga uppföljningen
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket
funnit brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i
rutinerna för densamma. Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de brister de funnit i början
av 2022. Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning kommer en tydlig
rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner
och arbetssätt i alla delar av kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks,
dokumenteras och åtgärdas. Arbetet kommer att ske i samverkan.
Av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR framgår det att alla arbetsgivare
ska planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När heltid införs
bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan för arbetet är
framtagen i Tierps kommun. Heltid som norm ska vara infört 2024-12-31
Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare
I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps
kommun fastslagits; ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och
en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i
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organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och
högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”.
De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn.
Hälsofrämjande arbetsgivare
Sjukfrånvaron var 8,3 procent under 2020 varav långtidssjukfrånvaron var 33,3 %.
Motsvarande siffror för 2019 var 7,2 % varav långtidsfrånvaron var 48 %. Det är dock svårt
att jämföra siffrorna mellan åren på grund av pandemin då medarbetare uppmanats vara
sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat konstatera att de är smittfria. Den totala
sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 9,3 procent och för män till 4,6 procent. Det högsta
sjuktalet per verksamhet återfinns inom förskolan.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats.
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa
hälsosamma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett
forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning
kring faktorer som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett
strukturerat tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv.
Tierps kommun anslöt sig till projektet i januari 2019. Varje chef får hjälpmedel att
tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och
verksamhetsarbete, och det är viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i
verksamheterna.
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKL och
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR enheten har
handledarutbildning har fler grupper startas upp då behov uppkommit.
Rättvis och engagerande arbetsgivare
En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta ska
motverkas genom en framtagen rutin.
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap
och att vara en inkluderande arbetsgivare. Under 2021 antogs en ny ”Policy för lönebildning”
där en beskrivning på tillitsbaserat ledarskap finns medtagen.
Lärande arbetsgivare
Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar.
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och
främjas.
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Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare
Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin
kärnkompetens. Det är viktigt att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen för
att säkra framtida kompetensförsörjning.
Strategiskt rekryterande arbetsgivare
Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell bland
landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR kommer antalet
anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte
arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och
äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst äldreomsorgen. Den pandemi som samhället
drabbades av våren 2020 har ställt nya krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är
viktigt att behålla och utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både
verksamheten och medarbetare.
Konkurrensen är stor inom flera områden inom kommunen, såsom bland annat legitimerade
pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och upphandling. En ökad samverkan med
utbildningsaktörer såväl inom som utanför kommunen är också viktigt för att säkerställa
nuvarande och framtida kompetensbehov i kommunen.
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och
utvecklingsmöjligheter ska följas upp, vara transparanta och tåla granskning.
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå.
Mål

3. God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål
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Delmål
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en
kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål
8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag
6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt universiteten och
högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare.
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.
6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024.
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens
medarbetare.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella statsbidragen för år 2021 och år
2022.
6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en
investering för framtiden.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel för äldreomsorgen i statsbidragen för år 2021
och år 2022. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad satsning ska nedanstående
utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
6.7.j.x Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång
från dagens läge till fullt ut genomfört.
6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov
som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt
arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
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Särskilda uppdrag
6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att
skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
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Kapitel 7 Ekonomi
Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag
Bokslut
2019

Bokslut Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Folkmängd 31/12

21 136

21 327

21 509

21 609

21 705

21 801

Skattesats i kronor

21:29

21:29

21:29

21:29

21:29

21:29

Verksamhetens intäkter

329,3

358,1

357,6

328,2

333,5

339,2

-1 597,7

-1 673,1

-1 675,2

-1 718,8

-1 757,6

-1 791,6

1 265,8

1 313,0

1 374,4

1 367,0

1 419,1

1 446,2

0,9

-0,4

48,2

21,5

28,4

30,4

Soliditet 1)

30,5

29,7

34,9

37,7

39,0

39,6

Soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser

10,8

11,5

14,3

19,3

22,6

25,3

Investeringar (netto) 2)

64,1

37,1

43,0

40,4

87,8

85,1

Självfinansieringsgrad 3)

-48,9

349,6

-23,8

62,9

72,0

95,3

Långfristig låneskuld

322,0

276,3

275,9

275,6

275,2

274,9

Verksamhetens kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Årets resultat

Definition av nyckeltal
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga bidrag.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.
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Avsnitt 7.2 Driftbudget
I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning.
Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Prognos
(per
0831)
2021

Budget

Förslag

Förslag

Förslag

2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
Medborgarservice

1 625
1 625
1 810
1 845
1 881
22
29
530
30
31
35
44
45
46
47
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
1 291 200 1 296 227 1 354 195 1 377 717 1 406 352
77 382
77 717
78 398
79 932
81 636
39 321
54 557
68 210
67 781
68 877

Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa nettokostnad
Finansiering
Resultat

76 011
76 011
78 418
79 566
81 277
137 985
140 061
143 749
146 476
149 563
283 945
286 671
307 368
313 100
319 557
127 689
119 751
122 651
124 541
127 282
278 998
284 603
281 230
286 759
292 731
109 806
107 893
121 512
124 041
126 698
160 063
148 963
152 658
155 521
158 732
1 292 896 1 297 925 1 356 579 1 379 638 1 408 310
1 341 075 1 319 381 1 384 964 1 410 086 1 438 770
48 179
21 456
28 385
30 448
30 460
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Ramförändringar på verksamhetsnivå
Verksamhetsövergripande ramförändringar
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-2 000

Organisationsövergripande effektiviseringseffekt av Proceedo.

-3 500

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice.
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från
TKAB.

Tabell 6.1:Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån
omsättning om inget annat anges.
Revision
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

137

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram.

Tabell 6.2 Driftbudget - ramförändringar Revision
Valnämnd
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

501

Äskande utöver uppräkning av föregående års ram med anledning av valår 2022.

Tabell 6.3: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd
Gemensam service
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

350

Ytterligare utredningsresurs för att genomföra medborgardialoger och tillmötesgå det behov
av utredningar som finns inom verksamheterna.

-400

Återställande av ramtilldelning. Engångsbelopp 2021 för införande av
ärendehanteringssystem, Stratsys.

600

Tillkommande belopp för helårskostnad för Stratsys och Proceedo (faktura/inköpssystem).

300

Ny modul för systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsledningssystemet Stratsys.

250

Ökade kostnader i samband med genomförande av val till riksdag, region och kommun.
Avser engångsbelopp 2022.

40

Forum för ungas delaktighet. KF § 75/2021

600

Förstärkning av ekonomtjänst för gymnasieskolan för ökad ekonomistyrning.

-200

Ej återbesätta personal inom ekonomienheten, delårseffekt. (Helårseffekt -500 tkr år 2023)

2 085

Ökade kostnader för ny fördelningsnyckel och ökad nyttjandegrad av IT-nämndens tjänster.

-4 400

Leasingavgifter för datorer upphör och ersätts med att datorerna köps in istället.

4 100

Inköp av datorer istället för leasingavtal.

220

Inköp av licenser för att kunna genomföra säkra videomöten (max 100 licenser). (Uppdrag
6.1.c)

30

Beställning av detaljerad befolkningsprognos från SCB för kommunkoncernens
planeringsarbete. (Uppdrag 6.1.m)
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400

Myggkontroll, NEDA. Ökad finansiering för att trygga myggbekämpning och ny
fördelningsnyckel kommer innebära ökade kostnader för Tierps kommun.

-500

Införande av central fordonspool för att reducera kostnaderna enligt genomfört uppdrag
6.7.i.x i budget 2021.

140

Medlemsavgift Fyrisåns vattenförbund.

Tabell 6.4:Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service
Medborgarservice
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

400

Vattenplanering. Tjänst för att samordna arbetet med vattenfrågor ex. NAP Nedre Dalälven,
villkorade vattenplaneringsdelar inom exploateringsarbete samt vattendirektivets tvingande
lagkrav.

400

Geotekniska utredningar kopplat till detaljplanearbetet för Banken/Gästis, riskutredning för
nya planområden i kommunen.

300

Ökad kostnad för drift och underhåll i samband med nya färdigställda ytor.

300

Ökad kostnad bredband Kanal Tierp då avtal med Liden avslutas och drift övergår till Tierps
kommun.

350

Naturskötsel bland annat Iggelbo naturreservat i enlighet med fastställda skötselplaner.

750

Medfinansiering för att upprustningen av Ängskärs brygga ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

400

Medfinansiering för att upprustningen av Björns brygga ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

120

Medfinansiering för att upprustningen av Gudinge hamn ska kunna genomföras.
Engångsbelopp 2022.

20

Samverkan med berörda intressenter för att bidra till att hålla vildsvinsstammen nere i Tierps
kommun i syfte att öka produktionen och produktionsvärdet från de gröna näringarna.
(Uppdrag a6.3)

-20

Avveckling av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för
tjänlighet då denna typ av provtagning nu subventioneras av staten och är kostnadsfri.

1 087

Ökade kostnader för den gemensamma Räddningsnämnden som ej täcks av uppräkning.

3 500

Verksamhetsflytt av hyreskostnader från berörda verksamheter till Medborgarservice.
Sänkning av hyra för specifika objekt i enlighet med genomförd hyresnivåöversyn och
hyresförhandling med TKAB. Verksamheternas rambudgetar sänks med motsvarande belopp
och ramutrymmet flyttas till Medborgarservice för att täcka den minskade hyresintäkten från
TKAB.

1 500

Helårseffekt sänkt uttag av hyror gentemot TKAB, i enlighet med genomförda
hyresförhandlingar.

2 500

Kompensation för hyresbortfall (från TKAB) på grund av avvecklade objekt, Kyrkskolan och
Solgläntan.

800

Kompensation för hyresbortfall från den Gemensamma Räddningsnämnden på grund av
avvecklade objekt, gamla brandstationen i Tierp.

Tabell 6.5:Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice
Kultur och fritid
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

200

Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den
lokala överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för
samverkan inrättas. (Uppdrag 6.4.e)

400

Återställande av ramtilldelning då tidigare uppdrag om effektiviseringar med bäring på
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lokalkostnader/hyreskostnader från TKAB ej varit genomförbara.

Tabell 6.6: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid
Förskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring
Inga ramförändringar utöver uppräknad budget.

Tabell 6.7: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola
Grundskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

11 782

Ökade resurser till grundskolan för att möjliggöra fler behöriga lärare i klassrummen och
specialresurser för att fler elever ska kunna nå högre mål och behörigheter till gymnasiet.
Satsningen innebär också resursförstärkning för att säkerställa landsbygdsskolornas
bevarande.

1 500

Ökat behov av specialpedagogiska resurser inom Sirius verksamhet för barn med behov av
särskilt stöd.

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.8: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola
Gymnasieskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

1 500

Förstärkning för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie
programtid. (Uppdrag 6.2.t)

-1 500

På grund av mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans
industriprogram riktat till ungdomar. (Uppdrag 6.2.t)

Tabell 6.9: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola
Äldreomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

2 400

Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. (Uppdrag 6.6.m)

880

Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt
veckoarbetstid för de som arbetar natt.

-1 500

Minskad ram på grund av att Närvårdsplatser finansieras av Region Uppsala fullt ut enligt
beslut i Vårdstyrelsen. Utvärderas 2022, därefter kan det åter igen bli aktuellt med
medfinansiering av platserna.

-10 000

Minskad ram på grund av flytt av korttidsverksamhet från Danielsgården till Vendelgården,
genomfört 2021.

-1 900

Ökat antal hemmaplanslösningar inom socialpsykiatri, ska ge sänkta kostnader för köpta
platser. (Uppdrag 6.6.a)

-520

Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg till Individ- och familjeomsorg.

Tabell 6.10: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg
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Funktionshindradeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

220

Ökade kostnader för att täcka kraven kopplade till Kommunals centrala avtal om sänkt
veckoarbetstid för de som arbetar natt.

7 000

Gruppbostad Bofinksvägen. Ökat behov av gruppbostad enligt LSS.

1 200

Utökad sysselsättning för de som önskar inom Daglig verksamhet. Enligt beslut i
KF §106/2021

2 500

Utökning av behov av personlig assistans i enlighet med LSS-beslut.

Tabell 6.11: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

-1 500

Effekt av hemmaplanslösningar i enlighet med uppdrag. (Uppdrag 6.6.a)

-106

Avtalet med Trappan sägs upp då insatserna utförs som en hemmaplanslösning. (Uppdrag
6.6a)

520

Överföring av hyreskostnad för Björken, från Äldreomsorg.

100

Ökade kostnader för lokalhyror som ej täcks av uppräkning.

700

Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. (Uppdrag 6.6.n)

600

Medfinansiering för statliga medel avseende samverkan mellan individ- och familjeomsorg
och grundskola för att förstärka elevhälsan med inrättande av totalt 4 nya kuratorer.

Tabell 6.12: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg
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Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022
Generella extra statsbidrag 2021-2022
De tillfälliga generella statsbidragen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 drygt
14 miljoner och 2022 7 miljoner sedan upphör de helt. Enligt senaste
skatteunderlagsprognosen (20201001) ökar skattebortfallet ytterligare. Då konjunktursvackan
enligt exempelvis SKR bedöms vara tillfällig används medel från de generella statsbidragen
för att täcka upp finansieringen under 2021. Kvar återstår 13 422 tkr.
Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan
bör användas för engångsinsatser för att lösa långsiktiga problem, som om de löses genererar
minskade kostnader för ordinarie verksamhet och på det viset bygger en stabilare ekonomi i
en allt mer orolig omvärld. För att det ska råda en tydlighet avseende dessa av staten
tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Samtliga medel läggs in under gemensam
service direkt under kommundirektören och fördelas enligt följande, se nedan.
Generella KS-medel

2021: 1 822 tkr
2022: 3 400 tkr
Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
Skolmedel

2021: 5 600 tkr,
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra ett-till-ett
digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till exempelvis genomförandet
av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är också ett led i att bygga ett robustare
samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna var stängda märktes vikten av att kunna bedriva
undervisning vid behov på distans.
Kompetensutvecklingsmedel

2021: 3 000 tkr
2022: 2 000 tkr
Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens
medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för
framtiden.
Samverkansmedel

2021: 400 tkr
2022: 100 tkr
Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner och
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av
ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort
identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans.

Omställningsmedel

2021: 600 tkr
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i kombination med miljönytta.
Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central fordonspool i syfte att minska
fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga
grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen
ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla
verksamheter för att minska kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är
också en del i att införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service
till kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag.
Hälsomedel

2021: 500 tkr
2022: 500 tkr
Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt
geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares
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ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
Sociala medel

2021: 1 500 tkr
2022: 1 000 tkr
Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser
ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som
framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa
medel.

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg år 2021 och år 2022
Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 9,9 miljoner och 2022
9,9 miljoner sedan upphör de helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som
ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan ska användas för engångsinsatser för
att rusta inför framtiden. För att det ska råda en tydlighet av dessa av staten tillskjutna
tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad
satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och
möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
Äldreomsorgen

2021 9,9 miljoner
2022 9,9 miljoner

Prioriterade områden:
Heltidsresan
Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång från
dagens läge till fullt ut genomfört.
Medarbetare
Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov som
sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete
med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
Nya arbetssätt
Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa
högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år.
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området.
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i
utrustning.

Investeringsbudget (tkr)
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
IT-nämnden
Medborgarservice
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa kommunen
Exploatering Kommunstyrelsen
Medborgarservice
Exploateringsinkomster
Nettoexploatering
Totalt inklusive exploatering

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

750
5 600
20 460
500
750
1 100
1 500
3 000
800
400
34 860

750
5 600
51 285
500
750
1 100
1 500
2 000
350
200
64 035

750
5 600
50 660
2 000
750
1 100
1 500
1 500
350
200
64 410

5 570
-2 508
3 062

23 750
-21 752
1 998

20 700
-1 023
19 677

37 922

66 033

84 087
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget
Resultatbudget (mkr)

Redovisat

Verksamhetens intäkter*

358,1
-1 640,0

357,6
-1 655,3

-33,2
-1 315,1

-29,2
-1 326,9

884,1
428,9
-2,1
8,1
-6,6
-0,6

-0,6

Verksamhetens kostnader*
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Prognos
(per 0831)
2020
2021

-

Budget Förslag Förslag Förslag
budget
Plan
Plan
2021
2022
2023
2024

922,0
452,4
47,5
7,2
-6,5
48,2

328,2
-1
646,0
-27,1
-1
345,0
919,1
447,9
22,0
5,9
-6,4
21,5

333,5
-1
691,6
-31,1
-1
389,3
939,2
479,9
29,8
5,8
-7,3
28,4

0,0
48,2

0,0
21,5

0,0
28,4
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339,2
345,4
-1
-1
726,4
766,0
-25,6
-25,7
-1
-1
412,9
446,3
971,1 1 000,9
475,1
480,3
33,3
34,9
10,2
10,1
-13,0
-14,6
30,4
30,5
0,0
30,4

0,0
30,5
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget
Miljoner kronor
Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för övr ej likviditetspåverkande
poster
Övriga likviditetspåverkande poster
Poster som redovisas i annan sektion
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Prognos Budget
2021
2022

Plan
2024

Plan
2024

48,2

28,4

30,4

30,5

43,3

43,6

47,6

52,2

-7,1
-1,8

-4,5
-2,0

-4,6
-2,0

-4,6
-2,0

82,5

65,4

71,4

76,1

-0,6
-6,9
-85,3

0,7
2,7
-43,4

0,4
-2,7
-5,9

0,2
-2,8
7,6

-10,2

25,4

63,2

81,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-43,0
17,0
0,0

-40,4
11,0

-87,8
11,0

-85,1
11,0

-29,4

-76,8

-74,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

-1,0

-1,4

0,0

Periodens kassaflöde

-19,0

-5,0

-15,0

7,0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel

59,0
40,0
-19,0

40,0
35,0
-5,0

35,0
20,0
-15,0

20,0
27,0
7,0

Ö (-) / M (+) av förråd m m
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar
Investeringar i materiella anl.tillgångar
Försäljning av materiella anl.tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

15,0
-11,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
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Avsnitt 7.6 Balansbudget
Mkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Utfall Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

0,9

0,3

0,2

0,1

0,0

520,3
39,1
0,0
317,9
878,2

513,5
45,0
0,0
299,2
858,1

508,7
50,3
0,0
299,2
858,4

556,7
55,5
0,0
299,2
911,5

601,0
61,7
0,0
299,2
961,9

16,0

15,3

14,5

13,8

13,0

21,9
179,2

22,5
186,0

21,8
183,3

21,5
186,1

21,2
188,8

59,0
260,1
1 154,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
-0,4
Resultatutjämningsreserv
0,0
Övrigt eget kapital
343,3
Summa eget kapital
342,9

40,0
35,0
20,0
27,0
248,5
240,1
227,5
237,1
1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0

48,2

28,4

30,4

30,5

342,9
391,1

391,1
419,5

419,5
450,0

450,0
480,4

139,3
62,1

146,7
61,1

163,7
59,7

185,3
59,7

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

276,3
338,8
1 154,3

275,9
275,6
275,2
274,9
253,5
210,1
204,2
211,8
1 121,9 1 113,1 1 152,8 1 212,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasingkontrakt/hyresavtal
Summa panter och ansvarsförbindelser

210,6
1 838,0
58,0
2 106,6

231,0
204,9
189,3
174,4
1 836,9 1 838,8 1 838,8 1 838,8
37,7
37,7
37,7
37,7
2 105,6 2 081,4 2 065,8 2 050,9

129,7
66,6
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal
Bokslut Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

100,2%

96,5%

97,9%

97,7%

97,6%

3%

2%

2%

2%

2%

Finansnettots andel av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag

-0,1%

-0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

Årets resultats andel av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag

0,0%

3,5%

2,0%

2,1%

2,1%

-0,6

48,2

28,4

30,4

30,5

30%

35%

38%

39%

40%

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 1)

11%

14%

19%

23%

25%

Nettoinvesteringar mnkr 2)

37,1

64,1

43,0

40,4

87,8

Nettokostnadernas (exklusive avskrivningar) andel av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
Avskrivningskostnadernas andel av skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag

Årets resultat (mkr)

Soliditet exklusive pensioner i ansvarsförbindelsen 1)

Definition av nyckeltal
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringar som finansierats med offentliga
bidrag.
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Avsnitt 7.8 Mål för god ekonomisk hushållning
Agenda 2030-målen fokuserar på långsiktigt hållbarhet, både ekologisk, social och
ekonomisk. Målen bidrar därför direkt eller indirekt till en god ekonomisk hushållning. Målen
är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat
– därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås.
De delmål i planen som mer direkt bidrar till god ekonomisk hushållning för Tierps kommun
är följande:
1.1

Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

3.9

Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

4.5

Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska
öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

6.2

Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar
försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.

7.2

Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

8.1

Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från
arbetsmarknaden.

10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär
ekonomi.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år
i rad.

Ytterligare mål för god ekonomisk hushållning i planen är de finansiella och ekonomiska
målen (sidan 15):
o

Resultatnivån återställs till 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag under
planperioden.

o

Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra intäkter.

o

Soliditeten måste också upp över 40% för att kommunens mål om ekonomisk
hushållning ska vara uppfyllt. (framgår även i delmål 16.4)
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Kapitel 8 Ägardirektiv
Om kommunens bolag
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB).
Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma.
Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.
Nytt i ägardirektiven
Till år 2022 görs följande förändring i ägardirektiven till bolagen:
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen (ABTB)
-

AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i
kommunen, framförallt den del som orsakas av bostadssegregation.
(ny § 8)
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Kapitel 9 Uppföljning
Tidsplan
År 2022

Beslutande organ

april

Bokslut och årsredovisning för 2021

Kommunfullmäktige

maj

Tertialrapport 2022

Kommunstyrelsen

oktober

Internkontrollplan för 2023

Kommunstyrelsen

november

Delårsrapport och prognos per augusti 2022

Kommunfullmäktige

november

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamheter 20232025, samt skattesats

Kommunfullmäktige

Uppföljning Agenda 2030 och delmål
I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av Agenda 2030 och alla delmål som
antagits av kommunfullmäktige för budgetperioden. Varje delmål är kopplat till ett av de
övergripande Agenda 2030-målen och de presenteras mål för mål. Måluppfyllelsen redovisas
med hjälp av de färgade symbolerna och markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller
ej, enligt följande logik:

Sedan följer en mer noggrann genomgång av det arbete som gjorts under året för att uppnå
delmålen, och en analys av effekter på kort och lång sikt. Detta motiverar bedömning enligt
de färgade symbolerna och analysen är baserad på verksamheternas egen bedömning i
kombination med analys av nyckeltal.
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, vilka hämtas från Kolada (den
öppna databasen för kommuner och regioner). Nyckeltal från andra källor eller mått framtaget
av den egna verksamheten kan också komma att användas för att följa upp arbetet med målen.
Här nedan presenteras nyckeltalen för Tierps kommun.

1. Ingen fattigdom
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Invånare 0-19 år i
ekonomiskt
utsatta hushåll,
andel (%)

11,74%

10,41%

9,69%

Vuxna
biståndsmottagare

1,44%

1,26%

1,28%

Utfall 2020

Riket 2020

1,37%

1,09%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

med långvarigt
ekonomiskt
bistånd, andel (%)
av befolkningen

Delmål:
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

2. Ingen hunger
Nyckeltal

Utfall 2017

Invånare med
fetma, andel
(%)

21,46%

Ekologiskt
odlad åkermark,
andel (%)

13,22%

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020
17,71%

14,56%

14,38%

14,26%

20,59%

Delmål:
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost
inom skola, vård och omsorg.
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risken för undernäring hos äldre.

3. God hälsa och välbefinnande
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Medellivslängd
kvinnor, år

83,76

83,29

83,44

83,61

84,02

Medellivslängd män,
år

78,86

78,99

79,48

79,61

80,49

Långtidssjukskrivna
med psykiska
sjukdomar och
syndrom samt
beteendestörningar,
andel (%)

36,26%

49,04%

Fallskador bland
personer 65+, 3årsm, antal/100 000
inv

3 227,8

3 142,1

3 169,2

Antibiotikaförsäljning
kommun,
recept/1000 inv

290,88

268,45

266,52

223,68

231,5

Sjukfrånvaro
kommunalt anställda

6,5%

7,5%

7,2%

8,3%

8,07%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

totalt, (%)
Invånare med bra
självskattat
hälsotillstånd, andel
(%)

67,49%

69,35%

Delmål:
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska
förutsättningar.
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som
stimulerar till lek och utevistelse.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och
individer ska minska.
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk
och skadligt alkoholbruk.
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

4. God utbildning för alla
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Barn 1-5 år
inskrivna i förskola,
andel (%)

80,56%

81,75%

83,53%

81,72%

85,48%

Elever i åk 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
hemkommun, andel
(%)

79,57%

83,48%

80%

82,11%

84,58%

69,63%

79,06%

64,88%

70,39%

Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

85,71%

Gymnasieelever
med examen inom
4 år, hemkommun,
andel (%)

67,86%

69,44%

63,8%

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,

78,61%

78,68%

77,84%
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Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

24,35%

24,85%

25,58%

26,27%

34,35%

hemkommun, andel
(%)
Invånare 25-64 år
med eftergymnasial
utbildning, andel
(%)

Delmål:
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder
dem för att börja grundskolan.
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och
ändamålsenliga kunskaper.
4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.
4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och
fritidsliv för alla.
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska
öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

5. Jämställdhet
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Heltidsarbetande
månadsavlönade,
kommun, andel (%)

56,91%

58,64%

62,55%

65%

65,98%

Föräldrapenningdagar
som tas ut av män,
andel av antal dagar
(%)

25,67%

28%

27,1%

28,65%

29,37%

Tillfälliga
föräldrapenningdagar
(VAB) som tas ut av
män, andel av antal
dagar (%)

40,01%

41,5%

44,1%

42,1%

38,75%

Kvinnors
mediannettoinkomst
som andel av mäns
mediannettoinkomst,
andel (%)

75,07%

75,02%

74,99%

Delmål:
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och
pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar
om kön.
5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
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5.4 Öka andelen kvinnligt företagande.
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att
förbättra kvinnors arbetsvillkor.
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och
privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och
andra typer av exploatering.

6. Rent vatten och sanitet för alla
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

100%

100%

100%

Sjöar med god
ekologisk status, andel
(%)

18,18%

18,18%

18,18%

18,18%

37,83%

Vattendrag med god
ekologisk status, andel
(%)

0%

0%

0%

0%

15,06%

90,91%

90,91%

90,91%

90,91%

93,92%

Vattentäkter med
vattenskyddsområde,
andel (%)

Grundvattenförekomster
med god kemisk och
kvantitativ status, andel
(%)

Utfall 2020

Riket 2020
71,47%

Delmål:
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera
utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning
av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer.
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och
sjöar.

7. Hållbar energi för alla
Nyckeltal
Elavbrott, genomsnittlig
avbrottstid per kund
(SAIDI), minuter/kund
Fjärrvärmeproduktion
av förnybara
energikällor inom det
geografiska området,
andel (%)

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

124,74

300,97

726,11

98,99%

99,01%

Utfall 2020
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Nyckeltal
Slutanvändning av
energi totalt inom det
geografiska området,
MWh/inv

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

30,19

29,45

26,88

Utfall 2020

Riket 2020

Delmål:
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av
småskaliga energilösningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Bruttoregionalprodukt
(BRP), kr/inv

310 606,78

333 601,55

Invånare 16-24 år
som varken arbetar
eller studerar, andel
(%)

8,06%

7,55%

Långtidsarbetslöshet
25-64 år,
årsmedelvärde,
andel (%) av bef.

4,81%

4,68%

4,34%

4,65%

4,06%

Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år,
andel (%)

79,22%

80,16%

79,91%

Delmål:
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från
arbetsmarknaden.
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på
ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för
näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till
entreprenörskap och företagande.
8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur
och lokala produkter.
8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt
arbete.
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Tillgång till
bredband om
minst 100 Mbit/s,
andel (%)

48,44%

51,86%

54,37%

59,45%

77,11%

Befolkning i
kollektivtrafiknära
läge, andel (%)

62,3%

67,4%

67,5%

Delmål:
9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband
ska öka.
9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.

10. Minskad ojämlikhet
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Förvärvsarbetande
skyddsbehövande
och anhöriga
(flyktingar) 20-64
år, vistelsetid 4-6
år, andel (%)

40,3%

46,53%

50,85%

Brukarbedömning
daglig verksamhet
LSS - Brukaren
får bestämma om
saker som är
viktiga, andel (%)

63,75%

65,75%

Utfall 2020

Riket 2020

68,52%

72,81%

Delmål:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska
behandlas lika.
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung,
religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.
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10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga.
10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas.
10.8 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

11. Hållbara städer och samhällen
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Demografisk
försörjningskvot

0,85

0,85

0,86

0,87

0,89

Trångboddhet i
flerbostadshus,
enligt norm 2,
andel (%)

20,63

21,01

22,5

22,7

16,62

Utsläpp till luft
av kväveoxider
(NOx), totalt,
kg/inv

28,8

26,93

24,53

Utsläpp till luft
av kväveoxider
(NOx), totalt, kg

602 724,64

568 847,36

518 396,22

Utsläpp till luft
av PM2.5
(partiklar <2.5
mikrom). kg/inv

3,63

3,29

3,13

Utsläpp till luft
av PM2.5
(partiklar <2.5
mikrom), kg

75 945,22

69 531,55

66 184,67

Delmål:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i
kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och
offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- och cykeltrafikant.
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i
hela kommunen.
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12. Hållbar konsumtion och produktion
Nyckeltal

Utfall 2017

Insamlat
hushållsavfall totalt,
kg/person

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

300

Hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning,
inkl. biologisk
behandling, andel
(%)
Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

22%

23%

24%

Delmål:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär
ekonomi.
12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess
produktionsvärde ska öka med 50 procent till år 2030.
12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.

7,79

7,4

7,29

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv

162 969,58

156 239,77

154 034,51

Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

33,11%

30,13%

30,38%

24,22%

34,1%

Miljöbilar, andel av
totalt antal bilar i det
geografiska området,
(%)

12,66%

13,37%

13,74%

14,51%

14,11%

Genomsnittlig
körsträcka med
personbil, mil/inv

806,93

786,9

771,93

714,53

689,99
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Delmål:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska
sårbarheten vid ett förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.

14. Hav och marina resurser
Målet saknar nyckeltal.
Delmål:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad
verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom
åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig
fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan
på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Nyckeltal
Skyddad natur
totalt, andel (%)

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Riket 2020

3,89%

5,29%

5,3%

5,31%

6,86%

Delmål:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i
kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd
och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk
mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar
höga naturvärden och lockar till utevistelse.
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15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos
kommuninnevånare och besökare.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Nyckeltal

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Invånare 16-84 år som
avstår från att gå ut
ensam, andel (%)

Riket 2020
23,75%

Anmälda våldsbrott,
antal/100 000 inv

917,34

823,59

709,69

928,4

853,68

Förstagångsväljare som
röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet,
andel (%)

75,6%

83%

83%

83%

80,73%

-0,21%

-0,15%

3,8%

Verksamhetens resultat
kommun, andel (%) av
skatter och statsbidrag

Delmål:
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i
rad.

17. Genomförande och globalt partnerskap
Målet saknar nyckeltal.
Delmål:
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag
och civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda
2030 även utanför kommunens gränser.

Uppföljning av hållbarhetslöften
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med
åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att
uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas
fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram följer ett tema och har en
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är:
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Minskad klimatpåverkan (start 2019)
Ekosystem och biologisk mångfald (start 2020)
Vatten (start 2021)
Samhällsutveckling (start 2022)
Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje
åtgärdsprogram vilket innebär att de åtar sig att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter.
Tierps kommun har undertecknat hållbarhetslöften och detta arbete följs upp i tertialrapport 1.
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Bilaga 1 - Styrdokument
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2021-09-22.
Aktiverande styrdokument (måldokument)
De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda.
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas.
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan*
(* Denna typ av styrdokument fastställer i regel tjänstepersonsorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Vision för Tierps kommun

KS 2015.763

Gemensam service

2015-09-15

saknar datum

Biblioteksbruk, biblioteksplan för
Tierps kommun

KS 2019/226

Kultur och fritid

2019-04-09

2021-12-31

Avfallsplan

KS 2018/282

Medborgarservice

2020-04-15

2022-12-31

Boendeplan bostad med särskild
service för vuxna enligt 9:9§ LSS,
2016-2030

KS 2016.678

Vård och omsorg,
gemensam service

2016-09-20

2030-12-31

Cykelplan för Tierps kommun

KS 2016.601

Medborgarservice

2016-09-20

2030-12-31

Boendeplan för äldre i Tierps
kommun 2014-2035

KS 2014.436

Vård och omsorg,
gemensam service

2014-06-10

2035-12-31

Bostadsförsörjningsplan 20132025

KS 2012.660

Medborgarservice

2013-04-09

Saknar datum

Översiktsplan 2010-2030

KS 2011.211

Medborgarservice

2011-12-14

Saknar datum

Plan för kommunens ekonomi och
verksamhet

KS 2020.xxx

Gemensam service

tas årligen

tas årligen

Varuförsörjningplan för Tierps
kommun

KS 2019/441

Medborgarservice

2019-09-17

2024-09-17

Handlingsplan - Boendeplan för
äldre i Tierps kommun 2014-2035

KS 2015.273

Vård och omsorg

2015-03-10

Saknar datum

Funktionsnedsättning 2025

KS 2012/415

2013-06-11

2025-12-31

Program för uppföljning av och
insyn i kommunens verksamheter
2018-2019 samt 2020

KS 2019/893

2018-01-01

2020-12-31

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

KS 2019/530

2020-01-01

Per mandatperiod

Strategi för närvårdssamverkan i
Uppsala län 2021-2023

KS 2020/763

2021-01-01

2023-12-31

Digitaliseringsstrategi för Knivsta,
Östhammar, Heby, Tierp och
Älvkarleby samverkanskommuner

KS 2021/427

2021-06-08

2024-12-31

Gemensam service

Gemensam service
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Energistrategi för Tierps kommun

KS 2014.819

Medborgarservice

2014-12-16

Saknar datum

Näringslivsstrategi

KS 2010.111

Medborgarservice

2010-04-27

Saknar datum

Tillgänglighetsplan för offentlig
utemiljö i Tierps kommun

KS 2016.182

Medborgarservice

2016-04-05

2030-12-31

Trafikförsörjningsplan för Tierps
kommun 2005/2006

KS 2004/180

Medborgarservice

2004-11-02

Saknar datum

VA-plan

KS 2014.188

TEMAB

2014-06-10

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun

KS 2021/90

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och
behovsbedömning för miljö- och
hälsoskydd och strålskydd i Tierps
kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och behovsutredning
för offentlig livsmedelskontroll i
Tierps kommun

KS 2021/88

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Klimat- och energiplan för Tierps
kommun

KS 2020/810

Medborgarservice

2021-01-01

2022-12-31

Plan för ledning och samverkan
vid samhällsstörningar

KS 2021/355

Gemensam service

2021-04-27

2022-12-31

Internkontrollpan

Tas årligen

Gemensam service

tas årligen

tas årligen

Handlingsplan för kultur i Tierps
kommuns förskolor, skolor och
gymnasium

KS 2016.871

Kultur och fritid

2016-09-21

Saknar datum

Ledningsplan avseende
extraordinär händelse

KS 2008.327

Gemensam service

2008-06-17

Saknar datum

Strategi för kompetensförsörjning

KS 2021/438

Gemensam service

2021-05-26

2024-12-31

Kulturmiljöprogram för Bruksgatan
och Västerbruksvägen i Tobo

KS 2012.628

Medborgarservice

2013-04-23

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun

JN 2021/7

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Tillsynsplan och behovsbedömning
för miljö- och hälsoskydd och
strålskydd i Tierps kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Beslutade av kommunstyrelsen

Beslutade av jävsnämnden
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Tillsynsplan och behovsutredning för
offentlig livsmedelskontroll i Tierps
kommun

JN 2021/6

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Normerande styrdokument (förhållningsdokument)
De normerande dokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter sig,
såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska säkerställa
att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de utförs och av
vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande dokument.
Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm*
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Policy för lika rättigheter och
möjligheter

KS 2019/381

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

Säkerhetspolicy för Tierps
kommuns verksamheter

KS 2019.229

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

Policy för förtjänsttecken och
gåvor

KS 2020/772

Gemensam service

2020-11-03

2023-12-31

Policy för lönebildning

KS 2020/902

Gemensam service

2021-03-03

2023-12-31

Arbetsmiljöpolicy

KS 2020/901

Gemensam service

2021-03-03

2025-12-31

Finanspolicy

KS 2021/594

Gemensam service

2021-09-30

2025-12-31

Policy vid alkohol- och
drogproblem inom kommunens
verksamheter

KS 2020/903

Gemensam service

2021-03-03

2025-12-31

Policy för naturvård i Tierps
kommun

KS 2020/163

Medborgarservice

2020-05-12

2030-12-31

Folkhälsopolicy för Uppsala län

KS 2009.222

2009-09-15

Saknar datum

Idrotts- och fritidspolicy

KS 2015.697

Kultur och fritid

2015-10-15

Saknar datum

Kommunikationspolicy

KS 2010.260

Gemensam service

2010-10-01

Saknar datum

Gemensam service

2000-17-10

Saknar datum

Konkurrenspolicy
Kulturpolicy

KS 2015.696

Kultur och fritid

2015-11-15

Saknar datum

Pensionspolicy

KS 2005.156

Gemensam service

2005-08-01

Saknar datum

Policy för hållbar utveckling 2021 i
Tierps kommun

KS 2011.303

Gemensam service

2011-12-14

Saknar datum

Policy för intern och extern
kameraövervakning

KS 2008.395

Gemensam service

2009-12-01

Saknar datum

Tillgänglighetspolicy

KS 2008.104

Medborgarservice

2008-09-16

Saknar datum

Medborgarservice

2000-11-28

Saknar datum

Trafiksäkerhetspolicy
Upphandlingspolicy

KS 2011.107

Gemensam service

2011-04-05

Saknar datum

Vatten- och avloppspolicy

KS 2013.228

TEMAB

2013-05-01

Saknar datum
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Riktlinjer för avgifter inom vård
och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen och taxa i
anslutning till insatser enligt LSS

KS 2019/754

Vård och omsorg

2020-01-01

2020-12-31

Riktlinjer för styrdokument

KS 2017.218

Gemensam service

2017-05-31

2021-12-31

Riktlinje för kommunala
markanvisningar och
exploateringsavtal

KS 2019/738

Medborgarservice

2019-11-05

2023-12-31

Riktlinje för serveringstillstånd

KS 2020/644

Medborgarservice

2020-09-22

2025-12-31

Riktlinjer och principer för
medborgardialog

KS 2021/511

Gemensam service

2021-09-21

2025-12-31

Borgensprinciper för Tierps
kommun

KS 2021/593

Gemensam service

2021-09-30

2026-12-31

Riktlinje för ekonomisk styrning

KS 2017/991

Gemensam service

2020-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för att starta och driva
enskild barnomsorg i Tierps
kommun

KS 2016.422

Utbildning

2016-06-14

Saknar datum

Riktlinjer och anvisningar för vård
och behandlingar av vuxna

KS 2011.229

Individ och
familjeomsorg

2011-06-14

Saknar datum

Pensionsriktlinjer för Tierps
kommun

KS 2020/773

Gemensam service

2020-11-03

Saknar datum

Grafisk profil

KS 2003.174

Gemensam service

2004-01-01

Saknar datum

Bredbandspolicy

x

Medborgarservice

2000-04-04

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Arkivföreskrifter

KS 2008.49

Gemensam service

2008-01-29

Saknar datum

Attestreglemente för Tierps
kommun

KS 2019/877

Gemensam service

2020-01-01

2021-12-31

Kostriktlinje och vision för
kostverksamhet

KS 2013.300

Medborgarservice

2013-04-23

Saknar datum

Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism

KS 2016.359

Gemensam service

2016-07-01

2018-03-30

Kriskommunikationsplan för
Tierps kommun

KS 2018.617

Gemensam service

2018-12-18

2022-12-31

Kvalitetssäkring av stöd och hjälp
till barn och ungdomar i Tierps
kommun

KS 2012/599

Individ och
familjeomsorg

2012-12-04

Saknar datum

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar

KS 2007.440

Kultur och fritid

2007-10-09

Saknar datum

Regel för intern styrning och
kontroll

KS 2020/861

Gemensam service

2021-01-01

2024-12-31

Resepolicy

KS 2006.7

Gemensam service

2006-01-31

Saknar datum

Riktlinje för arbetsstipendium för
konstnärlig verksamhet i Tierps
kommun

KS 2017.960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum

Riktlinje för frivilligarbetare

KS 2012.683

Gemensam service

2013-01-29

Saknar datum

Beslutade av kommunstyrelsen
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Riktlinje för fördjupad samverkan
med det civila samhället - Idéburet
offentligt partnerskap,
upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt

KS 2019/899

Gemensam service

2020-03-24

2025-12-31

Riktlinje för hantering av bisyssla

KS 2021/439

Gemensam service

2021-05-26

2024-12-31

Riktlinje för individuellt förskrivna
hjälpmedel inom kommunal hälsooch sjukvård

KS 2020/98

Vård och omsorg

2020-04-01

Saknar datum

Riktlinje för intern kontroll och
insyn i kommunens verksamheter

KS 2017.450

Gemensam service

2017-10-01

2020-12-31

Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun

KS 2019/879

Gemensam service

2020-02-25

2025-12-31

Riktlinje för pedagogisk måltid
inom förskola, skola och omsorg

KS 2013.299

Utbildning

2013-05-01

Saknar datum

Riktlinje för prioriteringar vid
livsmedelsupphandlingar

KS 2021/482

Gemensam service

2021-05-28

2025-12-31

Riktlinje för rehabiliterande träning
i ordinärt boende enligt hälso- och
sjukvårdslagen

KS 2020/336

Vård och omsorg

2020-06-01

2023-05-31

Riktlinje för stöd och hjälp i
ordinärt och boende enligt
socialtjänstlagen

KS 2018.252

Vård och omsorg

2018-06-01

Saknar datum

Riktlinje för Tierps kommuns
samverkan med det civila
samhället

KS 2019/899

Gemensam service

2020-03-24

2025-12-31

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn
och elever i behov av
extraordinärt stöd

KS 2020/431

Utbildning

2020-06-12

2022-06-12

Riktlinjer för direktupphandling

KS 2012.643

Gemensam service

2013-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för fettavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun

KS
2015/1043

TEMAB

2016-02-09

Saknar datum

Riktlinjer för försörjningsstöd och
ekonomisk bistånd

KS 2017/990

Individ och
familjeomsorg

2018-01-01

Saknar datum

Riktlinjer för hantering av hot och
våld i arbetsmiljön

KS 2019.230

Gemensam service

2019-05-28

2023-06-30

Riktlinjer för insatserna
kontaktperson, ledsagare och
umgängesstöd

KS 2019/98

Individ och
familjeomsorg, Vård
och omsorg

2019-04-01

2022-04-01

Riktlinjer för investering

KS 2015/124

Gemensam service

2015-02-03

Saknar datum

Riktlinjer för officiell flaggning i
Tierps kommun

KS 2011/323

Medborgarservice

2011-09-06

Saknar datum

Riktlinjer för oljeavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun

KS
2015/1043

TEMAB

2016-02-09

Saknar datum

Riktlinjer för sociala bostäder i
Tierps kommun

KS 2019/554

Individ och
familjeomsorg

2019-09-03

2023-09-30

Riktlinjer för utmärkelsen årets
eldsjäl

KS 2017/960

Kultur och fritid

2018-01-01

Saknar datum
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Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid
familjehem överstigande tre år i
samma familjehem

KS 2011/205

Individ och
familjeomsorg

2011-05-31

Saknar datum

Rutin för tillämpningen av lex
Sarah inom kommunal
verksamhet

KS 2017/847

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

Rutin lex Sarah inom
yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet och verksamhet vid
Statens institutionsstyrelse

KS 2019/216

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

Styrdokumentför krisberedskap
och civilt försvar 2021-2022

KS 2021/356

Gemensam service

2021-01-01

2022-12-31

Organiserande dokument
De organiserande dokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de
kommunala bolagen.
Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv,
delegationsordning
Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Arbetsordning för
kommunfullmäktige och
fullmäktigeberedningar

KS 2021/229

Gemensam service

2021-04-07

2022-12-31

Instruktion för kommundirektör

KS 2017.946

Gemensam service

2018-01-01

Saknar datum

Reglemente för jävsnämnden

KS 2020/357

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Reglemente för kommunalt
näringlivsråd

KS 2019/897

Gemensam service

2020-01-01

2021-12-31

Reglemente för kommunstyrelsen

KS 2020/343

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Reglemente för
krisledningsnämnd

KS 2017.949

Gemensam service

2018-02-27

2021-12-31

Reglemente för valnämnden

KS 2020/358

Gemensam service

2020-05-12

2021-12-31

Ersättningar till Tierps kommuns
förtroendevalda - ERS 2012

KS 2019/278

Gemensam service

2019-12-12

2022-09-30

Reglemente uppdragsbeskrivning
för kommunalråd, oppositionsråd
och gruppledare

KS
2018/1023

Gemensam service

2019-01-01

2022-12-31

Reglemente för handikapprådet

KS 2013.430

Gemensam service

2013-08-01

Saknar datum

Reglemente för IT-nämnd

KS 2020/436

IT-nämnd

2020-07-01

Saknar datum

Reglemente för kommunalt
pensionärsråd

KS 2010.333

Gemensam service

2010-12-14

Saknar datum

Reglemente för lönenämnden

KS 2020/438

Gemensam service

2020-07-01

Saknar datum
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Reglemente för Tierps kommuns
revisorer

KS 2006.111

Stadgar för Stiftelsen för Tierps
kommuns stipendiefond

KS 2017.829

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen

KS 2019/783

Ägardirektiv för TEMAB
Fjärrvärme AB

Gemensam service

2007-01-01

Saknar datum

1978-02-28

Saknar datum

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Ägardirektiv för Tierp
kommunfastigheter AB

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Ägardirektiv för Tierps energi och
miljö Ab

KS 2019/783

Gemensam service

2019-11-05

Bolagen ska sen
fastställa

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Delegationsordning
kommunstyrelsen

publiceras
på insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Informationshanteringsplaner
(tidigare namn dokument- och
gallringsplan) för verksamheterna

Publiceras
på insidan

Gemensam service

Attestförteckning

uppdateras
regelbundet

Gemensam service

2019-01-01

2022-12-31

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

publiceras på
insidan

Gemensam service

Uppdateras
löpande

Uppdateras
löpande

Beslutade av kommunstyrelsen

Beslutade av Jävsnämnd
Delegationsordning jävsnämnden

Beslutade av IT-nämnd
Delegationsordning IT-nämnd

Beslutade av lönenämnd
Delegationsordning lönenämnd

Beslutade av Valnämnd
Delegationsordning valnämnd
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Externt riktade dokument
De externt riktade dokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och
ordningar) och taxor (avgifter).

Typer av dokument: Regel, taxa
Beslutade av kommunfullmäktige
Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

Regel för kommunalt partistöd

KS 2019/755

Gemensam service

2020-01-01

2022-09-30

Renhållningsordning

KS 2018.221

Medborgarservice

2018-05-01

2022-12-31

Regler för skolskjuts och elevresor

KS 2021/553

Utbildning

2021-09-21

2023-06-30

Lokala ordningsföreskrifter för
Tierps kommun

KS 2021/331

Gemensam service

2021-06-15

Saknar datum

Fastighetsägares skyldigheter
avseende gångbanerenhållningen
m.m

KS 2007.429

Medborgarservice

2007-10-23

Saknar datum

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Tierps kommun

x

Medborgarservice

1992-02-11

Saknar datum

Regler för Tierps kommuns
miljöpris

KS 2011.108

Kultur och fritid

2011-05-01

Saknar datum

Reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst

KS 2009.291

Vård och omsorg

2009-09-15

Saknar datum

Plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mätdata

KS 2020/707

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och dricksvatten

KS 2020/704

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria
läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

KS 2020/706

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

KS 2020/705

Medborgarservice

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för renhållning

KS 2020/822

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för service och tjänster i
anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer
med funktionsnedsättning

KS 2019/755

Vård och omsorg

2020-01-01

2021-12-31

Taxa för slamavgifter

KS 2020/821

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

Taxa för vatten och avlopp

KS 2020/820

TEMAB

2021-01-01

2021-12-31

Taxa grävtillstånd

KS 2020/363

Medborgarservice

2020-07-01

2021-12-31

Riktlinjer och avgifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

KS 2020/885

Utbildning

2021-03-03

2023-12-31

Taxa för nyttjande av kommunens
mark

KS 2020/815

Medborgarservice

2021-01-01

2024-12-31
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Taxa för felparkeringsavgift

KS 2020/322

Medborgarservice

2020-06-16

2025-01.01

Taxa avseende markpriser
och återtagningsavgift

KS 2017.689

Medborgarservice

2017-09-19

Saknar datum

Regler för taxor vid
korttidsuthyrning

KS 2015/698

Kultur och fritid

2016-01-01

Saknar datum

Taxa för kopior, avskrifter och
utskrifter

KS 2016.921

Gemensam service

2017-01-01

Saknar datum

Taxor och biljettyper vid baden i
Tierps kommun

KS 2014.803

Kultur och fritid

2016-01-01

Saknar datum

Diarienr

Dokumentägare

Gäller fr o m

Revideras senast

KS 2021/432

Medborgarservice

2021-06-08

2025-12-31

Medborgarservice

1993-01-01

Saknar datum

Beslutade av kommunstyrelsen
Regel för hemsändningsbidrag
Normer för utdelning av Tierps
kommuns företagarstipendium
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Styrdokument som upphört under perioden 2020-09-23 till 2021-09-22
Lokal tolkning av begrepp i plan och bygglagen (2010:900 och plan och
byggförordningen (2011:338), diarienr KS 2011/170. Gällde under perioden 2011-0419 till 2021-02-16
Lönepolicy, diarienr KS 2015/939. Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03.
Ersattes av Policy för lönebildning.
Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet, diarienr KS 2019/653. Gällde
under perioden 2019-09-03 till 2020-06-30
Policy för belönings och förslagsverksamhet, diarienr KS 2002/120. Gällde under
perioden 2003-01-01 till 2020-10-20
Policy för ersättning av utbildningskostnader, diarienr KS 1993/212. Gällde under
perioden 1993-04-27 till 2020-10-20
Regler för hantering av överskott , diarienr KS 2008/129. Gällde under perioden 200901-01 till 2021-04-07
Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor, diarienr KS 2008/128.
Gällde under perioden 2008-05-01 till 2020-10-20
Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år, diarienr KS 2016/84.
Gällde under perioden 2016-01-01 till 2021-03-03. Ersattes av Riktlinjer och avgifter
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Riktlinjer för ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritiden. Gällde
under perioden 1990-05-01 till 2020-10-20
Riktlinjer för hantering av bisyssla, diarienr KS 2012.658. Gällde under perioden
2013-02-01 till 2020-10-20
Skola 2020, diarienr KS 2013/530. Gällde under perioden 2013-12-17 till 2020-12-31
Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, diarienr KS 2020/52 Gällde
under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Ingår från 2021 i Tillsynsplan och
behovsutredning för miljöbalken och strålskyddslagen i Tierps kommun"
Äldre 2020, diarienr KS 2010/3. Gällde under perioden 2010-04-27 till 2020-12-31
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Bilaga 2 - Organisation
Politisk organisation
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige
har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år.
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022
Socialdemokraterna (S)
15
Vänsterpartiet (V)
3
Moderaterna (M)
7
Centerpartiet (C)
11
Kristdemokraterna (KD)
2
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
2
Sverigedemokraterna (SD)
8
Tabell: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022

Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan,
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunoch regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är
värdkommun för IT-nämnden.
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden.
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15
ersättare valda av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen
Fördelning av poster: ordinarie
Centerpartiet (C)
2
Kristdemokraterna (KD)
1
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
1
Moderaterna (M)
2
Socialdemokraterna (S)
5
Sverigedemokraterna (SD
2
Vänsterpartiet (V)
1

ersättare
2
1
1
1
2
4
2
2

Tabell: Fördelning av poster i kommunstyrelsen

Fyra utskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete och
omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en förhandlingsdelegation arbetar under
kommunstyrelsen. Utskotten och förhandlingsdelegationen har delegation att fatta vissa
beslut.
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet och
Näringslivsråd.
Tjänstepersonorganisation
Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål
och fattade beslut.
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning,
rådgivning, vägledning och service.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL)
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, öppen
förskola och boendestöd till medborgare som behöver stöd och hjälp.
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
elevhälsan.
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.
HR ger stöd till tjänstepersonorganisationen i arbetslivs- och personalfrågor.
Ekonomi ger stöd till tjänsteorganisationen inom ekonomi, verksamhetsplanering och
uppföljning. Ekonomi ansvarar för finans- och redovisningsfrågor.
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Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstepersonorganisationen stöd
inom, löneadministration, pensioner, nämnd-administration, dokumenthantering, upphandling,
digitalisering, kvalitet och utveckling.
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns
helägda bostadsföretag.
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun.
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den
sammanhållande länken.

Bild: Kommunens organisation från 2022-01-01.
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Bilaga 3 – IT-nämnden

Plan för IT-nämndens ekonomi
och verksamhet 2022 - 2024
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IT-nämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår
som en del i värdkommunens organisation.
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.
Nämnden ansvarar för:
Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
IT-relaterad support/helpdesk
Drift av kommunernas centrala servermiljö
Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommungemensamma IT-produkter och -tjänster
Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje
kommun
Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd
för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
Förvaltningarnas kommunikationsnät
Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:
I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och
IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Utvecklingsförutsättningar
Att bygga ett gemensamt ”Shared Service Center, SSC” genom projektet benämnt
SAMsourcing är det som dominerar IT-Centrums verksamhet sedan våren 2021. Projektet är
ytterligare ett steg i processen att slå samman IT-verksamheten för de fem kommunerna, med
egen, intern IT-drift och support. Projektet kommer att under hösten 2021 och framförallt
2022 bygga helt nya förutsättningar för både it-drift och support, med en modern och
framtidsanpassad teknisk infrastruktur som kan möta de fem kommunernas behov av
kapacitet och prestanda. Genom projektet skapas möjligheterna till en fullt ut gemensam itmiljö, möjligheten till utökad samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter och
därigenom skapas förutsättningarna som uttalats i visionen för IT-Centrum.
Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är
lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till
underleverantörer.
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Telefoni-projektet är slutfört i och med att även Östhammars kommun under våren 2021
implementerade den gemensamma lösningen som Telia levererar. Numera så kan
infrastrukturen inom telefoni betraktas som en och samma för de fem kommunerna. Det förs
samtal mellan vissa av medborgarkontoren/-centrum om ytterligare samverkan och stöd till
varandra.
Även print-projektet går mot sitt slut, fyra av de fem kommunerna är i mål med övergången
från den tidigare leverantören. Här kan man redan nu se en förändring i nyttjande av
utrustningen, både antalet enheter samt utskrifter minskar. Givetvis spelar pandemin en roll,
men man kan även se vissa förändringar i beteende hos användarna.
Två av IT-Centrums projekt är pausade fram till efter årsskiftet av ekonomiska skäl, det är
MIM-projekt samt Office 365, dock är ”TEAMS meetings Only” infört. Genom de
gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av
målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till itnämndens existens: digital infrastruktur.
Under 2021 startas nu arbetet med den kommande klientupphandlingen upp, målet är att nytt
avtal skall gälla från sommaren 2022 då nuvarande avtal upphör.
Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna
pågår, detta är en förutsättning för ytterligare samverkan och en viktig del i
Samsourcingprojektet. Ytterligare en viktig del i Samsourcing-projektet är ”datacenter”.
Preliminärt slutdatum för etableringen av ”datacenter” är satt till den 1 april 2022. Det här
innebär en gemensam servermiljö för de fem medlemskommunerna. Den nya lösningen ska
byggas i en konsoliderad och säker arkitektur som även ger möjligheter att på sikt skapa en
hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet. Strategin är att de närmaste 3-5 åren gradvis
införa molntjänster, då företrädesvis svenska molntjänster för serversystemen.

Nationell lagstiftning och styrande beslut
I delbetänkandet om Säker och kostnadseffektiv it-drift 1 pekar utredarna på de möjligheter
som uppstår genom Shared Service Center,SSC, detta är något som IT-Centrum skapar och
genom det arbeta som läggs ned på gemensamma upphandlingar och samordnade processer.
IT-förvaltningen arbetar vidare med att på olika sätt stödja målen i Agenda 2030 i de fem
kommunerna. Sedan våren 2020 och till idag har en enorm förändring och utveckling av
vardagen skett när det gäller resfria möten och samverkan över organisationsgränserna. De
demokratiska församlingarna har byggt en ny kompetens och en förståelse av möjligheterna
och begränsningarna med digitaliseringen under det sista året. De yrkesgrupper som vill locka
till sig framtida arbetskraft måste tillåta digitalpendling, med en avvägd mängd kontorsarbete
och ”där du är”-arbete. Tid och plats minskar i betydelse.
Den påverkan som covid19-virusets spridning har haft på digitaliseringen och på
distansarbete har omvittnats i både tidningar och tv. Där har både lyft fram möjligheterna med
och pekat på bristerna inom digitaliseringen. IT-Centrum förbereder nu för en gradvis

https://www.regeringen.se/48efac/contentassets/10a3aff9f8b847b48b35036d0907439e/saker-ochkostnadseffektiv-it-drift--rattsliga-forutsattningar-for-utkontraktering-sou_2021_1
1
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återgång till vad vi kallar 5-2 metoden. Av fem arbetsdagar tillbringas två eller tre dagar på
kontoret, övrig tid på distans.
Att förutspå vad som kommer att ske ”post-corona” är svårt, men en kvalificerad gissning är
att resfria möten kommer att minska något för att sedan etableras på en nivå som ändock är
flerdubbelt högre än innan pandemin. Vår strävan efter att stödja kommunernas verksamheter
och skapa möjligheter för samverkan mellan kommunerna kommer att påverkas positivt av
ovanstående. IT-förvaltningen arbetar för att eliminera tid och plats som hinder för rationell
samverkan mellan de fem kommunerna.
Välfärdskommissionen presenterade i december 2020 en avsiktsförklaring mellan regeringen
och SKR om ökad digitalisering och minskat it-krångel. Ökad digitalisering är i huvudsak
kärnverksamheternas uppdrag att genomföra, dock med IT-Centrums stöd. Vad gäller minskat
it-krångel så vilar det tungt på it-förvaltningen. Här behöver investeringar göras i verktyg som
underlättar den dagliga hanteringen av den stora ökning av enheter och systemstöd som
verksamheterna skaffat sig under de senaste två, tre åren. Ett bättre stöd minskar inte bara itkrånglet, det stärker it-säkerheten.

Mål och uppdrag
Som nämnts i inledningen är IT-Centrums uppdrag nu att konsolidera it-infrastrukturen och
att samsourca it-driften och supporten för de fem kommunerna. Under denna process ska
organisationen även undersöka om det finns lämpliga delområden som kan utföras effektivare
av en extern underleverantör.
Strategin är att de kontakter som ligger närmast kärnverksamheterna; support, kundstöd,
utveckling samt applikationsdrift ska finnas i egen regi. Under dessa delområden kan det
finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan utföra effektivare. Som exempel
kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient- samt leveransprocessen och
telefoni i extern regi eller via en tjänsteleverans. Vi har redan idag en gemensam
telefoniplattform och skrivarmiljö för de fem kommunerna samt ett gemensamt licensavtal
med Microsoft. Våra mål är nu att:
Konsolidera till en redundant serverplattform
Samverka i ett gemensamt AD
Samverka i en gemensam Tenant
Stärka it-säkerheten
Under de senaste månaderna har det blivit tydligt att IT-Centrum behöver investera i itsäkerheten. DDOS-attacker, fishing-mail och andra störningar sker numera regelbundet. Våra
attackytor är både fler och större. Det digitala skyddet behöver stärkas kring kommunerna.

97 av 127

Digitalisering driver ökande volymer
Antalet klienter samt antalet ärenden försätter att öka under 2021 på ett oroande sätt. Siffrorna
för supportärendena för årets första 8 månader pekar på en ökning med ytterligare dryga 25%
efter förra årets redan kraftiga ökning. I de fem kommunerna så finns det strax under 23 000
datorer, ipads och smartphones. Digitaliseringen inom kommunerna är fantastisk och ger stora
möjligheter för verksamheterna. IT-Centrum behöver förstärkas med framförallt bättre
gemensamma it-verktyg för att kunna möta det ökande behovet.

Strategi - Samsourcing
IT-centrum har som uttalad strategi att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att
de servar flera kunder. Internt inom IT-centrum uttalas detta som ”högre upp i värdekedjan”
och att vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer. Det är
en multisourcad strategi med egen beställarkompetens och ett nära och öppet förhållande med
våra partnerföretag. IT-centrums personals unika kompetens, att ha både en grundläggande
kompetens av detalj-planer, digitala portfolios och problematiken inom biståndsbedömning
och att samtidigt ha ”IT” som sitt modersmål är vår USP(Uniqe Sales Point), vår unika fördel.
Det finns egentligen ingen anledning för en kommun att ha en egen IT-organisation, om ITmedarbetarna inte förstår villkoren som t.ex. personalen på ett bibliotek arbetar under.
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är
väsentligt för IT-centrum.
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Budget
Budgeten för it-nämnden behöver justeras upp de kommande åren om förvaltningen ska
kunna minska de störningar som verksamheterna drabbas av samt skapa möjligheter för
gemensamma lösningar över kommungränserna i form av ytterligare samverkan. IT-Centrum
ser fram emot det kommande samarbetet i ”C tillsammans”.
Från 2020 till 2021 justerades inte IT-Centrums budget upp med en enda krona. Den nya
budgetmodellen som arbetats fram av ekonomidirektörerna i de fem kommunerna medför att
en rörlig del för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade
licenskostnader och utökat behov. I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det
ökande antalet klienter i kommunerna. Från 2019 till 2021 har antal enheter i de fem
kommunerna ökat från 14817 till 18534, en ökning på över 25%. Ökningen av klientantalet
bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedöms till: 2022 +9%, 2023
+4,5%, 2024 2,25%.
Framförallt är det skolans ”ett till ett” som nämnts i tidigare års budgetdokument som driver
det ökade klientantalet, men även att övriga verksamheter digitaliserar och skaffar sig handenheter i form av mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer.
IT-nämndens budget föreslås som grund att öka med 3,21% för att täcka de ökande
licenskostnaderna samt en förstärkning av it-säkerheten. Detta fördelas med 1% uppskrivning
av medlemsavgifterna, 1% uppskrivning av kommunspecifika avgifter och 9% uppskrivning
av it-tjänsteavtalet.
Utöver det så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från extern leverantör till egen
regi. Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på
flytten från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.
Den serverpark (3 platser: Östhammar, Tierp, Stockholm) som de fem kommunerna nyttjar är
gammal och service och garantier slutar gälla. De tidigare investeringarna är avskrivna redan
innan it-nämnden bildades. Vår it-driftsmiljö behöver omgående bytas ut. Driftsstörningar har
skett och riskerna för ett haveri ökar. En budgetoffert pekar på ca 30 miljoner i investering
eller en hyra på ca 6,7 miljoner om året under fem år. Här redovisas kostnaden för den nya
servermiljön i driftsbudgeten nedan.
IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem
medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndes kostnader de beställningar på fler
enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför.
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Nämndens budget

Verksamhetens driftsbudget
IT-nämndens budget ökar under 2022 dels p.g.a. projektkostnaden för att samsourca it-driften
för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya gemensamma serverplattformen samt
för att stärka it-säkerheten.
ÅRSBUDGET
Jan 22 - Dec 22
Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

80 146 000,00 kr
80 146 000,00 kr

Personalkostnader
Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa kostnader
RESULTAT

-

26 978 000,00 kr
1 475 000,00 kr
49 24 700,00 kr
630 000,00 kr
130 300,00 kr
1 300 000,00 kr

-

80 146 000,00 kr
0 kr

Verksamhetens investeringsbudget
För att skapa möjligheter för samverkan kring en central serverlösning både för IT-Centrum
och kärnverksamheterna krävs investeringar i kommunikation genom ett 10 Gigabitsnät
mellan kommunhuvudorterna. Denna investering påbörjas under 2021 (4,3 miljoner) och
slutförs under 2022.

100 av 127

Centrala Investeringar
Central kommunikationslösning
Central servermiljö

2022
800

2023
1000
2000

2024
1000
2000

Övrigt
Summa

500
1 300

500
3500

500
3500

Fördelning av kostnader per kommun
Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.

Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar

2022
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

2023
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

2024
26,3%
9,8%
17,2%
21,5%
25,2%

Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med
budget 2022 för medlemsavgifter.
Fördelning medlemsavgift
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
10773
4636
6759
8298
10341
40807

2023
12655
5337
7990
9837
12144
47693

2024
12908
5444
8150
10034
12387
48922

Kommunspecifika kostnader
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
321
638
6952
6354
56
14322

2023
324
645
853
853
57
2732

2024
331
657
870
870
58
2786

IT-tjänsteavtal
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
6579
2452
4303
5378
6304
25016

2023
6875
2562
4496
5621
6588
26142

2024
7030
2620
4598
5747
6736
26730
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Total kostnad per kommun
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2022
17673
7726
18014
20031
16701
80145

2023
19854
8543
13339
16311
18789
76837

2024
20269
8721
13617
16651
19181
78439

Uppföljning
Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga
uppföljningar, prognoser och delårsbokslut. Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har
tagit fram underlag för respektive kommun. Dessa används för att uppdatera
fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med ekonomicheferna i de fem
medlems-kommunerna sker en gång per månad för att vi löpande ska följa utvecklingen.
Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive
medlemskommuns kostnader kan följas upp. Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och
kommer att jämföras både med andra IT-nämnder och inom de fem medlemskommunerna för
att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare områden att förbättra.

Nyckeltal
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Bilagor
KA-rapport Augusti - Tierp
KA-rapport Augusti - Knivsta
KA-rapport Augusti - Heby
KA-rapport Augusti - Älvkarleby
KA-rapport Augusti – Östhammar

Referenser
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://www.kolada.se/
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Bilaga 4 - Lönenämnden

Plan för Lönenämndens ekonomi
och verksamhet
2022-2024
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Tierps kommun │815 80 TIERP
│Telefon:

Lönenämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Lönenämnden skapar förutsättningar för att samverkan kan ske mellan Tierp, Knivsta och
Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är värdkommun.
Lönecentrum ska med effektivitet och flexibilitet stödja och ge service till chefer, medarbetare
och politiker i alla kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löne- och
pensionsområdet. Detta ska ske genom kontinuerlig kompetensutveckling och genom att
ständigt prova nya vägar och utveckla användningen av personalsystemet. Det krävs att
Lönecentrum har förståelse för verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem.
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna
och Lönecentrum samt en gränsdragningslista mellan lönefrågor och HR-frågor. Styrgruppen
som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, beslutar om förändringar och
förbättringar som ska ske inom området.
Kundgruppen består av HR-representanter och system och verksamhetsutvecklare samt vid
behov lönekonsult. Kundgruppens syfte är att fånga upp alla behov ifrån verksamheterna, lösa
operativa frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra olika utredningar inom
löneområdet.
Utvecklingsförutsättningar
Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och mycket
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system.
Möjligheterna är stora men det krävs resurser och kompetens för att kunna nyttja
möjligheterna.
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner, i
vårt närområde. IT-förvaltningen med fem kommuner har öppnat för möjlighet till ett utökat
samarbete inom löneområdet med både Östhammar och Heby kommun. Tekniska
förutsättningar för samgående med Östhammars kommun finns då samma HR- och
lönesystem används och den gemensamma IT-förvaltningen hanterar driften. Dessa
förutsättningar saknas när det gäller Heby. Lönecentrum och Östhammars löneenhet har
påbörjat ett samarbete som kommer fortsätta i form av olika arbetsgrupper som arbetar med
aktuella frågor inom löneområdet.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant.

Förändringar
System- och verksamhetsutveckling
Arbetet med fortsatt digitalisering fortsätter utifrån tidigare planering.
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Kompetensutveckling
För att kunna utnyttja fördelarna som digitalisering och automatisering kan innebära krävs
även att kompetensen hos medarbetarna följer samma riktning och utvecklas. Arbetet som
lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, vilket kräver ytterligare
kompetensutveckling. Medel avsätts för utbildning/utveckling av både lönekonsulter,
systemförvaltare och system- och verksamhetsutvecklare.
Bemanningsenheten (TimeCare)
Automatiseringen fortgår enligt plan.
Bokningsassisten arbetar idag emot förskolan och kosten i Tierp.
Attestering av genomförda bokningar används av Tierp möjligheten att använda sig av
automatisk attestering finns även för Knivsta och Älvkarleby.
Mål och uppdrag
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner
kring lönehantering. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
Nämndens budget
Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.
Den totala avgiften för Lönecentrum beräknas bli något förändrad till år 2022.
Driftsbudget 2022

Verksamhetens intäkter

Budget 2022
11043,00

Utfall 2020
10065,00

Prognos 2021
11043,00

Personalkostnader
Lokalhyror
Hyra/leasing datorer
Totalt löpande kostnader såsom el, porto, mm
Intern ersättning IT inkl telefoni
Totalt dataprogram
Datakonsulter
Totalt resor, hotell och kurser, mm
Totalt övrigt, friskvård, sjukvård
Verksamhetens kostnader
Överskott/underskott

7776
670,00
50,00
176,00
110,00
1992,00
129,00
100,00
40,00
11043
0

7338,00
707,00
17,00
107,00
112,00
1714,00
44,00
25,00
1,00
10065,00
0

7567,00
600,00
30,00
169,00
110,00
2062,00
365,00
120,00
20,00
11043,00
0
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Avgifter per kommun år 2022
Fördelning Avgift 2021,
Fördelning
Avgift 2022, tkr
2021
tkr
2022
Tierp
49%
5412
49%
5412
Älvkarleby
21%
2319
20%
2209
Knivsta
29%
3202
30%
3312
TEMAB
1%
110
1%
110
Totalt
100%
11043
100%
11043
Kommun

Budget 2022-2023
Lönecentrums största kostnader är personalkostnader och licenskostnader för de olika system
som används. Licenskostnaderna uppräknas årligen enligt SCB Tjänsteproduktionsindex.
Kostnaderna för respektive kommun förändras utifrån antalet lönespecifikationer året innan
vilket kan skifta något varje år.
Uppföljning
Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.
Delårsbokslut redovisas för ekonomiberedning och i lönenämnd.
NKI genomförs i september via enkät till samtliga användare av lönecentrums tjänster.
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Bilaga 5 – Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB.
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB
FjärrvärmeAB.

Del 1 Allmänna direktiv
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB
(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 5560882325), nedan kallas dessa bolaget.
2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
fastställda av bolagsstämma.
Bolaget som en del av den kommunala organisationen
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av
kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin
(framtagen av Region Uppsala).
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen.
4 § Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande,
rapporteras till fullmäktige.
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet,
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område.
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med
Kommunstyrelsen.
Kommunens direktivrätt
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.
6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel
förnyas minst en gång per mandatperiod.
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Kommunens ledningsfunktion
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med
extraordinär händelse.
Sekretess
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Fullmäktiges ställningstagande
Fullmäktiges ställningstagande
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende
a) investeringar större än 500 basbelopp eller är av principiell betydelse,
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag,
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är
av principiell betydelse, och
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Samverkan med kommunen och övriga bolag
15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag.
Granskningsrapporten
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.
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Information och ägardialog
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om
dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så
påkallar.
18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet.
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin
verksamhet.
19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4,
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan
inverka på bolagets verksamhet.
21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av
a) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde, och
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida.
22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte
kan tas av både kommunen och av bolaget.
23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören.
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte.
Kommunal koncernredovisning och budget
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i
enlighet med kommunens tidplan.
25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.
26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till
lekmannarevisorns/-ernas granskning.
27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
Suppleanter
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin
suppleant om detta.
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
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30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som
ledamot.
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior,
avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar.
Arkivföreskrifter
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget.
33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun.
Bolagsstämma
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig.
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Del 2 Bolagsspecifika direktiv
Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen,
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen.
Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet.
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och
försäljning.
2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget.
3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att
a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet,
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och annat avfall som faller under
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster,
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå,
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets
egen verksamhet,
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser,
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar,
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar,
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan
hantera sitt avfall,
h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av
samförläggning.

Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget.
5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att
a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering
och hantering av avfall,
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b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i
enlighet med direktiv 2008/98/EG,
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget,
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning,
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt,
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett
medborgarperspektiv.
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
Budget och verksamhetsplan
9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för
nästkommande år under maj månad.
10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige.
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess
övriga bolag).
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TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme.
Bolagets ändamål
3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara
energikällor.
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med
tillägg av 3,0 procent.
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom
nytt ägardirektiv.
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda
händelser kan avkastningen reduceras.
11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren.
12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha
det som ett långsiktigt mål.
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Budget och verksamhetsplan
13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad.
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för
a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren.

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling.
3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader.
Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget.
5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden.
6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att
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agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning
och/eller avyttring av fastigheter och mark.
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB,
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna
instruktion.
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren,
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås
varje år.
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital.
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen.
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där,
- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse.
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Budget och verksamhetsplan
16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år
under maj månad.
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala
kompetensen.
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar
samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet.
7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa
hållbarhetslösningar.
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8 § AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen,
framförallt den del som orsakas av bostadssegregation.
9 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
10 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
11 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
13 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga
principer.
14 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %.
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet.
15 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna
kapital i bolaget.
16 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 §
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
17 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering.
Budget och verksamhetsplan
18 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under
maj månad.
19 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan.
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Finansiering
20 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar,
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå.
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Bilaga 6 – Detaljerad investeringsbudget, nettoexploatering och
tomtförsäljning
Investeringsbudget detaljerad
Plan 2022-2024

Budget 2021

2022

2023

2024

Exploatering
Triangelparken
Siggbo Trädgårdsstad
Wallskoga skede 2
Kronhjortsvägen
Bondegatan

7 750 000
8 450 000
500 000
0

5 000 000

25 000 000
500 000

70 000

1 100 000

Västra Libbarbo
Utgifter på omsättningstillgångar
Summa exploatering

20 000 000

200 000
500 000

500 000

500 000

500 000

10 550 000

5 570 000

33 750 000

20 700 000

500 000

0

2 000 000

10 500 000

10 000 000

0

Övrigt
Lejonet/Fredners torg
Busslinga Tierp
Trollsjön

100 000

GC-vägar

4 285 000

Åtgärder Örbyhus centrum

1 500 000

Vendelbadet
Örbyhus sporthall

1 338 000
0

3 250 000
0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000
0

4 500 000
0

0

0

0

Trafikmiljö Månkarbo skola

1 000 000

Skärplinge anslutning förskola

2 000 000

Servicehus Fågelsundet
Lekplatser o grönområden

375 000
3 500 000

1 000 000

3 500 000

1 000 000

11 925 000

5 925 000

250 000

6 925 000
0

250 000

5 925 000
0

Snö o sanddeponier

1 052 000

800 000

400 000

0

Verksamhetsfastigheter

1 550 000

675 000

1 125 000

1 125 000

Markinköp

2 000 000

2 000 000

2 000 000

23 000 000

Naturåtgärder

6 338 000
0

2 250 000

3 850 000

5 150 000

400 000

860 000

760 000

460 000

Trafik, belysn, beläggn, broar mm
Ställplatser

Primärkarta
Kosten
Digitalisering

500 000
200 000

Summa övrigt

34 638 000

28 460 000

28 285 000

55 660 000

Totalt MBS

45 188 000

34 030 000

62 035 000

76 360 000

Tabell: Investeringsbudget, detaljerad för Medborgarservice
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Nettoexploatering och tomtförsäljning
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan sälja till
markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom markanvisning där
kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det kommunen själv som är
exploatör.
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en exploateringsfastighet
värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken, tillgångar i form av gator,
parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av tomtmark. Finansieringen av ett
exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur finansieringen ska ske beslutas av kommunens
politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens
politiska ambition.
FASER
I Tierp kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt.
Initiering och behovsutredning
Utredning och fysisk planering
Planering inför genomförande
Genomförande
Försäljning
Slutredovisning
Nettoexploateringskalkylen
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, som
avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är exploatör och omfattar ej framtida drift och
underhåll. Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommer från fasen
planering inför genomförande till försäljnings-fasen.
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för avsikt att
den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter.
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 och
LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader och andra
allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift.
Under hela perioden 2022-2024 planeras 27 642 tkr i inkomster och 60 020 tkr i utgifter för all
exploatering. 2022 års exploateringsutgifter uppgår till 5 570 tkr och ingår även i kommunens
investeringsredovisning och investeringsbudget. Inkomster från tomtförsäljning prognostiseras uppgå
till 4 310tkr under 2022. Nettot av kommunens exploateringsprojekt beräknas till – 1 259 tkr 2022.
De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2022 är Siggbo Företagspark samt
förtätningsplanerna Bondegatan i Tierp samt Kvarnvägen i Örbyhus samt någon av kommunens övriga
tomter.
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Tomtförsäljningskalkylen
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid försäljning och
kostnader för omsättningstillgången.
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig prisnivå.
Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens gällande marktaxa
antagen av KF komma att användas.
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som betjänar
exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA ingår normalt inte i underlaget för
beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen.
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till tillgången
enligt köpeavtalet.
Kommunens resttomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat framåtledes då det inte
finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för dessa. Dessa områden avses
Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, Fagerviken, Karlholm och Månkarbo.
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av tomtmark, dvs
försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i kommunens
driftbudget. Motiveringen är att exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida
avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.
Kort om de större pågående exploateringsprojekten
Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel, kontor,
idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens Skede 1 blev färdig under 2020.
Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och Räddningsstationen, Rogers Däck,
Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta, Ingemar Rääf Invest och Crosshallen. Flera etableringar, tex
Trebo Industrifastigheter i Tierp, Maya Delorez samt HM Limträ AB och Tierps Padel Center är
påbörjade, men det finns fortfarande mark till salu och intresset för området är stort.
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för kontor, bostäder,
förskola och vårdboende. Etableringar inom område B är ett upphandlat vårdboende samt BoKlok som
färdigställt 32 bostadsrätter inom området. Lillskär AB, område D, har påbörjat sin etablering av
bostadsrätter. Inom område A bygger Elinelund Bostad hyresrätter. Kvar till försäljning är område C,
vilket troligtvis kommer att markanvisas under 2021 för färdigställande 2023-2024.
Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder, kontor,
handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat två infarter till
området. Planerna för den nya stadsdelen Siggbo Trädgårdsstad innebär dock flera åtgärder som kan
påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området. Länsstyrelsen ser över detta innan resterande del
av genomförandet kan påbörjas. Etapp 1 Södra Villorna planeras närmast inför genomförande och
försäljning.
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och skola. All
tomtmark är såld och kvar finns en separat större tomt avsedd för bostäder, skola eller vård. Denna är
inte såld. Den allmänna platsmarkens skede 2 planeras genomföras under 2023.
Då efterfrågan på villatomter i Tierp är stor har man under 2021 antagit tre förtätningsplaner. Under
2022 förväntas tre tomter av dessa i centrala Tierp bli sålda samt två tomter i Örbyhus. Under 2022
finns ännu inga förtätningsplaner planerade.
Kommunen har även lediga tomter i Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs,
Fagerviken, Karlholm och Månkarbo till försäljning
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Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark

2022

2023

Prognos vid
total
slutförsäljnin
g per 210831

2024

*Intäkter skrivs med positivt tal
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal
Tierp
DP1055 Handelsområdet försäljning exploateringsmark

0

0

0

4 781 680

DP1055 Handelsområdet bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-1 238 004

Resultatpåverkan

0

0

0

3 543 676

DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark

0

0

0

936 045

DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-6 720

Resultatpåverkan

0

0

0

929 325

1 419 660

984 600

1 024 200

40 399 800

-187 161

-129 805

-135 026

-5 452 442

1 232 499

854 795

889 174

34 947 358

DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark

0

17 700 000

0

30 500 000

DP1045 Siggbo Företagspark försäljning exploateringsmark
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan

DP1058 Triangelparken bokfört värde exploateringsmark

0

-208 527

0

-661 586

Resultatpåverkan

0

17 491 473

0

29 838 414

DP1036 Trädgårdsstaden försäljning exploateringsmark

0

0

0

155 265 169

DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-7 885 131

Resultatpåverkan

0

0

0

147 380 038

DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark

0

2 573 505

0

6 211 380

DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark

0

-71 415

0

-264 301

Resultatpåverkan

0

2 502 090

0

5 947 079

1 525 590

0

0

1 525 590

DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark

-110 445

0

0

-110 445

1 415 145

0

0

1 415 145

DP 1070 Klockars väg försäljning exploateringsmark

0

0

0

620 730

DP 1070 Klockars väg bokfört värde exploateringsmark

0

0

0

-61 820

Resultatpåverkan

0

0

0

558 910

0

0

0

4 247 100

0

0

0

-113 067

0

0

0

4 134 033

967 725

0

0

1 485 000

DP 365 Kvarnvägen bokfört värde exploateringsmark

-42 000

0

0

-62 296

Resultatpåverkan

925 725

0

0

1 422 704

Resultatpåverkan

Söderfors
DP432 Söderfors Företagspark försäljning
exploateringsmark
DP432 Söderfors Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
Örbyhus
DP 365 Kvarnvägen försäljning exploateringsmark
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Övriga tomter
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015

397 600

451 850

597 960

30 459 060

Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före 2015

-21 928

-24 920

-1 860

-1 918 043

Resultatpåverkan övriga tomter före 2015

375 672

426 930

596 100

28 541 017

Resultat från exploateringsverksamheten

3 949 040

3 783 815

1 485 274

258 657 699

Total försäljning exploateringsmark

4 310 575

21 709 955

1 622 160

276 431 554

Totalt bokfört värde exploateringsmark
Summa Resultat från exploateringsverksamheten

-361 535

-434 667

-136 886

-17 773 855

3 949 040

21 275 288

1 485 274

258 657 699

Tabell: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark Tierps kommun
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PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN

Nettoexploaterings-område

* Inkomster skrivs med positivt tal
* Utgifter skrivs med negativt tal
DP1055 Handelsområdet -FAS Slutredovisning
+ Försäljningsinkomster
+ Investeringsbidrag
- Anläggningstillgångar
- Omsättningstillgångar
- Medfinansieringsavtal
Summa nettoexploatering

2022

2023

Prognos per
210831 vid
slutrapport
och
slutförsäljning

2024

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4 781 680
0
-4 981 419
-1 238 004
-2 693 333
-4 131 076

DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
-70 000
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
-70 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

936 045
0
-1 136 166
-6 720
-206 841

DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning
Försäljningsinkomster
1 419 660
984 600
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar infrastruktur
0
0
Anläggningstillgångar markreserv
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Medfinansieringsavtal
0
0
Summa nettoexploatering
1 419 660
984 600

1 024 200
0
0
0
0
0
1 024 200

40 399 800
0
-42 229 555
-2 412 359
-5 452 442
-3 622 952
-13 317 508

DP1066 Vallskogagärdet- FAS Initiering och behovsutredning-Pausad detaljplan
Försäljningsinkomster
0
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
17 700 000
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
-7 750 000
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
9 950 000

0
0
0
0
0

30 500 000
0
-32 002 851
-661 586
-2 164 437

0
0
-20 000 000
0
0
-20 000 000

155 265 169
0
-170 038 728
-7 885 131
-5 386 667
-28 045 357

DP1036 Trädgårdsstaden -FAS Genomförande
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
-5 000 000
Omsättningstillgångar
0
Medfinansieringsavtal
0
Summa nettoexploatering
-5 000 000

0
0
-25 000 000
0
0
-25 000 000

Fortsättning nästa sida
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DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

2 573 505
0
-500 000
0
2 073 505

0
0
0
0
0

6 211 380
0
-5 580 564
-264 301
366 515

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 525 590
0
-1 100 000
-110 445
315 145

DP1056 Östra Bäggeby -FAS -Utredning och fysisk planering-Pausad detalplan
Försäljningsinkomster
0
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DP1070 Klockars väg -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

620 730
0
0
-61 820
558 910

DP432 Söderfors Företagspark- Fas Genomförandet pausat
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4 247 100
0
-9 714 279
-113 067
-5 580 246

DP365 Kvarnvägen Örbyhus-FAS Försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 485 000
0
0
-62 296
1 422 704

DP1069 Bondegatan -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
1 525 590
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
1 525 590

967 725
0
0
0
967 725

Fortsättning nästa sida
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DP363 Västra Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående plan
Försäljningsinkomster
0
0
0
Investeringsbidrag
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
-200 000
Omsättningstillgångar
0
0
0
Medfinansieringsavtal
0
0
0
Summa nettoexploatering
0
0
-200 000

0
0
0
0
0

Översikt investering på omsättningstillgång
-500 000

-500 000

-500 000

-3 000 000

Övriga resttomter
FAS -Försäljning
Försäljningsinkomster
397 600
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
397 600

451 850
0
451 850

597 960
0
597 960

30 459 060
-1 918 043
28 541 017

TOTAL SUMMA INKOMSTER
4 310 575
TOTALSUMMA UTGIFTER
-5 570 000
SUMMA ÅRLIG NETTOEXPLOATERING -1 259 425

21 709 955
-33 750 000
-12 040 045

1 622 160
-20 700 000
-19 077 840

276 431 554
-301 672 728
-25 241 174

Tabell 11: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun
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