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Tierps kommun
Förvaltningsberättelse
Prognosticerat resultat för 2021 är 48,2 mnkr. Det är alltså 28,1 mnkr bättre än budget. Den
stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 50,2 mnkr.
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna får nu bedömas som
något säkrare än tidigare prognoser förutsatt att inget ytterligare händer med anledning av
Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som betydligt positivare än den som
budgeten bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av skatteintäkterna..
Utfallet på koncernnivå är 55,7 mnkr jämfört med förra året då utfallet var 16,7 mnkr alltså en
förbättring med knappt 39 mnkr. Prognosen pekar på ett resultat på 48,7 mnkr mot budget på
24,8 mnkr vilket är 24 mnkr bättre än budget.
Koncernen har under perioden minskat sin långfristiga skuld 49 mnkr och är nu totalt 2 152
mnkr och låneskulden är 100 400 kr/invånare jämfört med 103 200 kr vid årsskiftet.
Den 21 september fattade kommunfullmäktige beslut om en större ombudgetering till bland
annat grundskolan och individ- och familjeomsorgen.

Händelser av väsentlig betydelse
Under året har pandemin fortsatt att inverka på verksamheten och samhället.
Tierps kommun har tillsatts en ny kommundirektör, Helena Carlsson efter att Randi
Graungaard slutat. Det har fått följdverkningar på chefsposterna vilket innebär att chef
Gemensam Service, chef Kultur och Fritid är under rekrytering.
Det pågår en fastighetsutredning som förväntas bli klar under hösten-21.
Projektering av Kyrkskolan och Solgläntan är igång och har genererat 10,9 mnkr i kostnader
En organisationsutredning avseende grundskolans framtida organisation pågår.
Under 2020 och 2021 har två stora systeminföranden pågått, det är Stratsys för
verksamhetsplanering/uppföljning samt Proceedo för e-handel.
Skatteprognosen för Tierps kommun har skrivits upp flera gånger för 2021 under året.
Däremot förväntas 2022 ge sämre skatteintäkter än tidigare prognoser.

Förväntad utveckling
Verksamhet
Tierps kommun förväntas gå mot ett stort överskott trots stora avvikelser på vissa
verksamheter. Därför beslutade kommunfullmäktige den 21 september om en
tilläggsbudgetering för att ge verksamheterna en bättre ekonomisk grund att stå på. Det
innebar att bland andra Grundskolan och Individ- och familjeomsorgen fick ett kraftigt
budgettillskott på 12 respektive 10 mnkr. Med hänsyn taget till dessa tillskott så är
Grundskolans ekonomi i balans och Individ- och familjeomsorgens underskott halveras.
Skulle den nya budgeten gällt så hade vi haft dessa budgetavvikelser;
Medborgarservice
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Äldreomsorgen

+ 5,9 mnkr

Individ- o familjeomsorgen -11,1 mnkr
Gymnasieskolan

- 7,9 mnkr

Grundskolan

+ 2,0 mnkr

Övriga verksamheter har avvikelser +/- 2 mnkr
Tack vare de omställningskostnader som togs förra året samt det effektiviseringsarbete som
pågår inom flera verksamheter så har kommunen förhoppningar om en fortsatt god ekonomi i
balans.
Vi kommer dock fortsatt ha stora utmaningar bland annat inom individ- och familjeomsorgen,
äldreomsorgen och utbildning. För individ- och familjeomsorgen så kommer konjunkturen de
närmaste åren och den social dumpingen blir avgörande för enhetens framtida ekonomi.
Inom utbildning och äldreomsorgen blir demografins utveckling helt avgörande för deras
kostnadsutveckling.
Däremot pågår ett intensivt effektiviseringsarbete med organisationsutveckling m.m. på
många enheter.
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra.
Det finns också fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin
har gjort att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och
arbetsträningsverksamheter har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge
resultat på sikt. Kommunen har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom
att ingå i ännu ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som
startats upp genom projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler
målgrupper. Den segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader
mellan geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och
utrikesfödda är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här
spelar civilsamhället en stor roll.
För detaljer avseende uppföljning av delmålen under Agenda 2030, se avsnitt Uppföljning
verksamhetsmål.
Finansiella mål
I år förväntas resultat stanna på + 48,2 mnkr vilket är betydligt bättre än budget. När
dessutom inte investeringsnivån når upp till budget, 43 mnkr jämfört med budget på 61,3, så
kommer soliditeten att förbättras jämfört med 2020.
Några prognosticerade nyckeltal
Nettokostnadens andel av skatter och bidrag 96,5 %
Årets resultat 48,2 mnkr
Resultat i förhållande till skatter och bidrag 3,5 %
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse 35 %
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 19 %
Inga nya lån kommer att tas upp under 2021.
Det vi kan se för planperioden 2022-2024 är att våra ekonomiska nyckeltal kommer att
ytterligare förbättras under perioden om planen genomförs, t.ex.
Delårsrapport
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Soliditeten 2024 cirka 40 respektive 25 %
Årets resultat uppfyller samtliga år målet 2 %.
Helårsprognos jämfört med budget
Som tidigare nämnt så förväntas kommunen göra ett betydande överskott på 48,2 mnkr, vilket
i huvudsak beror på ökade statsbidrag och skatter.
Av verksamheterna är det medborgarservice, äldreomsorgen och förskolan som visar positiva
avvikelser ned 13,8 mnkr, 4,7 mnkr respektive 1,6 mnkr mot budget.
Förklaring till medborgarservice överskott är ökade intäkter avseende exploatering och
deponin. För äldreomsorgen avser överskottet statsbidrag och närvårdsplatser och förskolans
överskott är ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och IKE, (interkommunala
ersättningar).
Övriga verksamheter visar negativa avvikelser mot budget. Totalt är verksamheternas
avvikelse -22,1 mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen –
21,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, gymnasieskolan -7,9 mnkr och
funktionshindradeomsorgen -2,2 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är köp av
tjänster som för placeringar, skolskjutsar, konsulter och inhyrd personal.
Underskotten härrör sig från
För Individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader barn och unga, (SISplaceringar), ökat försörjningsstöd p.g.a. social dumpning samt minskade statsbidrag.
För Grundskolan är det personalkostnader, skolskjutskostnader, skolmåltider samt uteblivet
effektiviseringsarbete.
Jämförs augusti prognosen med maj prognosen så är det enbart gymnasieskolan 4,7 mnkr,
individ- och familjeomsorgen 4,0 mnkr samt funktionshindradeomsorgen 1,6 mnkr som
försämrat sin prognos medan övriga verksamheter förbättrat sina prognoser. Det är framför
allt medborgarservice + 13,4 mnkr och äldreomsorgen +6,6 mnkr som förändrat sina
prognoser. Totalt är avvikelsen +8,8 mnkr mellan prognoserna.
För koncernen är prognosen + 48,7 mnkr jämfört med budget på 24,8 mnkr. Bolagen bedriver
sin verksamhet i enlighet med budget.
Koncernredovisning
Mnkr
Utfall 202008
Tierps
kommun

Utfall 202108

Prognos

Budget

Skuldförändring

Långfristig
skuld

10,70

53,90

48,20

20,10

-50,00

282,50

ABTB

1,00

2,00

0,00

1,60

0,00

875,00

TKAB

4,30

-2,30

-2,80

0,00

0,00

510,00

TEMAB

0,74

-0,64

-1,60

-0,10

0,72

385,70

Fjärrvärme

0,00

2,70

4,90

3,20

0,00

98,70

16,74

55,66

48,70

24,80

-49,28

2 151,90

Totalt

Delårsrapport

6(86)
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Ekonomisk uppföljning
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Driftrapport
Drifttabell (tkr)
Verksamhet
Revision

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

-591

-458

-1 625

-1 625

0

-1 195

Valnämnd

-15

0

-22

-29

7

0

Jävsnämnd

-20

-16

-35

-44

9

-25

Lönenämnd

0

1

0

0

0

0

IT-nämnd

0

330

14

0

14

0

Gemensam service

-49 875

-80 546

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

Medborgaservice

-24 031

-26 739

-39 321

-53 144

13 823

-35 852

Kultur och Fritid

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

Förskola

-86 332

-86 546

-137 985

-139 566

1 581

-135 457

Grundskola

-179 996

-181 451

-283 945

-273 984

-9 961

-290 193

Gymnasium

-86 670

-87 397

-127 689

-119 751

-7 938

-130 627

Äldreomsorg

-181 467

-180 449

-278 998

-283 672

4 674

-264 863

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

Individ- och
Familjeomsorg

-107 781

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 821

Verksamheternas
resultat

-836 929

-858 859

-1 292 868

-1 270 775

-22 093

-1 287 768

890 807

869 545

1 341 075

1 290 852

50 223

1 287 181

53 878

10 686

48 207

20 077

28 130

-587

********************

*************************

Funktionshindradeomso
rg

Finansiering
Resultat
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Investeringsrapport
Investeringstabell (tkr)
Verksamhet
IT-nämnd

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

-1 415

-208

-7 400

-8 600

1 200

-208

0

0

-200

-750

550

0

-14 678

-15 213

-28 666

-45 188

16 522

-15 213

Kultur och Fritid

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-709

Förskola

-192

-246

-750

-750

0

-246

Grundskola

-485

-365

-1 100

-1 100

0

-365

Gymnasieskola

-904

-56

-1 500

-1 500

0

-56

Äldreomsorg

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-817

0

0

-350

-350

0

0

-406

-335

-350

-350

0

-335

-18 879

-17 949

-43 012

-61 284

18 272

-17 949

********************
Gemensam service
Medborgarservice
*************************

Funktionshindradeomsor
g
Individ- och
familjeomsorg
Summa investeringar

Uppföljning verksamhetsmål
Sammanfattning måluppföljning
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra.
Tierps kommuns verksamheter har precis som resten av samhället fortsatt påverkas av den
pågående pandemin även under 2021. Stora delar av kommunens verksamheter bygger på att
människor ska kunna träffas vilket har gjort att mycket fått stå tillbaka. En skillnad har dock
märkts i jämförelse med föregående år. I samband med att vaccinationen kom i gång för
riskgrupperna kunde aktiviteter börja anordnas i mindre skala, vilket har en positiv effekt för
den psykiska hälsan.
Det faktum att både personal och elever varit tvungna att vara hemma vid minsta symptom
skapar naturligtvis svårigheter i skolans verksamheter. Något som exempelvis spiller över på
kostenhetens arbete för minskat matsvinn, eftersom det varit mycket svårt att förutse behovet
av antal portioner. Skolresultaten vid terminsslut bland niorna och i gymnasiet var bättre än
året innan. Förändringen är positiv och visar att det utvecklingsarbete som sker ger resultat,
även om det inte ännu går att säga om det är en ihållande trend.
Det finns fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin har gjort
att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och arbetsträningsverksamheter
har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge resultat på sikt. Kommunen
har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom att ingå i ännu ett IOP
(idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som startats upp genom
projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler målgrupper. Den
segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader mellan
geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och utrikesfödda
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är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här spelar
civilsamhället en stor roll.
I det arbete med de mål som berör den ekologiska hållbarheten är kommunen starkt beroende
av andra aktörer, företag och privatpersoner. Klimatförändringen kan inte stoppas utan att alla
hjälper till. Företagen vill ställa om men vet inte alltid hur, och ett nätverk för att bolla dessa
frågor har börjat träffas under året, efter att ha legat på paus under pandemin. Under året har
det konkreta arbetet för att ställa om kommunens egna verksamhetsbilar till fossilfritt
påbörjats. Arbete för att höja kompetensen inom området klimatanpassning pågår samtidigt
som mycket arbete redan görs, exempelvis genom att anlägga våtmarker och planera in
grönstrukturer i nybyggda områden.
Nedan visas ett urval av de aktiviteter som pågått i kommunen under året för att bidra till
målen. En mer fullständig analys av måluppföljelsen görs i samband med årsredovisningen,
då även nyckeltalen analyseras närmare.

Kommun och inflytande
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska
öka.

KSU har genomfört tre medborgardialog under första halvan av året: genomfört och avslutat
medborgardialog i den komplexa frågan som gäller situationen runt skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge, avslutande dialoger runt rekreationsområdet i Örbyhus, samt
insamlingen av synpunkter runt hur barn- och ungas inflytande kan öka.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid har nära samarbete med föreningar samt deltar i framtagandet av den lokala
överenskommelsen (LÖK) mellan kommunen och föreningslivet.
(Kultur- och fritid)

Medborgardialog kring skolutveckling.
(Utbildning)

Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kan en ökad känsla av delaktighet
att ske, verksamheten har för avsikt att införa personcentrerad vård vilket pausats pga Covid.
Däremot har vi genomfört mer personcentrerad vård utifrån Covid då en större hänsyn tagits
till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större utsträckning.
Arbetet med att inrätta fler brukarråd/referensgrupper har pausats pga covid
(Vård- och omsorg)

Delårsrapport

21(86)

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.

E-tjänster har fortsatt implementerats i verksamheten, då dessa nyligen införts är det ännu för
tidigt för att kunna följa upp på uppstådda effekter.
Fortsatt ha uppdrag och samarbeten med olika enheter inom Medborgarservice. Pågår
uppdrag för Kultur och fritid. Löpande kontakt och samarbete med utvecklarna på IFO och
Vård och omsorg, framförallt i införandet av 2c8. Även genomfört uppdrag åt Vård och
omsorg. I samband med medborgardialog har vi även haft samarbete med Utbildning.
(Gemensam service)
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband ska öka.

59,5 % av Tierps kommuns invånare har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 70,7 %
har tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband.
(Gemensam service)
16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Upprätthålls nuvarande resultatnivåer är ekonomin långsiktigt hållbar.
(Gemensam service)
16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska
fler år än två år i rad.

Soliditeten ligger under 40 procent och har minskat både 2018, 2019 och 2020, men 202108
har soliditeten förbättras med 3 procentenheter till 32 procent. Det är för tidigt att säga om
detta är början till en trend med ökad soliditet.
(Gemensam service)
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.

Genom fortsatt arbete med att öka samverkan både internt och externt har verksamheten hittat
samordningsvinster. Detta avser bl.a. juristtjänst till Heby kommun och även arbetet
gemensamt med Älvkarleby kommun och region Uppsala inom ramen för nära vård.
Samtliga sekreterare deltar nu aktivt i kommunsekreterarnätverket i länet. Fler möjligheter till
samverkan kan bli aktuella när covid-restriktionerna släpper.
Vi deltar även i Klimatforum Uppsala län (KUL), #Uppsalaeffekten, Glokala Sverige,
Fossilfritt 2030, länsstyrelsens nätverk för miljöstrateger, SKR:s nätverk för samverkan med
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civilsamhället.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid erbjuder och utvecklar aktiviteter och fritidsutbud till olika åldrar och
målgrupper, i nära samverkan med det civila samhället.
(Kultur- och fritid)

Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och
gymnasieskolan/vuxenutbildningen
Dessutom har utbildningen samverkan med Uppsala universitet inom Fosam,
Skolledarakademin samt partnerskolarbetet.
(Utbildning)

Flertalet aktiviteter har genomförts under våren/sommaren 2021 Samverkan med för att
utveckla aktivitets och fritidsutbudet har genomförts i liten skala tillsammans med kultur och
fritid samt FUB
En strukturerad samverkan med region Uppsala har genomförts kontinuerligt under perioden.
Genom sitt deltagande i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder har
verksamheten goda möjligheter till samverkan i funktionshinderfrågor.
(Vård- och omsorg)
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt
till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.

Vid samtliga upphandlingar som inkluderar transporter sätts incitament vid utvärderingen av
anbud som gör anbudsgivares investeringar i fossilfria transporter lönsamma. Under året är
det endast upphandling av livsmedel som genomförs gemensamt med andra kommuner,
upphandlingen innehåller incitament för att genomföra transporterna med fossilfria drivmedel.
Upphandlingen är ännu inte avslutad.
(Gemensam service)
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.

Arbetet för att stärka tilliten pågår på flera håll. Arbetet för att stärka samverkan med
civilsamhället och sociala företag förväntas på sikt bidra till detta mål. Det arbetet har fortsatt
under våren, aningen hämmat av pandemin pga att träffar med civilsamhället inte kunnat
anordnas.
(Gemensam service)
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Arbetet med att utveckla arbetet med att presentera och tillgängliggöra vad vi gör samt
resultat i brukarundersökningar inklusive åtgärder och resultat kommer återupptas.
(Vård- och omsorg)

Barnomsorg och utbildning
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad
och förbereder dem för att börja grundskolan.

Elevhälsoplanen har uppdaterats och samtliga skolor har arbetat med stöd för kränkande
behandling.
En satsning på naturvetenskap i form av lektorer och en seminarieserie kring NO/Ma inleds
under hösten.
Årshjul, pedagogiska bokslut, uppföljning av resultat och underlag för SKA-modulen i
Stratsys har tagits fram.
Förstärkt arbete med karriärlärare.
I syfte att utveckla undervisningsskickligheten används ett system för genomförande,
dokumentation och analys av lektionsobservationer.
(Utbildning)
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Genom ökad samverkan mellan Näringsliv och turism och skolan ser vi ett ökat engagemang.
(Medborgarservice)

Ungdomar i Tierp kan få hjälp och stöd på fritidsgårdarna med läxor, körkortsteori samt att
skriva CV för att söka arbete.
(Kultur- och fritid)

Årlig personalenkät, med några tydliga resultat:
1. Utveckla pedagogiskt innehåll och lärmiljöer som inspirerar och utmanar.
2. Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer.
92% av personalen är nöjd med förskolan i sin helhet, vilket är fler än föregående år. I
fritextsvaren återkommer problemet med bristfälliga lokaler.
Vårdnadshavarnas skattning av samverkan mellan förskola och hem är mer positiv än
föregående år.
Grön flagg certifieringar inom många förskoleområden.
(Utbildning)
Delårsrapport

24(86)

4.4 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för
utomhuspedagogik.

Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för
utomhuspedagogik, coronapandemin har dock inneburit att antalet besök på eller från
Naturskolan har minskat under året.
(Utbildning)
4.6 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor.

Det totala meritvärdet något högre än föregående läsår, för högskoleförberedande program
nästan 4% högre, för de yrkesförberedande programmen något lägre.
(Utbildning)
5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns,
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen.

Verksamheten har tillgängliggjort omklädningsrum för alla på hemtjänsten Västra då det
inrättades könsneutrala omklädningsrum.
Arbetet med IBIC Individens behov i centrum har säkerställt att insatserna sker utifrån
individens behov oavsett kön.
(Vård- och omsorg)
5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa
föreställningar om kön.

Anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) sker i ett digitalt
system.
Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
(Utbildning)
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.
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Bo, trafik och miljö
6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa
dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)

Tillsyn enskilda avlopp, industriverksamheter och jordbruk har genomförts under perioden för
att bidra till målet.
(Medborgarservice)
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en
hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga
grundvattennivåer.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)

Arbete pågår för att säkerställa att inte bebygga vattenskyddsområden.
(Medborgarservice)
6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland
våtmarker, floder och sjöar.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)
7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta
införandet av småskaliga energilösningar.

Kommunen köper enbart förnyelsebar el.
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(Gemensam service)

Ständigt pågående men begränsad möjlighet pga. pandemi. Flertalet träffar och
inspirationsträffar är inplanerade under hösten 2021 för våra företag med bland annat Uppsala
klimatprotokoll.
(Medborgarservice)
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom
energieffektivisering.

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.

Del av framtagandet av ny översiktsplan, samt i detaljplanearbetet.
(Medborgarservice)
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.

Upphandling av fossilfritt tankställe med biogas har avbrutits när inga anbud lämnats. Arbetet
fortsätter dock.
(Gemensam service)
10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk
segregation motverkas.

Den segregationskartläggning som färdigställts i våras ingår nu som ett underlag i framtida
planering.
(Tierps kommun)
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.

Markanvisningsavtal styrs till att möjliggöra ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
I kriterier för försäljning av mark, behandlas bl. a. boendekostnader - möjligheter till bostäder
som många har råd att efterfråga. Kommunen vill gynna producenter som är villiga att bygga
bostäder av god kvalitet till rimliga priser.
(Medborgarservice)
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11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara
att planera i kollektivtrafiknära lägen.

Kommunen har planberedskap för mer än 300 bostäder i dagsläget.
(Medborgarservice)
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.

Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Under andra kvartalet 2021 har fyra nya etjänster lanserats. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och planeras lanseras inom
kort. Integration mot Tillväxt- och samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är
under utveckling. Integrationen kommer att minska det manuella arbetet.
(Gemensam service)
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

Under våren 2021 har förberedelser gjorts inför höstens satsning att öka återanvändningen av
möbler och andra produkter i kommunen, för att minska avfall, utsläpp och kostnader.
(Gemensam service)

Delvis uppfyllt, ökat arbete med minskat matsvinn och att nyttja våra resurser rätt.
(Medborgarservice)
12.2 Matsvinnet ska minska.

Antal sålda klimatlådor för att minska matsvinnet: En liten ökning mot föregående år i
september. Minskat svinn Jan-Sep ca 200kg via denna låda.
(Medborgarservice)
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12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera
en cirkulär ekonomi.

Möte har hållits med hållbarhetsstrateg, praktikant KSU samt upphandlingsenheten. Syftet var
att identifiera prioriterade aktiviteter för att öka hållbarheten i kommunens upphandlingar och
inköp. Bland annat att synliggöra klimat- och miljöavtryck av kommunens konsumtion samt
att tydliggöra att varje verksamhet har ansvar för att minska sin konsumtion och göra hållbara
val. Arbetet fortsätter och kommunikation gentemot verksamheterna kommer vara central.
(Gemensam service)

Ständigt aktuell, workshop har genomförts med företag i syfte att skapa en bättre dialog
mellan företag/kommunen. Dessutom har flertalet träffar skett i projektet Mer närproducerat i
Tierps kommun där ett av huvudsyftena är att få producenter att gå med i DIS systemet för
livsmedel som införts under 2021.
(Medborgarservice)
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser.

Arbete för att minska klimatpåverkan från kommunens upphandlingar och inköp påbörjades
under våren. Förberedelser för ett projekt under hösten för att minska inköp av möbler.
Samordning av arbetet för fossilfria transporter inom det geografiska området Tierps kommun
påbörjade under våren, för att snabba på arbetet.
(Gemensam service)

Kostenheten av arbetat med att öka medvetenheten om att avboka, och samköra
mattransporter vid lov och ledigheter. Ökad samverkan om detta har skett under sommaren,
vilket givit frukt i återbetalning till våra kunder (ca 450 tkr ).
(Medborgarservice)
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.

Hänsyn tas till framtida klimatförändring vid öp-planering samt detaljplanering samt
förhandsbesked. Kommunen deltar i regionala närverk för att öka kompetensen i frågan.
(Medborgarservice)
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13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år
2030.

Kommunen deltar fortsatt aktivt i projektet Fossilfritt 2030 som leds av Biodriv Öst. Under
våren 2021 har en utredning om omställning av den egna fordonsflottan och centralisering av
fordonspoolen genomförts m h a särskilt utpekade medel för ändamålet under 2021. Arbetet
med omställningen av fordonsflottan fortsätter och bland annat upphandlingsenheten är
engagerade i frågan. Arbetet för att skapa förutsättningar för tankställe för biogas fortgår
också i samarbete mellan kvalitet och strategisk utveckling, upphandlingsenheten,
samhällsbyggnad och Biodriv Öst. Viss samverkan i frågan sker även med Region Uppsala.
(Gemensam service)
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Planering och utförande pågår kontinuerligt. Även tillsyn av enskilda reningsanläggningar.
(Medborgarservice)
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.

Under första halvåret 2021 har förberedelser inför att anta hållbarhetslöften för vatten
påbörjats. Detta kommer att leda till fler åtgärder och framför allt ökad samverkan internt och
externs för att arbeta med vattenfrågor.
(Gemensam service)
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter,
bland annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.

Arbete har påbörjats för att utveckla fiskvandringsvägar, både i egen regi samt samverka med
externa parter.
(Medborgarservice)
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande
och förvaltning i kommunens orter.

Att utveckla grönområden vid detaljplanering ligger i fokus.
(Medborgarservice)
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15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.

Löpande planering, samverkan samt eget utförande av skötsel av naturreservat.
(Medborgarservice)
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.

Pågår löpande i drift samt projektform.
(Medborgarservice)

Kultur, fritid och friluftsliv
3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar.

Kontinuerlig utveckling, exempelvis nya gång/cykelvägar, boule/paddel-banor renovering
utav badanläggningar, nya lekplatser, utegym, upplåter mark för fritidsaktiviteter, deltar i
arbete för att utveckla tillgängliga badplatser och vandringsleder.
(Medborgarservice)

Det pågår hela tiden en utveckling av verksamheterna för att nå fler och öka tillgängligheten.
Flera aktiviteter har erbjudits under året, så som föreläsningar, författarsamtal,
konstutställningar m.m.
(Kultur- och fritid)

Under våren och sommaren har flertalet aktiviteter genomförts på våra boenden inom
äldreomsorg samt funktionshindradeomsorg. Aktiviteterna har genomförts på smittsäkert sätt
och har till största del genomförts utomhus. Kunder från hemtjänst områden harr bjudits in i
mindre skala, detta för att kunna hålla avstånd och minimera smittspridningen. Arbetet med
interna och externa aktörer har pågått men i mindre omfattning. Dock har aktiviteter fått en
mer individuell prägel då dessa genomförts i större utsträckning enskilt.
(Vård- och omsorg)
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.

Ett ständigt pågående arbete med att tillgängliggöra och anpassa lokaler och utomhusmiljö.
Planerade åtgärder 2021 är genomförda: Ledskärs fågeltorn som är anpassat för personer med
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funktionsvariationer invigdes i augusti. Bättre skyltning och åtgärder på stigar vid Rossholm
för lättare framkomlighet. Påbörjat utökning av parkeringen till området. LONA projekt vid
Hjällsjön för att förbättra tillgängligheten. T e x så har bryggorna som är anpassade för
rullstolar förbättras.
(Kultur- och fritid)

Arbetet med att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteter har fortgått och kunskapen
från FINA-projektet har fortsatt implementerats på verksamheterna avseende uteaktiviteter.
Detta arbete har fortgått löpande under våren då det har varit fokus på uteaktiviteter för
kunderna utifrån Covid-19. Flera aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva sen
också gemensamt med FUB.
(Vård- och omsorg)
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.

Utveckling av fler tätortsnära naturområden. Arbetet fortsätter vid våra olika områden b la
Hjällsjön och Vegavallen. Även uppdatering av ny grill vid Fiskvandringsvägen i Karlholm
är på gång.
(Kultur- och fritid)

Ett förslag till att förbättra utemiljöerna, med utgångspunkt av tillgängliga, ändamålsenliga
ytor som stimulerar till utevistelse har tagits fram för Vendelgården och Wesslandia.
Programhandlingen som är ett förslag har tagits fram av en landskapsarkitekt, En
projektgrupp har tillsatts som tittar på olika alternativa lösningar utifrån programhandlingen
och en ekonomisk kalkyl ska tas fram för att därefter beställas.
(Vård- och omsorg)
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett
rikt kultur- och fritidsliv för alla.

Kultur och Fritids verksamheter och anläggningar bidrar till välbefinnande för alla:
Lärcentrum ger medborgare i Tierps kommun möjlighet att studera på distans. Livspusslet
underlättas eftersom studenterna erbjuds möjlighet att studera samt avlägga tentamen i
hemkommunen. Detta sker helt kostnadsfritt. För brukare från andra kommuner uttages en
avgift i samband med tentamenstillfällena.
(Kultur- och fritid)

Andelen studerande inom vuxenutbildningen alla utbildningsformer fortsätter att öka/vara
hög.
(Utbildning)
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5.3 Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors
behov och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.

Jämställd verksamhet är en ledstjärna för alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Exempel:
Arbetet fortsätter utifrån HBTQ certifieringen. Tydligare markering har gjorts på dörrarna vid
Aspenbadet.
(Kultur- och fritid)

Elevenkäter visar skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller bl.a. trygghet och mående,
det är dock stora skillnader mellan olika skolor. Analys utifrån kön är en viktig del i
kvalitetsarbetet och åtgärder sätts in utifrån de olika behov som finns.
(Utbildning)

Inom biståndsenheten pågår arbete för jämställda biståndsbeslut och utbud av insatser och
aktiviteter. Detta sker genom avidentifierade ärendedragningar.
I arbetet med vård och omsorgscollege pågår marknadsföring för att få in fler pojkar/män på
VoO-utbildningen.
(Vård- och omsorg)
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.

Barn med funktionsvariationer har inom Tierps Kulturskola en sällsynt stark uppsättning
kurser att välja och samarbetet med skolan har under lång tid varit fruktbart. Se även mål 3.1.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten arbetar aktivt i det dagliga arbetet med frågan. tex genom att utge anpassad
information för de olika målgrupperna. Detta har varit extra viktigt under pandemin för att
kunna ge konkret information och förklara konsekvenserna av en pågående pandemi.
Inflytandegruppen Kung.Nu inom funktionshindradeomsorgen ställde om sina möten till helt
digitala, detta har gjort att gruppen har fortsatt arbetet med kundernas inkludering i samhället
genom planering av aktiviteter som ska genomföras när vi kan återgå till att ses fysiskt och
kunna genomföra det som planerats. Det har genomförts en heldags workshop tillsammans
med regionen, Innovations jakten. Workshopens fokus var inflytande och delaktighet. Kung.
Nu deltog i workshopen och bidrog med mycket bra tankar och idéer att arbeta vidare med
lokalt för oss i Tierp.
(Vård- och omsorg)
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11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.

"Folkmusikprojektet" är något som funnits i snart 25 år. I detta träffar alla Förskoleklasser i
kommunen en folkmusikpedagog från Kulturskolan. Barnen får hör historierna bakom
instrument och musik vilket ger dem en naturlig ingång till vårt särpräglade musikaliska
kulturarv. Nyckelharpan lyfts här fram och de allra flesta barnen får tack vare
Folkmusikprojektet en bra grundkännedom om vårt immateriella kulturarv.
Kulturarvstrappans verksamhet pågår som vanligt, och bidrar mycket till detta mål.
(Kultur- och fritid)
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Kultur och Fritid värnar om och utvecklar tätortsnära friluftsliv kontinuerligt. Arbetet
fortsätter vid våra olika områden b la Hjällsjön och Vegavallen. Även uppdatering av ny grill
vid Fiskvandringsvägen i Karlholm är på gång.
(Kultur- och fritid)
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för
naturlig fiskreproduktion.

Andelen MSC-märkt fisk ser låg ut i statistiken, svårigheter kring leveranser och tillgång och
korrekt statistik under Corona påverkar detta.
(Medborgarservice)
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska
fritidsbåtars påverkan på marina ekosystem.

Pågående arbete men är tidskrävande, kräver bred samverkan samt mycket finansiering.
(Medborgarservice)
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Kartläggning för att minska den onödiga plastanvändningen i den kommunala verksamheten
har inte påbörjats ännu men detta är ett av våra hållbarhetslöften för klimatet och kartläggning
planeras under 2022.
(Gemensam service)
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15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.

Arbetet med att utveckla Hjällsjön, Vegavallen fortgår. Ledskärs fågeltorn och kanotleden har
invigts under året.
(Kultur- och fritid)
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.

Sker kontinuerligt i besökskartor, på hemsida, sociala medier, virtuella guider med mera.
(Medborgarservice)

Under 2021 har uppgradering av skyltar i friluftsområdena genomförts.
(Kultur- och fritid)

Näringsliv och arbete
5.4 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Målet ingår i det ordinarie arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster, och
se till att all rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Arbete pågår
för att skapa tydlighet i utformning av annonser och rekrytering.
(Utbildning)
5.5 Öka andelen kvinnligt företagande.

Inga specifika träffar riktade till kvinnor har genomförts på grund av pandemin samt hög
arbetsbelysning på enheten. Planerar att genomföra en aktivitet 8 mars 2022.
(Medborgarservice)
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står
långt från arbetsmarknaden.

Praktikplatser har fortsatt ej kunnat tillhandahållas på grund av pandemin.
(Gemensam service)
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Arbetet med IOP och sociala företag ökat intresset för att samverka och hjälpa människor
långt från arbetsmarknaden och nya projekt samt samverkansform är igång. Detta har
resulterat i att kommunen har kunnat skriva fler IOP avtal med civilsamhället. Fler verktyg för
att skapa utveckling inom området undersöks som exempelvis Mikrofonden, ökad samverkad
med Coompanion och hur kommunen kan använda sig av effektmätning för att nå bästa effekt
både för individen och kommunen.
(Medborgarservice)

Samverkan har skett mellan IFO/AME, Skolan och arbetsförmedlingen för att kunna stödja
personer i att få tillgängliga arbetstillfällen. Vård och omsorg erbjöd praktikplatser i början av
året för att sedan pausas pga Covid. Vård och omsorg är delaktiga i ett ESF projekt för att öka
antalet sociala företag samt att förbättra den interna samverkan för att bättre kunna arbeta för
de deltagare vi har inom våra verksamheter som tex AME, IFO samt daglig verksamhet
(Vård- och omsorg)
8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Kontinuerlig samverkan sker dock har pandemin påverkat vår möjlighet att få in information
eftersom träffarna har minskat och/eller företagens fokus har varit någonting annat.
(Medborgarservice)

Inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetas det aktivt med ungdomarna fram till den dag
de fyller 20 år. Risken för utanförskap är påtagligt stor när ungdomen inte längre omfattas av
KAA, och inte fullföljt sin gymnasieexamen.
(Utbildning)
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.

Vi arbetar utifrån Kommunallagens Likställighetsprincip och följer kommunala taxor och
riktlinjer, tagna i KF.
(Medborgarservice)
8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder
till entreprenörskap och företagande.

Fysiska företagsträffar och org. företagsbesök har i och med pandemin fått ersatts av digitala.
Det är svårare att upprätthålla relationer digitalt och företagen har haft mycket annat att
Delårsrapport

36(86)

prioritera. Dock har informationsträffarna vi arrangerat haft en bra uppslutning och i oktober
är förhoppningen att starta fysiska träffar igen. Nya och gamla företag väljer att etablera sig
eller att expandera i Tierps kommun, vilket skapar en positiv effekt inom flera områden.
Bättre placering i undersökningen om företagsklimat (av Svenskt näringsliv) än 2019 samt att
vi ligger bra till i jämförelsevis med andra kommuner i Uppsala län (3e plats). Från placering
174 till 138 2020. Ny ranking släpps 22 september.
(Medborgarservice)
9.3 Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.

har under våren deltagit i nätverk för att öppna upp för möjliga samarbeten med bland annat
Högskolan i Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.
(Gemensam service)

Sker kontinuerligt, dock har samverkan minskat i och med minskat antalet fysiska träffar.
(Medborgarservice)

Vård och omsorg deltar i ett nationellt konsortie för en innovationsupphandling av en
tjänst/produkt för att förstärka känslan av sammanhang för brukarna. Underlag för
upphandling har börjat tas fram under 2021 och det finns förslag om att köra en testbädd i
Tierp i samarbete med gymnasiesärskolan.
Vidare deltar vård och omsorg också i ett Vinnova projekt gemensamt med Norrtälje kommun
och Region Uppsala. Planering för projektuppstart har genomförts under november december.
Projektets syfte är att hitta behovsdriven utveckling med användaren i centrum. Tierp har valt
att ha fokus på behov från intressenter avseende Vårdcentrum Tierp. Intressenter kan vara
patienter, medarbetare m.m. Genom att identifiera nyttjarnas behov styrs verksamhetens
planering och uppbyggnad till en ändamålsenlig verksamhet.
(Vård- och omsorg)
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.

Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun, vilket bidrar till
ett utanförskap. Kartläggningen har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen,
vilket skapar förutsättningar för åtgärder. Kommunen samverkar med Regionens
hälsosamordnare som arbetar för att öka den upplevda hälsan i kommunen.
(Gemensam service)
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10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta
eller studera.

Vi har inte behövt stötta andra enheter som främst arbetar med frågan då de inte har behövt
lika mycket hjälp pga. pandemin. Dock sker kontinuerlig informationsinhämtning från olika
nätverk men det har påverkats negativt av pandemin.
(Medborgarservice)

Andelen som tillhör etableringen minskar men andelen som påbörjar SFI är stabilt och ingen
minskad tillströmning.
(Utbildning)
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.

Den segregationskartläggning som blivit klar under våren visar en hög grad av
socioekonomiska skillnader mellan grupper och områden i Tierps kommun. Kartläggningen
har bidragit till att öka kunskapen om detta i kommunen, vilket skapar förutsättningar för
åtgärder.
(Gemensam service)
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.

Detta är ett ständigt pågående arbete. Under hela året 2021 har den digitala destinationen
Upplev Norduppland, med app och hemsida, fortsatt att utökas och har marknadsförts mer
strategiskt för att driva trafik till den samma – såväl i traditionella kanaler som digitala.
Ett antal virtuella guidade turer finns nu tillgängliga via Youtube och appen. Där finns även
filmer som lyfter lokalproducenter. Dock finns det fortsatt inga resurser eller ett skyltprogram
för att kunna utveckla den fysiska turisminformationen på och till olika platser.
Projektet Närmat har bidragit till att lokalproducenter av mat har kommit samman. Under
sommaren har ett antal Torghandelstillfällen anordnats och några av producenterna har
påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna till framtida gemensamma satsningar.
Pandemin har ökat antalet besökare till kommun och har krävt att verksamheten har behövt
anpassa och ställa om utifrån behov och förutsättningar i samhället.
Nedre Dalälvens intresseförening NeDa beviljades i mars ett 13 månader långt projekt ”Stärkt
besöksnäring i biosfären”. Syftet med projektet är att stärka verksamheterna inom
besöksnäringen i kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby för att de snabbare ska kunna
ställa om sina verksamheter vid behov, samt bli mer hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
Under våren har de kommuner som ingår i Nätverket för destinationsutveckling Uppsala län
startat ett tre-årigt samarbete kallat ”100 nya svenska bussar”. Syftet är att gemensamt
underlätta och göra det mer attraktivt för bussresearrangörer att planera, marknadsföra, boka
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och arrangera resor till Uppsala län samt bli bättre på att ta emot besökaren och att vara
beredd när restriktionerna lättar. Målet är att minst 100 nya svenska bussar ska ha tagit del av
länets kultur på de olika besöksmålen fram till 2024 jämfört med 2019.
(Näringsliv och turism)
(Medborgarservice)
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20
procent fram till år 2030.

Var ett fokus i projektet Mer närproducerat i Tierps kommun, både genom att öka lokala
producenter som levererar mat till kommunen, samt genom att synliggöra REKO ringen till
privatpersoner. Projektet avslutades 1 september 2021 men det fortsatta arbetet sker internt.
Bland annat har 24 rollups beställts för att synliggöra vikten av att äta lokal mat som bland
annat kommer stå i våra matsalar.
(Medborgarservice)
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200
procent till år 2030.

Kostenheten arbetar för att öka andelen ekologiskt. Just nu dåligt utbud av ekologiska
livsmedel.
(Medborgarservice)

Omsorg och stöd
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

Näringsliv och turism: Möjligheten att samverka skola/näringsliv har försämrats betydligt i
och med pandemin. Svårt att få ut elever på prao/sommarjobb etcetera samt att fånga upp
företagens behov digitalt och skapa en lyckad matchning.
Kontinuerlig samverkan och aktiviteter med kommunerna inom nätverket (12st) samt med
sociala företag och civilsamhället. För att nå dem som lever i ett utanförskap och/eller är
långtidsarbetslösa. Exempel på aktiviteter är att projektet har ständigt pågående arbete med
flera av kommunens egna verksamheter men även externa aktörer som exempelvis Region
Uppsala. Syftet är att kompetensutvecklas, höja kunskapsnivån, erfarenhetsutbyten samt
diskussion kring verkliga case detta för att nå och förstå personer som lever i ekonomisk
utsatthet.
Det har inte varit möjligt att genomföra förebyggande aktiviteter inom Budget- och
skuldrådgivningen detta med anledning av pandemin och de restriktioner som är/varit.
Vi har dialog med samtliga grundskolor och erbjuder utbildnings inom konsumentvägledning
till årskurs 8. Vi har haft enstaka digital utbildning men det är att föredra att vara fysiskt
tillsammans med klassen. Detta har ej varit genomförbart hittills i år men förhoppningsvis kan
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vi genomföra ett/något tillfälle under Q4 2021.
(Medborgarservice)

Fritidsbanken fortsätter sin verksamhet och lånar ut sport och fritidsartiklar. Vi ser att
utlåningen ökar och att många uppskattar att de kan låna gratis. För de skolor som lånar
material innebär det att alla eleverna kan få prova på t ex skridskoåkning. År 2021 (t o m 24
aug) har 993 artiklar lånats ut. Kulturskola för alla och de öppna fritidsgårdarna fortsätter sin
verksamhet vilket bidrar till målet.
(Kultur- och fritid)
2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.

Kostenheten: Arbete för att öka samarbetet och samverkan med Elevhälsan och andra vikta
roller kring hanteringen av specialkost har inletts. Arbetet med hållbara menyer har fortsatt.
Projekt Närmat har ökat upphandlingen av lokala råvaror från Tierps kommun.
(Medborgarservice)

Inom boendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid måltidssituationen, tex att duka fint
vid helg och servera en tre-rätters middag. Avseende utvecklingen av måltider och menyer har
ett inplanerat samarbete med kostenheten påbörjats genom gemensamma möten under våren
2021.
Projektet att inrätta en Måltidskompis dvs brukare inom FHO äter tillsammans med brukare
inom hemtjänsten , har varit pausades pga Covid.
(Vård- och omsorg)
2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har säkerställt så det finns en aktuell rutin för att jobba
preventivt med att minska risken för undernäring hos äldre.
(Gemensam service)

Samverkan mellan kosten och äldreomsorgen har försvårats under pandemin.
(Medborgarservice)

Verksamheten har påbörjat ett arbete med kostenheten för att arbeta strukturerat med mat och
måltidsmiljö. Under våren 2021 har det varit ett uppstartsmöte tillsammans med kostenheten
genomförts med chefen för kostenheten och Områdeschef . Arbetet utgår ifrån att identifierat
utvecklingsområden och därefter genomföra åtgärder.
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Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser där åtgärder genomförs vid risk för
undernäring.
(Vård- och omsorg)
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer ska minska.

Närvårdstrategen arbetar med fortsatt utveckling av samverkansmodellen mellan kommun och
region och enheterna inom kommun respektive region. Flera aktiviteter pågår.
(Gemensam service)

Kultur och Fritid bidrar till ökad hälsa genom att verksamheterna erbjuder hälsofrämjande
aktiviteter. Under pandemin har badens gruppträningar varit begränsade, dessa har kommit
igång under hösten. Friluftsområdena har varit väldigt välbesökta under pandemin. Det märks
inte minst på åtgången av ved och toaletter som behövs tömmas oftare. Upplandsleden har
förbättringar gjorts. Tydliga markeringar så att även de som är ovana ska kännas sig trygga
när de vandrar på leden.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten har arbetat för att stärka självskattade känslan genom förebyggande och
hälsofrämjande aktiviteter inom verksamheten. Detta har skett inom verksamhetens boende
men också genom träffpunkter för målgruppen äldre i ordinärt boende. Träffpunkterna
stängde dock pga Covid -19. Under hösten 2021 kommer träffpunkterna att öppna upp igen.
(Vård- och omsorg)
3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Tillsyn för tobak och alkohol kontinuerligt.
(Medborgarservice)

Viktigt kriterium när föreningsbidrag delas ut. Fritidsgårdarna har ett aktivt förebyggande
arbete. Ingår som en grundpelare för föreningar som söker bidrag. Föreläsningar och kurser
har erbjudits under året i samarbete med SISU, b la har Trygg idrott för alla startat.
(Kultur- och fritid)

Verksamheten samverkar med IFO för att öka kompetens och få stöd för frågor som uppstår
kring både individ och verksamhetsfrågor. Denna samverkan har lett till ökad kunskap och
verktyg för att underlätta vardagen för enskilda kunder och förstärkt kompetens hos
Delårsrapport

41(86)

medarbetarna inom vård och omsorg
(Vård- och omsorg)
3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.

Kommunen sökte och fick stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa under 2021.
(Gemensam service)

Många av aktiviteterna på Kultur och Fritid bidrar till att förebygga eller hantera psykisk
ohälsa. Några exempel som pågått under året: Öppna fritidsgårdar, Fritidsgård för
funktionsvarierade på tisdagskvällar, HBTQ anpassade Fritidsgårdar, Föreläsningsverksamhet
kring psykisk ohälsa, träning, dans för hälsa.
(Kultur- och fritid)

två stycken medarbetare inom vård och omsorg, en från äldreomsorg och en från
funktionshindradeomsorgen har gått en utbildar utbildning till första hjälpare inom psykisk
hälsa. Dessa medarbetare har i uppdrag att utbilda medarbetare inom vård och omsorg men
även utbilda övriga verksamheter inom kommunen. Utbildarna har i uppdrag att innan årets
slut utbilda 20 medarbetare i var för att få träna sig att utbilda. Till utbildningen tillkommer
kursmaterial till medarbetarna.
(Vård- och omsorg)
3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.

Kultur och fritid har normalt särskilda aktiviteter riktade till äldre. Tyvärr gick det inte att
genomföra alla 2021 på grund av pandemin, men kommer att komma igång igen under
hösten.
(Kultur- och fritid)

Arbetet med aktiviteter har öppnat upp i mindre skala för att på smittsäkert sätt kunna
genomföra gruppaktiviteter på vård och omsorgsboendena.
(Vård- och omsorg)
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska
erbjudas nära.

Arbetet mot en Effektiv och nära vård bedrivs i samverkan med regionen. Etableringen av ett
vårdcentrum i Tierp har påbörjats. En närvårdsenhet planeras öppnas under hösten i regionens
regi i samverkan med Älvkarleby och Tierps kommun.
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(Gemensam service)
5.7 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.

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som
är viktiga.

Andelen brukare inom funktionshindradeomsorgen som anser att de får bestämma ökat till
69% från föregående år 66%. Enhetschefer arbetar med resultatet gemensamt med
medarbetare och kunder inom verksamheterna. Senaste brukarundersökningen gjordes under
2020 inom daglig verksamhet där AT inom FHO har varit ute i varje grupp efter vi fått
resultaten för att gå igenom resultaten med kunder och där de fått komma med förslag och
idéer om hur vi kan öka deras inflytande och delaktighet. under oktober 2021 kommer
brukarundersökningen att genomföras på alla gruppbostäder/servicebostäder samt stöd i
boende.
Aktiviteter för att arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten har ej
genomförts pga COVID
Fokus läggs på kundernas delaktig allt mer i olika sammanhang.
(Vård- och omsorg)

Kommunen som arbetsgivare
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.

Sjukfrånvaron för första kvartalet ligger på 8,4 %.
(Gemensam service)

Svårt att bedöma sjukfrånvaron under en pågående pandemi. Testning av symtom medför
frånvaro som sen kan visa sig inte beror på sjukdom.
(Kultur- och fritid)

IT-Centrum utvecklar möjligheterna till distansarbete.
(It-nämnd)
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5.6 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter.
Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.

STAMINA ska genomföras av alla arbetsgrupper. Många har pausat arbetet under 2020 men
arbetet har återupptagits under 2021.Två nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
har arbetats fram. Den medarbetarundersökning som genomfördes visade att det fanns mycket
positivt i arbetsmiljön att ta tillvara men också att stress är ett stort problem för många.
Lönekartläggning för 2021 är genomförd. Analysen visar att det ej finns osakliga
löneskillnader som beror på kön.
(Gemensam service)

Inom förskolan erbjuds alla nyanställda heltidstjänster.
(Utbildning)

För att förbättra villkoren för heltidstjänster inom vård och omsorg genomförs SKR:s projekt
Heltidsresan. Se målområde 1.1
(Vård- och omsorg)
8.5 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor
och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt
lika lön för likvärdigt arbete.

Lönekartläggningen för 2021 är genomförd. Analysen visar på att det ej finns några osakliga
löneskillnader som beror på kön.
(Gemensam service)

Målsättningen för verksamheten har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun som
arbetsgivare med koppling till Heltidsresan. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.
Projektet för Heltidsresan, är återupptaget och de pilotverksamheter som startades upp innan
Covid är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Inom gruppbostäder pågår det
partsgemensamma arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare som provar olika arbetssätt
för att få hållbara scheman och att medarbetarnas arbetstid förläggs där den behövs.
kompetensutveckling för alla yrkeskategorier pågår men det som har erbjudits under våren
2021 är digitala webbutbildningar/föreläsningar inom relevanta områden för alla
yrkeskategorier.
(Vård- och omsorg)
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10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.

Att stödja och förbättra servicen för språksvaga arbetstagare pågår ständigt där vi uppmanar
språksvaga medarbetare att alltid ta med någon annan person som har språket. Om önskemål
om tolk finns ordnas det.
(Gemensam service)

Uppföljning särskilda uppdrag
Enligt följande färger kan vi utläsa om ett särskilt uppdrag är

Sammanfattning av särskilda uppdrag
Majoriteten av alla uppdrag, 52 stycken, har av verksamheterna markerats som pågående
(gult). För en del av dessa kommer arbetet pågå under resten av året, andra uppdrag är av
karaktären att de sträcker sig över en längre tidsperiod än så.
Sex av uppdragen har markerats som ej påbörjade (rött) och sju av uppdragen som klara
(grönt).

Kommun och inflytande
Status

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.

Kommentar
Medborgardialog runt behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig fritid och rekreation i Örbyhus
centrum är nu avslutad. Processen för utformning drivs nu vidare av Tillväxt och samhällsbyggnad.
Medborgardialog inom Demokratiberedningens uppdrag att ta fram förslag för att öka inflytandet för barn och
unga har, efter att det varit uppskjutet på grund av pandemin, genomförts i digital form under februari-mars.
Kommunfullmäktige beslutade om förslagen i juni. Genomförande av den komplexa dialogen runt situationen
med förskola och skola i Hållnäs och Skärplinge är avslutad och resultatet överlämnat till Kommunledning och
Utbildning.
Arbete pågår med utformande av så kallade lokala överenskommelser (LÖK)
(Gemensam service)
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service
gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar.
Kommentar
Under första delen av 2021 så har totalt 11 nya e-tjänster lanserats. Inloggningsförfarandet för
handläggare/administratörer har förstärkts med två-faktorsinloggning för att möjliggöra hantering av känsligare
ärenden i e-tjänsteplattformen. Ytterligare fem e-tjänster är under utveckling och kommer att lanseras inom
kort. Ny IT-strategi fastställd av KF.
Verksamhetseffektiviseringar har genomförts inom Bemanningsenheten med stöd av Robot, en digital
bokningsassistent och inom lönecentrum har Anställningsguiden införts.
Arbete och utveckling fortsätter med modellen och strukturen för digitalisering och systemförvaltning.
(Gemensam service)

Delårsrapport

45(86)

Status

Särskilda uppdrag

Vi försöker bemöta medborgarnas behov utifrån de förutsättningar som finns och fånga upp företagens behov
och önskemål. Under perioden har arbete bland annat pågått med att digitalisera/förenkla rapporteringen av
hemsändningsbidrag.
(Medborgarservice)

Kulturskolan har upphandlat ett nytt elevhanteringssystem som ger ökad digitalisering för anmälan och
betalning. Det nya systemet ger pedagogerna ett verktyg för enklare och säkrare kommunikation med
vårdnadshavare och elever.
Fritidsklubben har digital anmälan
Digital ansökan för föreningsbidrag har införts.
(Kultur- och fritid)

E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift. Nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare har införts.
Vårdnadshavare kan också logga in och de det egna barnets frånvaro.
Nytt schema är infört, även det synligt för elever och vårdnadshavare
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov.
Nytt administrativt system är infört för hela utbildningsverksamheten.
Skolverkets riktade insats kring skolans digitalisering genomfördes under hösten 2020 och avslutades under
januari 2021.
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt. Antalet pedagoger som genomför kurser i
fortbildningsportalen har ökat under våren.
De digitala systemen för Anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel har använts på ett
medvetet och ökande sätt. Teams har varit en mycket viktig del i skolans arbete under pandemin för att minska
smittspridningen och samtidigt medfört en ökad digital kompetens både bland elever och personal.
Den fortsatta distansundervisningen för gymnasiet och vuxenutbildningen har påskyndat och utvecklat
undervisning med digitala verktyg och gett ökad kunskap kring ett mer flexibelt arbetssätt.
Under våren har arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan fortgått och avslutas under
hösten 2021
(Utbildning)

Samordnare för välfärdsteknik arbetar med att kartlägga behovet ute i verksamheterna gällande nattkameror
samt är med i upphandling av trygghetslarm på vård och omsorgsboendena, omställning till digitala
nyckelgömmor inom hemtjänsten samt deltar i lokala E-styr samt arbetar med E-tjänster samt göra E-tjänster
lättillgängliga för vård och omsorg. Samordnare för välfärdsteknik gör även översyn av alla Ipad samt telefoner
om vilka appar som kunder kan behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av
utifrån kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till
kund.
(Vård- och omsorg)

Säkra webmöten är upphandlat och arbetssätten är anpassade för att genomföra säkra möten tills det nya
systemet är i drift.
Pga förändrade arbetssätt under pandemin kan det vara svårt att klara ökning av e ansökningar under året.
Kontakter är tagna för att påbörja förstudien med AI vid förhandsbedömningar.
Översyn av hemsidan pågår.
(Individ- och familjeomsorg)
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.
Kommentar
Nytt livsmedelsavtal med möjlighet till att använda DIS för lokala inköp. Deltagande i projekt NärMat har
resulterat i två tillfällen av lokala inköp.
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Samtliga måltider följer Livsmedelverkets rekommendationer för näringsrik och hälsosam kost.
Andelen ekologiska inköp har bromsats under pandemin, detta pga av tillgång och höga priser.
(Medborgarservice)
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.
Kommentar
Daglig mätning av matsvinn inleddes under mars för att ta nästa steg i att minska andelen svinn.
Översyn och genomgång av menyer pågår för att öka kundnöjdheten genom varje åldersgrupp
(Medborgarservice)
6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion.
Kommentar
Samtal pågår kring en gemensam lösning i länet.
(Gemensam service)
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.
Kommentar
Ett ständigt pågående arbete
(Tierps kommun)
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.
Kommentar
Medel har tagits i anspråk och ombudgeterats till Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för
näringslivet. Dessutom har medel avsatts för att delta i forskningsprojektet CRUSH covid. Medel föreslås
dessutom tas i anspråk för att ge medarbetarna en sommargåva på 500 kr per månadsanställd i form av två
presentkort på 250 kr vardera.
(Kommunstyrelsen)

Medel har under året tagit i anspråk för att underlätta för näringslivet. Dessutom har förslag om sommarpresent
i form av lokalt presentkort till medarbetarna tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarnas insatser
under detta år som präglats av corona. Dessutom är presnetkortet avsedd att stimulera lokala näringslivet.
(Medborgarservice)
6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som under 2021 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 Ctillsammans.
Kommentar
Intensifierad samverkan har påbörjats. De enda medel som hittills har tagit i anspråk avser slutkostnad för
utredning C-tillsammans. Uppgick till drygt 7 tkr. Planering för en eventuell gemensam resurs som ska hjälpa
att genomför Risk- och sårbarhetsanalys vid införande av Office 365 i de fem kommuner som ingår i den
gemensamma IT-nämnden finns.
(Kommunstyrelsen)

Utredningar har genomförts avseende gemensamma insatser. Dessutom planeras ytterligare gemensamma
nödvändiga arbeten t.ex. avseende risk- och konsekvensanalys vid införandet av Office 365
(Medborgarservice)
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6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas
och insatserna för en likvärdig skola ska öka.

Kommentar
Under våren har Uppsala universitet via Fosam genomfört seminarier kring forskningslitteracitet med
karriärlärarna samt med skolledarna inom grundskola och gymnasium/vux
Det digitala systemet för lektionsobservationer har använts i lägre utsträckning än tänkt, då skolan som ett led i
att begränsa smittspridningen har minskat kontakter mellan vuxna. De observationer som har genomförts har
visat goda resultat som en del av samtal kring undervisning och reflektion kring arbetet.
Samverkan för bästa skola avslutades under våren. Fokus under våren har varit handledningen på Bruks, med
ett utökat upplägg finansierat av Skolverket, och Örbyhus.
Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under våren med tydliga uppföljningar, inlagda i
årshjulet, siktet är att få Stratsys att fungera som stöd i arbetet från slutet av vårterminen. Elevenkäter har
genomförts vid ett tillfälle under våren.
Erfarenhetsdelning mellan skolor har som en följd av pandemin varit mycket begränsad.
Genom Fosam och Skolledarakademin har ett antal samtalstillfällen genomförts med samtliga skolledare
(förskola, grundskola, gymnasium och vux) kring bland annat pedagogiskt ledarskap.
En modell för pedagogisk professionsutveckling med lönekriterier har använts i pågående löneprocess för all
personal inom förskolan. Gruppsamtal i arbetslagen och observationer av undervisningen har bidragit till
gemensam förståelse för våra olika roller och uppdrag inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten.
Vid budgetfördelningen mellan förskoleområdena har en särskild tilldelning riktats till barn i behov av särskilt
stöd.
(Utbildning)
6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
Kommentar
Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomförs under hösten
2021 och följs upp under våren 2022 samt under kommande årskurser 1-3.
Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever.
Lovskola planerades under våren men kunde inte genomföras som en följd av corona-pandemin.
(Utbildning)

En utveckling av öppna förskolan sker med mobil verksamhet över hela kommunen. Stärkt samarbete med
förskolorna och IFOs råd och stöd är påbörjat. Ett arbete med förstärkt elevhälsa i ett samarbete med skolan
och IFO är påbörjat.
Utveckling av fältarbete har stannat av pga covid 19.
(Individ- och familjeomsorg)
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.
Kommentar
För dem som tillhör etableringen så är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att individen får en
helhetslösning. Från 1 januari 2019 innebär det att dessa individer studerar på heltid (23h). En omstrukturering
av SFI pågår, för att underlätta de som inte tillhör etableringen att kombinera studier med arbete eller praktik.
Ett först steg tas i augusti 2021. Dock finns det inga resurser inom SFI att hitta, placera och följa upp eventuella
praktikplatser
Omstruktureringen av SFI är påbörjad och det nya flexibla SFI är igång sedan augusti 2021. Kort innebär detta
en mer individualiserad undervisning, samt ett mer flexibelt schema som ska möjliggöra för eleverna att
kombinera SFI med praktik/arbete. Pandemin har dock förenat samverkan med Arken och möjligheten at gå ut
i praktik. Målet är att från 2022 kunna utöka samverkan med företagarna om x antal praktikplatser.
(Utbildning)

De elever som går Yrkes SFI gör både APL och språkpraktik inom vård och omsorg. Språkpraktiken för SFI har
under våren 2021 inte genomförts som planerat detta utifrån covid-19. Planering av APL och språkpraktik har
planerats under sommaren och genomfördes vid höstterminsstart samt att planering för APL och ytterligare
språkpraktik planeras under hösten 2021.
(Vård- och omsorg)
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Arbetet med praktikplatser är pausat för närvarande.
(Individ- och familjeomsorg)
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 teknikrespektive vård- och omsorgscollege.
Kommentar
Ständigt pågående arbete. Pandemin har dock påverkan samverkan väldigt mycket eftersom mycket har ställts
in, eller delvis ersatts med digitala forum som inte ersätter fysiska möten på ett bra sätt. De fysiska mötena
krävs oftast för att skapa goda relationer och därmed bättre matchning mellan näringsliv/utbildning.
(Medborgarservice)

Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vårdoch omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BAprogrammet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan
mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAMvuxenutbildningens regionala samverkan, där branschorganisationer deltar tillsammans med AF,
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet.
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar.
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt.
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans
lokaler.
(Utbildning)

Vård och omsorgscollege är det självklara forumet att diskutera kompetensförsörjningsfrågor både lokalt och
regionalt. I länet ingår samtliga kommuner i vård och omsorgscollege och alla lokala ordföranden har
nätverksträffar en gång i månaden därefter genomförs regionala styrgrupper där utbildning och arbetsgivare i
länet fattar beslut om gemensam kompetensförsörjnings satsningar samt att den lokala styrgruppen för Tierp
arbetar för att lokalt få fler till studier för att sedan rekryteras in i vård och omsorg. Det finns lokal aktivitetsplan
framtagen med aktiviteter för gemensam samverkan fram till 2024, vi ligger i fas med aktiviteterna.
(Vård- och omsorg)
6.2.e I samverkan med arbetsgivare inom Industri och vård- och omsorg undersöka möjligheten att
anordna yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch.
Kommentar
En översyn om möjligheten att anordna YH inom Industri och vård och omsorg är tillsammans med
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege är genomförd. Slutsatsen är, att det inte är aktuellt i något av
fallen. Inom vård- och omsorg ligger fokus helt på att utbilda undersköterskor, då bristen är omfattande. Därtill
kommer ett beslut under sommaren 2021 om skyddad yrkestitel för undersköterskor. Vilket tydliggör fokus på
att utbilda nya, samt utbilda befintlig personal så att behörighet som undersköterska uppnås.
Inom industri görs bedömningen att det skulle kräva stora investeringar både i personalens kompetens och i
uppdaterad utrustning. Det finns även en stor osäkerhet i om vi skulle kunna fylla alla plaster. Summan av
detta är, att risken för ett stort ekonomiskt bakslag väger över till att inte gå vidare med uppdraget.
(Utbildning)
6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
Kommentar
Pedagogisk omsorg finns som alternativ till förskola på följande orter : Tierps centralort, Vendel, Månkarbo och
i början av året öppnade ett nytt familjehem i Skärplinge.
(Utbildning)
6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad
nivå samt använder resurser på bästa vis.
Kommentar
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De insatser som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är avslutad.
Bemanningen anpassas till elevantal och ekonomi, fortfarande är andelen behöriga fritidslärare låg. Samarbete
med andra kommuner har inletts kring möjliga vägar för fortbildning/utbildning.
(Utbildning)
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.
Kommentar
Plan för årshjul, lokala verksamhetsplaner, resultatuppföljningar och pedagogiska bokslut samt framtagande av
skolblad genomförs enligt plan.
Uppföljning av obligatorisk kartläggning av elever i förskoleklass enligt Skolverkets riktlinjer samt införandet av
ett heltäckande kartläggningssystem för grundskola gällande kunskapsutveckling är genomfört enligt plan.
Arbete pågår att göra resultaten tillgängliga via systemet för dokumentation och bedömning.
Skoldatablad är på väg att ersättas av Stratsys. Detta har tagit längre tid än planerat.
(Utbildning)
6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.
Kommentar
Handledning främjande och förebyggande elevhälsoarbete inom ramen för SBS (Samverkan för bästa skola) är
genomförd med samtliga skolområden, dock i lägre utsträckning än planerat som en följd av corona.
Elevhälsoplanen uppdaterad, liksom rutiner för problematisk skolfrånvaro. Systemet för anmälan av kränkande
behandling ger bra stöd för såväl dokumentation som åtgärder. Likabehandlingsplanerna uppdateras årligen,
med medverkan från elever och personal.
(Utbildning)
6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.
Kommentar
Högdelen i befintlig byggnad renoveras och anpassas efter verksamhetens krav. Lågdelen i befintlig byggnad
rivs och samtidigt uppförs förskola/skola av modellen SKR-koncept med kapacitet för 6 avdelningar förskola, 2
klassrum för Förskoleklass och åk 1 samt mottagningskök och matsal.
Enligt tidsplan ska nya och renoverade lokaler vara färdiga för verksamhet till skolstart ht 2022. Sista delen av
utemiljö och idrottshall färdigställs under hösten 2022.
(Utbildning)
6.2.l Ny förskola i Söderfors ska beställas under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är
på plats. Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas.
Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i
Söderfors i maj 2021.
Arbetet fortsätter med fokus att utreda och besluta om bästa möjliga placering i Söderfors. Beställning läggs
under hösten 2021.
(Utbildning)
6.2.m Ny förskola i Skärplinge ska projekteras och beställas med hänsyn till beslut fattade avseende
organisationsutredningen och medborgardialogsprocessen runt skolsituationen i Skärplinge och
Hållnäs. Befintliga lokaler säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan.
Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt, har under våren arbetat
med förprojektering och ska enligt tidsplan lägga beställning på SKR-konceptförskola för 6 avdelningar i
Skärplinge i maj 2021.
Beställning lagd från Utbildning till fastighetsbolaget juni 2021.
(Utbildning)
6.2.n Nya förskolelokaler på Vallskogatomten upphandlas inklusive förvaltning och städ. Storlek
upphandlas utifrån hänsyn till kommunens egna behov och storlek på fristående pedagogisk
omsorgs- och förskoleetablering på orten. TKAB ska vid upphandling sälja tomten till vinnande
anbudsgivare till det pris TKAB inför upphandling begär inklusive täckning för tidigare projektering.
Paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats.
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Kommentar
Styrgrupp med representanter från Utbildning, Samhällsbyggnad och TKAB är tillsatt. Styrgruppen har under
våren arbetat med förprojektering och utredning kring storlek och möjligheter på den befintliga
Vallskogatomten. Styrgruppens arbete ska enligt tidsplan vara färdigt i maj 2021.
Styrgruppen fortsätter arbetet kring att utreda möjligheter och begränsningar kring placering, utformning, behov
och kapacitet. Beställning beräknas läggas under hösten 2021.
(Utbildning)
6.2.o Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet,
genomförs under 2021.
Kommentar
Arbetet med att optimera samordning är ständigt pågående.
(Utbildning)
6.2.p Avgiften för pedagogisk lunch tas bort. Finansieras inom befintlig ram.
6.2.q Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för dem som
vill nå högsta betyg. Statliga medel som ges för lovskola matchas upp tillsammans med andra
insatser utöver ordinarie undervisning. 2 400 tkr avsätts till detta under 2021, satsningen utvärderas
och de delar som fallit väl ut utvecklas vidare och finns med i den kommande beredningen för
implementering i ordinarie verksamhet.
Kommentar
Grundskolan är underfinansierad vilket gör att satsningen inte kunna inledas i brist på medel. Statsbidrag söks
för att inleda detta under höstterminen 2021.
(Utbildning)
6.2.r Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett.
Kommentar
Arbetet med att införa digitala enheter till alla elever inom grundskolan har pågått under våren och de första
enheterna är på väg ut i verksamheten. Under hösten kommer alla elever ha tillgång till en personlig digital
enhet.
(Utbildning)
6.2.s.x 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.
Kommentar
Se 6.2.r
(Utbildning)

Bo, trafik och miljö
Status

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.

Kommentar
Arbetet med revidering av resepolicyn har fortsatt pågått under 2021.
(Gemensam service)

Digitala körjournaler har installeras i kommunens verksamhetsbilar.
(Medborgarservice)
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.
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Kommentar
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter.
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter,
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten.
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i
arbetet med fossilfria transporter.
(Gemensam service)
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
Kommentar
Återbruksrum och källsortering är införd i kommunhuset. Kostenheten utför sortering i den mån fastigheten
tillåter.
(Medborgarservice)

Källsortering finns i verksamheterna
(Kultur- och fritid)

Medvetenhet om källsortering är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. 13 av Tierps 18 förskolor är
certifierade genom Grön flagg. Källsortering i praktiken är en del av undervisningen.
(Utbildning)

Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor,
tidningar, matavfall och brännbart. Återstår att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla avfallstyper.
(Vård- och omsorg)

Dialog pågår på övergripande nivå för att få till utrymmen för sopsortering för IFO huset och kommunhuset.
(Individ- och familjeomsorg)
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.
Kommentar
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har under våren 2021
sammankallat företagsnätverket för kvalitet och miljö som syftar till att öka kunskapen och motivationen för
kommunens företagare att ställa om.
(Gemensam service)

Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum.
(Medborgarservice)
6.3.f Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för
tjänlighet.
Kommentar
Införande pågår.
(Medborgarservice)
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.
Kommentar

Delårsrapport

52(86)

Status

Särskilda uppdrag

Träffpunkten Skutan har lämnat lokalerna som återlämnats till Tierpsbyggen, och återanpassats till lägenheter.
(Individ- och familjeomsorg)
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud under 2021 inför tecknande
av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan
i exploatering av området.
Kommentar
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar.
(Medborgarservice)
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via
exploateringsavtal.
Kommentar
Förberedelser pågår bland annat med enkäter till byggherrar
(Medborgarservice)
6.3.j Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett hållbart rese- och
transportsystem) för Tierps kommun.
Kommentar
Pågående arbete
(Medborgarservice)

Kultur, fritid och friluftsliv
Status

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.

Kommentar
Kultur och Fritid samarbetar med det lokala föreningslivet kring arrangemang som kulturprogram, lov,
kulturarvstrappan, kulturminnen med mera. Det är också ett samarbete kring lokaler. Vi har en dialog med
föreningslivet gällande kommunens bidrag och stöd. Kommunen bidrar med fortbildning och
kunskapsöverföring gällande kommunens strategiska digitaliseringsarbete.
(Kultur- och fritid)

Iop har upprättats med två sociala företag.
(Individ- och familjeomsorg)
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och
fritidsverksamheten.
Kommentar
Det pågår en översyn av taxor och avgifter samt en genomgång av hyresnivå
(Kultur- och fritid)
6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för
anläggningar.

Näringsliv och arbete
Status

Särskilda uppdrag
6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.

Kommentar
Den digitala destinationen Upplev Norduppland har förbättrats och utökats med mycket fler besöksmål, handel
etcetera. Framtagning av virtuella guidade turer har också påbörjats, cirka 30 platser i kommunen kommer
presenteras i film och beräknas vara klara under 2021. Produktkatalog har tagits fram under våren 2021
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tillsammans med bland annat Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka antalet turistbussar till
våra olika besöksmål. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, start
april 2021 och skall pågå i ett år i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala
kompetens/digitala närvaro
(Medborgarservice)
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.
Kommentar
LOV-företag har en samordnare som dels ansvarar för uppföljning men som också underlättar för företagens
dialog med kommunen och fungerar som en väg in. I samband med Covid-19 har samordnaren fungerat som
en länk för att LOV-företagen ska erhålla samma information om rådande riktlinjer kring pandemin som andra
utförare. Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter
gjorts under tertial 1.
(Gemensam service)

Försvårats i och med pandemi samt begränsad budget för marknadsföring.
(Medborgarservice)
6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta
sig eventuella uppdrag som utlyses.
Kommentar
I alla de forum som vi möter arbetsförmedlingen har vi försökt att erbjuda våra tjänster. Pga otydligheter i deras
nya uppdrag och organisation har vi ännu inte fått klara besked.
(Individ- och familjeomsorg)
6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
Kommentar
Workshops med Svenskt Näringsliv både internt och med lokala företag har genomförts och fortsätter under
2021 i syfte att identifiera områden att utveckla kopplat till service, bemötande, samverkan och interna
processer. Har fördröjts av pandemin
(Medborgarservice)

Omsorg och stöd
Status

Särskilda uppdrag
6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där
kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas.

Kommentar
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt LSS respektive
beslut om daglig verksamhet i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda
verkställighet i egen regi i stället. En långtids placering verkställs sedan april månad i egen regi. Ytterligare
placeringar planeras att verkställas i egen regi 2022.
(Vård- och omsorg)

Hemmaplanslösningar har utvecklas och det är ett ständigt pågående arbete, Den nya organisationen har
medfört samverkanseffekter.
(Individ- och familjeomsorg)
6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet.
Kommentar
Kontinuerliga möten mellan kostenheten och äldreomsorgen har skett både på övergripande och enhetsnivå.
Enheten har jobbat med Modellen för äldreomsorgens måltider med olika pusselbitar. Återkommande träffar
med kökschefen och kostombudet där olika delar av utvecklingsarbetet har skett under våren och kommer
även fortsätta under hösten. Trivsam måltidsmiljö och göra skillnad på helg och vardag har legat i fokus.
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(Vård- och omsorg)
6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
Kommentar
I och med Covid har arbetet genomförts på individnivå då digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter
genomförts i en större skala än tidigare. Kommunikation med anhöriga och närstående genom digitala
hjälpmedel har implementerats. Träffpunkterna är fortfarande stängda men förväntas öppna upp nu under
hösten 2021
(Vård- och omsorg)
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten.
Kommentar
Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och kvalitetssäkra mätning av kontinuitet påbörjades och har nu
återupptagits.
Hemtjänsten har under en 14 dagars period i mars 2021ett genomsnitt antal personal på 11,57 jämfört med
november 2019 då det var 11,67.
(Vård- och omsorg)
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.
Kommentar
Under inledningen av 2021 har fler medarbetare inom vård och omsorg involverats i olika utvecklingsprojekt
kopplade till omställningen till ”Effektiv och nära vård”. Även om flera delprojekt har pausats eller drivits i
begränsad omfattning så är Tierp en av de kommuner som aktivt deltagit i utveckling av ”patientkontrakt” och
som finns med som referenskommun i Inneras uppdrag att ta fram nya funktioner på 1177.
Utifrån begränsade resurser på grund av Covid-19 så har dock flertalet projekt som drivs av Region Uppsala
satts på paus. Ett av undantagen är Vårdcentrum Tierp med närvårdsplatser som har prioriterats. Underlag för
överenskommelse och avtal rörande en närvårdsenhet i samverkan mellan Region Uppsala, Tierps kommun
och Älvkarleby kommun är under framtagande.
(Gemensam service)

Arbetet på strategisk nivå har återupptagits men med ett fåtal prioriterade områden. Ett avtal för
närvårdsenheten är under upparbetande och enheten förväntas starta i november 2021.
Områdeschefer, verksamhetsutvecklare samt MAS har gått SKR:s ledarskapsprogrammet för effektiv och nära
vård under våren 2021
(Vård- och omsorg)

Samarbetsmöten sker kontinuerligt där utveckling av samverkan diskuteras.
(Individ- och familjeomsorg)
6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna
kartlägga och tidigt möta framtida behov.
Kommentar
Pausat pga Covid
(Vård- och omsorg)
6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande
och självbestämmande över utförda insatserna.
Kommentar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska säkerställer att befintliga och nya rutiner innehåller ett personcentrerat
synsätt
(Gemensam service)
6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga
förekomsten av våld i hemmet.
Kommentar
Arbetet är påbörjat men har försvårats och försenats pga covid 19 och de restriktioner som införts.
(Individ- och familjeomsorg)
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6.6.j Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under 2021.

Kommentar
Projektet har övergått till ordinarie verksamhet. Pandemin har medfört att det under våren 2021 endast varit
möjligt att genomföra några få digitala aktiviteter första halvåret. Nu planeras en återgång till aktiviteter på
plats.
(Kultur- och fritid)

Dans för hälsa ligger nu hos kultur och fritid. Stimulansmedel för psykisk hälsa har tillförts verksamheten.
(Individ- och familjeomsorg)
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.
Kommentar
Fortsatt arbete med projektet som startade 2020 där medarbetare inom vård och omsorg deltagit och som
riskerat sjukskrivning på grund av stressymptom samt promenadgrupper för att stärka den fysiska hälsan.
Aktiviteter har genomförts och för tidigt att utvärdera effekterna.
(Vård- och omsorg)
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.
Kommentar
Medel är äskade och verksamhetsförstärkningar är delvis genomförda.
(Individ- och familjeomsorg)

Kommunen som arbetsgivare
Status

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.

Kommentar
Samverkan sker inom flera områden, bland annat samverkan runt kompetensförsörjning.
(Gemensam service)

Genom Vård och omsorgscollege sker en kontinuerlig samverkan med andra kommuner i länet samt även till
viss del med universiteten genom vårdkompetensrådet, där regional ordförande för vård och omsorgscollege är
representerad. Den primära frågan är hur vi säkrar kompetensförsörjningen samt hur vi ska arbeta med att bli
mer attraktiva både inom utbildning och för arbetsgivaren.
(Vård- och omsorg)

Nytt avtal med Uppsala universitet gällande VFU är undertecknat. Duktiga och engagerade personer utvecklar
arbetet med VFU studenter. Väldigt goda resultat i utvärderingen från senaste VFU studenterna.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen.
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Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet.

Kommentar
Ny kompetensstrategin har fastställts. Generellt har rådande pandemi utvecklat distansarbetet. Digitala HRutbildningar har tagits fram för att underlätta för chefer och skyddsombud. Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
genom Stamina-modellen fortsätter. Under året har utveckling av distansarbete påskyndats tack vare
pandemin.
(Gemensam service)

Arbetsgivaren har erbjudit utbildningar till medarbetarna inom olika områden för vård och omsorg tex,
utbildning för optimal schemaläggning, arbete som görs inom ramen för heltidsresan, utbildat medarbetare
inom palliativ vård, Hygienombud utbildas kontinuerligt, utbildat medarbetare till utbildare inom psykisk hälsa,
första hjälpare samt handledarutbildning till medarbetare för att kunna handleda elever samt introducera nya
medarbetare inom vård och omsorg. Ett introduktionsprogram har tagits fram helt digitalt som riktar sig till
nyanställda inom vård och omsorg, som har varit väldigt uppskattat av nya medarbetare och timanställda. Det
har även genomförts webutbildningar inom specifika områden inom funktionshindradeomsorg samt
äldreomsorg till medarbetare. utifrån Covid-19 har utmaningen varit att alla utbildningar genomförts digitalt men
det har över förväntan fungerat väldigt bra.
(Vård- och omsorg)

Kompetensutveckling sker men har minskat pga pandemin och brist på medel. Medel äskade för
kompetensutveckling av de särskilda medel som finns hos kommundirektören. Pandemin har medfört
utveckling av nya arbetssätt som kan förenkla för pendlare att arbeta i Tierp.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021.
Kommentar
De centrala parterna har förlängt införandet av heltid som norm till 2024-12-31
(Gemensam service)

Arbetet med heltidsresan har fortlöpt genom ett projektinförande i liten skala på Wesslandia och Hemjtänst
Norra samt gruppbostäder. De medarbetare som önskade heltid har det sedan 1 februari 2020.Utifrån att Covid
kom har projektet inte gått att utvärdera
(Vård- och omsorg)

(Vård- och omsorg)
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland
kommunens medarbetare.
Kommentar
I dagsläget finns inga medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt framöver kommer
åtgärder vidtas.
(Gemensam service)

Detta har inte varit aktuellt i vår verksamhet än, men möjlighet ges om det blir aktuellt.
(Medborgarservice)

Deltidsbrandmän inom utbildningsverksamheten har en fungerande arbetssituation
(Utbildning)

Möjlighet ges om det blir akuellt. Många inom IFO pendlar från andra orter.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.e Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att rekrytering alltid ska
basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället.
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Kommentar
Kompetensbaserad rekrytering tillämpas.
(Gemensam service)

Vid rekrytering är det en del av i processen att se över behovet/kompetensen i början av
rekryteringsprocessen.
(Medborgarservice)

Genomförda rekryteringar av skolledare och andra nyckelpositioner är tydligt kompetensbaserade och sker i
samverkan med HR. När det gäller pedagogisk personal följer vi de krav som ställs på olika tjänster.
(Utbildning)

Vid varje vakans som uppstår diskuteras frågan om tjänsten ska tillsättas och om det finns behov på andra håll
i verksamheten.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och verksamheten.
Kommentar
Planeras genomföras i november -december.
(Vård- och omsorg)
6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare, samt avskaffande av
friskvårdstimme utifrån ett rättviseperspektiv.
Kommentar
Genomfört efter samverkan med fackliga organisationer
(Tierps kommun)
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.
Kommentar
En hel del kompetensutveckling planeras för medarbetarna med hjälp av dessa medel. Enligt planeringen
kommer drygt 200 medarbetare kunna genomföra kompetensutveckling med dessa medel. Ett axplock av
dessa: Utbildning säkerhetschef, projektledarutbildning för 80 personer, utbildning för Medicinsk ansvarig,
kriskommunikation, utbildning av anställda vårdbiträden till undersköterska, ett antal utbildningar inom
socialtjänsten mm mm
(Gemensam service)

Pågår. Bland annat är projektledarutbildning är inbokad för flera medarbetare innan sommaren 2021.
(Medborgarservice)

Under pandemin har kompetensutvecklingen varit på sparlåga. Kultur och Fritid har anmält 11 medarbetare till
projektledarutbildningen
(Kultur- och fritid)

Under våren studerar tre barnskötare till förskollärare med ekonomiskt stöd från kommunen.
(Utbildning)

Utbildningar är bokade för hösten och dessa finansieras delvis via kompetensutvecklingsmedlen.
(Individ- och familjeomsorg)
6.7.i.x 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,
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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.

Kommentar
Projektledare har anlitats för att utreda detta.
(Gemensam service)
6.7.j.x Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört.
Kommentar
Målet med att införa Heltidsresan maj 2021 har flyttats fram till 2024-12-31. Det partsgemensamma arbetet
pågår med uppföljningar med arbetsgrupper i pilotverksamheterna. Handlingsplan som är upprättad följs upp
kontinuerligt samt statistik som tas fram kvartalsvis följas upp och utvärderas för att möjliggöra för fler att få
önskad sysselsättningsgrad. Framtagen statistiken ska visa på att fler går upp till heltid, att antalet timanställda
minskar, fyllnadstid och övertid minskar samt att sjukfrånvaron minskar genom hälsosamma och hållbara
scheman för medarbetarna.
(Vård- och omsorg)
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.
Kommentar
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som
ingår i samma Äldreomsorgssatsning
(Vård- och omsorg)
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.
Kommentar
Aktiviteter ej påbörjade då verksamheten arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som
ingår i samma Äldreomsorgssatsning
(Vård- och omsorg)

Delårsrapport

59(86)

Gemensam service
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

1

1

0

0

1

21

Övriga intäkter

4 569

3 071

4 305

3 996

309

5 496

Summa intäkter

4 570

3 072

4 305

3 996

310

5 517

-31 312

-29 271

-48 199

-48 202

3

-45 354

Material

-358

-310

-585

-437

-149

-648

Tjänster

-18 825

-46 697

-27 771

-26 508

-1 263

-53 224

Övriga kostnader

-3 882

-3 309

-5 020

-5 096

76

-5 148

Kapitalkostnader

-23

-512

-50

-52

2

-567

Avskrivningar

-89

-3 537

-134

-134

Summa kostnader

-54 489

-83 636

-81 759

-80 429

-1 331

-108 522

Verksamhetens
nettokostnader

-49 919

-80 564

-77 454

-76 433

-1 021

-103 005

99

81

150

135

15

128

-55

-62

-78

-82

4

-98

-49 875

-80 545

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

-49 875

-80 545

-77 382

-76 380

-1 002

-102 975

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-3 581

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Årsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -1 002 tkr.
Det beror främst på licenskostnader som inte är budgeterade gällande Stratsys och Proceedo.
Även installation och licenskostnader för LEX.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet
Kommundirektör

Delårsrapport

Utfall
202108

Utfall
202008
0

0

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-200

-750

550

Bokslut
2020
0
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Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Medborgarservice
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

6 940

5 015

8 671

8 050

621

6 713

Övriga intäkter

90 377,5

79 159,8

136 966

112 185

24 781

124 356

Summa intäkter

97 317,5

84 174,8

145 637

120 235

25 402

131 069

-38 833

-36 895,8

-61 437

-63 347

1 909

-57 406

Material

-9 011

-8 520,9

-14 136

-14 067

-69

-14 359

Tjänster

-51 211,6

-40 360,3

-76 643

-65 775

-10 868

-64 658

Övriga kostnader

-4 507,3

-7 771

-5 700

-2 376

-3 324

-3 820

Kapitalkostnader

-6 073,3

-7 115

-9 059

-10 589

1 530

-10 671

-11 302,6

-10 263

-17 356

-16 600

-756

-16 000

-120 938,8

-110 926,0

-184 331

-172 754

-11 578

-166 914

-23 621,3

-26 751,2

-38 694

-52 519

13 824

-35 845

-409,2

-3,1

-626

-625

-1

-5,8

-24 030,5

-26 754,3

-39 320

-53 144

13 823

-35 850,8

-24 030,5

-26 754,3

-39 320

-53 144

13 823

-35 850,8

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE
Medborgarservice prognos vid delåret visar en årsavvikelse på + 13 823tkr (före avdrag för
resultatet för kosten samt exploateringsverksamheten, samt deponin).
Efter avdrag för prognostiserad årsavvikelse för kosten (+ 981tkr) och
exploateringsverksamheten (+ 13 776tkr) och deponin (+12 830tkr) landar
Medborgarservice på en negativ årsavvikelse på – 13 785tkr.
Den positiva årsavvikelsen på intäkter + 25 402 tkr beror främst på att
exploateringsverksamheten per helår prognostiseras en vinst på ca +13 776 tkr som ska
noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen.
Deponin på Gatmot beräknas under 2021 ge ett överskott på +12 830tkr utifrån
prognostiserad massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total
avsättning. Detta överskott under 2021 ger möjlighet att få budget i balans för totala
Medborgarservice.
Planavgifter och bygglovsavgifter prognostiseras även ge en positiv årsavvikelse på
intäktssidan, medan hyresmodellen med TKAB bidrar med mindre intäkter.
Delårsrapport
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Den positiva årsavvikelsen för personal +1909 tkr avser främst kostenheten. Detta på grund
av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej är tillsatta,
samt samverkan med utbildning kring gemensamma personalresurser.
Inom kontogruppen tjänster beror den negativa årsavvikelsen – 10 868 tkr på bland annat
prognostiserade kostnader för Kyrkskolan och Solgläntan som delvis tidigare inte varit kända
och inte budgeterade. Vinterväghållningen förväntas gå över budget samt OH-kostnader
TEMAB som inte finns i Medborgarservice ram.
Budgeten som anläggningsreskontran lade inför 2021 hade en lägre internränta än utfallet
förväntas bli under 2021. Per aug förväntas internräntan inkluderat kapitalkostnader ge ett
plus på 1 530 tkr per helår för hela Medborgarservice. Denna summa kommer att avta allt
eftersom investeringarna fortgår under året.
Avskrivningarna förväntas få en negativ årsavvikelse med -731tkr. Avvikelsen kan komma att
förändras allteftersom att pågående projekt blir färdigställda.
”Lilla” Medborgarservice:
Årsavvikelsen förväntas bli +343tkr mot budget för lilla Medborgarservice. Chef
Medborgarservice har lägre konsultkostnader än budget samt en intäkt från Jordbruksverket
som ej var budgeterad. Lokalhyror förväntas gå över budget pga avtalet med Porten.
Hemsändningsbidragen förväntas även gå över budget. Kundcenter och service bidrar med
mindre kostnader än budget. Tierp får ersättning från IT-centrum för att man är värdkommun.
Detta är en ”oväntad” intäkt på 300 tkr för 2021. Bilpool förväntas gå över budget, detta
beroende av pandemi – att bilarna inte nyttjas som tidigare.
Kostenheten:
Kostenheten visar en årsavvikelsen per aug med +981tkr mot budget.
En stor positiv avvikelsen gentemot budget avser personalkostnader som prognostiseras till
+2 110 tkr i årsavvikelse. Detta på grund av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering
och vakanta tjänster som ej är tillsatta, samt ökad samverkan med utbildning kring
gemensamma personalresurser och transporter. Bemanning på tidigare obemannade enheter
och nya mottagningskök kommer att innebära att budgeten behövs till kommande år.
En negativ årsavvikelse avser främst mattransporter (-352tkr). Kosten har fortsatt behov av att
använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav. Detta på grund
av att bland annat att Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa i samma stora
utsträckning, som önskat. Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så prognostiseras 148tkr av
dessa redan sparats med transport i egen regi.
Kostens budgeterade intäkter för intern och extern försäljning förväntas få en årsavvikelse på
– 500 tkr. Detta beror till största del på mindre försäljning till skolan av livsmedel, interna
luncher, utflykter samt icke pedagogiska måltider som avses ”utanför tallriken”
(portionspriset).
Under sommaren har utbildning samarbetat med kosten. Detta innebar att kosten kunde per
delår, återbetala 497tkr till verksamheterna. Därmed redovisar kosten ytterligare minus 497tkr
på intäktssidan, och ytterligare ett plus på personalsidan med motsvarande belopp.
Kosten ser att livsmedelskostnaderna kan komma att få en negativ årsavvikelse och per aug
redovisas -130tkr. Det politiska beslut som fattades under 2019 när livsmedelsbudgetramen
för utbildning och vården minskades med 2 miljoner kronor ser kostenheten fortfarande vara
svårt att införliva. Även fast en pandemi som Corona har medfört en viss minskad tillagning
av antal portioner, så finns det andra faktorer som påverkar den totala livsmedelskostnaden.
Inom detta år ser kosten ökade kostnader på grund av högre andel ekologisk. Den
närproducerade maten ser i nuläget ut att ligga i samma nivå som de upphandlade livsmedlen.
Delårsrapport
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Samhällsbyggnad:
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt -1 277,1* tkr mot budget.
* Inklusive överskott för året på +12 830 tkr från sluttäckningsprojekt
* Exklusive exploateringsverksamheten med ca +13 776,4tkr
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -548 tkr mot budget.
Avvikelsen beror på Fyrisåns vattenförbud där det ej finns någon ram. En resurs för arbete
med att utveckla bilpool samt fasa in fossilfria fordon i verksamheterna finns obudgeterad
inom Samhällsbyggnad. Budget finns anslagen hos kommundirektör.
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet förväntas bli totalt +918 tkr mot budget. Den
positiva avvikelsen beror på intäkter gällande bygglovsavgifter och planavgifter samt
vakanser.
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande förväntas bli +13 116tkr mot budget.
(Exklusive resultatet av exploateringsverksamheten +13 776tkr)
Exploateringsverksamheten kommer per helår att kunna bidra med ett plus mot budget, men
dess prognostiserade vinst på ca +13 776 tkr ska noteras och ska ej bidra till årsavvikelsen! I
Dp 1045 Siggbo Företagspark har tomt för Padel sålts samt att två ytterligare tomter är sålda. I
Dp 1058 Triangelparken sker två överlåtelser under året, område A och område D, båda för
bostadsändamål.
En tomt på Dp1057 Kronhjortsvägen, en tomt på Dp1053 Wallskoga, en tomt på Dp 1070
Klockars väg, en tomt på Dp 365 Kvarnvägen, en tomt i Skärplinge samt Örbyhus,
prognostiseras bli sålda under året, samtliga för bostadsändamål.
Deponin på Gatmot beräknas ge ett överskott på +12 830tkr utifrån prognostiserad
massbalansberäkning samt årlig nuvärdesberäkning av åtagandet för total avsättning.
Avsättningar för deponierna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Detta överskott används till att täcka underskott hos Chef
Fastighetssamordnare TK 13108.
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling förväntas få ett utfall med -5 857 tkr mot
budget. Årsavvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning (-3 600tkr), samt
TEMAB:s OH-kostnader som ej tilldelats budgetram (- 2 200 tkr)
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -347tkr. Årsavvikelsen beror
till största delen på färre intäkter för tillfälliga serveringstillstånd pga Corona samt årliga
avgifter för miljö och livsmedelstillsyn samt utökat behov av administrativ personal.
Årsavvikelsen för Chef fastighetssamordnare förväntas bli -8 557 tkr mot budget. Avvikelsen
beror bland annat på Hyresmodellen gentemot TKAB ca -4 000tkr som avser ej kompensation
för ej utförd 2020års hyresökning, utebliven hyra för Kyrkskolan, Solgläntan och ramförlust
för brandstationen. Utrangering samt rivningskostnader för Kyrkskolan bidrar ytterligare till
det negativa resultatet ca -4 000. Söderfors Camping såldes även med en förlust med ca 300tkr. Förväntade kostnader för tillsyn av Kyrkskolan och Solgläntan samt kompensation för
dess bokförda värden till TKAB bidrar ytterligare till den negativa årsavvikelsen.
Kapitalkostnaderna beräknas bidra med ett plus.
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Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

”Lilla” Medborgarservice*
1210

0

0

0

0

0

0

Kostenheten 1218

0

0

-100

-400

300

0

Samhällsbyggnad 13

-13 936

-15 213

-28 566

-44 788

16 222

-30 229

Summa verksamheten

-13 936

-15 213

-28 666

-45 188

16 522

-30 229

Kommentar till investeringar
Medborgarservice:
Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt + 16 522 tkr för helåret baserat på
framflyttande av större projekt.
Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 400tkr berörs till stor del på
eventuella beslut från TKAB om renoveringsbehov. Behovet för 2021 bedöms bli 100tkr.
Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på + 16 222 tkr.
Delar av Projektet för Kråkstråk etapp 1 kan rapporteras som färdigt då värmekulverten till
Cykelparkeringen till Möbeln är i drift.
Projektet 1846 G/C väg Tobo/Örbyhus blir framskjutet på grund av att markägarna ska ges
möjlighet att ordna tillfarter.
I januari 2021 tog Samhällsbyggnad över TKABs bokförda värden på Sporthallen i Örbyhus
på 2 466tkr, som inte var budgeterade.
Med anledning av att Tierps kommun har tagit tillbaka anläggning samt förvaltning av
Vendelbadet och Sporthallen i Örbyhus finns ett behov av årliga reinvesteringsmedel för
dessa för att anläggningarna ska vara driftsäkra.
Projekt 1041 Ledning pool teknikrum Vendelbadet finns enligt 2020-10-20 § 164 beslut om
totalutgift på 1 500tkr. Prognos för totalutgift är 2 300tkr.
Projektet 1709 Siggbo Trädgårdsstad väntar på beslut från mark och miljödomstolen och
därmed ombudgeteras delar av årets medel till andra projekt.
Projektet för Fiskvandringsvägar i Skärplinge, Dagvattendammar Örbyhus samt
Vattenfördröjning Siggbobäcken kommer inte att nyttja hela årsbudgeten 2021.
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Kultur- och fritid
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

868

1 152

858

2 358

-1 500

1 887

Övriga intäkter

5 582

4 996

9 924

10 174

-250

8 143

Summa intäkter

6 450

6 148

10 782

12 532

-1 750

10 030

-19 153

-18 758

-31 069

-31 769

700

-29 518

Material

-1 974

-2 401

-3 153

-3 253

100

-4 711

Tjänster

-29 094

-30 770

-45 682

-45 732

50

-45 818

Övriga kostnader

-2 481

-2 606

-5 402

-6 302

900

-5 569

Kapitalkostnader

-461

-529

-685

-685

-785

Avskrivningar

-586

-538

-789

-789

-892

Summa kostnader

-53 749

-55 602

-86 780

-88 530

1 750

-87 293

Verksamhetens
nettokostnader

-47 299

-49 454

-75 998

-75 998

0

-77 263

-7

-11

-13

-13

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

-47 306

-49 465

-76 011

-76 011

0

-77 281

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-18

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Administration prognostiserar ett överskott på 850 tkr avseende bidrag.
I dagsläget är det svårt att avgöra vilka verksamheter som kommer att kunna fullgöra sina
planerade aktiviteter och därmed förbruka budgeterade medel. Kulturell verksamhet
prognostiserar ett överskott på 250tkr.
Per 31 augusti har Fritidsverksamheten ett underskott avseende intäkter till baden med cirka
1 500 tkr på grund av pandemin till det kommer minskade intäkter för uthyrning av
sporthallar och andra fritidslokaler. Årseffekten av detta beräknas bli ett underskott på cirka
1 750 tkr. Löner beräknas ge ett överskott på 300 tkr också på grund av pandemin.
Det resterande underskottet på 350 tkr kommer vi att gemensamt täcka upp inom Kultur och
Fritids verksamheter.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Delårsrapport

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

66(86)

Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Kultur och fritid

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-1 200

Summa verksamheten

-261

-709

-1 196

-1 196

0

-1 200

Kommentar till investeringar
Endast få investeringar har aktiverats men vi räknar med att använda alla medel under 2021.

Delårsrapport

67(86)

Utbildning
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

8 178

6 864

11 726

10 137

1 589

10 028

Övriga intäkter

6 880

5 999

9 000

5 280

3 720

8 960

15 058

12 863

20 726

15 417

5 309

18 988

-66 755

-63 817

-106 702

-105 325

-1 376

-100 002

Material

-953

-556

-1 391

-836

-555

-1 002

Tjänster

-33 082

-34 458

-49 635

-47 919

-1 717

-52 556

Övriga kostnader

-189

-179

-376

-361

-16

-283

Kapitalkostnader

-164

-193

-242

-241

-1

-283

Avskrivningar

-246

-210

-364

-301

-63

-318

-101 389

-99 413

-158 710

-154 983

-3 728

-154 444

-86 331

-86 550

-137 984

-139 566

1 581

-135 456

-1

-1

-1

0

-1

-1

-86 332

-86 551

-137 985

-139 566

1 580

-135 457

-86 332

-86 551

-137 985

-139 566

1 580

-135 457

Summa intäkter

Personalkostnader

Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Förskolan prognostiserar ett överskott på 1 580,9 tkr
Förklaring till årsavvikelse
Förskoleområde 1 prognostiserar ett underskott på - 810 tkr.
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på –
468 tkr, ökade vikariekostnader om -300 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt
kollektivavtal om sammanlagt -105 tkr . Inköp av datorer avviker med -170 tkr. På
intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 558 tkr.
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 708 tkr.
Överskottet beror på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 500 tkr.
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få
genomslag men leder till ändå till en positiv prognostiserad årsavvikelse på 230 tkr .
Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 97 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 417 tkr och
statsbidrag för mindre barngrupper om 150 tkr
Delårsrapport
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På kostnadssidan finns avvikelser i och med ej budgeterad löneökning om ca -35 tkr samt
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om -101 tkr. I takt med inflytt i vissa
områden har barnantalet ökat vilket medfört ökade personalkostnader. Utöver det har ej
budgeterade kostnader för inköp av ipads och datorer om - 112 tkr tillkommit.
Centrala medel prognostiserar ett överskott på 1 585 tkr.
Intäkterna prognostiseras 3 454 tkr högre till följd av förändrade barnomsorgsavgifter och nya
rutiner kring inkomstuppgifter om ca 1 548 tkr, ökade statsbidrag om ca 100 tkr samt översyn
av fakturering av interkommunal ersättning (IKE) för barn från andra kommuner som valt
förskola i Tierp, som prognostiseras 1 755 tkr högre än budget.
Kostnaderna prognostiseras -1 869 tkr högre till följd av högre IKE för barn Tierp som valt
förskola i annan kommun (-150 tkr) eller fristående huvudman (-800 tkr), och ej budgeterade
löneökningar om -128 tkr. Utöver det finns högre lokalkostnader om -934 tkr till följd av att
förskolan fakturerats för Tegelbruket trots att det tagits ur budget samt ej budgeterade ITkostnader om -192 tkr till följd av ny fördelning. Kostnaderna för licensavgifter och måltider
prognostiseras 257 tkr respektive 150 tkr lägre än budgeterat.
Resultatrapport Grundskola
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

4 178

3 795

6 170

6 000

170

5 789

Övriga intäkter

28 589

20 286

39 133

26 760

12 373

30 135

Summa intäkter

32 767

24 081

45 303

32 760

12 543

35 924

-120 559

-118 259

-191 954

-182 571

-9 383

-190 685

Material

-8 397

-2 801

-9 592

-3 122

-6 470

-4 219

Tjänster

-82 753

-83 249

-125 567

-119 147

-6 420

-129 059

Övriga kostnader

-304

-487

-1 049

-929

-120

-1 000

Kapitalkostnader

-408

-511

-584

-591

7

-744

Avskrivningar

-336

-262

-497

-382

-115

-406

Summa kostnader

-212 757

-205 569

-329 243

-306 742

-22 501

-326 113

Verksamhetens
nettokostnader

-179 990

-181 488

-283 940

-273 982

-9 958

-290 189

-5

-3

-6

-1

-4

-4

-179 995

-181 491

-283 946

-273 983

-9 962

-290 193

-179 995

-181 491

-283 946

-273 983

-9 962

-290 193

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Grundskolan prognostiserar ett underskott på -9 962 tkr
Förklaring till årsavvikelse
SO 1 Aspen (- 1 273 tkr) och Kyrk ( + 262tkr) prognostiserar ett underskott på -1
011 tkr.
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Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning på
Aspenskolan, ej budgeterad löneökning på -389 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt
kollektivavtal om sammanlagt -92 tkr och kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -48 tkr.
Skolan har ett behov av att utöka personaltätheten bland pedagogisk personal vilket medfört
ökade kostnader och har dessutom tvingats starta en ytterligare förskoleklass utöver vad som
budgeterats.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 299 tkr.
SO 1 Mehede och Bruks prognostiserar budget i balans.
Ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på -176 tkr samt
bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -33 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr.
SO 2 Örbyhus 7-9 prognostiserar ett underskott på -2 428 tkr
Underskottet beror till mindre del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad
löneökning på -180 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om
sammanlagt -44 tkr . Stor del av resterande underskott är en nödvändig men obudgeterad
utökning av särskild undervisningsgrupp Sirius. Kostnader för utökat städ p g a Covid -19
uppgår till -105 tkr
Verksamheten har ännu inte genomfört alla de effektiviseringar om ytterligare 1 500 tkr som
beslutades i budgetarbetet vilket bidrar till prognostiserad avvikelse gentemot budget.
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket till viss del försvårat
effektiviseringsarbetet. Åtgärder vidtas för att ändå genomföra möjliga delar.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 118 tkr.
SO 2 Örbyhus F-6 och Vendel prognostiserar ett underskott på -257 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 351 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -84 tkr. ITkostnaderna prognostiseras dock 125 tkr lägre än budgeterat.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 365 tkr.
Örbyhus skola har haft en stor ökning i elevantal vilket om det fortsätter riskerar att ytterligare
öka kostnaderna.
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett underskott på - 909 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 584 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -109 tkr och
kostnader för extra städ p g a Covid-19 på -251 tkr .
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 458 tkr.
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -193,5 tkr
Underskottet beror på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad löneökning på 135 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om sammanlagt -22 tkr.
Utöver detta har grundsärskolan vikariekostnader under sommaren som uppgår till -228 tkr
utöver budget Dessa är något höga och semesterplanering ses över inför kommande år.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 159 tkr.
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett underskott på -1 085 tkr.
Underskottet beror till viss del på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad
löneökning på -204 tkr samt bonusutbetalningar till följd av nytt kollektivavtal om
sammanlagt -62 tkr. Övertalighetsprocess som dragit ut på tiden riskerar gav en avvikelse på Delårsrapport
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206 tkr och ett ökat behov av extra stöd i viss elevgrupper har medfört ytterligare negativa
avvikelser som fortsätter växa under hösten. I en elevgrupp finns behov av att stärka upp med
ytterligare resurser till hösten vilket i så fall medför risk för ytterligare underskott.
Sammanlagt prognostiseras personalkostnaderna p g a av ovanstående -1 130 tkr.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 155 tkr.
SO4 Björkäng och Hållnäs prognostiserar ett underskott på -442 tkr
Underskottet beror på ej budgeterad löneökning på -153 tkr samt bonusutbetalningar till följd
av nytt kollektivavtal om sammanlagt -45 tkr. Utöver detta har tillkommit elev med
extraordinärt stödbehov vilket medöfr en prognostiserad kosntand om - 220 tkr under hösten.
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 65 tkr.
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett underskott på - 3 632 tkr.
Underskottet beror till stor del på felaktiga underlag gällande skolskjutskostnader på -3
299 tkr. Avtalet är ofördelaktigt och då grundskolan redan är underfinansierad hade rätt
underlag inte gjort skillnad då det inte finns fler effektiviseringar att göra. Underskott för
skolmåltider på -2 237 tkr är planerat då budget är lagd utifrån föregående års utfall som
medförde en återbetalning. Övriga stora avvikelser på kostnadssidan är modersmål som
prognostiseras -900 tkr högre än budget. Ej budgeterade löneökningar uppgår till -262 tkr och
bonus till följd av nytt kollektivavtal till -18 tkr. Statsbidrag som kräver medfinansiering
medöfr en prognostiserad kostnad på -800 tkr. IKE prognostiseras -807 tkr högre än
budgeterat.
Intäkterna prognostiseras 5 710 tkr högre än budgeterat p g a ökade statsbidrag på ca 3000 tkr
samt högre IKE-intäkter på 213 tkr. Merparten av statsbidragen är dock av engångskaraktär
och kommer även att driva kostnader i form av medfinansiering.
Sammantaget belastas grundskolan totalt med kostnader om - 10 934 tkr som inte är möjliga
att påverka. Grundskolan är därmed underfinansierad och det är svårt att vidta fler åtgärder.
Drifttabell Gymnasium
(tkr)
Taxor & avgifter

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

526

274

590

449

141

430

Övriga intäkter

20 672

19 174

32 100

36 767

-4 667

32 464

Summa intäkter

21 198

19 448

32 690

37 216

-4 526

32 894

-50 561

-50 077

-78 691

-78 604

-87

-80 189

Material

-1 328

-1 112

-1 874

-1 839

-35

-2 230

Tjänster

-53 939

-53 402

-76 498

-73 203

-3 295

-77 854

Övriga kostnader

-878

-991

-1 407

-1 412

5

-1 450

Kapitalkostnader

-506

-623

-798

-798

0

-905

Avskrivningar

-652

-591

-1 111

-1 111

0

-889

-107 864

-106 796

-160 379

-156 967

-3 412

-163 517

-86 666

-87 348

-127 689

-119 751

-7 938

-130 623

0

0

0

0

0

0

-2

-3

0

0

0

-3

Personalkostnader

Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Resultat efter
finansiella poster

-86 668

-87 351

-127 689

-119 751

-7 938

-130 626

-86 668

-87 351

-127 689

-119 751

-7 938

-130 626

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resulltat
Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -7 938 tkr
Förklaring till årsavvikelse
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har sedan tidigare prognoser arbetat aktivt med
åtgärder för att hantera personalkostnaderna och prognostiserar nu för dessa endast ett mindre
underskott om -87 tkr. Det stora underskottet beror istället på lägre intäkter avseende
statsbidrag för introduktionsprogrammen som försvunnit om - 2 070 samt uteblivna intäkter
avseende interkommunala ersättningar för Vuxenutbildningen -1 400 tkr, Gymnasiesärskolan
- 1 000 tkr samt Introduktionsprogrammen -1 500 tkr. Positiva avvikelser finns avseende
statsbidrag för vuxenutbildningen om 1 057 tkr.
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för elever som valt utbildning hos annan
huvudman prognostiseras -2 296 tkr högre än budgeterat. I prognostiserad årsavvikelse finns
även internt fördelade IT-kostnader om -680 tkr som avser vuxenutbildningen.
Merparten av den prognostiserade årsavvikelsen rör alltså intäkter och kostnader som inte går
att påverka för verksamheten. En osäkerhet finns kring möjlighet till utökade statsbidrag för
att kompensera de som uteblivit och som på så vis kan förbättra resultatet, men verksamheten
arbetar hela tiden aktivt för att maximera dessa intäkter.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Förskoleområde 1

-77

-171

-250

-250

0,0

-191

Förskoleomårde 2

2

-55

-250

-250

0

-252

Förskoleområde 3

-117

-20

-250

-250

0,0

-236

Summa verksamheten

-192

-246

-750

-750

0

-679

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Grundskola
Enhet
So 1 Aspen och Kyrk

Utfall
202108

Utfall
202008

Bokslut
2020

-4

0

-200

-200

0

-92

So 1 Mehede och Bruks

0

0

-100

-100

0

0

So2 Örbyhus 7-9, Sirius

-112

0

-250

-250

0

-150

-89

0

-100

-100

0

-98

-164

-71

-250

-250

0

-308

So2 Örbyhus F-6, Vendel
So3
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So4 Björkängssk

-17

-75

-100

-100

0

-161

So4 Ol Anders

-99

-219

-100

-100

0

-344

-485

-365

-1 100

-1 100

0

-1 153

Årsbudget

Årsavvikel
se

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Gymnasium
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsutfall

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Vård- och omsorg
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter

7 318

7 333

10 703

11 163

-460

26

Övriga intäkter

39 196

21 909

53 757

27 260

26 498

28 989

Summa intäkter

46 514

29 242

64 460

38 423

26 038

29 015

-144 291

-144 096

-216 188

-201 886

-14 302

-8 320

Material

-9 654

-9 060

-14 296

-10 334

-3 962

-2 715

Tjänster

-71 586

-53 812

-108 853

-105 505

-3 348

-4 083

Övriga kostnader

-1 633

-1 611

-2 883

-3 133

250

535

Kapitalkostnader

-180

-569

-325

-325

0

32

Avskrivningar

-635

-541

-913

-911

-2

-23

Summa kostnader

-227 979

-209 689

-343 458

-322 094

-21 364

-14 574

Verksamhetens
nettokostnader

-181 465

-180 447

-278 998

-283 671

4 674

14 441

-2

-2

-1

-1

0

-1

-181 467

-180 449

-278 999

-283 672

4 674

14 440

-181 467

-180 449

-278 999

-283 672

4 674

14 440

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Bistånd
Prognostiserad årsavvikelse +2 674 tkr, beror främst på att köpt plats verkställs i befintlig
verksamhet inom funktionshindradeomsorgen +1 200 tkr samt att kunderna inte kommer att
utnyttja färdtjänst i normal omfattning pga. covid-19, +1 350 tkr.
Äldreomsorgen
Verksamheten har haft ökade kostnader för personal, inköp av skyddsutrustning och inhyrd
legitimerad personal. Detta avser alla verksamheter. Vidare så är inte alla boenden fullbelagda
vilket genererar uteblivna intäkter.
Heltidsresan prognostiseras att ge en negativ årsavvikelse om ca 9,9 mnkr på årsbasis.
Kostnader för heltidsresan kommer att täckas av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen.
Verksamheten har även fått pausa flertalet planerade aktiviteter på grund av Covid-19.
Dagverksamhet och träffpunkter har blivit inställda vilket genererat lägre kostnader för resor.
Vidare har budget för närvårdsplatser inte nyttjats, 1,5 mnkr, då regionen fattat beslut om att
själva finansiera uppstart av Närvårdsplatser. Detta innebär att verksamheten inte kommer att
ha kostnader för detta under 2021 och 2022.
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Per aug finns statsbidrag om 28 mnkr, som avser förbrukas under hela budgetåret 2021. Detta
omfattar statsbidrag bland annat för Äldreomsorgslyftet, Äldreomsorgssatsningen,
Välfärdsteknik samt ersättning för Covid-19 avseende december 2020. Av de 28 mnkr ska
ca 2,5 mnkr bokas om till Funktionshindradeomsorgen som haft kostnader inom ramen för
statsbidragen.
Covid-19
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr
funktionshindradeomsorgen.
Årsprognos för Äldreomsorgen inklusive Bistånd per aug 4 674 tkr.
Resultatrapport Funktionshindradeomsorg
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

152

200

326

286

40

255

Övriga intäkter

14 019

12 317

20 269

17 863

2 406

22 998

Summa intäkter

14 171

12 517

20 595

18 149

2 446

23 253

-62 144

-60 892

-92 457

-92 260

-196

-92 576

Material

-3 167

-2 321

-4 793

-4 118

-675

-4 115

Tjänster

-15 019

-12 745

-23 569

-20 195

-3 375

-19 632

Övriga kostnader

-6 501

-6 024

-9 367

-8 967

-400

-10 101

Kapitalkostnader

-97

-128

-119

-119

0

-190

Avskrivningar

-65

-48

-96

-96

0

-75

Summa kostnader

-86 993

-82 158

-130 401

-125 755

-4 646

-126 689

Verksamhetens
nettokostnader

-72 822

-69 641

-109 806

-107 606

-2 200

-103 436

-23

-35

0

0

0

-43

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

-72 845

-69 676

-109 806

-107 606

-2 200

-103 479

Personalkostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Funktionshindradeomsorgen
Årsavvikelsen för gruppbostäder består uteslutande av ökade personalkostnader och inhyrd
rehab personal, detta är främst på grund av Covid 19 och verkställighet i egen regi av tidigare
köpt plats. Detta kan dock ej ses i resultatrapporten då det finns 3 mnkr budgeterat för en ny
gruppbostad för socialpsykiatrin som ej etablerats.
Daglig verksamhet avviker negativt främst pga. uteblivna cafeintäkter då de har varit
stängda/öppna i mindre omfattning i och med covid-19. From september är caféerna öppna
Delårsrapport
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som vanligt, men vi räknar inte med intäkter i normal omfattning under perioden sep-dec.
Inom personlig assistans har det tillkommit 7 nya ärenden, detta ger en prognos på - 3,3 mnkr
netto, hänsyn har tagits till beslut som upphört under året.
Verksamheten ska erhålla statsbidrag om ca 2,5 mnkr som bokförts inom Äldreomsorgen.
Detta avser statsbidrag för Covid-19 avseende december 2020 samt Äldreomsorgslyftet.
Covid-19
Extra insatser på grund av Covid-19 fortsätter att påverka verksamheterna. Det finns i nuläget
inget beslut om statsbidrag som kommunen kan återsöka. Beslut för december 2020 fattades i
början på juli om 5,4 mnkr jämfört med det sökta 6.2 mnkr. Dessa medel bokförs under
innevarande år vilket medför att dessa kan nyttjas för att täcka del av de ökade kostnaderna i
samband med Covid-19. Av ovanstående belopp avser 4,3 mnkr äldreomsorgen och 1,1 mnkr
funktionshindradeomsorgen.
Med hänsyn till den intäkten är årsavvikelsen -2 200 tkr.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Äldreomsorg

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-1 713

Summa verksamheten

-538

-817

-1 500

-1 500

0

-1 713

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Kommentar till investeringar
Investeringstabell Funktionshindradeomsorgen
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Bokslut
2020

Funktionshindradeomsor
g

0

0

-350

-350

0

-248

Summa verksamheten

0

0

-350

-350

0

-248

Kommentar till investeringar
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Individ- och familjeomsorg
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

383

241

306

306

Övriga intäkter

15 108

21 508

19 177

20 477

-1 300

31 579

Summa intäkter

15 491

21 749

19 483

20 783

-1 300

31 893

-52 831

-52 464

-83 885

-84 886

1 000

-78 365

Material

-590

-935

-1 465

-1 465

Tjänster

-47 073

-44 441

-62 087

-41 725

-20 361

-67 288

Övriga kostnader

-22 461

-20 003

-31 607

-31 167

-440

-30 193

Kapitalkostnader

-184

-189

-271

-271

Avskrivningar

-163

-143

-196

-197

1

-220

Summa kostnader

-123 302

-118 175

-179 511

-159 711

-19 800

-177 684

Verksamhetens
nettokostnader

-107 811

-96 426

-160 028

-138 928

-21 100

-145 791

-11

-21

-35

-35

-

-29

-107 822

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 820

-107 822

-96 447

-160 063

-138 963

-21 100

-145 820

Personalkostnader

314

-1 336

-282

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Höga kostnader för vård av barn och unga. Under 2020 ökade placeringskostnaderna med
drygt 50% jämfört med föregående år. Vi ligger fn kvar på samma höga nivå, trots att färre
barn placeras, pga ärendens komplexitet.I några av dessa ärenden har utveckling skett och
annan placeringsform blir aktuell. Kostnaderna för HVB har bromsats upp något, men istället
har kostnaderna för konsulentsödda familjehem ökat. Under en period var inflödet av
anmälningar något lägre än normalt men en ökning har nu skett.
Ökning av kostnader för försörjningsstöd som delvis beror på social dumpning. Den tidigare
ökningen av placeringar gällande våld i nära relationer har stannat av. Ökat tryck på beroende
med fler placeringar, inom ram. Adm är underbudgeterat för att ge enheterna större chans att
nå budget. Kostnaderna för lokaler har ökat efter att IFO flyttat verksamhet till Bäggeby där
dyra ombyggnadskostnader för utemiljö har medfört högre hyra än i tidigare externa
lokaler..En budgetförstärkning motsvarande merkostnaden har inte gjorts. Dessutom har
tomhyra för lokaler på Tegelbruksgatan, fd Bergis, återigen hamnat på IFO efter att en extern
hyresgäst lämnat lokalerna.
En kostnad för återställande av fd skutans lokaler, till hyreslägenheter, har också påförts
verksamheten då IFO lämnat lokalerna för att de ska bli bostäder enligt tidigare uppdrag.
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Statsbidragen har minskat i förhållande till budget då antalet nyanlända understiger de
mottagningstal som finns.
Medel har återsökt från migrationsverket med ca 4 mkr. Det är oklart om dessa medel
kommer att beviljas varför dessa inte har beaktats i prognosen.

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Administration/ledning

-184

-335

-350

-350

0

-335

Summa verksamheten

-184

-335

-350

-350

0

-335

Kommentar till investeringar
Investeringsmedel kommer att användas under året. Det är verksamhetsanpassning av lokaler
och diverse inventarier i nya lokaler.
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It-nämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter

45 800

42 631

69 461

67 112

2 349

67 539

Summa intäkter

45 800

42 631

69 461

67 112

2 349

67 539

-17 069

-16 073

-26 232

-25 654

-578

-24 781

Material

-420

-407

-327

-600

273

-668

Tjänster

-27 889

-25 468

-42 112

-40 038

-2 074

-41 454

Övriga kostnader

-98

-77

-185

-185

Kapitalkostnader

-30

-24

-49

-79

-294

-251

-556

-556

-45 800

-42 300

-69 461

-67 112

-2 349

-67 537

0

331

0

0

0

2

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

-205
30

-37
-392

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

-1

-2

0

330

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Lönekostnaderna prognosticeras bli högre än budget p.g.a. ersättningsrekryteringar av
långtidssjukskriven personal samt vikariekostnader.
Avgifterna för telefoni minskar i och med det nya upphandlade avtalet med Telia.
Kostnaderna för serviceavtal och licensavtal har ökat i och med ökande volymer av
klienter(pc,ipads) och utökat nyttjande av digitala lösningar. Kostnaden för det nya avtalet
med Microsoft för alla fem kommunerna ökar till över 12 miljoner.
Konsultkostnaderna i de utvecklingsprojekt som drivits för att på sikt minska administrationen
kring våra konton(MIM) samt införandet av TEAMS och Office 365 underskattades.
Komplexiteten av skolans lösningar kring kontohanteringen har drivit upp kostnaderna.
Projektet är nu pausat för att undvika ett negativt årsresultat.
3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. ITCentrum bygger ut digital infrastruktur i våra verksamheter.
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. IT-Centrum utvecklar möjligheterna till
distansarbete.
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och
ändamålsenliga kunskaper. IT-Centrum arbetar för att de digitala stöden ska vara likvärdiga
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för varje elev utifrån deras egna förutsättningar.
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering Genom
upphandling ständigt sträva efter effektivare enheter, lägre förbrukning samt nya
användningsområden.
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. Vid all upphandling sträva
efter att minimera miljöpåverkan och minskad PCF, Product Carbon Footprint
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall. Återbruka och återvinna våra klienter(pc, ipad, mobiler) samt vid
upphandling efterfråga ”refurbished”(renoverade) enheter.
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.Utveckla
möjligheterna till digitalpendling och distansarbete för att minimera klimatpåverkan.
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag
och civilsamhälle ska öka. IT-Centrum skapar möjligheter till ytterligare samverkan inom
region och medlemskommunerna genom utbyggnaden av såväl hård som digital infrastruktur.
IT-Centrum arbetar för att Information, system och processer bör betraktas som digital
infrastruktur vilken kan delas och samutnyttjas.
Särskilda uppdrag
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre
service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya
servicelösningar.
IT-Centrum stödjer ”verksamhetsutveckling genom digitalisering” både i den av
verksamheten efterfrågade projekten och genom de förbättringar som hela tiden görs i ITinfrastrukturen. Godaexempel under det sista året är den gemensamma digitala
telefonilösningen för fem kommuner samt ny gemensam lösning för utskrift, kopiering och
scanning.
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.
En projektledarutbildning genomförs under året med ca 70 deltagare från många av
kommunens olika verksamheter. I samband med det så har kommunens projektmodell
reviderats.
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.
IT-Centrum möjliggör digitala möten via skype, TEAMS och Zoom för verksamheten och
politiken. IT-Centrum följer utvecklingen och tar löpande fram utrustning som ska passa de
förändrade behoven av möten.
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
IT-Centrum har via sina leverantörer under fler år återbrukat eller återvunnit alla återlämnade
klienter.

Delårsrapport

80(86)

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-500

500

-3 100

-5 000

1 900

-4 300

-3 000

-1 300

-100

100

-8 600

1 200

Administration
Drift

-438

Nät

-977

Support
Summa verksamheten

-208

0
-1 415

-208

-7 400

Bokslut
2020

-714

-714

Kommentar till investeringar
Arbetet med 10-gigabitsnätet mellan kommunhuvudorterna pågår. Inköp av 2 nya
brandväggar i varje kommun samt Coreswitchar, 2 st per kommun.: Prognos 4300 tkr
IT-Drift: Ny backup-lösning VEEM, Prognos 2600tkr
IT-Drift: Loggserver: 500 tkr

Delårsrapport

81(86)

Lönenämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Taxor & avgifter

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

0

1

0

0

0

0

Övriga intäkter

6 974

6 574

11 043

11 043

0

10 064

Summa intäkter

6 974

6 575

11 043

11 043

0

10 064

-4 875

-4 801

-7 567

-7 567

0

-7 338

Material

-84

-8

-60

-75

15

-40

Tjänster

-2 000

-1 761

-3 376

-3 331

-45

-2 674

-15

-5

-40

-70

30

-12

-6 974

-6 575

-11 043

-11 043

0

-10 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personalkostnader

Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat
Lönenämnden köper verksamhet från enheten Lönecentrum inom Gemensam service i Tierps
kommun. Lönecentrum budgeterar intäkter och kostnader lika stora och eventuella avvikelser
vid delårsbokslutet regleras mot respektive kommun, enligt fördelningsnyckel, så att resultatet
blir noll.
Lönecentrums delårsresultat +389 tkr har reglerats och fördelats enligt följande:
Tierp 190 tkr (49%)
Älvkarleby 82 tkr (21%)
Knivsta 113 tkr (29%)
Temab 4 tkr (1%)
Älvkarleby, Knivsta och Temabs andelar finns som förutbetald intäkt i Tierps kommuns
balansräkning. Tierps andel ingår i Gemensam service resultat.
I årsprognosen bedöms intäkter och kostnader att följa budget vilket ger 0 kr i årsavvikelse.
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Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
Lönenämnden har inga investeringar.
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Jävsnämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

Summa kostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

Verksamhetens
nettokostnader

-20

-16

-35

-44

9

-25

-20

-16

-35

-44

9

-25

-20

-16

-35

-44

9

-25

Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Valnämnd
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

-16

-19

3

-4

-4

0

-1

1

-2

-5

3

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-15

Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

-15

-22

-29

7

Verksamhetens
nettokostnader

-15

-22

-29

7

-15

-22

-29

7

-15

-22

-29

7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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Revision
Resultatrapport
Verksamhetens resultatrapport
(tkr)

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Personalkostnader

-163

-269

-269

0

-105

7

Material

0

-9

-9

0

0

4

Tjänster

-1 017

-1 298

-1 298

0

-63

478

-15

-50

-50

0

0

21

Summa kostnader

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

Verksamhetens
nettokostnader

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

-1 195

-1 626

-1 626

0

-168

510

Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentar till resultat

Investeringsrapport
Investeringstabell verksamheter
Enhet

Utfall
202108

Utfall
202008

Årsprogn
os

Årsbudget

Årsavvikel
se

Bokslut
2020

Summa verksamheten

Kommentar till investeringar
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