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3Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Bollnäs växer och vi fortsätter 
satsa framåt

Pandemin fortsatt stor påverkan
Även 2021 kom till stora delar att präglas av covid
19pandemin. Många bland oss, våra nära och kära, 
arbetskamrater och vårt omgivande samhälle har 
drabbats på olika vis. Närings, förenings och kultur
livet har haft stora utmaningar i Bollnäs kommun 
under året, precis som året dessförinnan. För Bollnäs 
kommun har arbetet med covid19 därför varit över
ordnat inom organisationen och styrt förutsättning
arna för våra verksamheter. Erfarenheterna från 2020 
har visat sig vara mycket värdefulla. Våra verksamhe
ter inom bland annat skola och omsorg har fortsatt att 
visa flexibilitet och förtjänstfullt arbetat för att hitta 
nya lösningar. 

Ett exempel på flexibilitet, utanför pandemi
situationen, som berört flera delar av organisatio
nen och som fungerat mycket väl, är flytten av Rens
backens F–6skola på Ren till Hedenområdet. Sam
mantaget bedömer jag att hela vår organisation även 
i år har klarat att hantera pandemins och våra andra 
utmaningar bra.

Positivt ekonomiskt resultat
Bollnäs kommun fortsätter att satsa framåt; vi vill 
ha ett gott samhälle för alla som bor och verkar här. 
Vi vill att fler ska upptäcka vår fantastiska kom
mun, besöka oss och gärna flytta till oss. I grunden 
har vi ekonomin i ordning och även 2021, som tidi
gare år, visar kommunen positivt resultat. Inklusive 
finansiella poster är resultatet cirka 95 miljoner kro
nor. En stor del i förklaringen av det positiva resulta
tet för året är de extra statsbidrag som kommunen fått. 
Samtidigt står vi inför stora utmaningar de kommande 

åren. Det handlar bland annat om utbildningsfrå
gor och den demografiska utvecklingen som gör att 
vi måste attrahera arbetskraft och nya invånare för 
att kunna upprätthålla välfärden inom våra verksam
heter. Till exempel är trycket högt på hemtjänst och 
hemsjukvård, i kombination med bemannings och 
rekryteringsproblematik. 

Arbetslösheten har minskat med 1,2 procentenheter 
under året. För unga har den minskat med 5,2 procent
enheter. Även om den är betydligt lägre än de senas
te åren, så är den ändå hög. Eftersom ungdomar och 
utlandsfödda har svårast att komma in på arbetsmark
naden har kommunen valt att göra flera satsningar för 
dessa grupper.
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Vi satsar framåt
I takt med att kommunen fortsätter sin utvecklings
resa krävs fler bostäder, vilket i sin tur förutsätter 
ökat byggande av infrastruktur. En väl utbyggd kol
lektivtrafik, vårt nya resecentrum, tillgång till moder
na lokaler och goda möjligheter för bostadsbyggande 
är förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta växa. 
Dessa insatser är också grunden för att vi ska kunna 
gå vidare med vårt mål att nå ökad statlig sysselsätt
ning i länet och i kommunen. Ett exempel på hur vi 
möjliggör ökat bostadsbyggande är bland annat genom 
de nya tomter som färdigställts på Ren under året. 
Arbetet med att tillgängliggöra SJområdet och binda 
samman det med resecentrum och de centrala delarna 
av Bollnäs fortsatte. På fastigheten Bro 4:4 startade 
bygget av den nya bandyarenan som väntas vara klar 
hösten 2022. Exempel på andra insatser under året 
är de fördjupade översiktsplaner som genomförts i 
Arbrå och Kilafors med stöd av enkäter till de boende, 
utvecklingen på Sävstaås med en ny niomannaplan, 
kontraktering av ny bussgata till Björktjäratjärn och 
mycket annat. 

Tack till våra medarbetare
Glädjande nog kom vaccinationerna i gång på bred 
front i landet under året. Trots hög smittspridning har 
vaccinationerna nu medfört att färre personer än tidi
gare blivit allvarligt sjuka. Jag hoppas att 2022, trots 
hög smittspridning och en osäker och orolig omvärld, 
ska medföra att vi snart ska kunna leva våra liv så 
som vi själva önskar. Jag vill rikta ett stort tack till 
alla medarbetare inom Bollnäs kommun för insatser
na under året. Trots ibland svåra situationer och hård 
arbetsbelastning klarar vi att svara upp till våra kärn
uppdrag gentemot våra kommuninvånare. Tack också 
till förtroendevalda och hela civilsamhället i kommu
nen för ett gott samarbete.

Marie Centerwall (S) 
kommunstyrelsens ordförande 
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Översikt över 
verksamhetens utveckling

Bollnäs kommunkoncern – fakta i tal, 5 år i sammandrag
Ekonomiskt resultat för koncernen (belopp i tkr) 2017 2018 2019 2020 2021
Årets resultat 75 435 76 355 76 688 23 600 116 594

Årets resultat per invånare 2 801 2 829 2 852 880 4 358

verksamhetens intäkter 974 436 958 709 928 825 947 706 977 694

verksamhetens kostnader – 2 347 506 – 2 359 198 – 2 379 518 – 2 429 556 – 2 552 025

skatteintäkter och generella statsbidrag 1 568 789 1 592 506 1 649 980 1 705 282 1 792 726

avskrivningar – 132 095 – 139 807 – 150 772 – 164 050 – 154 747

långfristig skuld 1 263 753 1 251 385 1 262 146 1 387 401 1 493 287

långfristig skuld per invånare 46 948 46 363 46 941 51 751 55 818

soliditet i procent* 40 41 42 41 42

soliditet i procent inklusive pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse)* 22 24 26 26 28

Bollnäs kommun – fakta i tal, 5 år i sammandrag
Ekonomiskt resultat för kommunen (belopp i tkr) 2017 2018 2019 2020 2021
folkmängd (antal) 26 918 26 991 26 888 26 809 26 753

Kommunal skattesats (procent) 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37

Årets resultat 47 232 52 267 53 791 7 540 95 168

Årets resultat per invånare 1 755 1 936 2 001 281 3 557

verksamhetens intäkter 466 601 459 559 424 429 424 308 427 585

verksamhetens kostnader – 1 965 863 – 1 983 987 – 2 001 997 – 2 028 388 – 2 125 743

skatteintäkter och generella statsbidrag 1 568 789 1 592 506 1 649 980 1 705 282 1 792 726

nettoinvesteringar** 98 213 82 576 154 744 214 056 84 081

avskrivningar – 57 103 – 61 176 – 68 717 – 77 279 – 68 240

långfristig skuld 100 431 66 794 59 174 169 540 275 667

långfristig skuld per invånare 3 917 2 660 2 201 6 324 10 304

soliditet i procent* 65 66 64 61 59

soliditet i procent inklusive pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse)* 33 36 37 36 37

Självfinansieringsgrad i procent*** 106 138 74 32 194

*     Soliditet definieras som eget kapital dividerat med balansomslutningen.
**   Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.
*** Självfinansieringsgrad definieras som investeringar dividerade med årets resultat och avskrivningar.
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Den kommunala koncernen

Med kommunens samlade verksamhet menas den 
kommunen bedriver i kommunkoncernen samt i 
intresse och uppdragsföretag.

I koncernen Bollnäs kommun ingår nämnder, Boll
näs Stadshus AB och därigenom de helägda bo l agen 
AB Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi AB samt de 
delägda bolagen BollnäsOvanåkers Renhållnings 
AB och Helsinge Vatten AB samt Hälsinglands 
Utbildningsförbund.

Bollnäs Stadshus verksamhet är att äga och förval
ta aktier i aktiebolag som Bollnäs kommun använder 
i sin verksamhet. Syftet är att hålla samman den kom
munala bolagskoncernen och ansvara för koncernens 
övergripande utveckling och strategiska styrning samt 
styrningen av de ekonomiska och finansiella resurser
na på ett optimalt sätt för Bollnäs kommun.

Bollnäs Bostäder är ett allmännyttigt kommunägt 
bostadsföretag vars affärsidé är att på affärs mässiga 
grunder bygga, förvalta och hyra ut bostäder till så 
bra pris som möjligt, så att så många som möjligt kan 
hyra.

Bollnäs Energi producerar och distribuerar fjärr
värme i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och Rengsjö. Vid 
Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraft
värmeblock. Bolaget bygger, äger och driver stadsnät 
i kommunen och har en liten ägarandel i det regionala 
nätbolaget Norrsken AB.

BollnäsOvanåkers Renhållnings uppgift är att sam
la in, transportera, behandla och återvinna avfall 
samt lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av 
Bollnäs Energi. Bolaget ägs av Bollnäs Stadshus och 
Ovanåkers kommun med 66,7 respektive 33,3 procent. 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken vid Sävstaås avfallsanläggning samt vid 
återvinningscentralen i Edsbyn.

Helsinge Vatten sköter drift och underhåll av 
Bollnäs och Ovanåkers kommuners alla vatten 
och avloppsanläggningar. I uppdraget ingår 
även ekonomi hantering och kundservice för 
vaabonnenterna.

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kom
munalförbund som bildats av Bollnäs, Nordan
stigs och Söderhamns kommuner med uppdrag att 
möta studerandes efterfrågan på utbildning med 
bredd och kvalitet. Förbundet bedriver gymnasie
skola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning i de tre 
medlemskommunerna.

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) är bil dat 
av Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner 
med uppdrag att ansvara för samhällsskydd, säker
het, beredskap, informationssäkerhet, tillstånds och 
tillsynshantering av alkohol, tobak, folköl, receptfria 
läkemedel samt tillsyn av rökfria skolgårdar och rök
fria miljöer. KFH är organisatoriskt ansvarigt och till
lika arbetsgivare för en förvaltarenhet, vars med
arbetare arbetar med uppdrag som god man eller 
förvaltare.

Inköp Gävleborg ombildades vid årsskiftet 
2019/2020 när Gävle kommun beviljades utträde och 
är nu ett kommunalförbund där Bollnäs, Söderhamn, 
Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Hudiksvall, Ockel
bo, Hofors och Älvkarleby ingår. Förbundet ska vara 
avtalsförvaltare av tidigare ingångna avtal.

Nedan visas en översikt över kommunens sam
lade verksamhet. Bollnäs kommun är moderbolag i en 
bolagskoncern där de hel och delägda dotterbolagen 
samt Hälsinglands Utbildningsförbund ingår. I den 
sammanställda redovisningen ingår företag och för
bund där kommunen har ett väsentligt inflytande.
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Kommunens samlade 
verksamhet

Kommunens intresse-  
och uppdragsföretag

andra samägda företag

Kommunalförbundet  
södra hälsingland 40 %  

inköp gävleborg 11 % 

Kommunkoncernen

Kommunfullmäktige
valnämnd
överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Kulturnämnd
socialnämnd
teknik- och fritidsnämnd
miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd

Kommunens nämnder och  
förvaltningar

Bollnäs stadshus aB 100 %
Bollnäs energi aB 100 %
aB Bollnäs Bostäder 100 %
Bollnäs-ovanåkers renhållnings aB 67 %
helsinge vatten aB 60 % 
hälsinglands utbildningsförbund 43 %

Kommunens koncernföretag med 
bestämmande inflytande

Kommunstyrelsen utövade sin uppsiktsplikt över 
samtliga bolag och förbund dels genom uppsikts
pliktsdagar där de presenterade sina verksamheter, 
dels genom delårsrapportering. Kommunstyrelsen 
fann inga avvikelser.

Kommunstyrelsen utövade även sin uppsiktsplikt 
över nämnderna genom månadsrapportering där de 
redovisade resultat och åtgärdsplaner för en budget i 
balans.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Omvärldsbevakning
Svensk och internationell ekonomi
Inför 2021 fanns förväntningar och förutsätt ningarna 
var ganska goda för kommuner och regioner. Det råd
de osäkerhet om pandemins utveckling och på v erkan 
på konjunkturen och skatteintäkterna, men staten 
hade tillskjutit statsbidrag för att uppväga den svaga 
utvecklingen. Konjunkturens återhämtning och öka
de statsbidrag resulterade i att kommuner och regioner 
fick mycket starka resultat.

Minskad smittspridning, stigande vaccinationsgrad 
och mildrade eller avslutade restriktioner stärker nu 
konjunkturen såväl i Sverige som globalt. Kris åtgärder 
världen över skalas ner eller fasas ut, men den ekono
miska politiken förblir ändå sammantaget expansiv.

SKR:s senaste prognos beskrev en pågående åter
hämtning av ekonomin med god utveckling av BNP 
och sysselsättning. Viss oro fanns för inflationen i 
USA och eurozonen. SKR gjorde sin prognos innan 
Ryssland invaderade Ukraina. Förutom det mänskliga 
lidande som kriget medför, innebär det en ökad osä
kerhet kring den ekonomiska utvecklingen.

BNPtillväxten i Sverige beräknas bli hög 2021–
2022. I SKR:s skatteprognos från februari 2022 var 
BNPökningen 4,9 procent 2021. SKR:s bedömning 
är att BNP ökar med 3,6 procent 2022 och 1,6 procent 
2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå 
tillbaka långsamt. SKR bedömer att inflationen faller 
tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha dri
vits upp av höga energipriser.

Trots en ordentlig uppgång av antalet sysselsatta 
kommande år förutses en hög andel arbetslösa. Struk
turella faktorer motsäger en snabb nedgång i arbets
lösheten framöver.

De offentliga finanserna i Sverige visar en o v  äntat 
liten försvagning efter pandemin. Den ännu låga, 
offentliga skuldkvoten medger därmed ett reellt fram
tida handlingsutrymme för finanspolitiken i Sverige.

Tillväxten för det kommunala skatteunderlaget blir 
2021–2022 högre än på flera år. Sammantaget beräk
nas en svag, real uppgång av skatteunderlaget fram till 
2025 jämfört med den historiska utvecklingen.

Samhällsekonomins påverkan på Bollnäs
Osäkra skatteprognoser i kombination med en åldran
de befolkning, hög arbetslöshet och låg utbildnings
nivå är stora utmaningar som kommunen står inför de 
kommande åren.

Bollnäs är beroende av statens åtgärdsprogram, öka
de generella och riktade statsbidrag och arbetsmark
nadsåtgärder för att klara sina utmaningar.

Arbetsmarknad
I kommunen minskade arbetslösheten med 1,2 pro
centenheter. Det var något mindre än rikssnittet. 
Arbetslösheten för unga minskade med 5,2 procent
enheter. Ungdomsarbetslösheten var fortfarande hög, 
men betydligt lägre än de senaste åren. Även arbets
lösheten för utrikes födda fortsatte sjunka, men låg 
fortfarande kvar på en nivå som var bland de högsta i 
riket. Cirka 45 procent av de arbetslösa i Bollnäs kom
mun var utrikes födda.

Eftersom ungdomar och utlandsfödda har svårast att 
komma in på arbetsmarknaden har kommunen valt att 
göra flera satsningar för dessa grupper.
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Öppet arbetslösa och i program  
31 december (%)

Alla 16–64 år Ungdomar 18–24 år Utrikes födda 16–64 år
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Bollnäs 10,3 11,0 11,1 9,9 16,1 18,2 18,3 13,1 43,5 41,0 34,4 32,7

söderhamn 11,0 11,6 11,7 10,6 18,1 18,4 20,7 18,4 42,8 41,7 36,0 34,5

ovanåker 6,6 8,8 9,4 7,8 10,6 16,8 15,3 13,7 40,5 38,5 34,6 33,3

ljusdal 8,5 9,0 9,8 8,5 13,7 12,9 16,3 11,7 34,3 33,4 30,1 24,4

hudiksvall 6,9 7,4 9,2 6,7 13,1 12,9 17,3 11,6 24,8 25,2 25,2 21,0

gävle 9,3 9,9 11,1 9,7 12,0 12,6 16,9 12,8 30,1 29,7 29,7 26,1

gävleborgs län 9,4 10,1 10,7 9,3 14,2 14,7 17,7 13,4 34,7 33,9 30,7 27,5

riket 7,0 7,4 8,8 7,2 8,7 9,2 11,8 8,7 20,0 19,9 21,1 19,2

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: www.ams.se.

Kommunens befolkning
Kommunens invånarantal minskade med 56 perso
ner. Antalet inflyttade och utflyttade var nästan lika 
många, så flyttnettot var ungefär noll, precis som 
2020. Både antalet inflyttade och utflyttade var något 
färre än 2020. Invånarantalet minskade, eftersom 
födelsenettot (skillnaden mellan födda och döda) var 
negativt.

Invånarantalet har länge varit beroende av invand
ringen. Utan kontinuerlig inflyttning från utlandet 
hade kommunen de senaste femton åren årligen mins
kat invånarantalet med över 100 personer.

Hur utvecklingen blir framöver är svårt att förutse. 
Man kan befara en ökad utflyttning om konjun kturen 
tar ytterligare fart. Inflyttningen från utlandet har 
varit låg de senaste två åren, men den kanske ökar när 
pandemirestriktionerna upphör.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
folkmängd 31 december 26 248 26 193 26 158 26 141 26 394 26 594 26 929 26 918 26 991 26 888 26 809 26 753

födda 284 243 262 234 231 276 281 286 327 298 258 254

döda 324 353 320 375 351 357 323 361 300 312 339 326

netto – 40 – 110 – 58 – 141 – 120 – 81 – 42 – 75 27 – 14 – 81 – 72

Inflyttning 1 071 1 124 1 069 1 186 1 420 1 553 1 522 1 254 1 130 1 011 1 066 1 009

Utflyttning 965 1 068 1 048 1 060 1 045 1 278 1 156 1 202 1 085 1 108 1 064 1 010

netto 106 56 21 126 375 275 366 52 45 – 97 2 – 1

Justering 7 – 1 2 – 2 – 2 6 11 12 1 8 0 17

Befolkningsförändring 73 – 55 – 35 – 17 253 200 335 – 11 73 – 103 – 79 – 56

Källa: SCB.
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 Folkmängd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tätorter              
Bollnäs 12 660 12 702 12 832 12 908 13 094 13 271 13 464 13 577 13 628 13 603 13 565 13 562  

arbrå 2 190 2 161 2 125 2 140 2 144 2 133 2 170 2 195 2 259 2 286 2 261 2 224  

Kilafors 1 112 1 100 1 087 1 113 1 128 1 170 1 195 1 172 1 180 1 165 1 139 1 124  

rengsjö 292 293 278 270 275 270 267 272 266 279 274 272 P

områden utanför tätort 9 994 9 937 9 836 9 710 9 753 9 750 9 833 9 702 9 658 9 555 9 570 9 571 r

Kommundelar             o

Bollnäs 17 091 17 139 17 192 17 225 17 458 17 617 17 868 17 947 18 010 17 948 17 952 17 944 g

arbrå 4 298 4 216 4 175 4 163 4 140 4 116 4 177 4 159 4 211 4 218 4 205 4 173 n

hanebo/Kilafors 3 538 3 499 3 477 3 455 3 478 3 543 3 547 3 500 3 479 3 440 3 384 3 361 o

rengsjö 1 321 1 331 1 314 1 298 1 318 1 318 1 337 1 312 1 291 1 282 1 268 1 275 s

              

Totalt 26 248 26 193 26 158 26 141 26 394 26 594 26 929 26 918 26 991 26 888 26 809 26 753 26 700
Källa: SCB.

Utbildningsnivå
Tabellen nedan visar befolkningens utbildnings nivå 
den 31 december 2020, fördelad på män och kvin
nor. När det gäller eftergymnasial utbildning låg Boll
näs kommun under snittet i både riket och länet. 
Skillnaden var mindre för kvinnor än för män. För 

för gymnasial utbildning låg Bollnäs kommun i pari
tet med länet, men något högre än riket. Kommunen 
hade en högre andel både män och kvinnor med gym
nasial utbildning än länet och riket.

Utbildningsnivå för invånare 25–64 år den 31 december 
2020, män och kvinnor
Utbildningsnivå
(%)

Bollnäs Gävleborg Sverige 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

förgymnasial utbildning 17 11 17 13 14 11

gymnasial utbildning 61 53 57 48 48 42

eftergymnasial utbildning 21 35 25 38 36 46

uppgift saknas 1 1 1 1 2 1

Totalt 100 100 100 100 100 100
Totalt (antal) 6 465 6 152 69 681 66 943 2 513 561 2 440 112
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Risker
Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk
Befolkning Risk för befolkningsminskning. Minskade 

intäkter från skatter och statsbidrag.
Kommunala koncernen Arbetar med ständiga förbättringar för att effek-

tivisera verksamheterna och hålla kostnads-
utvecklingen nere.

ökad arbetslöshet Risk för fler som behöver stöd och bidrag 
från kommunen.

socialnämnden Arbetar med att få människor i egenförsörjning.

Krig i europa Cyberattacker. Kommunala koncernen Jobbar med it-säkerhet.

Verksamhetsrisk
råvaruförsörjning en ökad konkurrens på framför allt bio-

bränslemarknaden.
Bollnäs energi aB Anläggningarna byggs flexibla för att kunna 

elda olika typer av bränslen.

Bränder och utsläpp Bränder i avfallsupplag och annan miljö-
påverkan genom exempelvis utsläpp.

BoraB utvecklar brandskyddsrutiner, mottagnings-
kontroller och tar fram kontrollprogram för 
provtagning.

Personal oförmåga att upprätthålla planerad be-
manning. Negativa effekter på personal 
och kvalitet.

Kommunala koncernen vikariepooler, friskvårdsinsatser, arbetsmiljö-
utbildningar, introduktionsdagar.

Finansiella risker och riskhantering
Kommunen har dels en finanspolicy som innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter 
för finansverksamheten i kommunen och den kom
munala koncernen. De huvudsakliga riskerna är ränte
risk, finansieringsrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt 
kredit och marknadsvärdesrisk. Det finns också en 
placeringspolicy för pensionsfonden. Den innehåller 
riktlinjer, ansvar, befogenheter, regler och risknivåer.

Ränterisk
Kommunkoncernen har en stor låneskuld och föränd
ringar i låneräntan påverkar därför ränte kostnaderna 
på sikt. För närvarande är det mycket låga räntor, men 
risken finns att de stiger. Den 31 december uppgick 
den kommunala koncernens räntebärande skulder till 
1 390 mnkr. Skulden ökade till följd av genomförda 
investeringar.

Upplåningen i den kommunala koncernen löper på 
både fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för 
att minska ränterisken och anpassa den genom snittliga 
räntebindningstiden i låneportföljen. Enligt finans
policyn ska den externa låneskulden vara struktu rerad 
på ett sådant sätt att ränteförfallen sprids. Skulden ska 
ha en förfallostruktur som innebär att maximalt 50 
procent av ränteförfallen ligger inom 1 år. Låneport
följen ska ha en genomsnittlig räntebindningstid på 
mellan 1,5 och 3,5 år. Räntebindningstiden för varje 
enskilt lån får inte överstiga 10 år.

Finansieringsrisk
Enligt finanspolicyn ska den externa skuldportföljen 
vara strukturerad så att låneförfallen sprids. Skulden 
ska ha en förfallostruktur som innebär att maximalt 
50 procent av kapitalet förfaller inom 1 år.

Likviditetsrisk
Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften och upp
tagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) 
ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande 
betalningsberedskap upprätthålls. Därför sker en kon
tinuerlig likviditetsplanering.

Valutarisk
Placering och upplåning i annan valuta än sven ska 
kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk 
valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett motvärde 
motsvarande minst 1 mnkr.

Kredit- och marknadsvärdesrisk
Enligt finans och placeringspolicyn får finan siella 
placeringar göras i både räntebärande värdepapper 
och aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maxi
malt 65 procent av portföljens värde.

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras, 
så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i vär
de i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 
månaderna (beräknat som värdet den sista dagen var
je månad).
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Det innebär att risken i portföljen i första hand styrs 
på en övergripande nivå. För att kunna agera på det
ta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital 
som får placeras i respektive tillgångsslag. Framför 
allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för 
att skydda portföljens värde från att falla mer än 15 
procent.

Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten 
för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normal
läget ha en så hög andel aktier som möjligt för att 
maximera den förväntade avkastningen.

För att minska ränte och inflationsrisken i förhål
lande till pensionsåtagandet kan delar av kapitalet pla
ceras i realränteobligationer.

Pensioner
Bollnäs kommun har ett pensionsåtagande (pen
sionsskuld) på 784 mnkr. För att möta kommande 
pensionsutbetalningar har kommunen dels försäk
rat bort en del av pensionsförbindelsen, dels avsatt 
medel i en pensionsportfölj. Kommunfullmäk tige 
beslutade (20191216 § 265) att kommunen senast 
2025 ska ha avsatt kapital som minst motsvarar hela 
pensionsskulden.

Marknadsvärdet på pensionsportföljen uppgick den 
31 december till 523 mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt 
den så kallade blandmodellen, där pensioner in 
tjänade före 1998 inte skuldförs, utan redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Kommunen följer rekommen
dationen RKR R10 från Rådet för kommunal redo
visning gällande värdering och upplysning om kom
munens pensionsförpliktelser. Upplysningar om för
pliktelsen finns i not 23.

Pensionsförvaltning

(mnkr)

Årets 
värde

Föregående  
års värde

2021-12-31 2020-12-31
1. avsättning (inklusive särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser 174 010 156 306

2.
ansvarsförbindelser (inklusive särskild löneskatt), vs pensionsförpliktelser 
som inte tagits upp bland avsättningar 520 267 530 532

3. Pensionsförpliktelse som tryggas i pensionsförsäkring 89 453 93 478

4. Totalt pensionsförpliktelser 783 730 780 316
 Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde   

5. Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (marknadsvärde) 522 519 456 086

6. totalt pensionsförsäkringskapital 126 712 130 939

6a. varav överskottsmedel 4 215 738

7. Summa förvaltade pensionsmedel 649 231 587 025
 Finansiering   

8. Återlånade medel, vilka utgör skillnaden mellan punkterna 4 och 7 134 499 193 291

9. Konsolideringsgrad (%) 83 75

10.    

 Tillgångsslag avseende 5 (finansiella placeringar)   

 likvida medel 389 777

 räntebärande värdepapper inklusive upplupna räntor 224 263 309 451

 varav nominella räntor 224 263 309 451

 varav realräntor 0 0

 aktier 297 867 145 859

 varav svenska 97 322 46 184

 varav utländska 200 545 99 674

 Totalt 522 519 456 086
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Bollnäs kommun har avsatt kapital för att minska 
påfrestningarna på likviditeten som kommer av pen
sionsförpliktelserna. Det övergripande målet är att 
garantera framtida pensionsutbetalningar.

Finansieringen av kommunernas pensionsåtagande 
har tidigare byggt på tilliten av en ständig tillväxt och 
möjligheten att finansiera pensionerna via kommu
nalskatten. Dagens situation ser väsentligt annorlun
da ut. Den offentliga sektorns finansiella problem och 
ökade behov av kommunal service innebär att fram
tida pensionsutbetalningar ytterligare belastar utrym
met för kommunal verksamhet.

Kommunen har sedan 1980talet avsatt medel för 
pensionsutbetalningar. Avsättningen var till en bör
jan mer symbolisk, först i början av 1990talet blev de 
större.

Högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakt
tagande av riskbegränsningar. För att minska förlus
terna vid kraftiga börsfall, ska andelen aktier i kapi
talförvaltningen styras dynamiskt. Andelen ska juste
ras, så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i 
värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 
månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje 

månad). I lägen då andelen aktier minskas, placeras 
kapitalet i övriga tillgångsslag som räntor.

Aktuell maximal aktieandel beräknas enligt risk
buffert, det vill säga marginalen i förhållande till gol
vet (skyddsnivån), och risken i portföljens tillgångar, 
mätt som implicit volatilitet.

Därutöver är målet att ge en långsiktig avkastning 
på 3 procent per år i reala termer, alltså justerad för 
inflation.

Pensionsmedelsförvaltning 2021
Den konjunkturella återhämtningen och goda vinst
tillväxten för bolagen bidrog till en stark avkastning 
på aktiemarknaden. Till följd av den förbättrade risk
situationen ökades andelen aktier i portföljen. Port
följens värde har stigit med 14,6 procent sedan års
skiftet 2020/2021.

Aktuell portfölj
Totalt hade tillgångarna i pensionsportföljen ett mark
nadsvärde på cirka 523 mnkr. Pensionsportföljen låg 
inom de limiter som definieras för respektive till
gångsslag i placeringspolicyn.

Avstämning mot policy

Tillgångsslag
Portfölj (mnkr) 

2021-12-31
Andel av port-
följ 2021-12-31 Min

Limiter 
Normal Max

likvida medel 0 0 % 0 % 0 % 25 %

räntebärande tillgångar 224 43 % 0 % 45 % 90 %

aktier 298 57 % 10 % 55 % 65 %

varav svenska aktier 94 31 % 0 % 30 % 50 %

varav utländska aktier 204 69 % 50 % 70 % 100 %

alternativa tillgångar 0 % 0 % 10 %

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen föl
jande utseende, uttryckt som procentuell fördelning 
på olika tillgångsslag.

Likvida medel

Utländska aktier

Svenska aktier

Nominella räntor
39

43

18

0

(%)

Portföljen bestod vid avstämningsdatumet av 43 pro-
cent nominella räntor, 18 procent svenska aktier och 
39 procent utländska aktier.
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Utveckling jämfört med index
Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot 
relevanta index för portföljen.

Tillgångsutveckling jämfört med index

Tillgångsslag 
(%) Index

Tillgångsavkastning 
senaste månaden

Indexavkastning  
senaste månaden Differens

räntebärande tillgångar omrX t-Bill 50 % / omrX Bond 50 % 0,0 -0,2 0,2

svenska aktier siX PrX 4,7 5,2 -0,5

globala aktier msci ac World net tr (seK)    3,4 3,9 -0,5

totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 2,1 2,3 -0,2

Tillgångsslag 
(%) Index

Tillgångsavkastning 
sedan 2020-12-31

Indexavkastning  
sedan 2020-12-31 Differens

räntebärande tillgångar omrX t-Bill 50 % / omrX Bond 50 % 0,2 -0,6 0,9

svenska aktier siX PrX 39,7 39,3 0,4

globala aktier msci ac World net tr (seK) 28,5 30,4 -1,8

totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 14,6 13,7 0,9

Källa för index: Bloomberg

Differensen mellan indexavkastningen och tillgångs-
avkastningen för totalportföljen var –0,2 procent, 
eftersom det sammansatta jämförelseindexet hade en 
avkastning om 2,3 procent och portföljen 2,1 procent.

Hållbarhet i förvaltningen
Kommunen ställer höga krav på hållbarhet i pensions
medelsförvaltningen och kommunen placerar endast 
i fonder som förvaltas etiskt och fossilfritt. I urvals
processen premieras även fonder som har en uttalad 
hållbarhetsprofil och vars underliggande investeringar 
bidrar positivt till miljö och samhälle. Kommunen har 
till exempel investerat i så kallade gröna obligationer 
inom ramen för flera av räntefonderna.

Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensions portföljen 
samarbetar kommunen med Söderberg & Partners. 
Företaget bevakar kontinuerligt utvecklingen av pen
sionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken 
för att se till att risken i portföljen aldrig är högre än 
att det går att leva upp till de åtaganden som pensions
fonderingen ska möta.
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Minskade intäkter och ökade 
kostnader till följd av covid-19
 

Uteblivna  
intäkter

Ökade  
kostnader

Kompensation 
för sjuklöner

Minskade 
kostnader

Övriga bidrag

(tkr)
Nettoutfall 
2021-12-31

Nettoutfall 
2021-12-31

Nettoutfall 
2021-12-31

Nettoutfall 
2021-12-31

Nettoutfall 
2021-12-31

Totalt utfall 
per nämnd/

styrelse
Kommunstyrelsen 0 – 4 563 429 200 188 – 3 746
teknik- och fritidsnämnden – 5 363 – 4 108 653 400 2 – 8 416
Barn- och utbildningsnämnden 0 – 8 931 4 397 0 0 – 4 534
socialnämnden 0 – 22 443 6 093 0 5 071 – 11 279
miljö- och byggnämnden 0 0 0 162 0 162
Kulturnämnden – 900 – 198 0 820 0 – 278
Summa – 6 263 – 40 243 11 572 1 582 5 261 – 28 091

Totala nettokostnader – 28 091

Den enskilt största händelsen var liksom 2020 covid
19pandemin. Ökade kostnader och uteblivna intäkter 
2021 var 28 mnkr.

Verksamheterna påverkades olika. Det var kost
nadsökningar främst i de sociala verksamheterna i 
form av skyddsutrustning, men även för vikarier. 
Fritids enheten och kulturenheten förlorade intäkter. 
Vissa verksamheter har lägre kostnader, till exem
pel färdtjänst och skolskjuts för gymnasiet. Kommu
nen kompenserades för höga sjuklöner januari till och 

med september samt december och det återfördes till 
verksamheterna.

Pandemin begränsade även möjligheterna att resa 
i samband med utbildningar och konferenser. Digita
la lösningar gjorde ändå utbildningar genomför bara 
i hög grad. Med 2019 (det senaste året utan pandemi
påverkan) som jämförelseår minskade kommunens 
kostnader för resor och logi med 72 procent (60 pro
cent 2020). Kostnaderna för utbildningar ökade med 
38 procent (en minskning med 7 procent 2020).
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 Händelser av väsentlig betydelse

z Covid19 påverkade alla verksamheter.
z Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 

bidrog till överskott.
z De kommunala bolagen hade goda resultat.
z Ändrade livslängdsantaganden gav högre 

pensionskostnader.
z Orealiserade vinster påverkade resultatet positivt.

Den största enskilda händelsen som påverkade Boll
näs kommun även 2021 var pandemin. Ökade kostna
der och uteblivna intäkter uppgick till cirka 28 mnkr. 
Kommunen kompenserades för höga sjuklöner, men 
Socialstyrelsen kompenserade inte för merkostna
der som 2020. Verksamheterna klarade den extrema 
påverkan och merkostnaderna bra och totalt redovisa
des en avvikelse om –16 mnkr jämfört med budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag var 37 mnkr 
högre än budgeterat.

Pensionssystemet ändrade livslängdsantagandet och 
det påverkade årets resultat med en engångskostnad 
2021 på 8 mnkr. 

Orealiserade vinster på pensionsplaceringarna 
påverkade resultatet positivt med 62 mnkr.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

Bollnäs kommun tillämpar en helhetssyn på ekonomi 
och verksamhet med balanserat styrkort som verktyg 
och målstyrning som grund. Målstyrning är en av för
utsättningarna för ett decentraliserat arbetssätt i verk
samheter med flera – både politiska och administra
tiva – beslutsnivåer.

Kommunfullmäktiges styrning sker efter vision, 
perspektiv, mål och strategier samt tilldelning av 
netto budgetramar till nämnderna. Genom att ange ett 
antal finansiella mål sätter fullmäktige ramarna för 
hur stor verksamhet som kan bedrivas.

Till målen antar sedan nämnderna mål som ska 
bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och vision. För 
att skapa ett starkt samband mellan politik och verk
samhet utarbetar verksamheterna framgångsfaktorer 
för att uppnå nämndmålen.

Att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med 
målen, kontrolleras genom att framtagna mätetal och 
beslutade aktiviteter kontinuerligt följs upp och ana
lyseras. En samlad uppföljning av samtliga mål sker i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning i kom
munens styr och ledningssystem.

Det ekonomiska målet är överordnat andra mål. 
Vid konflikter mellan verksamhetsmål och resurser 
sätter sålunda resurserna gränsen för måluppfyllel
sen. Bedöms effekterna för verksamheten vara oac
ceptabla, ska nämnderna presentera frågan för kom
munfullmäktige för ställningstagande och eventuell 
omprioritering.

Nämnder och bolagsstyrelser har fullt ansvar för sin 
ekonomi och verksamhet i ett långsiktigt perspektiv, 
vilket innebär att ansvaret inte bara är begränsat till 
det enskilda budgetåret.

Den ekonomiska styrningen av bolagen sker genom 
krav i ägardirektiven. Bolagen ska även verka för 

kommunkoncernens bästa och enligt kommun
fullmäktiges övergripande mål på samma sätt som 
nämnderna.

Nämndernas verksamhetsplaner rapporteras till 
kommunfullmäktige före budgetårets start för att ge 
en detaljerad bild av kommande års verksamhet.

Internkontroll
Kommunfullmäktiges regler för internkontroll (2019
1216 § 264) ska med rimlig grad av säkerhet se till att 
följande övergripande mål uppfylls:
z Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
z Tillförlitlig finansiell rapportering och informa

tion om verksamheten.
z Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, rikt

linjer, anvisningar med mera.

Nämnden ska som grund för sin internkontroll ge n om 
föra en risk och väsentlighetsanalys för sin verksam
het. Varje nämnd är skyldig att styra och löpande följa 
upp internkontrollen i sitt verksamhetsområde.

Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en 
särskild plan för internkontrollen som ska redovisas 
för kommunstyrelsen.

Vid delårsbokslut och årsbokslut ska nämnderna 
rapportera hur uppföljningen av internkontrollen gick.

Allvarliga brott eller brister i internkontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.

Syftet med att omedelbart rapportera brister är att 
förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för 
att komma till rätta med bristerna. Brister som note
ras ska omedelbart bli föremål för utredning och 
dokumenteras.
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

Kommunallagen och den kommunala redovisnings
lagen innehåller regler för kommunens ekonomiska 
styrning. Kommunen ska ha god ekonomisk hushåll
ning i sin egen verksamhet och i offentliga verksam
heter som bedrivs av andra juridiska personer, som 
kommunala bolag och kommunalförbund. Des sutom 
finns ett balanskrav, som innebär att kommunens 
intäkter varje år ska överstiga kostnaderna. Balans
kravet är en nedre gräns för den ekonomiska utveck
lingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning 
innebär väsentligt högre krav.

Bollnäs kommunfullmäktige har fattat beslut om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och infört en 
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjäm
na intäkter mellan åren och konjunkturvariationerna. 
Kommunen ska kunna bygga upp RUR inom ramen 

för sitt eget kapital. Reserven kan ses som ett förtyd
ligande av det övergripande målet om god ekonomisk 
hushållning. Prognosen de kommande åren för skatte
intäkter och generella statsbidrag är osäker. Därför är 
det nödvändigt att de tilldelade ramarna hålls, så att 
resultaten blir positiva varje år. Ett stort ansvar vilar 
på förvaltningarna och verksamheten.

Kommunfullmäktige har riktlinjer för den sociala 
investeringsfonden (20131218, dnr 130391 § 250). Syf
tet är att skapa finansiellt utrymme för för ebyggande 
insatser för att på sikt göra mänskliga vinster och 
undvika kostnader för mer omfattande insatser i fram
tiden. Fonden ska också stimulera till att tänka annor
lunda, arbeta mer gränsöverskridande, utveckla nya 
arbetssätt och metoder samt främja samverkan mellan 
verksamheter, såväl interna som externa.
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För god ekonomisk hushållning har Bollnäs 
kommun fyra finansiella mål
1. Kommunen ska under rullande treårsperiod ha 
ett överskott, som motsvarar minst 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

 Målet uppfylldes, eftersom treårsperioden visade 
ett snitt på 1,75 procent.

 2019 2020 2021
årets balanskravsresultat (tkr) 17 105 42 517 30 775

skatteintäkter och generella statsbidrag (tkr) 1 649 980 1 705 282 1 792 726

årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 1,04 2,49 1,72

2. Kommunen ska under en rullande tioårsperiod, 
där budgetåret är det sjätte året i cykeln, ha en 
investeringsvolym på i genomsnitt motsvarande 
kommunens avskrivningar. Årets resultat påverkar 
investeringsutrymmet i positiv eller negativ riktning.

 Målet uppfylldes inte. Under tioårsperioden över
steg de planerade investeringarna den maximala 
invest  eringsvolymen.

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt
investeringar 130 697 98 213 82 576 154 744 214 056 84 081 295 180 134 690 61 916 61 260 1 313 125

Avskrivningar 69 042 57 103 61 176 61 044 61 975 68 240 79 340 80 334 80 888 80 888 700 030

årets resultat – 147 221 47 232 52 596 53 791 7 540 95 168 17 729 20 439 18 915 18 898 185 087

investerings
utrymme – 78 179 104 335 113 772 114 835 69 515 163 408 97 069 100 773 99 803 99 786 885 117

Differens – 208 876 6 122 31 196 – 39 909 – 144 541 79 327 – 198 111 – 33 917 37 887 38 526 – 428 008

3. Kommunen ska senast år 2025 ha avsatt kapital som 
minst motsvarar hela pensionsskulden.

 Målet uppfylldes delvis. Det avsatta kapitalet öka
de och nu täcks cirka 83 procent av pensionsskulden.

4. Investeringar ska så långt som möjligt finansieras av 
egna medel. Upplåning kan undantagsvis användas till 
stora och långsiktiga investeringar (avser minst 20 mnkr 
med avskrivningstid på minst 20 år).

 Målet anses uppfyllt. Självfinansieringsgraden 
låg på 194 procent. Kommunen lånade till stora infra
strukturinvesteringar. Den totala upplåningen är nu 
200 mnkr.

Kommunkoncernen har två finansiella mål
1. Kommunkoncernens soliditet ska, mätt över en rull
ande femårsperiod, uppgå till minst 40 procent.

 Målet anses uppfyllt, eftersom den genomsnittliga 
soliditeten de senaste fem åren var 42 procent.

2. Kommunkoncernen ska uppvisa ett ekonomiskt över
skott.

 Målet anses uppfyllt, eftersom kommunkoncernen 
redovisade överskott.
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Kommunkoncernens ekonomi
I koncernen Bollnäs kommun ingår nämnder, Boll
näs Stadshus AB och därigenom de helägda bolagen 
AB Bollnäs Bostäder och Bollnäs Energi AB, samt de 
delägda bolagen BollnäsOvanåkers Renhållnings AB 
och Helsinge Vatten AB och en del av Hälsinglands 
Utbildningsförbund.

Ingen samlad budget upprättas för 
kommunkoncernen

Koncernresultat
Koncernen redovisade ett positivt resultat om 
116,6 mnkr.

Koncernen har haft en stabil, positiv resultatutveck
ling de senaste åren. Förutom de kommunala bolagens 
positiva resultat bidrog realisationsvinster och värde
förändringar i pensionsmedelsförvaltningen starkt till 
de stora överskotten.
Orealiserade vinster i pensionsdepån påverkade resul
tatet positivt med 62,4 mnkr.

Soliditet
Koncernens soliditet har ökat de senaste fem åren och 
är nu 42 procent. Om den delen av pensions skulden 
som redovisas som en ansvarsförbindelse räknas in, 
blir soliditeten 28 procent. Soliditet visar det egna 
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju 
högre soliditet, desto mindre skulder och därmed sta
bilare ekonomi.

Intresse- och uppdragsföretagens ekonomi
Bollnäs kommun har även intresseföretag som utför 
tjänster och uppdrag som kommunen valt att lägga 
ut på ett gemensamt kommunalförbund. Kommunal
förbundet Södra Hälsingland är ett räddningsförbund 
som ägs tillsammans med Ovanåkers och Söderhamns 
kommuner. Inköp Gävleborg är en före detta inköps
organisation, nu endast avtalsförvaltande, som ägs 
tillsammans med 9 kommuner i Gävleborgs län.

Kommunens ekonomi
Intäkter och kostnader för den kommunala servicen

Övriga bidrag

Försäljning av 
verksamheter

Taxor och avgifter

Hyresintäkter

Finansiella intäkter

Försäljningsintäkter

Skatter och 
generella stadsbidrag

(%)

I vanlig ordning består kommunens intäkter till abso
lut största delen, mer bestämt 78 procent, av skat
ter och generella bidrag. Fler exempel på intäkter är 
andra former av bidrag, intäkter från taxor och avgif
ter samt hyresintäkter.

Lokalhyror

Bidrag

Avskrivningar

Övriga vht kostnader

Finansiella kostnader

Personalkostnader

(%)

Av kommunens kostnader bestod 41 procent av per
sonalkostnader, 20 procent av köp av verksamhet och 
18 procent av pensionskostnader.

Budgetavvikelse per nämnd
En förutsättning för ekonomi i balans på lång sikt 
är att nämnderna följer budgeten. Nämnderna redo
visade ett underskott med 16,8 mnkr, jämfört med ett 
underskott om 27,2 mnkr 2020. Av nämnderna hade 
socialnämnden störst negativ avvikelse, så även före
gående år. På övergripande nivå, finansen, redovisa
des en positiv avvikelse både inklusive och exklusive 
värdeförändringen av pensionsplaceringarna. Utveck
lingen på aktiemarknaden går inte att sia om och där
med inte att budgetera för. Hela den positiva avvi
kelsen om 62,4 mnkr utgjordes av värdeförändring
en i pensionsdepån. Finansens budgetavvikelse exklu
sive den värdeförändringen uppgick till +33,1 mnkr 
och förklaras framför allt av högre skatteintäkter och 
generella statsbidrag.
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Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse 
per nämnd. Kommunstyrelseförvaltningens budget
avvikelse inkluderar även avvikelser för kommun
fullmäktige inklusive partistöd, kommunrevision 

och valnämnd på grund av att avvikelseposterna är 
av mindre art. I övrigt framgår avvikelserna av drift
redovisningen och kommentarer finns i respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Budgetavvikelse per nämnd
(tkr) 2017 2018 2019 2020 2021
överförmyndarnämnden 11 285 341 497 778
Kommunstyrelsen – 1 355 8 364 12 049 7 062 534
teknik- och fritidsnämnden 14 202 3 554 – 5 908 – 3 559 – 4 825
Barn- och utbildningsnämnden 335 17 0 – 109 – 1 070
socialnämnden – 38 353 – 16 955 – 22 446 – 31 157 – 12 665
miljö- och byggnämnden 2 304 2 438 1 361 1 580 600
Kulturnämnden 41 420 55 – 1485 – 164
Summa exklusive finansen – 22 814 1 879 – 14 550 – 27 171 – 16 812
Finansen exklusive värdeförändringar pensionsdepå 62 367 52 171 27 478 60 195 33 067
Summa exklusive värdeförändringar pensionsdepå 39 553 50 293 12 928 33 024 16 255
värdeförändringar pensionsdepå 39 667 – 35 982 62 375
summa inklusive värdeförändringar 52 595 – 2 958 78 630

Eget kapital
Vid årsskiftet uppgick kommunens eget kapital 
till 1 386 mnkr och det egna kapitalet minskat med 
ansvarsförbindelsen uppgår till –327 mnkr.

Kommunens eget kapital exklusive ansvarsförbin
delsen minskade 2016 på grund av att kommunen 
gjorde en pensionsinlösen omfattande 173,9 mnkr. 
Till följd av det minskade också kommunens ansvars
förbindelse, vilket resulterade i att eget kapital inklu
sive ansvarsförbindelsen förbättrades. Åren 2017–2021 
förbättrades det egna kapitalet till följd av positiva 
resultat och minskad ansvarsförbindelse för pensioner.

Likviditet
Likviditet* är ett nyckeltal som används för att visa 
kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Likvi
diteten vid årsskiftet var 165 procent, en ökning från 
2020 års 123 procent. En stor bidragande orsak var 
marknadsvärdet på kommunens pensionsplaceringar 
som till följd av en stark utveckling på aktiemarkna
den ökade med 62 mnkr. Det i sin tur hade en positiv 
påverkan på omsättningstillgångarna, eftersom värde
förändringen bokades i enlighet med lagen om kom
munal bokföring och redovisning.

En likviditet över 100 procent innebär att kommu
nen har förmåga att betala de kortfristiga skulderna.
* Likviditet = omsättningstillgångar delat i kort
fristiga skulder.

Soliditet
Soliditeten* visar eget kapital i förhållande till de tota
la tillgångarna. Ju högre soliditet, desto mindre skul
der, vilket indikerar stabil ekonomi. Resultatutveck
lingen och förändringar i värdet av tillgångar påverkar 
soliditeten. En oförändrad soliditet pekar på att eget 
kapital och tillgångar utvecklas i samma takt.

Enligt redovisningslagen ska inte kommunen räkna 
in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 1998 
som en avsättning eller skuld. Förfarandet strider i 
princip mot god redovisningssed och ger en mer posi
tiv bild av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att 
räkna uppgick kommunens soliditet till 59 procent och 
den verkliga soliditeten till 37 procent den 31 decem
ber. Det innebär att soliditeten exklusive ansvars
förbindelsen minskade med 2 procentenheter, medan 
soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökade med 
1 procentenhet.
* Soliditet = eget kapital dividerat med 
balans  omslutningen.
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Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans för kommuner och regi
oner. Underskott som uppkommit ett enskilt räken
skapsår ska återställas inom de tre närmast följan
de åren. Balanskravet avser kommunens nämnd och 
förvaltningsorganisation.

Bollnäs kommun har de senaste åren uppfyllt balan
skravet. Det finns således inget underskott att åter
ställa. Årets balanskravsresultat var positivt och upp
gick till 30,8 mnkr, vilket lever upp till lagens krav. 
Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv 
(RUR) på 94,2 mnkr som efter kommunfullmäktige
beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. Avsättning
ar till RUR skedde alla år mellan 2015 och 2020. För 
2021 avsätts ytterligare 12,8 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2012, 2015, 2016, 
2018, 2019 och 2020 om avsättning till en social inves
teringsfond. År 2021 användes cirka 4,2 mnkr till 
projekt.

Nedan redovisas balanskravsutredningen. Den 
syftar till att visa hur balanskravsresultatet upp
stod. Huvudprincipen är att intäkterna ska över
stiga kostnaderna och att realisationsvinster inte 
ska räknas med i intäkterna då avstämningen görs. 

Balanskravsutredningen börjar med årets resul
tat enligt resultaträkningen som sedan justeras med 
samtliga realisationsvinster. Sedan finns det möj
lighet att återföra realisationsvinster eller förluster 
som har uppstått när tillgångar har sålts, om försälj
ningen bidrar till god ekonomisk hushållning i fram
tiden (exempelvis kostnadsbesparingar). Återföring 
ska också göras av orealiserade vinster eller förlus
ter i värdepapper. Efter justeringar redovisas ett resul
tat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet över
stiger 1 procent av skatter och generella statsbidrag, 
kan medel avsättas till RUR, om kommunfullmäktige 
så beslutar. Alternativt lyfts medel från reserven för 
att man ska kunna hantera ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar.

Utmärkande för 2021:
	z Intäkterna justerades för realisationsvinster på 

3,7 mnkr, varav 1,8 mnkr avsåg realisationsvinster 
i värdepapper.
	z Resultatet innehåller årets bokförda orealiserade 

vinster i värdepapper på 62,4 mnkr.
	z RUR nyttjades inte.
	z 1 procent av skatter och generella statsbidrag upp

gick till 17,9 mnkr.
	z 12 848 tkr avsätts till RUR.
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(tkr) 2019 2020 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 53 791 7 540 95 168
– samtliga realisationsvinster – 4 818 – 16 308 – 3 711

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 7 799 15 304

+/– Orealiserade vinster eller förluster i värdepapper – 39 667 – 19 515 – 62 375

+/– Återföring av orealiserade vinster eller förluster i värdepapper 55 497 1 694

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17 105 42 518 30 775
– reservering av medel till rur – 605 – 25 464 – 12 848

+ användning av medel från rur

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 16 500 17 054 17 927

Medel från sociala investeringsfonden 6 993 2 818 4 182

Medel avsatta till sociala investeringsfonden – 10 000 – 7 000 – 7 000

Balanskravsunderskott från tidigare år

SUMMA 13 493 12 872 15 109

BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0 0 0
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Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare
Den sista december uppgick antalet anställda i kom
munen till 2 466, varav 2 146 var tillsvidareanställda. 
Antalet kvinnor var 1 902 och män 564.

Tabell: Antal anställda per anställningsform den 31 december 2021
Tillsvidare- och visstidsanställda 

Antal anställda och % av total  
antal anställda per den  
31 december

2021 2020 2019
Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Bollnäs kommun K 1 699 89 203 11 1 695 95 94 5 1 705 90 188 10

m 447 79 117 21 421 90 48 10 414 80 106 20

Totalt 2 146 87 320 13 2 116 94 142 6 2 119 88 294 12
Barn- och utbildningsnämnd K 525 90 56 10 521 88 69 12 515 87 74 13

m 96 81 23 19 90 75 30 25 85 67 41 33

Totalt 621 89 79 11 611 86 99 14 600 84 115 16
Kommunstyrelse som 
nämnd

K 61 39 94 61 68 96 3 4 59 40 90 60

m 28 28 73 72 21 91 2 9 21 29 52 71

Totalt 89 35 167 65 89 95 5 5 80 36 142 64
Kulturnämnd K 29 94 2 6 28 90 3 10 29 94 2 6

m 29 88 4 12 29 85 5 15 29 85 5 15

Totalt 58 91 6 9 57 88 8 12 58 89 7 11
miljö- och byggnämnd K 21 95 1 5 19 100 0 0 18 95 1 5

m 13 100 0 0 14 100 0 0 15 100 0 0

Totalt 34 97 1 3 33 100 0 0 33 97 1 3
socialnämnd K 929 96 43 4 921 99 12 1 948 99 13 1

m 184 95 10 5 168 98 4 2 169 99 1 1

Totalt 1 113 95 53 5 1 089 99 16 1 1 117 99 14 1
teknik- och fritidsnämnd K 127 95 7 5 132 96 6 4 130 94 8 6

m 97 93 7 7 99 93 7 7 95 93 7 7

Totalt 224 94 14 6 231 95 13 5 225 94 15 6
överförmyndarenämnd K 7 100 0 0 6 86 1 14 6 100 0 0

m

Totalt 7 100 0 0 6 86 1 14 6 100 0 0
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Kommunkoncernen
månadsavlönade 2021 2020 2019
(antal årsarbetare) Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare

TOTAL
K 228 1992 113 1 988 218 2 005
M 131 695 63 665 141 651
Total 359 2687 176 2 654 359 2 656

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 9,4 procent, en minsk
ning jämfört med föregående år. Av den var 44,9 pro
cent långtidssjukfrånvaro, alltså 60 dagar eller längre.

Kvinnornas sjukfrånvaro var högre än männens. Den 
minskade dock jämfört med 2020, vilket även män
nens sjukfrånvaro gjorde.

Tabell: Total sjukfrånvaro ackumulerad könsfördelad  
1 januari–31 december

Bollnäs kommun, visstids- och tillsvidareanställda

2021 2020 2019
Total Varav 

 >60 dgr
Total Varav 

 >60 dgr
Total Varav 

>60 dgr
Bollnäs kommun total Kvinnor 10,41 47,06 11,06 41,75 8,31 51,68

män 5,90 31,77 6,86 36,50 4,26 34,81

total 9,38 44,88 10,13 40,96 7,42 49,55

Störst var sjukfrånvaron i åldersgruppen 50–65 år, så 
även långtidssjukfrånvaron.

Tabell: Total sjukfrånvaro ackumulerad per åldersintervall 
1 januari–31 december

Bollnäs kommun, visstids-  
och tillsvidareanställda
Ålder

           2021 helår
Total Varav

>60 dgr

0-29 9,42 20,77

30-49 9,30 43,61

50-65 9,61 53,65

>66 4,87 41,56
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Förväntad utveckling

Bollnäs är i grunden en solid kommun, men står inför 
många utmaningar de kommande åren. Det är osä
kert hur befolkningstillväxten ser ut framöver. Efter 
de senaste årens tillväxt ser trenden ut att återgå till 
svagt minskande. Det kan snabbt ändras ber oende 
på vad som händer i omvärlden. Demografin ser ut 
som i många andra kommuner med en stor ökning 
av invånare 80 år och äldre. Det ställer stora krav 
på verksam heterna att ställa om arbetssätt, när fler 
människor ska dela på mindre resurser och arbetskraft 
är en bristvara. Digitaliseringen är ett viktigt verk
tyg i omställningen. Kommunen behöver attrahera 
både arbetskraft och nya invånare för att kunna upp
rätthålla välfärden. Det ställer stora krav på nämnder 
att samarbeta för att lyckas med uppdraget. Även de 
kommunala bolagen och förbunden samt närliggande 
kommuner måste samarbeta mer.

Vad kommer att hända i och med kriget i Ukraina? 
Frågor som flyktingströmmar, börskrascher, cyber
attacker, itsäkerhet och beredskap är aktuella. Det är 
mycket viktigt att kommunen har förmåga att hante
ra dem.

Hur påverkar pandemin även efter att den avtagit? 
Ökar kraven på äldreomsorgen? Blir kommunen att
raktivare för människor som kan jobba på distans? 
Hur har pandemin påverkat elevers utbildning och 
kunskapsnivå?

Resultaten i grundskolan är ett fokusområde. Det 
pågår ständigt förändrings och förbättrings arbete 
med att förbereda elever för en framtid som är svår 
att föreställa sig. Skolan ska ändå stå för trygghet och 
långsiktighet. Att stötta, inspirera och leda framtidens 
lärare och ledare är ett av de viktigaste områdena. 
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Omvärlden och en lokalt och regionalt ansträngd 
arbetsmarknad med stora obalanser ställer allt stör
re krav. Å ena sidan är arbetslösheten hög. Å andra 
sidan är det många verksamheter som inte finner den 
arbetskraft som eftersöks. Det pågår arbete med att få 
statliga jobb till kommunen. Utbildningsnivån måste 
öka. Integrering av nyanlända måste fortsätta för att 
arbetslösheten ska minska i denna grupp. Kommu
nens satsning på nyföretagar och affärsrådgivning för 
utrikes födda fortsätter.

De höga sjukskrivningstalen kräver insatser. Oli
ka projekt pågår, men insatserna måste fort sätta 
och ut ökas; kommunen behöver arbetskraften. 
Stor sjukfrånvaro innebär både merkostnader och 
kompetensförluster.

Det råder osäkerhet i socialnämndens verksamheter. 
Antalet äldre ökar snabbt och kostnader och verksam
het flyttas från staten till kommunen, som måste stäl
la om snabbt och inte alltid ersätts för hela kostnaden 
för att ta över ansvaret. På grund av arbetslösheten 
finns risker att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. 
Kommunen måste eventuellt öka sina insatser mot 
missbruksproblem och våld i nära relationer.

Inköpsorganisationen har förändrats och nya arbets
sätt prioriteras de närmaste åren. Bollnäs och övri
ga kommuner i Hälsingland ska hitta nya former 
för att samverka för att göra så effektiva och bra 

upphandlingar som möjligt. Fokus är på att arbe
ta innovativt, så att totalkostnaden minskar, sam
tidigt som man värnar om hållbara och rättssäkra 
upphandlingar. 

Kommunen är beroende av att fortsätta utveckla 
infrastrukturen. Bredbandsutbyggnad pågår och de sis
ta procenten som inte täcks in av fiberutbyggnad mås
te fångas upp. Det är viktigt att förbättra pendlings
möjligheterna, för att människor ska kunna bo i Boll
näs men arbeta någon annanstans och tvärt om. Kom
munen beviljades medel från stadsmiljöavtalet och 
annan statlig medfinansiering som gör det möjligt att 
förbättra kollektivtrafiken med nybyggda resecentrum 
och nya busstrafikleder.

Om befolkningstillväxten ökar och fler vill flytta 
till Bollnäs behövs bostäder. Bostadsbolaget och pri
vata aktörer planerar att bygga lägenheter och tom
ter ställs i ordning för att säljas. Det finns även stora 
underhållsbehov på kommunens verksamhetslokaler 
och fritidsanläggningar. De måste prioriteras för att 
man inte ska behöva riva och bygga nytt i framtiden.

Miljö och hållbarhetsarbetet är viktigt och en om
ställning till fossilfria, hållbara transporter pågår. 
Kommunen investerar även i cykelbanor och kollek
tivtrafik för att få miljövänligare resor. Den nyligen 
framtagna hållbarhetsstrategin listar många områden 
som kommunen ska jobba med.
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Kommunen Koncernen
Resultaträkning Not Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Utfall
(tkr) 2021 2021 2021 2020 2021 2020
verksamhetens intäkter 3 340 645 427 585 86 940 424 308 977 694 947 706

verksamhetens kostnader 4 – 2 012 384 – 2 125 743 – 113 359 – 2 028 388 – 2 552 025 – 2 429 556

avskrivningar 5 – 68 216 – 68 240 – 24 – 77 279 – 154 747 – 164 050

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 1 739 955 – 1 766 398 – 26 443 – 1 681 358 – 1 729 078 – 1 645 900
 

skatteintäkter 6 1 161 568 1 196 080 34 512 1 146 448 1 196 080 1 146 448

generella statsbidrag och utjämning 7 593 235 596 646 3 411 558 834 596 646 558 834

Verksamhetens resultat 14 848 26 328 11 480 23 924 63 648 59 382

finansiella intäkter* 8 10 200 71 910 61 710 23 730 68 174 21 303

nedskrivning andelar 0

finansiella kostnader 9 – 8 509 – 3 070 5 439 – 40 113 – 15 228 – 57 085

Resultat efter finansiella poster 16 539 95 168 78 629 7 540 116 594 23 600

ÅRETS RESULTAT 16 539 95 168 78 629 7 540 116 594 23 600
* inklusive förändring av verkligt värde i pensionsdepå 62 375 62 375

Resultaträkning 
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Balansräkning
 Kommunen Koncernen
(tkr) Not 2021 2020 2021 2020
TILLGÅNGAR
anläggningstillgÅngar

Immateriella anläggningstillgångar 12 577 490

Materiella anläggningstillgångar
mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 1 324 140 1 237 602 2 173 983 2 074 369

maskiner och inventarier 14 36 419 37 580 618 263 634 712

övriga materiella anläggningstillgångar 15 23 383 87 586 69 890 133 239

Summa materiella  anläggningstillgångar 1 383 942 1 362 766 2 862 136 2 842 810
Finansiella anläggningstillgångar 16 138 261 138 483 34 590 30 966
Summa anläggningstillgångar 1 522 203 1 501 248 2 897 304 2 873 776

Bidrag till statlig infrastruKtur 17 0 0 0 0

 

omsättningstillgÅngar

Förråd, lager och exploateringsmark 18 33 952 42 537 44 134 53 130

fordringar 19 153 843 121 061 208 713 163 707

Kortfristiga placeringar 20 522 519 456 086 522 519 456 086

Kassa och bank 21 111 406 1 375 138 915 20 640

Summa omsättningstillgångar 821 720 621 059 914 281 693 563

SUMMA TILLGÅNGAR 2 343 923 2 122 307 3 811 585 3 567 339
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER
  

Eget kapital 22

Årets resultat  95 168 7 540 116 594 23 601

resultatutjämningsreserv 94 253 94 253 94 253 94 253

övrigt eget kapital 1 196 849 1 283 562 1 375 636 1 352 231

Summa eget kapital 1 386 270 1 291 102 1 586 483 1 470 085
 

Avsättningar
avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 23 174 010 156 306 183 874 163 812

övriga avsättningar 24 9 600 45 921 34 254

Summa avsättningar 183 610 156 306 229 794 198 066
  

Skulder  

långfristiga skulder 25 275 667 169 540 1 493 287 1 387 401

Kortfristiga skulder 26 498 377 505 360 502 020 511 792

Summa skulder  774 044 674 900 1 995 307 1 899 193

SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  2 343 923 2 122 307 3 811 585 3 567 339
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 Kommunen Koncernen
(tkr) Not 2021 2020 2021 2020

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter 27 1 900

Ansvarsförbindelser  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder och avsättningar 28 520 267 530 532 520 267 530 532

övriga ansvarsförbindelser 29 1 193 223 1 194 826 1 193 992 1 195 593

Summa ansvarsförbindelser 1 713 490 1 725 358 1 714 259 1 726 125

Nyckeltal i balansräkningen
Soliditet exklusive pensionsskuld inom linjen (%) 59 % 61 % 42 % 41 %

soliditet inklusive pensionsskuldsavsättning 

inom linjen (%) 37 % 36 % 28 % 26 %

antal invånare per den 31 december 26 753 26 809 26 753 26 809

eget kapital per invånare (kr) 51 817 kr 48 159 kr 59 301 kr 54 836 kr

låneskuld per invånare (kr) 10 304 kr 6 510 kr 55 818 kr 51 938 kr

låneskuld av anläggningstillgångar (%) 18 % 12 % 52 % 48 %



31Kassaflödesanalys 31Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
(tkr) Kommunen

Not 2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 95 168 7 540 116 594 23 600

Justering för ej likviditetspåverkande poster 31 101 293 87 281 214 079 173 595

övriga likviditetspåverkande poster 32 – 5 749 – 8 347

Poster som redovisas i annan sektion 33 476

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 190 712 94 821 322 802 197 195

ökning/minskning kortfristiga fordringar – 32 782 – 19 723 – 45 006 – 24 086

Förändring förråd, varulager och exploateringsmark 8 585 – 14 827 8 996 – 15 411

förändring kortfristiga placeringar – 66 433 28 350 – 66 433 28 350

förändring kortfristiga skulder – 16 581 – 70 953 – 24 648 – 55 879

Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 500 17 668 195 711 130 169

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
investering i immateriella anläggningstillgångar – 212 0

investering i materiella anläggningstillgångar – 89 216 – 212 466 – 184 554 – 268 087

försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 000 13 385 4 180 13 385

övrig justering av anläggningstillgångar

investeringsbidrag 7 772 13 605 7 768 12 577

förändring leasing – 1 189 – 1 410 – 1 189 – 1 718

Köp av finansiella anläggningstillgångar – 1 – 5 203 – 1 1 966

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 78 634 – 192 089 – 174 008 – 241 877

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
amortering av skuld 0 – 20 000 0 – 20 000

upptagna lån 100 000 100 000 100 000 120 000

förändring långfristiga skulder – 1 645 16 761 – 1 882 12 678

förändring långfristiga fordringar 222 5 424 – 3 624 1 064

nyemission/aktieägartillskott

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98 577 102 184 94 494 113 742

ÅRETS KASSAFLÖDE 103 444 – 72 236 116 197 2 034
likvida medel vid årets början – 145 794 – 73 558 – 8 858 – 10 891

likvida medel vid årets slut – 42 350 – 145 794 107 339 – 8 858

Kommentar
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala kan vara till exempel: 

tillfälliga statsbidrag

utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

återbetalade afa-avgifter

större investeringar eller försäljningar

exploateringsverksamhet

utbetalning av premier/avsättningar till pensionsstiftelse/-försäkring.



32 Årsredovisning 202132 Årsredovisning 2021

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper 
År 2019 trädde lag om kommunal bokföring och redo
visning (LKBR) i kraft. Årsbokslutet upprättas enligt 
LKBR och i enlighet med rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Övrigt
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs kommunen 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräk
nas inflyta.

Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde 
där inget annat anges. Periodiseringarna av inkomster 
och utgifter sker enligt god redovisningssed.

Avsteg
Bollnäs kommun har svårt att leva upp till den kom
munala redovisningslagen kapitel 3 paragraf 11, som 
föreskriver en beskrivning av bokföringssystemets 
organisation och uppbyggnad i syfte att ge en över
blick över systemet (systemdokumentation). Här pågår 
ett arbete som ännu inte är slutfört.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunens inflytande översti
ger 20 procent och där kommunens andel av koncern
företagens omsättning uppgår till 5 procent eller mer 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbi
drag, eller där kommunens andel av koncernföretagens 
balansomslutning uppgår till 5 procent eller mer av 
kommunens balansomslutning. År 2015 bildades Häl
singlands Utbildningsförbund med Söderhamns och 
Nordanstigs kommuner. Kommunkoncernens medlem
mar och ägarandelar framgår av organisationsschemat.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när de före
kommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestö
rande betraktas poster som är sällan förekommande 
och är av betydande belopp.

Skatteintäkter
I enlighet med rekommendation R2 från RKR 
periodiseras skatten och redovisas det år den 

beskattningsbara inkomsten intjänas av de skatteskyl
diga. Vid beräkningen av årets skatteintäkter används 
Sveriges Kommuner och Regioners decemberprog
nos 2021.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukost
nadsersättningar tas upp som förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod.

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på 
avskrivning och ränta (internränta eller affärsmässig 
ränta). Avskrivning sker enligt linjär metod över till
gångens beräknade nyttjandeperiod med början den 
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. På till
gångar i form av mark, konst och pågående arbe
ten görs inga avskrivningar. Kommunens internrän
ta fastställs enligt rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Regioner, medan den affärsmässi
ga räntan utgörs av kommunens genomsnittliga inlå
ningsränta. För tillgångar med identifierbara kom
ponenter som har olika nyttjandeperioder tillämpas 
komponentavskrivning.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
(till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar). Normalt omprövas inte 
tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 
längre än 10 år och det bokförda restvärdet understi
ger 500 000 kr.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningsti
der: maskiner 10–20 år, inventarier 3–10 år, verksam
hetsfastigheter 15–80 år, fastigheter för affärsverksam
het 15–80 år, gator och vägar 20–60 år, rörbro, kulvert 
och dagvatten 20–80 år, parker och lekplatser 5–20 år.

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
För att betraktas som en investering krävs att tillgång
en har en ekonomisk livslängd på minst tre år och att 
tillgångens anskaffningsvärde överstiger 50 000 kr.
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år 
de anskaffas till anskaffningskostnaden. Investerings
bidrag och anslutningsavgifter periodiseras i samma 
takt som anläggningens avskrivningstid.

Enligt RKR:s rekommendation R4 infördes kompo
nentredovisning för materiella anläggningstillgångar 
2017. Det ledde till att kapitalkostnaderna förändrades. 
Ytterligare en konsekvens var att flera poster som tidi
gare hanterades som underhåll, är att se som en rein
vestering enligt det nya regelverket.

Omsättningstillgångar (pensionsfond)
Kommunens pensionsmedelportfölj är klassificerad 
som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning reg
leras i fullmäktiges placeringspolicy för kommunens 
pensionsfond. Pensionsportföljen värderas kollektivt 
till verkligt värde.

Leasing
Kommunens leasing av fordon klassificeras som 
finansiell leasing, i enlighet med rekommendation R5 
från RKR.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, vil
ket innebär att kostnaderna belastar resultatet för den 
period de hänför sig till.

Exploateringsmark
Exploateringsmark redovisas som omsättningstillgång 
och värderas enligt lägsta värderingsprincipen.

Semester- och ferielöneskuld samt 
personalomkostnadspålägg
Semester och ferielöneskulden motsvarar de anställ
das fordran på kommunen i form av sparade semes
terdagar. Tillsammans med ej kompenserad över
tid och därpå upplupna arbetsgivaravgifter redovi
sas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld i 
balansräkningen.

Personalomkostnadspålägg interndebiteras förvalt
ningarna med lagstadgade arbetsgivaravgifter och 
för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmäs
sigt pålägg för pensionskostnader med 7,04 procent, 
totalt 38,33 procent. Pålägg för personer över 65 år är 
reducerade.

Pensioner
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, kommunala redovisningslagen 
kapitel 5 paragraf 4. Det vill säga att pension intjä
nad före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom 
linjen, och pension intjänad efter 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Den individuella delen 
som placeras av den anställda själv redovisas som 
kortfristig skuld.

I enlighet med rekommendation R10 från RKR vär
deras kommunens pensionsförpliktelser med tillämp
ning av RIPS 19.

År 2016 gjorde kommunen en delinlösen av pen
sionsskulden om 170 mnkr inklusive löneskatt. Det 
minskade ansvarsförbindelsen och kommande års 
utbetalningar.

Övriga avsättningar
Avsättningar för deponi tas upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balans
dagen. Beloppet baseras på en beräkning som gjordes 
till bokslutet 2009. Återställningskostnaden från och 
med 2010 kostnadsfördes inte, utan minskade ingåen
de skuldreservering.

Övriga upplysningar
I not 24 har beloppen för koncernen 2020 ändrats på 
grund av att en felaktig beräkning av uppskjuten skatt 
i föregående års redovisning behövde justeras. Upp
lysningar om drift och investeringsbudgetens samt de 
för drift och investeringsredovisningens mest väsent
liga principerna för ekonomistyrning beskrivs i, de 
av kommunfullmäktige antagna, Riktlinjer för mål 
och budgetprocessen i Bollnäs kommun (KF 2020
1026 § 173). Där beskrivs även de mest väsentliga 
internredovisningsprinciperna.
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Not 2 Uppskattningar och 
bedömningar 
Uppskattningar och bedömningar för kommunens 
och kommunkoncernens räkenskaper görs alltid i 
enlighet med aktuella lagar och gällande rekommen
dationer för att se till att redovisningen följer god 
redovisningssed.

Nedanstående områden avseende uppskattningar 
och bedömningar berör väsentliga poster som kom
munen och kommunkoncernen anser bör belysas 
ytterligare.

Exploatering
Projekt: Villatomter på Ren
Gatorna i området beräknas bli helt färdiga 2023, då 
det sista lagret av asfalt ska läggas. Bortsett från det 
är gatorna klara och aktiverades, eftersom de är i full 
drift. 
Färdigställandegrad exklusive gator som saknar sista 
lagret asfalt: 100 procent.
Färdigställandegrad inklusive gator som saknar sista 
lagret asfalt: 86 procent.

Det som återstår av tomtmarken och exploateringen 
är kvarvarande, osålda tomter med ett värde efter rela
tion till ytan av hela investeringen. 
Beräknat värde av villatomterna = kostnader för 
exploateringsprojektet multiplicerat med procentuell 
andel av total yta för hela investeringen.

Avsättningar
Avsättning för pensioner görs i kommunen och kom
munkoncernen. Som underlag för av sättningarna 
används pensionsprognoser och beräkningar från KPA.

Avsättning för Bro 4:4 gjordes enligt bestämmelser 
i köpeavtalet.

Avsättning för sluttäckning av deponi och 
återställningskostnader:
	z Ursprunglig avsättning cirka 25,5 mnkr till och 

med 2009.
	z Sluttäckning i tre huvudetapper 2010, 2012 och 

2019 minskade avsättningen.
	z Ingen indexuppräkning sker.
	z Återstående avsättning på cirka 7,4 mnkr bedöms 

täcka kostnader för skötsel och kontroll i 30 år.

Grund för periodisering av exempelvis 
intäkter där osäkerheter föreligger
De flesta riktade statsbidrag redovisas eller rekvire
ras under samma år som de inkommer. För statsbidrag 
som kräver motprestation i form av exempelvis uppar
betade kostnader eller redovisning av specifika mät
etal, görs individuella bedömningar av hur stor del av 
bidraget som kommunen får behålla. För projekt som 
delutbetalas i förväg och som avslutas med gransk
ning och rapport, och som kan innebära att full slutbe
talning inte erhålls, bokförs generellt inte som upplup
na intäkter. Projekt med utbetalningar efter delrekvi
sitioner under året beräknas generellt som säkra intäk
ter. Vid individuell bedömning av projekten kan dock 
avvikande bedömningar göras för vissa projekt.
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NOTHÄNVISNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 3 VERKSAMHETENS INTÄKTER
försäljningsintäkter 64 156 59 551 583 864 290 055

Taxor och avgifter 87 777 93 906 117 385 118 445

hyror och arrenden 56 091 56 815 56 602 311 439

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 200 973 207 725 218 952 376 468

eu-bidrag 1 592 1 592

övriga bidrag 3 960 9 427

försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4 251 4 360 31 405 31 876

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 6 870 6 870

realisationsvinster 1 914 1 951 153 869 2 085

övriga intäkter 5 681 7 072

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 427 585 424 308 977 694 947 706
Interna intäkter 472 850 472 850 208 190 208 190

NOT 4 VERKSAMHETENS KOSTNADER
löner och sociala kostnader 899 501 1 129 628 1 083 523 1 310 536

Pensionskostnader med mera 387 317 99 792 399 766 105 404

inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 8 406 180 723

uttagsskatt 2 533

lämnade bidrag 65 472 70 353

Köp av huvudverksamhet 431 553 482 254

lokal- och markhyror 28 253 44 500

Bränsle, energi och vatten, fastighetsservice 70 168 162 779

transporter och resor 25 696 34 879

övriga tjänster 44 640 64 867

realisationsförluster och utrangeringar 946 3 392 946 3 392

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 6 120 6 120

övriga verksamhetskostnader 157 672 795 575 224 160 1 195 214

Bolagsskatt 2 578 5 857

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 2 125 743 2 028 388 2 552 025 2 429 556
Interna kostnader 472 850 472 850 208 190 208 190

NOT 5 AVSKRIVNINGAR
avskrivningar immateriella tillgångar 125 100

avskrivningar byggnader och anläggningar 57 311 50 720 98 112 91 523

avskrivningar maskiner och inventarier 10 929 11 255 56 510 57 222

nedskrivningar/återföring byggnader och anläggningar 0 15 304 0 15 304

SUMMA AVSKRIVNINGAR 68 240 77 279 154 747 164 050
För uppgifter om avskrivningstider, se avsnittet Redovisningsprinciper.
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NOTHÄNVISNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 6 SKATTEINTÄKTER
Preliminära skatteintäkter 1 160 996 1 172 257 1 160 996 1 172 257

Prognos slutavräkning föregående år 4 439 – 6 583 4 439 – 6 583

Prognos slutavräkning innevarande år 30 645 – 19 226 30 645 – 19 226

SUMMA SKATTEINTÄKTER 1 196 080 1 146 448 1 196 080 1 146 448

NOT 7 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
inkomstutjämningsbidrag 365 246 352 945 365 246 352 945

strukturbidrag 9 303 9 331 9 303 9 331

Kommunal fastighetsavgift 65 027 55 818 65 027 55 818

Bidrag för lss-utjämning 15 855 14 392 15 855 14 392

Kostnadsutjämningsbidrag 44 882 37 994 44 882 37 994

flyktingsituationen 0 10 325 0 10 325

regleringsbidrag 79 711 27 526 79 711 27 526

välfärdsstöd 0 50 503 0 50 503

övriga generella bidrag från staten 16 621 16 621 0

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 596 646 558 834 596 646 558 834

NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER
utdelningar från koncernföretag

utdelning på aktier och andelar 1 602 707 2 194 – 3 686

realisationsvinster 1 797 14 357 1 809 14 357

ränteintäkter 830 3 758 1 081 3 776

Borgensavgifter 4 648 4 485 4 648 4 485

Övriga finansiella intäkter 658 423 705 2 372

orealiserade vinster 62 375 0 62 375 0

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 71 910 23 730 68 174 21 303

NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER
räntekostnader på lån 2 861 3 715 14 956 20 549

finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 0

Kostnader från finansiella anläggningstillgångar 0

nedskrivning andelar i intresseföretag 0

Förlust vid försäljning av finansiella instrument 0

Övriga finansiella kostnader 210 417 272 555

orealiserade förluster 0 35 982 0 35 982

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 3 070 40 113 15 228 57 085

NOT10 EXTRAORDINÄRA POSTER
lämnade koncernbidrag 0 0 0 0

mottagna koncernbidrag 0 0 0 0

SUMMA EXTRAORDINÄRA POSTER

NOT 11 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
0 0 0 0
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

inköp

försäljningar

utrangeringar

överföringar

Utgående anskaffningsvärde
ingående ackumulerade avskrivningar

försäljningar

utrangeringar

överföringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
ingående ackumulerade nedskrivningar

försäljningar

utrangeringar

Årets nedskrivningar/återföringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 1 036 994

inköp 212 42

försäljningar

utrangeringar

överföringar

Utgående anskaffningsvärde 1 248 1 036
ingående ackumulerade avskrivningar – 546 – 468

försäljningar

utrangeringar

överföringar

Årets avskrivningar – 125 – 78

Utgående ackumulerade avskrivningar – 670 – 546



38 ÅRSREDOVISNING 202138 ÅRSREDOVISNING 2021

NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

försäljningar 0 0

utrangeringar

Årets nedskrivningar/återföringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 0 0 577 490
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 7 7

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2 342 379 2 162 676 3 945 992 3 752 875

inköp 84 313 122 630 94 980 124 524

försäljningar – 4 000 – 13 385 – 4 157 – 13 385

utrangeringar – 946 – 946

överföringar 64 527 27 224 64 527 38 744

Utgående anskaffningsvärde 2 486 273 2 342 379 4 100 397 3 945 992
Ingående ackumulerade avskrivningar – 1 018 994 – 968 274 – 1 640 537 – 1 549 014
försäljningar 155

utrangeringar 0

överföringar 0

Årets avskrivningar – 57 355 – 50 720 – 92 001 – 91 522

Utgående ackumulerade avskrivningar – 1 076 349 – 1 018 994 – 1 732 383 – 1 640 536
Ingående ackumulerade uppskrivningar 36 436 42 838
Årets återföringar 0

inköp 0

försäljningar 0

utrangeringar 0

avskrivningar – 6 177 – 6 402

utgående ackumulerade uppskrivningar 30 259 36 436

ingående ackumulerade nedskrivningar – 85 783 – 70 479 – 224 289 – 208 985

försäljningar 0

utrangeringar 0

Årets nedskrivningar/återföringar – 15 304 0 – 15 304

utgående ackumulerade nedskrivningar – 85 783 – 85 783 – 224 289 – 224 289

utgående redovisat värde 1 324 140 1 237 602 2 173 983 2 117 603

   därav finansiell leasing

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 28 23 27 23

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 14 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 143 678 93 489 1 219 383 1 126 437
inköp 6 092 13 357 36 395 56 051

försäljningar – 23

utrangeringar – 2 078

överföringar (från ett slag till ett annat slag av tillgång) 3 674 3 674 63

Utgående anskaffningsvärde 153 444 143 678 1 257 350 1 219 383
Ingående ackumulerade avskrivningar – 106 021 – 67 823 – 585 162 – 499 549
försäljningar 23

utrangeringar 1 884

överföringar 0

Årets avskrivningar – 10 927 – 6 381 – 56 345 – 53 796

Utgående ackumulerade avskrivningar – 116 948 – 106 021 – 639 600 – 585 162
Ingående ackumulerade nedskrivningar – 77 – 77 – 77 – 77
försäljningar

utrangeringar

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar – 77 – 77 – 77 – 77
Utgående redovisat värde 36 419 32 565 618 263 634 144
   därav finansiell leasing 2 833 5 015 3 423 5 583

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 8 5 7 12

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

NOT 15 Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående
Ingående anskaffningsvärde 87 586 81 566 90 005 82 865
Årets investeringar 22 492 76 662 76 860 – 38 807

överföringar – 86 695 – 70 642 – 96 975 89 181

Utgående redovisat värde 23 383 87 586 69 890 90 005
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Pågående investeringar avskrivs ej.

NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar i kommunkoncernföretag med mera
Bollnäs stadshus aB 68 900 68 900 0 0

aktieägartillskott Bollnäs stadshus aB 50 000 50 000 0 0

Summa aktier och andelar i kommunkoncernföretag 118 900 118 900 0 0
Långfristiga placeringar
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

Kreditgarantiföreningen i gävleborg 0 0

Kommunaktiebolaget 5 5 5 5

Kommuninvest 17 848 17 848 17 848 17 848

arla/milko 0 0

swedish meat 0 0

mellanskog 45 44 45 44

inera aB 43 42 43 42

lantmännen 0 0

Växa Sverige/Svenska husdjur 0 0

edsbyn arena aB 5 5 5 5

övrigt 82 82

värdereglering aktier och andelar 0 0

Summa långfristiga placeringar 17 944 17 943 18 026 18 025

Långfristiga fordringar
anslagstäckta lån 4 687 4 908 4 687 4 908

fordran ghg Bostäder 0 0 0 0

Kommuninvest förlagslån 0 0 0 0

övriga långfristiga fordringar 0 1 7 607 3 940

värdereglering långfristiga fordringar – 3 270 – 3 270 4 270 4 092

Summa långfristiga fordringar 1 417 1 639 16 564 12 940
Summa finansiella anläggningstillgångar 138 261 138 483 34 590 30 966

NOT 17 BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 0 0 0 0

NOT 18 FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSMARK
Kontorsförråd 179 311 179 311

varulager 70 70 10 252 10 663

Exploateringsmark bostäder 6 469 14 923 6 469 14 923

Exploateringsmark industrier 27 233 27 233 27 233 27 233

Summa förråd, lager och exploateringsmark 33 952 42 537 44 134 53 130
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 19 FORDRINGAR
fakturafordringar 10 711 6 440 38 606 41 147

värdereglering fakturafordringar – 1 358 – 1 335 – 1 573 – 2 030

fordran koncernkontot (bolag) 5 922 2 957 – 52 397 – 17 779

fordran koncernföretag 51 042 4 470

upplupna skatteintäkter 78 317 36 595 78 317 36 595

upplupna intäkter från migrationsverket (ensamkommande barn) 0 0

övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 43 424 55 729 63 947 67 428

förskottskassor 10 10 10 10

skattekonto 4 409 6 501 5 679 7 710

momsfordringar 11 755 13 520 12 941 14 558

övriga kortfristiga fordringar 652 644 12 139 11 596

Summa fordringar 153 843 121 061 208 713 163 707

NOT 20 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Pensionsportfölj
ingående värde 456 086 424 261 456 086 424 261

Årets investering 107 829 351 551 107 829 351 551

Årets försäljning – 103 383 – 283 943 – 103 383 – 283 943

Årets justering 34 0 34

Årets realisationsvinst 1 797 1 797 0

Årets realisationsförlust 0 0

värdereglering verkligt värde 62 375 – 36 584 62 375 – 36 584

Årets orealiserade vinster 19 515 0 19 515

förändring likvida medel – 388 767 – 388 767

Summa pensionsportölj 522 519 456 086 522 519 456 086

NOT 21 KASSA OCH BANK
Bankkonto 53 161

Koncernkonto (bolag) 111 406 1 375 138 862 20 479

SUMMA KASSA OCH BANK 111 406 1 375 138 915 20 640



42 ÅRSREDOVISNING 202142 ÅRSREDOVISNING 2021

NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 22 EGET KAPITAL
ingående eget kapital 1 196 849 1 283 562 1 470 083 1 446 596

   varav justering av eget kapital 0

förändring obeskattad reserv

Övriga förändringar – 194 – 114

resultatutjämningsreserv 94 253 94 253 0

årets resultat 95 168 7 540 116 594 23 601

SUMMA EGET KAPITAL 1 386 270 1 291 102 1 586 483 1 470 083
   varav resultatutjämningsreserv** 107 101 94 253 94 253 119 717

   varav social investeringsfond*** 39 798 32 798 32 798 22 980

** år 2015 avsattes 30 770 tkr, 2016 (7 700 tkr), 2017 (25 853 tkr), 2018 (3 861 tkr), 2019 (605 tkr), 2020 (25 464 tkr), 2021 (12 848 tkr).

*** år 2012 avsattes 9 700 tkr, 2015 (10 000 tkr), 2018 (10 000 tkr), 2019 (10 000 tkr), 2020 (7 000 tkr), 2021 (7 000 tkr).

AVSÄTTNINGAR

NOT 23 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation – avsatt till pensioner, särskild avtalspension och ålderspensioner

pAkl pensioner 15 907 15 370 15 907 15 370

förmånsbestämd pension/kompletteringspension 115 083 103 346 123 021 109 293

särskild avtalspension 3 267 2 346 3 267 2 346

ålderspension 0 0

Visstidspension

pensionsbehållning 14 14 14 14

pension till efterlevande 1 894 1 624 1 894 1 717

Avsättning förtroendevalda 3 871 3 089 3 871 3 089

löneskatt 33 974 30 517 35 900 31 982

Summa avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 174 010 156 306 183 874 163 812

Antal visstidsförordnanden
politiker 0 0

Tjänstemän 0 0

Ingående avsättning exklusive ÖKSAP inklusive löneskatt 152 468 143 783 159 973 149 966
ränteuppräkning 1 294 1 192 1 364 1 247

Basbeloppsberäkning 778 1 991 816 2 077

nya utbetalningar – 5 749 – 5 303 – 5 890 – 5 421

Ändring av diskonteringsränta 0 0

Ändrat livslängdsantagande rips 6 626

intjänad pAkl 696 145 696 145
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

slutbetalning förmånsbestämd ålderspension 0 0

intjänad förmånsbestämd ålderspension 8 926 8 790 10 531 10 389

intjänad särskild avtalspension 1 270 0 1 270 0

nya efterlevandepensioner 722 651 722 651

övrig post – 1 097 – 477 – 771 – 1 036

Årets förändring av löneskatt 3 266 1 696 3 726 1 954

Utgående avsättning exklusive ÖK-SAP 169 200 152 468 172 436 159 973

Ingående avsättning ÖK-SAP inklusive löneskatt 0 0 0 0
ränteuppräkning

Basbeloppsuppräkning

utbetalning öK-saP

ändring av diskonteringsränta

arbetstagare som pensionerats

ändrad samordning 

övrig post

Årets förändring av löneskatt 

Utgående avsättning till pensioner ÖK-SAP 0 0 0 0

Ingående avsättning till förtroendevalda inklusive löneskatt 3 838 2 520 3 838 2 520
avsatt till pensioner 972 1 318 972 1 318

Utgående avsättning till förtroendevalda inklusive löneskatt 4 810 3 838 4 810 3 838

Summa avsättning pensioner 174 010 156 306 177 246 163 811
Aktualiseringsgrad (%) 98 % 98 % 98 % 98 %

NOT 24 Andra avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 20,6 procent
redovisat värde vid årets början 30 176 30 394

nya avsättningar 2 474 82

Justerad skattesats – 908 0

ianspråktagna avsättningar – 147 0

outnyttjade belopp som återförts – 228 – 300

Utgående avsättning 0 0 31 367 30 176

Avsättning för återställningskostnader BORAB*
redovisat värde vid årets början 5 195 5 878

nya avsättningar 0 0

ianspråktagna avsättningar – 241 – 444

outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättning 0 0 4 954 5 434

* Avsättningen avser deponin på Sävstaås. Återställandet påbörjades 2010.

Avsättningar omstrukturering
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

avvecklingskostnader yh-utbildning vindkraft – personal 0 0

hyresåtagande omstrukturering heden 0 0

utgående avsättning 0 0

Summa övriga avsättningar 0 0 36 321 34 256

Avsättning sanering Bro 4:4
redovisat värde vid årets början 0 0

nya avsättningar 9 600 9 600 0

Utgående avsättning 9 600 9 600 0

Summa andra avsättningar 9 600 45 921

NOT 25 LÅNGFRISTIGA SKULDER
långfristig upplåning i banker och kreditinstitut 200 000 100 000 1 390 050 1 290 050

långfristig leasingskuld 6 865 8 290 7 291 8 683

förutbetalda intäkter anläggnings- och anslutningsavgifter 13 525 9 943 13 525 9 943

Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 54 302 50 112 54 551 50 365

naturfond 974 1 194 974 1 194

övrigt 26 895 27 165

Summa långfristiga skulder 275 667 169 540 1 493 287 1 387 401
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
anläggnings- och anslutningsavgifter återstående antal år (vägt snitt)

Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodi-
seras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgångar har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
genomsnittlig ränta (%) 0,25 % 0,33 % 0,70 % 0,88 %

Genomsnittlig ränta exklusive derivat (%)

genomsnittlig kapitalbindningstid (år) 2,04 3,10 2,75 3,16

Kapitalförfall andel av lån
1 år 280 050 325 050

2–3 år 200 000 100 000 900 000 620 000

3–5 år 70 000 345 000

5–10 år 140 000

över 10 år

Upplysning om leasing
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 26 KORTFRISTIGA SKULDER
leverantörsskulder 51 043 52 054 89 375 85 140

Källskatt och arbetsgivaravgifter 40 106 45 874 45 678 53 101

ferielöneskuld 8 343 8 324 11 983 11 819

timlöneskuld, period 13 15 917 14 623 16 729 15 537

Pensionsskuld individuell del 38 272 35 992 41 562 39 231

upplupen löneskatt individuell del 9 323 8 765 11 187 10 508

upplupen löneskatt utbetalda pensioner 82

Preliminärskatt – 284

semesterskuld, timskuld, uppehållsskuld, löneskuld med mera 59 774 57 272 66 730 60 893

förutbetalda intäkter 64 546 86 961 64 546 114 341

upplupna kostnader 20 400 10 915 75 935 35 515

momsskuld 1 961 1 806 4 210 4 478

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 134 122

Avräkning statsbidrag flyktingar 18 349 22 158 18 349 22 158

checkkredit (koncernkonto) 159 678 150 002 31 964 150 104

skuld koncernföretag – 0 – 0

övriga kortfristiga skulder 10 665 10 615 23 838 – 91 160

Summa kortfristiga skulder 498 377 505 360 502 020 511 787

NOT 27 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
Bollnäs ridsällskap 1 300 0 1 300 0

Bangolfklubb 600 0 600 0

Summa panter och därmed jämförliga säkerheter 1 900 0 1 900 0

NOT 28 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE
UPPTAGITS BLAND SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
Ingånde ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 530 532 544 666 530 532 544 666
Försäkring 0 0

ränteuppräkning 3 383 3 462 3 383 3 462

Basbeloppsuppräkning 3 955 9 298 3 955 9 298

gamla utbetalningar – 28 255 – 28 913 – 28 255 – 28 913

ändring av diskonteringsränta 0 0

ändrat livslängdsantagande i riPs 13 236

aktualisering 0 0 0 0

övrig post – 580 4 779 – 580 4 779

Årets förändring av löneskatt – 2 004 – 2 760 – 2 004 – 2 760

Summa pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och 
avsättningar 520 267 530 532 520 267 530 532
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NOTHÄNVISNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Kommunen Kommunkoncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 29 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER*
hälsingeutbildning ekonomisk förening 600 600 600 600

Bollnäs stadshus aB 70 000 70 000 70 000 70 000

Bollnäs energi aB 545 000 545 000 545 000 545 000

aB Bollnäs Bostäder 565 000 565 000 565 000 565 000

Bollnäs-ovanåkers renhållnings aB 10 050 10 050 10 050 10 050

Kommunalförbundet södra hälsingland 2 400 4 000 2 400 4 000

regionförbundet gävleborg 0 0 0 0

Kommunalt förlustansvar egna hem, 40 procent av låneskulden 103 112 103 112

Lövvik-Offerbergs Vattenförening 0 0

Bankgaranti deponiverksamhet 335 335

Privata medel 70 64 70 64

fastigo 434 432

SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 1 193 223 1 194 826 1 193 992 1 195 593
* Bollnäs kommun har i november 2004 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i sverige aB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser.  Samtliga 294 kommuner som per den 31 december 2021 var medlemmar i Kommuninvest   
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga  medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som  reglerar fördelningen av ansvar mellan medlemmarna vid ett eventuellt  ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem 
lånat av Kommuninvest i sverige aB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest eko-
nomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bollnäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per den 31 december 2021 uppgick Kommuninvest i sverige aB:s totala förpliktelse till 510 966 139 138 kronor och 
totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 544 251 306 kronor och ande-
len av de totala tillgångarna uppgick till 1 567 462 938 kronor. 
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LEASING Kommunen Koncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 30 LEASING
Finansiella leasingavtal
Fastigheter
totala minimileaseavgifter

nuvärde minimileaseavgifter

   därav förfall inom 1 år

   därav förfall inom 1–5 år

   därav förfall senare än 5 år

variabla avgifter som ingår i periodens resultat

Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter 6 963 8 448 8703 10085
Nuvärde minimileaseavgifter 6 865 8 481 9252 9709
därav förfall inom 1 år 2 511 3 597 3200 3981

därav förfall inom 1–5 år 4 354 4 885 6364 6047

därav förfall senare än 5 år

variabla avgifter som ingår i periodens resultat 156 156

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år
Minimileaseavgifter 588 155
med förfall inom 1 år 139 99

med förfall inom 1–5 år 377 56

med förfall senare än 5 år 72
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NOTER ÖVRIGT Kommunen Koncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT  34 KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSREVISION
Kostnader för räkenskapsrevision

sakkunnigt biträde 175 192 200 222

förtroendevalda revisorer 6 7

auktoriserade revisorer (bolagsrevision) 306 268

Total kostnad för räkenskapsrevision 175 192 512 497
Kostnad för övrig revision
sakkunnigt biträde 610 515 667 576

förtroendevalda revisorer 14 14

lekmannarevision 93 83

Total kostnad för övrig revision 610 515 775 673
Total kostnad för revision 785 707 1287 1170

NOTHÄNVISNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN Kommunen Koncernen
(tkr) 2021 2020 2021 2020

NOT 31 JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
avskrivningar 67 294 77279 153 801 164 049

nedskrivningar 0 0

utrangeringar 946 946 0

gjorda avsättningar 33 053 10 002 38 829 10 029

intäktsförda ej likvida gåvor 0 0

orealiserade kursförändringar 0 0

upplösning av bidrag till infrastruktur 8901 0

övriga ej likviditetspåverkande poster 11602 206

Summa ej likviditetspåverkande poster 101 293 87 281 214 079 174 284

NOT 32 ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER SOM TILLHÖR DEN 
LÖPANDE VERKSAMHETEN
utbetalning av avsättning för pensioner – 5 749 – 8 106 – 1 322

utbetalning av övriga avsättningar – 241 – 444

Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande 
verksamheten – 5 749 0 – 8 347 – 1 765

NOT 33 POSTER SOM REDOVISAS I ANNAN SEKTION
realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 476 0

Summa poster som redovisas i annan sektion 0 0 476 0
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Driftredovisning

Utfallet för kommunen blev ett överskott mot bud
get med cirka 78,6 mnkr (–2,9 mnkr 2020) inklusive 
värde förändring av pensionsplaceringarna. Exklude
ras den var resultatet cirka 16 mnkr (33 mnkr 2020).

Av kommunens nämnder redovisade socialnämn
den, teknik och fritidsnämnden, barn och utbild
ningsnämnden och kulturnämnden underskott. Kom
munstyrelsen, överförmyndarnämnden samt mil
jö och byggnämnden redovisade överskott. Finan
sen redovisade ett överskott som bland annat förklaras 

(bortsett från värdeförändringen i orealiserade vinster 
från pensionsplaceringarna) av högre skatteintäkter 
och generella statsbidrag samt realisationsvinster.

I driftredovisningen ingår interna intäkter och kost
nader i form av köp och försäljningar mellan nämn
derna. I resultaträkningen för kommunen är inter
na transaktioner eliminerade och driftredovisning
en exklusive de interna transaktionerna summeras i 
resultaträkningens poster ”Verksamhetens intäkter” 
och ”Verksamhetens kostnader”.

Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse  
budget/utfall

Utfall 
föregående år

Avvikelse budget/
utfall föregående år

Kommunfullmäktige inklusive partistöd – 3 242 – 3 179 63 – 3 072 127

Kommunrevision – 1 582 – 1 508 74 – 1 526 34

valnämnd – 49 – 79 – 30 – 46 2

överförmyndare – 4 714 – 3 936 778 – 4 132 497

Kommunstyrelse – 285 831 – 285 404 427 – 267 039 6 899

teknik- och fritidsnämnd – 91 612 – 96 437 – 4 825 – 85 522 – 3 560

Kulturnämnd – 46 243 – 46 407 – 164 – 46 864 – 1 484

Barn- och utbildningsnämnd – 529 343 – 530 413 – 1 070 – 516 720 – 109

socialnämnd – 708 830 – 721 495 – 12 665 – 692 649 – 31 155

miljö- och byggnämnd – 22 765 – 22 165 600 – 19 973 1 578

Ospecificerade preliminärbokade fakturor 0 0 0 0 0

Summa exklusive finans – 1 694 211 – 1 711 023 – 16 812 – 1 637 543 – 27 171

Finans exklusive värdeförändring pensionsdepå 1 710 750 1 743 817 33 067 1 681 065 60 195

Summa exklusive värdeförändring pensionsdepå 16 539 32 794 16 255 43 522 33 024
värdeförändring pensionsdepå 62 375 62 375 – 35 982 – 35 982

Summa inklusive värdeförändring 16 539 95 169 78 630 7 540 – 2 958
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Investeringsredovisning

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 84,1 mnkr. 
Utöver det avyttrade kommunen totalt fastigheter och 
villatomter från exploateringsprojektet på Ren för knappt 
11 mnkr och erhöll 4,2 mnkr i anslutningsavgifter.

De tre största investeringarna var villatomterna på Ren 
(16,0 mnkr), sanering av valedningar (12,8 mnkr) och 
upprustning av gator (7,7 mnkr). Skolan på Ren var bud
geterad till 136,2 mnkr, men eftersom den ännu befinner 
sig i projekteringsstadiet blev utfallet endast 2,6 mnkr.

Investeringar påverkar kommunens likviditet. Kom
munen tog upp ett lån om 100 mnkr (totalt 200 mnkr 

med tidigare lån) för att finansiera långsiktiga inves
teringar. Höga investeringsvolymer leder även till 
ökade kostnader i form av avskrivningar, räntor samt 
drift och underhållskostnader. Kommunens materiel
la anläggningstillgångar i balansräkningen ökar med 
samma värde som investeringsvolymen. Investerings
redovisningen summeras i kassaflödesanalysens pos
ter investering i immateriella, materiella och finan
siella anläggningstillgångar.

 Budget  
2021

Utfall  
2021

Avvikelse 
budget/utfall

Utfall  
2020

investeringar totalt (tkr) – 300 635 – 84 081 216 554 – 214 056

Per nämnd

Kommunstyrelse – 8 200 0 8 200 – 184

teknik- och fritidsnämnd – 286 834 – 82 566 204 268 – 211 433

Kulturnämnd – 350 – 339 11 – 246

Barn- och utbildningsnämnd – 2 000 0 2 000 0

socialnämnd – 2 951 – 1 176 1 775 – 2 194

miljö- och byggnämnd – 300 0 300 0
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Måluppfyllelse

Vision 2030: Bollnäs, möjligheternas kommun, har 
år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda 
möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jäm
ställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, 
demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och 
framtidstro.

Invånare
Kommunfullmäktiges mål och strategi
Trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa
Q

Strategi
Invånarna ska ges förutsättningar till en god hälsa med jämlika och jämställda livsvillkor, meningsfulla aktiviteter, god service vid kontakt med 
kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för varandra och kommunen. Ge förutsättningar för alla invånare att delta och påverka. 
Samverka för ett samhälle utan droger och missbruk.

Analys
Pandemin påverkade människors hälsa. Kommunen fokuserade således på att skapa trygghet för de mest utsatta i pandemins framfart. Det 
skedde i form av informationskampanjer, utkörning av apoteksvaror, matleveranser med mera och blev möjligt tack vare samarbete med civil-
samhället, Svenska kyrkan, näringsidkare och flexibla medarbetare.

Kommunen har sedan tidigare väl utbildad vårdpersonal. I kombination med goda hygienrutiner och omfattande smittskyddsåtgärder lycka-
des de minska effekterna av pandemin. Socialförvaltningens samarbete med arbetsmarknadsenheten och Föreningsalliansen bidrog till mins-
kat försörjningsstöd. Samarbetet med Bollnäs Bostäder i Bostad först gav ett antal invånare förutsättningar för ökad livskvalitet.

Kommunens samarbete med föreningslivet ses som en nyckel i arbetet. Kommunen skapar goda förutsättningar för föreningslivet som i sin 
tur skapar sysselsättning och förbättrar barns och ungas självkänsla och tillhörighet. Föreningslivet ses som en avgörande faktor för trygga 
invånare som vill verka och bo i Bollnäs kommun. Det ekonomiska stödet till idrottsföreningar ges med ett jämställt och jämlikt perspektiv. Kart-
läggningen av segregation och ojämlikhet bidrar till att öka förståelsen för kommunens befolkningsstruktur. Genom att utveckla sätt där barn och 
unga kan bli delaktiga och engagerade kan civilsamhället bli mer aktivt. Arbete pågår för att motverka segregation, främlingsfientlighet, rasism 
och våld. Projektet En kommun fri från våld bidrog till kunskaper, insikter och utvecklade arbetssätt.

genom handlingsplanen som tas fram efter kartläggningen om segregation och ojämlikhet (delmos) skapas förutsättningar för god folkhälsa 
på både lång och kort sikt. Samma mål har pilotprojektet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Genom att kommunen ar-
betar för att öka delaktigheten i kommunala frågor förväntas medborgarna uppleva sig mer inkluderade. Dialogen mellan hem och skola är en 
viktig del i invånarens trygghet och möjlighet att känna delaktighet och samhörighet. Alla som behövde en ställföreträdare (och som kommit till 
överförmyndarens kännedom) fick sådant stöd.
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Utveckling, välfärd och tillväxt
Kommunfullmäktiges mål och strategi
Hållbart samhälle som klarar miljö- och klimatomställningar, med anpassad infrastruktur, digitalisering, tillgång till högre utbild-
ning och ett företagsvänligt klimat
Q

Strategi
Genom att fokusera på de lokalt beslutade miljömålen uppnår vi ett hållbart Bollnäs kommun. Fler människor ska få möjlighet till egen för-
sörjning genom arbete eller utbildning, där kommunen utgör en naturlig samarbetspartner och möjliggörare. Integrationen ska prioriteras, 
så även bättre resultat i grundskolan, som båda är viktiga för att uppnå positiva effekter för individ och samhälle. Utveckla infrastrukturen 
genom satsningar på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och vägnät, bredbandsutbyggnad samt trygghetsboenden och skolor 
i alla kommundelar. Kommunövergripande fokus på digitalisering som ses som en förutsättning för att klara kommunens utmaningar. Få 
Bollnäs att växa genom fortsatt arbete med att attrahera både företag och invånare genom ett starkt präglat varumärke.

Analys
Fler arbetsgivare etablerade sig i kommunen. Det kan förklaras av de stimulanspaket som delades ut till företagen, men också med före-
tagens förmåga att ställa om. Pandemin satte dock sina spår på arbetsmarknaden och de invånare som står långt från den har fått ännu 
svårare att komma in. Glädjande är att en högre andel av kommunens befolkning har en eftergymnasial utbildning än 2020. Arbete pågår för 
att skapa strukturella förutsättningar och infrastruktur för högre studier.

Genom stadsmiljöavtalet fortsatte infrastrukturen att utvecklas. Ökad fiberdragning gav fler medborgare möjlighet till både studier och 
arbete.

De lokala miljömålen för en hållbar kommun kan inte anses vara uppnådda, eftersom endast en femtedel av målen nåddes. Arbetet med 
en hållbar kommun pågår. Aktiviteter och åtaganden som ingår i kretsloppsplanen påbörjades. I hållbarhetsstrategin ingår att revidera mil-
jömålen. Arbetet ska utmynna i ett ekologiskt hållbarhetsprogram.

Pandemin gjorde det tydligt hur viktig den digitala utvecklingen är för att kommunen ska klara sina åtaganden. Handläggningen blev ef-
fektivare och flera e-tjänster infördes. Det skapar en mer kostnadseffektiv organisation och förbättrar servicen till kommunens medborgare.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål och strategi
Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning med en långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida 
kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar
Q
Strategi
En ekonomi i balans är en förutsättning för kommunens utveckling, för en god kommunal verksamhet och för att ge en så stor nytta som 
möjligt. De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att driva kommunal kärnverksamhet samt utveckla de kommunala bolagen, 
för att ha utrymme för egenfinansierade investeringar och för att uppnå överskottsmålet. Vilket uppnås genom att ha ett balanserat synsätt 
på kommunens uppdrag, mål, ambitionsnivå och tillgängliga resurser. Bollnäs kommun arbetar för en jämställdhetsintegrerad budget.

Analys
Resultatet 2021 var positivt. Till stor del berodde det på kompensation i form av extra statsbidrag och andra lättnader och bidrag från staten 
på grund av covid-19-pandemin. Verksamheternas resultat var –17 mnkr jämfört med budget. Det berodde till största delen på extra kostna-
der och förlorade intäkter till följd av pandemin.

Kommunen har stora investeringsbehov. För att möta dem och den likviditetsbelastning de innebär togs ett lån om 100 mnkr. Sedan tidiga-
re finns ett lån om 100 mnkr. Det medför konsekvenser för en redan hårt belastad driftbudget. Kommunens investeringsvolym var relativt låg, 
eftersom flera stora, planerade investeringar flyttades fram till 2022. Dessutom finns tillkommande behov som det inte beslutats om ännu.
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Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål och strategi
Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare
	Q

Strategi
Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska präglas av ett ledarskap baserat på 
tillit. Genom visat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande ledarskap tillämpas, 
vilket innebär delaktighet, engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Säkra tillgången på efterfrågad kompetens genom en väl ut-
vecklad kompetensförsörjningsstrategi, lönepolicy, arbetsmiljöpolicy och lokala arbetsmiljömål som genomsyrar organisationen.

Analys
Bollnäs kommun låg på en hög nivå när det gällde resultaten i hållbart medarbetarengagemang jämfört med andra kommuner. Områdena 
motivation och styrning kan dock förbättras.

Förvaltningarnas måluppfyllnad var övervägande positiv. Resultaten varierade dock stort mellan enheterna.
Söktrycket på utannonserade tjänster var gott, med undantag för vissa yrkesgrupper.
Kommunen verkar för att skapa goda förutsättningar för chefers arbete, bland annat via gemensamma chefsdagar och ledarskapsut-

veckling.

Arbetssätt och processer
Kommunfullmäktiges mål och strategi
Delaktigt, effektivt och transparent arbetssätt
	Q	

Strategi
Kommunens arbete ska bedrivas effektivt utifrån standardiserade arbetssätt och på evidensbaserad grund, med stöd av digitala verktyg, för 
att utforma, utveckla och förbättra verksamheten utifrån lagar, krav och medborgarnas behov. Genom helhetsperspektiv, delaktighet och 
transparens öka samverkan mellan förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag, politik, invånare och företag för att tillsammans öka kon-
cernnyttan. Utöka samverkan med andra kommuner, regioner, näringsliv och föreningar för ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

Analys
Kommunen ingår i en rad olika samverkansformer inom inköp, arkiv, gemensam lönehantering, it, förbund, bolag, nämnder med mera.

En ny lokalförsörjningsprocess ska bidra till ökad effektivitet.
Samarbete och samverkan bör ske i högre utsträckning. Utökad samverkan mellan hälsingekommunerna är nödvändig för att kommu-

nen ska kunna ge servicen den är skyldig att tillhandahålla.
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Kommunstyrelsen
Nämndordförande: marie centerwall

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare

Förvaltningschef: Bosse Wallbäcks

Nämnden i korthet
Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och 
svarar för samordning och planering av den kommu
nala verksamheten (inklusive kommunala bolag). Den 
bereder även de ärenden som ska beslutas i kommun
fullmäktige. Därutöver ansvarar kommunstyrelsen 
för flyktingmottagning, arbetsmarknadsenhet samt 
näringsliv och utveckling. 

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
Digitaliseringen för politiska möten och medarbetar
nas hemarbete var omfattande.

Enhetliga informationshanteringsplaner och pro
cessbeskrivningar togs fram och beslutades.

Arbetet med kretsloppsplanen beslutades och arbe
tet påbörjades.

Bidragsansökningarna för föreningslivet hantera
des digitalt.

Förslag om olika modeller för ungdomsinflytande 
togs fram.

Arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi 
påbörjades.

Arbetet med Nya bollnas.se påbörjades.
Kommunikationen kring covid19 var omfattande.
31 nya interna och externa etjänster lanserades.
Arbetet med kartan Bollnäs växer fortsatte.
Bollnäs blev årets UFkommun.
Kommunen fick ett 50tal nya arbetsgivare totalt.
Bollnäs hade Gävleborgs tredje bästa tillväxt.
Antalet öppet arbetslösa personer minskade med 

249 till antalet.
Kommunen mottog 10 nyanlända genom anvisning.
101 personer lämnade etableringen.
En hälsingegemensam löneadministration 

beslutades.
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Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q Långsiktig, hållbar och effektiv personal- och kompetensför-
sörjning samt kompetensutveckling 

den planerade implementeringen av den kommungemensamma värde-
grunden under 2020 och 2021 har försenats på grund av coronapandemin.
Planering av ett omfattande ledarutvecklingsprogram är fastslaget under 
2021 och kommer att påbörjas våren 2022.
Bollnäs kommun finns på webben, Facebook och Linkedin. Effektiv rekryte-
ring i digitala kanaler kan utvecklas vidare.
det pågår ett arbete med en uppdaterad kompetensutvecklingsplan för 
kommunstyrelsen. 

Q andelen medarbetare som upplever att de har god arbets-
miljö, hög motivation, stor delaktighet, känner förtroende 
och tillit för ledarskapet samt uppfattar att styrningen är 
tydlig ska öka 

Förvaltningen har överlag positiva resultat inom HME-undersökningen. 
avstämning sker om den fysiska arbetsmiljön, utifrån bland annat hem-
arbete. Det upplevs dock vissa svårigheter i säkerställandet av alla miljöer 
för den fysiska arbetsmiljön i hemmet.
Arbetet med internkommunikation fortsätter, då det alltid är en utmaning. Ex-
empelvis finns det många medarbetare som inte läser nyheter på intranätet.
den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregåen-
de år. 

Q att med hög kvalité samordna personalpolitiken utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda styrdokument, mål och se 
till att dessa är väl förankrade i organisationen 

Arbetet pågår enligt fastställd verksamhetsplan.

Q fördjupa och utvidga samverkan både inom och utom 
kommunen 

Det pågår flera arbeten för att nå målet, dock är det en bit kvar innan det nås. 
arbetet med att höja kvaliteten i den partsmässiga samverkan har inte kun-
nat utvecklas i den takt som önskats på grund av pandemin. 
Det stuprörstänk som finns i hela organisationen har påbörjats att luckras 
upp, men mycket arbete återstår.

Q Kommun ska ha en gemensam värdegrund som är levande 
i hela organisationen 

den planerade implementeringen av den kommungemensamma värde-
grunden under 2020 och 2021 har försenats på grund av coronapandemin.

Q ge en förbättrad service till innevånare och företagare ge-
nom ökad tillgänglighet och dialog 

antalet som följer Bollnäs kommuns facebooksida har ökat, så har även 
antalet e-tjänster. 
arbetet med att skapa ett nytt och utvecklat medborgarkontor har avstannat 
på grund av pandemin och dess konsekvenser. 
Arbete pågår men är inte slutfört med en ny extern webb, som kommer att 
vara mer tillgänglig enligt gällande lagstiftning. 

Q god ekonomisk framförhållning i förvaltningens verksamheter Verksamheterna har sammantaget en budget i balans.

Q Effektiv, samordnad och rättssäker inköpsprocess Kommunens inköpsprocess är under utveckling genom ett internt projekt. 
i inköpssamverkan mitt tillsammans med övriga hälsingekommuner och 
älvkarleby pågår ett annat projekt för att tydliggöra den gemensamma in-
köpsprocessen.

Q genom god omvärldsanalys och samordning uppnå en 
effektiv och jämställd resursanvändning för en ökad kon-
cernnytta 

Kommunstyrelsens samtliga verksamheter strävar efter att använda resur-
serna effektivt samt verka för en god samordning. Jämställdhet och kon-
cernnytta vägs in i de flesta beslut.

Q arbetar för en jämställdhetsintegrerad budget Arbete med att tydliggöra vad en jämställdhetsintegrerad budget är pågår. 
Vid varje politiskt beslut ställs frågan om beslutet påverkar jämställdhet.

Q Fler privata och offentliga arbetsgivare etablerar sig i 
kommunen 

Antalet offentliga arbetsgivare har under året minskat från 100 till 88, medan 
antalet privata arbetsgivare under perioden ökat med 53.
efter snart två år med pandemi har företagen hittills klarat sig betydligt bättre 
än vad man kunnat befara. Många mindre företag har räddats av de olika 
stöden. 
Beroende på vilket mätetal man använder är antalet företag med ekonomis-
ka svårigheter detsamma eller lägre än 2020. 

Q arbetslösheten ska minska och antalet medborgare med 
egen försörjning ska öka 

arbetslösheten hos öppet arbetslösa och sökande i program har minskat 
sedan föregående mätning. Arbetsmarknadsenheten och kommunens 
förvaltningar arbetar för att hitta meningsfulla arbeten i förvaltningar eller 
som arbetsmarknadsprojekt. 

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Nämndens mål Analys
Q väl utvecklad infrastruktur för fysisk och digital kommunika-

tion i alla kommundelar 
den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs tätort är antagen och arbete 
pågår för att ta fram fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors. Det 
pågår arbete för att få statliga jobb till Bollnäs och det nya resecentrumet 
ökar pendlingsmöjligheterna. Bollnäs kommun har kommit långt i arbetet 
med bredbandsutbyggnaden i hela kommunen.

Q en större del av invånarna ska ha en eftergymnasial utbild-
ning 

andelen med en eftergymnasial utbildning i kommunen har under året ökat 
från 29,5 procent till 29,9 procent. Det var övervägande kvinnor som har 
en eftergymnasial utbildning, 38,1 procent jämfört med 22,0 procent av 
männen.

Q de lokala miljömålen uppnås för ett hållbart Bollnäs kom-
mun 

flera av miljömålen har ej uppnåtts men arbetet är intensivt och metodiskt 
som kommer att ge effekt löpande. Miljömålen kommer att revideras i sam-
band med framtagandet av ”Program för ekologisk hållbarhet”, inom ramen 
för den beslutade hållbarhetsstrategin.

Q verka för ett aktivare liv med civilsamhället, där barn och 
unga ska ges stor delaktighet 

arbete pågår för att utveckla stöden till ideella föreningar, med betoning på 
ungdomar 7–25 år. Ett arbete pågår för att utveckla olika former för delaktig-
het och engagemang från barn och ungdomar i olika samhällsfrågor.

Q vidareutveckla integrationen för att motverka segregation,
främlingsfientlighet, rasism och våld i samhället 

coronapandemin har drabbat social verksamhet och möjlighet till integra-
tionsinsatser. Pågående projekt har anpassats efter verksamheten och 
beviljade projekt är planerade att kunna genomföras under pågående 
pandemi. Långa handläggningstider på Skatteverket för fullständigt person-
nummer gör att personer som tillhör etableringsreformen får vänta länge på 
planerad sysselsättning.

Q skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik folkhälsa olika insatser pågår gällande bland annat social hållbarhet, medborgar-
inflytande, stöd till civilsamhälle och föreningsliv samt det förebyggande 
arbetet inom andts-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar). 

Q öka delaktigheten från medborgarna i kommunala frågor Fullmäktige har antagit ”Principer för medborgardialog”. 
För att öka ungdomsinflytande har det påbörjats ett arbete för att ta fram en 
modell för hur Bollnäs kommun ska arbeta med dessa frågor framöver. 
E-förslag har beslutats och implementerats. 

Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall

Utfall  
2020

styrelse – 6 300 – 7 505 – 1 205 – 6 113

ekonomikontor med mera – 12 595 – 11 207 1 388 – 10 745

Kommunstyrelsekontor med mera – 41 778 – 41 679 99 – 37 345

Personalkontor – 17 113 – 17 339 – 226 – 16 129

arbetsmarknadsenhet – 11 704 – 11 704 0 – 11 503

näringslivskontor – 5 095 – 4 662 433 – 4 849

flyktingmottagning 0 0 0 0

Kommunalförbund med mera – 191 246 – 191 309 – 63 – 180 355

Summa – 285 831 – 285 404 427 – 267 039
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Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Årets resultat var 0,4 miljoner kronor.

Underskottet om 1,2 mnkr på styrelse berodde 
främst på nya datorer till politiker och teknisk utrust
ning till sessionssalen för digitala sammanträden.

Överskottet på ekonomikontor om 1,4 mnkr berodde 
främst på att inköpsverksamheten var i ett uppstarts
skede och inte var bemannad fullt ut.

Förvaltningens ökade kostnader på grund av 
covid19 var cirka 4,6 mnkr. De största posterna var 
kostnader för hemsändning av varor, stöd till restau
rangnäringen, sommarcheckar till anställda, nya dato
rer till politiker och utrustning till sessionssalen för 
att underlätta sammanträden på distans. 

Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 3,3 3,3 3,3

– varav långtidsfrånvaro** 45,2 34,9 58,2

sjukfrånvaro kvinnor 3,1 4,0 3,8

sjukfrånvaro män 3,6 1,2 2,2

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Kommunstyrelseförvaltningen hade låg sjukfrånva
ro, och den var aningen lägre än föregående år. Lång
tidsfrånvaron var högre och det var långtidsfrånva
ro hos män som ökade. Det var framför allt ökning
en på arbetsmarknadsenheten som bidrog. För fle
ra av de andra enheterna behöver inte pandemin ha 
haft en negativ påverkan, eftersom många kunde job
ba hemma.

Förväntad utveckling
Högre krav utifrån (till exempel från staten) kräver 
mer resurser och kompetens, kompetens som är svår 
att få tag på.

Det finns ett ökat behov av informationssäkerhet 
och digitalt arbete. Det kommer både att kräva resur
ser från statligt håll och effektiviseringsvinster.

De flesta områden behöver processutveckling och 
projektledning.

Intranätet behöver en större översyn.
Antalet etjänster och arbetet med att ta fram och 

introducera dem kommer att öka i takt med invånar
nas ökande behov av självservice.

Medborgardialogen förs till allt större del i digita
la kanaler.

Kommunens inköpsprocess behöver förbättras.
Ett ehandelssystem ska införas för att förenkla för 

verksamheterna att beställa rätt.
Ekonomiadministrationen ska fortsätta att 

digitaliseras.
Befolknings och demografiutveckling.
Mottagande och förutsättningar för investerare ska 

ses över.
Marktillgång för etableringar behöver inventeras.
Landsbygds och turismutveckling blir allt 

viktigare.
Förändringen av Arbetsförmedlingen ger konse

kvenser för kommunen. De behöver analyseras.
Vad gäller flyktingmottagandet är det svårt att pla

nera resursmässigt, eftersom det råder stor osäkerhet 
om volymer.

Ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och 
individ och familjeomsorgen rörande arbetsmark
nadsåtgärder för personer med försörjningsstöd ska 
fördjupas.
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Teknik- och fritidsnämnden
Nämndordförande: mats löwenstein (s)

Antal ledamöter: 7

Förvaltningschef: tony Persson

Inledning
Nämnden i korthet
Teknik och fritidsnämnden ansvarar för
z nyanläggning, utformning och förvaltning av 

kommunens gator, vägar, belysningsanläggningar, 
trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser 
och allmänna platser

z upplåtelse och förvaltning av kommunens lokaler, 
anläggningar och fastigheter

z insamlande av avfall 
z nyanläggning, utformning och förvaltning av 

kommunens anläggningar för vatten och avlopp
z utveckling av fritidsverksamheterna vid kommu

nens idrotts och fritidsanläggningar
z bilpool
z kostenhet
z itenhet
z lokalvård och vaktmästeri. 

Sammanfattning händelser av väsentlig 
betydelse
En stor vattenskada inträffade på fastigheten som För
säkringskassan hyr.

Rensbackens skola flyttade till Hedenområdet på 
grund av upplevda hälsoproblem.

En ny konstgräsplan anlades på Sävstaås IP för spel 
”9 mot 9” och ett nytt kastområde gjordes i ordning.

Öppningen av de kommunala gymmen försenades på 
grund av flera upphandlingsöverklaganden. 

Kilafors simhall fortsatte att hålla stängt med 
anled  ning av stora problem med rening och 
bassängkonstruktion.

Överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen av 
entreprenadupphandlingen för bussgatan och Björk
tjäraprojektet innebär ett års försening.

Äldreomsorgens restauranger var stängda större 
delen av året och måltiderna såldes i stället som 
matlådor.

En global cyberattack drabbade kommunen i form 
av ett intrång i Microsoft Exchange.

Driften av datakommunikation och nätverk flytta
des till Bollnäs Energi AB.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner inledde 
itsamverkan

Lokalvården utökades på grund av pandemin.
Utformningen av det biologiska reningssteget på 

Häggesta reningsverk ändrades.
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Måluppfyllelse
Nämndens mål

förvaltningen ska erbjuda chefer och medarbetare ett kli-
mat som skapar närvaro, trygghet, delaktighet, utveckling 
och motivation. 

förvaltningen uppnår fortsatt höga betyg på dessa områden i årets med-
arbetarenkät.

förvaltningen ska samverka med övriga förvaltningar, verk-
samheter, förbund, bolag, politik, invånare, företag, andra 
kommuner, näringsliv och föreningar för en ökad nytta. 

Förvaltningen har under året deltagit i ett stort antal samverkansarbeten. 
i förvaltningens ledningsgrupp står koncernnytta högt upp på agendan vid 
planering av olika projekt.

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget. Budget hålls inte på totalnivå, men det är till största delen pga att corona- 
pandemin har inneburit kraftigt reducerade intäkter för fritidsenheten och 
ökade nettokostnader för flera verksamheter.

Nämnden tar inte på sig nya ofinansierade uppdrag. för att klara sitt uppdrag mot annan förvaltning har kostenheten och intern 
service varit tvungna att lösa uppgifter utan finansiering. Detta gäller både 
verksamhetsrelaterade och Covid-relaterade uppdrag.

nämndens verksamheter ska arbeta för en minskad miljö-
påverkan. 

Förvaltningen arbetar aktivt för en minska miljöpåverkan. Pandemin har 
dock försvårat arbetet inom vissa verksamheter.

skapa möjlighet för god infrastruktur och en ökad digita-
lisering. 

Pandemin har inneburit fortsatt hög nivå på digitala mötesplatser och det 
finns en långsiktig och konkret plan för t ex kollektivtrafiken.

Få fler människor i rörelse och stimulera till en hälso-
sammare livsstil. 

utbrottet av covid-19 viruset har påverkat förvaltningen väldigt negativt 
gällande detta mål, eftersom både antal ätande i kostenhetens restauranger 
och besökande i fritidsenhetens anläggningar har minskat kraftigt. 

arbeta för en tryggare miljö inom nämndens verksamhets-
område. 

Många trygghetsåtgärder riktade mot kommunens medborgare har utförts.
Dialog med medborgarna sker dagligen via synpunktshanteringen. 

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall

Utfall  
2020

teknik- och fritidsnämnden – 387 – 326 61 – 341,5

administrationsenheten – 4 314 – 4 201 113 – 4 570,5

intern service – 1 – 2 812 – 2 811 – 77,5

Bilpoolen – 1 – 318 – 317 – 420,2

gatuenheten – 51 257 – 47 874 3 383 – 45 677,1

fastighetsgruppen 7 344 7 926 582 8 843

it-enheten – 12 803 – 13 592 – 789 – 12 151,7

Kostenheten – 2 871 – 3 419 – 548 – 2 806,5

fritidsenheten – 33 797 – 39 306 – 5 509 – 34 143,4

Summa exklusive affärsfastigheter och va – 98 087 – 103 922 – 5 835 – 91 345,4

Affärsfastigheter 9 335 5 333 – 4 002 6 444,7

va-verksamhet – 2 860 2 152 5 012 – 620,9

Summa affärsfastigheter och va 6 475 7 484 1 009 5 823,8

Summa – 91 612 – 96 438 – 4 826 – 85 521,6

Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Teknik och fritidsnämnden redovisade underskott 
med 4,8 mnkr, varav skattefinansierad verksamhet 
hade ett underskott på 5,8 mnkr och affärsverksamhet 
ett överskott om 1,0 mnkr.

Pandemin fick stora ekonomiska konsekvenser för 
hela förvaltningen. Beräknat minskade intäkter uppgick 
till nästan 5,4 mnkr och nettoeffekten från pandemin 
beräknas till –8,4 mnkr. Pandemiexkluderat nettoresultat 
för skattemässig verksamhet uppgick till 2,6 mnkr.

Skattefinansierad verksamhet
Intern service: –2,8 mnkr. Utökad lokalvård för barn 
och utbildningsnämnden, ökade priser på förbruk
ningsmaterial. Underskottet var helt pandemirelaterat.

Gatuenheten: Överskottet om 3,4 mnkr berodde på 
att bussgateprojektet på Björktjära inte kunde ut fö
ras under året och på den milda vintern med mindre 
vinterväghållning.

Fastighetsgruppen: Överskottet om 0,6 mnkr be rod
de på en mild vinter som gav lägre driftkostnader.

It-enheten: Underskottet om 0,8 mnkr berodde på 
kostnader för cyberattacken, extrakostnad för en inte
rimsitchef samt beredskaps och övertidskostnader.

Kostenheten: Underskottet om 0,5 mnkr berodde 
på oplanerade inköp, livsmedelskostnad för barn med 
15timmars vistelsetid och en felaktig bokföringspost. 
Knappt hälften av underskottet var pandemirelaterat.

Fritidsenheten: Underskottet om 5,5 mnkr berod
de huvudsakligen på minskade intäkter och konsult
kostnader för pågående utredningar. Pandeminetto
effekten var –5,5 mnkr. Hela underskottet var 
pandemirelaterat.

Affärsverksamhet
Affärsfastigheter: –4,0 mnkr. Orsakerna var bland 
annat en stor vattenskada, kvarstående avkastnings
krav på sålda fastigheter, hyresgästanpassning för 
evakuering av Rensbacken samt tidigarelagt underhåll 
av Heden och Nyhedsbacken.

Va: +5,0 mnkr i förhållande till budgeten. Årets 
resultat, intäkter minus kostnader, var 2,2 mnkr. 
Överskottet berodde främst på att internräntekostna
den sänktes med 3,3 mnkr, men även på högre intäkter 
och lägre kapitalkostnader än budgeterat.
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Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 7,72 7,63 7,89

– varav långtidsfrånvaro** 52,62 47,08 51,50

sjukfrånvaro kvinnor 10,52 9,71 7,89

sjukfrånvaro män 4,08 4,90 3,54

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman -
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Medelåldern var 51 år. Det finns 46 med arbetare 
i åldersgruppen 60–69 år. Det betyder att chefer 
ska förbereda pensionsavgång för ganska många 
medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron var ungefär densamma 
som de två föregående åren. Långtidsfrånvaron och 
sjukfrånvaron för kvinnor ökade, medan den sjönk 
påtagligt för män. Nämndens ambition är att komma 
ner till 2017 års nivå, då förvaltningen låg på under 
5 (4,7) procents sjukfrånvaro. 

Korttidsfrånvaron var störst inom kostenheten (cirka 
10 procent) och intern service.

Långtidsfrånvaron ökade i fritidsenheten, kost
enheten och intern service. Orsakerna var i allmän
het långvarig sjukdom och i kostenheten också 
förslitningsskador

De HMEmätningar som gjordes visade goda resultat.

Förväntad utveckling
Fastighetsgruppen: För att bibehålla det bebyggda 
fastighetsbeståndets standard och i vissa fall återställa 
ursprungligt skick kan det behövas hyresökningar.

Fritidsenheten: Arbetet med att ta fram en anlägg
ningsstrategi för framtidens behov av idrottsanläggning
ar och fritidsmiljöer i hela kommunen påbörjas 2022. 

Gatuenheten: Det finns en risk att en eventuellt 
minskad investerings, drift och underhållsbudget gör 
att underhållsskulden ökar.
Kostenhetens utmaningar är bland annat att få budge
ten i balans, matsvinnarbete och att förändra skolmat
salar till skolrestauranger genom mer tids anpassade 
miljöer. De förväntade prisökningarna på 5–6 procent 
per år kommer inte att täckas av höjda portionspriser.

It-enheten: Viktiga frågor är främst it och infor
mationssäkerhet och itsamverkan med Ovanåkers 
kommun och övriga Hälsingekommuner. Tryckeri
verksamhetens framtid utreds.

En framgångsrik digitalisering är en grundförutsätt
ning för att kommunens itmiljö och itinfrastruktur 
ska kunna kvalitetssäkras.

Va: En anslutning mellan Glössbo och Rengsjö 
ska göras inför nedläggningen av Glössbo renings
verk. Flera områden med enskilt vatten och avlopp 
ska anslutas enligt vaplanen. De stora sjöledningarna 
från Flästa vattenverk behöver bytas ut inom en snar 
framtid.
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndordförande: Åsa äng eriksson

Antal ledamöter: 11

Förvaltningschef: Berith öhrn

Nämnden i korthet
Nämnden ansvarar för 
z planering och tillhandahållande av förskola, annan 

pedagogisk verksamhet och fritidshem upp till 10 
års ålder

z godkännande av huvudmän för fristående förskolor 
och enskild pedagogisk omsorg samt tillsyn av dessa

z planering och tillhandahållande av grundskola i form 
av förskoleklass, grundskola och grundsärskola

z elevhälsa.

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
Fjärr och distansundervisning användes vid behov. 

Tre verksamheter fick stänga en kortare period på 
grund av covid19.

Ett samarbete med socialförvaltningen påbörjades 
för att främja skolnärvaro, det vill säga för att få till
baka elever som hade mycket hög frånvaro.

Fler etjänster tillkom och digitala verksamhetssys
tem blev mer tillgängliga.

Insatsen Samverkan för bästa skola är klar efter tre 
terminer.

Rensbacken flyttade till Heden i november på grund 
av hälsoproblem hos personal.
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Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q Våra medarbetare känner delaktighet och har inflytande i 
verksamheten 

90 procent uppger att det stämmer bra eller mycket bra att arbetet känns 
meningsfullt och att de utvecklas i sitt arbete.

Q våra medarbetare har rätt utbildning och goda förutsätt-
ningar i förhållande till sina arbetsuppgifter 

rekryteringsprocessen fungerar väl och andelen behöriga inom förskola 
och skola ökar. I förskoleklassen är det fortfarande mycket hög andel för-
skollärare. Däremot är andelen behörighet inom fritidshem låg. 

Q våra ledare har goda förutsättningar att leda medarbetarna 
och utveckla verksamheterna så att barn och elever utveck-
las, utmanas och klarar målen med sin utbildning 

Pågående insatser är bland annat utvecklingsarbetet Samverkan för bästa 
skola, med stöd av högskolan dalarna, och den obligatoriska treåriga be-
fattningsutbildningen för rektorer för både förskola och skola.

Q Barn, elever och vårdnadshavare känner delaktighet och 
har inflytande i verksamheten 

Elevers index för delaktighet och inflytande har ökat något i förskoleklass 
och fritidshem och minskat i grundskolan. 

Q Förvaltningens arbete ska bedrivas effektivt utifrån tydliga 
arbetssätt, på vetenskaplig grund, med stöd av digitala verk-
tyg, för att utforma, utveckla och förbättra verksamheten 
utifrån lagar, krav och barns och elevers rättigheter samt 
medborgarnas behov 

Arbetet med e-tjänster fortsätter att öka. Digitala lösningar har införts för 
bland annat det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolans resursplane-
ring, förskolors närvarosystem och för personalplanering. 
En digitaliseringsplan har implementerats under året.

Q väl fungerande samverkan med förvaltningar, verksam-
heter, andra skolhuvudmän, bolag, andra kommuner och 
högskolorna 

Gemensamma rutiner finns för val av skola och övergångar tillsammans 
med de fristående huvudmännen. 
Två fristående förskolor finns med som sökbart val för vårdnadshavare vid 
ansökan av förskoleplats. Övriga fristående förskolor har erbjudits samma 
möjlighet.
under året har barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden haft två 
gemensamma nämndsammanträden om elevers frånvaro. 

Q ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete och ett 
påbörjat arbete med jämställdhetsintegrerad budget 

nästan alla enheter hade en färdigställd detaljbudget i december inför bud-
getår 2021. 

Q Resurseffektiva organisationer som främjar barns och 
elevers måluppfyllelse, på alla nivåer 

Ny antagen resursfördelningsmodell. Tydligare och mer vetenskapligt förank-
rad modell för strukturbidrag. Omfördelning av medel i pengen till rektor från 
centrala medel, vilket innebär ökat självbestämmande om medel till rektor.

alla elever som genomgått grundskoleutbildning i vår kom-
mun har behörighet att studera på gymnasiet

utbildning i förskola och skola ska möta varje barns och 
elevs behov och förutsättningar samt vara likvärdig oavsett 
enhet och huvudman 

tillgänglighet till omsorg på obekväm tid ska öka 

Q Kunskapsresultaten har inte förbättrats. En rad insatser har gjorts bland 
annat för nyanlända elever gällande skolfrånvaro. 

Q Pedagogernas arbete vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
alla verksamheter har ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån analyser av 
sina egna resultat.

Q tillgängligheten av omsorg på obekväm arbetstid kommer att öka då ett 
beslut tagits om att öppna ytterligare ett Nattis. Denna gång i Arbrå.

Q förskolan och skolan är trygga, kreativa och hälsosamma 
miljöer för alla barn och elever 

det sker ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för barn, elever och perso-
nal där rektor ansvarar för att det sker.

Q förskolan och skolan främjar könsneutralt barns och elevers 
utveckling, förebygger ohälsa och utanförskap genom ett 
aktivt elevhälsoarbete med tidiga, sammanhållna insatser 

handledning och samarbete för pedagogerna sker med hjälp av elev-
hälsans professioner. Kommunen har inte 100 procent utbildade peda-
goger.

Q Barn och elever har förtroende och tillit till sin egen förmåga, 
till varandra och de vuxna i förskolan och skolan

alla pedagoger i förskolan strävar efter att stimulera varje barns utveckling 
och lärande genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärarna 
i grundskolan och i förskoleklass har arbetat med att gemensamt utveckla 
matematiken och den språkliga medvetenheten. 

Q medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet alla verksamheter använder nu en gemensam plattform för kommunikation 
med vårdnadshavare.
nya rutiner har arbetats fram för att förbättra kvaliteten i alla övergångar 
mellan kommunala skolor och fristående skolor. 
En ny digital funktion finns tillgänglig för synpunkter, klagomål och anmälning-
ar som uppfyller lagkraven. Antalet anmälningar och klagomål har minskat. 

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall

Utfall  
2020

Barn- och utbildningsnämnd

förskola – 169 928 – 167 843 2 085 – 160 243

grundskola och fritidshem – 345 146 – 343 543 1 603 – 336 240

gemensamma kostnader – 14 270 – 19 028 – 4 758 – 20 237

Summa barn- och utbildningsnämnd – 529 343 – 530 413 – 1 070 – 516 720

Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Barn och utbildningsnämnden redovisade ett under
skott om 1,1 mnkr.

Nämnden ersattes med anledning av covid19 och 
ökade sjuklöner för januari–september. Nämnden 
hade ökade sjuklöner, som utöver statlig ersättning 
togs inom den befintliga budgetramen. Årets under
skott berodde på ökade kostnader för lokalvård med 
anledning av covid19 och motsvarande ersättning till 
fristående huvudmän.

Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 9,83 10,25 6,23

– varav långtidsfrånvaro** 46,73 38,2 41,38

sjukfrånvaro kvinnor 10,45 11,2 6,82

sjukfrånvaro män 6,6 5,48 3,41

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Sjukfrånvaron minskade med knappt en halv procent
enhet. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjuk
frånvaron ökade från 38 till 47 procent med anledning 
av covid19. 

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendatio
ner för riskgrupper visade sig en ökad frånvaro för 
personal som tidigare varit i gränslandet mellan arbete 
och sjukskrivning. 

Sjuknärvaron minskade på arbetsplatserna och när
varo med förkylningssymptom försvann helt. 

Förväntad utveckling
De prioriterade områdena i verksamhetsplanen är
z budget i balans
z värdegrund
z undervisning.

En central förväntad utveckling är att höja elevernas 
måluppfyllelse.
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Socialnämnden
Nämndordförande: erika engberg (s)

Antal ledamöter: 11

Förvaltningschef: anna-stina fors sjödin

Nämnden i korthet
Socialnämndens ansvarsområden är 
z individ och familjeomsorg
z äldreomsorg, ordinärt boende 
z äldreomsorg, särskilt boende 
z omsorg om personer med funktionsnedsättning
z biståndshandläggarenhet.

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
En förväntad utveckling i äldre och funktions
hinderomsorgen fram till 2036 redovisades. 

Hanteringen av statsbidrag var omfattande och 
krävde ett strategiskt omhändertagande. 

Pandemin innebar kostnader utöver budget för per
sonal och skyddsmaterial. Verksamheter som var 
stängda eller bedrevs i begränsad omfattning påverka
de vardagen för vissa brukare.

Hög smittspridning i samhället påverkade sjuk
frånvaron och därmed arbetsmiljön negativt.

Kollegiegranskning i biståndshandläggarenheten 
visade god rättssäkerhet i utredningar och beslut.

Individ- och familjeomsorg
Efterfrågan på stöd till våldsutsatta och våldsutövare 
ökade och utgjorde cirka 30 procent av öppenvårdens 
verksamhet.

Åtgärder vidtogs för att klara den lagstadgade utred
ningstiden i den sociala barn och ungdomsvården. 

Arbetet med att få enskilda till egen försörjning i 
samverkan med arbetsmarknadsenheten och Fritids
banken visade goda resultat.

Projektet Bostad först medverkade till att 14 perso
ner fick chans till eget boende med stödinsatser. Pro
jektet påverkade både kvalitet och kostnader positivt.

Äldre- och funktionshinderomsorg
Högt tryck på hemtjänst och hemsjukvård i kombi
nation med bemannings och rekryteringsproblem 
påverkade arbetsmiljön för stora grupper negativt.

Efterfrågan på enskilda samtal ökade och fler yngre 
personer med demenssjukdom vände sig till verksam
heten för stöd.

Antalet utförda timmar i hemtjänst ökade med 
42 000 timmar till 290 000 timmar.

Vid årets slut fanns 27 personer som inte fått sitt 
beslut om särskilt boende för äldre verkställt, 13 av 
dem hade då väntat längre än tre månader.

En ny gruppbostad, Hedhamre 3, öppnade i augus
ti. Fyra personer väntar fortfarande på att få sitt beslut 
om bostad med särskild service enligt LSS verkställt.

Cirka 60 medarbetare fick möjlighet att validera sin 
kompetens eller utbilda sig till undersköterska. 

Tack vare kommunens sjuksköterskor var vaccina
tionsgraden i verksamheten hög.

Konferensen Våga prata om hur vi mår på Kultur
huset handlade om att sprida kunskap om psykisk häl
sa och samlade 200 deltagare.
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Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar jämställdhet 
och arbetsmiljö utifrån en heltidsnorm 

merparten av de medarbetare som svarat i medarbetarenkäten anger att de 
känner sig engagerade i arbetet. Svaren är likartade från kvinnor och män. 
Svarsfrekvensen är dock låg inom vissa enheter.

Q värdeskapande och tillitsfull samverkan inom kommu-
nens verksamheter och med övriga myndigheter och 
samverkanspartner 

under 2021 har nämnden haft 6 dagar med betalningsansvar vid utskriv-
ning från slutenvård jämfört med 59 vårddygn 2020. 

en jämställdhetsintegrerad ekonomi måluppfyllnad kan ej bedömas då adekvata mätetal och statistik behöver 
utvecklas för att följa detta mål. 

Q integrering av kommunens miljömål i verksamhetsutveck-
lingen 

För detta mål har olämpliga läkemedel använts som mätetal. Läkemedels-
genomgångar har inte uppnåtts till 100 procent. Orsaken är att vårdbehovet 
bland patienterna har ökat och flera patienter har haft avancerad vård i hem-
met. Läkartiden har därmed inte räckt till. 

Q frigörande av kompetens för evidensbaserad utveckling mätetalet är andelen ansökningar och anmälningar som kommit in via 
e-tjänst, avseende försörjningsstöd, orosanmälningar, hemtjänst utan 
biståndsbedömning och trygghetslarm. Målet är 70 procent och resultatet 
52 procent. 

Q trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i sin 
vardag som i samhället 

i brukarundersökning som berör individ- och familjeomsorg och omsorg om 
personer med funktionsnedsättning har merparten svarat att de upplever 
sig trygga med de insatser som ges, detsamma framkommer i den under-
sökning som anhörigstöd genomför.

Q nolltolerans mot våld för detta mål mäts andelen avvikelser med hot och våld som har dokumen-
terade åtgärder. Från delåret har antalet avvikelser ökat från 41 till 49. När 
händelser har uppstått förs diskussion och reflektion vid gemensamma 
möten för att förhindra att något liknande händer igen. 

Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall Utfall 2020

socialchef, administrativ chef och nämnd – 38 178 – 44 825 – 6 647 – 39 383

individ- och familjeomsorg – 138 913 – 140 403 – 1 490 – 138 143

hemtjänst äldreomsorg – 197 711 – 214 936 – 17 225 – 189 616

särskilt boende äldreomsorg – 168 143 – 159 937 8 206 – 162 181

omsorg om personer med funktionsnedsättning – 158 925 – 154 726 4 199 – 151 036

Biståndshandläggarenhet – 6 960 – 6 668 292 – 7 359

Bemanningsenhet 0 0 0 – 4 931

Summa – 708 830 – 721 495 – 12 665 – 692 649

Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Nämndens resultat var ett underskott på 12,7 mnkr.

Underskottet om 6,6 mnkr för de centrala enhe
terna (socialchef, administration med mera) berod
de i huvudsak på höga kostnader för covid19relaterat 
skyddsmaterial. I avvikelsen ingår även kostnader för 
ett avslutat chefsförordnande och vissa överlappande 
lönekostnader i samband med att en ny förvaltnings
chef anställdes.

Individ och familjeomsorg redovisade en avvikel
se på –1,5 mnkr. I mottagnings och utredningsenheten 

anlitades konsulter i princip hela året på grund av hög 
sjukfrånvaro, vilket medförde kostnader utöver budget.

Äldreomsorg – hemtjänst och hemsjukvård redovi
sade en avvikelse på –17,2 mnkr. Det negativa resul
tatet berodde i huvudsak på ökade personalkostna
der. Ökade behov av hemtjänst, svårigheter att anpas
sa bemanningen efter stora variationer i brukar och 
patientbehov och för få boendeplatser var de huvud
sakliga orsakerna till det stora underskottet. Den kom
munala hemtjänsten utförde 38 181 brukartimmar fler 
än vad som var budgeterat.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Äldreomsorg – särskilt boende redovisade en avvi
kelse på +8,2 mnkr. Anledningen till det positiva 
utfallet var det omfattande statliga stödet i form av 
statsbidrag som riktades till äldreomsorgen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 
redovisade en avvikelse med +4,2 mnkr. En orsak 
till överskottet var att den dagliga verksamheten var 
stängd eller bedrevs i begränsad form under januari 
till augusti på grund av pandemin.

Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 10,6 11,7 9,0

– varav långtidsfrånvaro** 43,0 41,5 51,6

sjukfrånvaro kvinnor 11,3 12,0 9,7

sjukfrånvaro män 7,4 10,1 5,8

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Sjukfrånvaron i socialförvaltningen har de senaste tre 
åren legat på en hög nivå, men sjönk med 1 procenten
het under året. Skillnaden mellan mäns och kvinnors 
sjukfrånvaro var relativt stor, förutom under toppar 
med hög smittspridning, då skillnaden minskade. 

År 2021 var utbildning, färre delade turer, plane
ring för en ny resursenhet, autoschema och översyn av 
chefers förutsättningar några exempel på åtgärder som 
var aktuella för att minska sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron varierade kraftigt mellan olika enhe
ter. Den var lägst i staben (cirka 2 procent) och högst 
bland biståndshandläggare, individ och familjeom
sorg samt omsorg om personer med funktionsned
sättning (7–8 procent) samt äldreomsorgen (cirka 12 
procent).

I hemtjänsten sjönk sjukfrånvaron till 12,9 pro
cent (13,6). Både korttids och långtidsfrånvaron för 
kvinnorna sjönk, medan männen höjde sin långtids
frånvaro. Sjukfrånvaron bland enhetschefer och legi
timerad personal var fortfarande låg. Nedläggningen 
av bemanningsenheten och införandet av autoschema 
kan ha bidragit till sjuktalen. 

Totalt låg sjukfrånvaron för särskilt boende på 
14,1 procent (10,9) och 48,9 procent (8,2) av all sjuk
frånvaro var 60 dagar eller längre. Korttidsfrånvaron 
gällde uteslutande covidsymptom eller sjukfrånvaro 

i enlighet med restriktionerna att vara hemma när 
man har symptom. Långtidsfrånvaron kunde till viss 
del bero på långvariga besvär efter covidsmitta, men 
även annat, som psykisk ohälsa, operationer eller 
belastningsskador. 

Förväntad utveckling
Verksamheterna behöver även fortsättningsvis anpas
sa sitt arbetssätt för att förhindra smitta, trots hög vac
cinationsgrad och slopade restriktioner. Kostnader för 
mer skyddsmaterial och viss kohortvård förväntas fin
nas kvar i verksamheten och behöver finansieras.

Inflödet av anmälningar och ansökningar förväntas 
ligga kvar på en hög nivå, vilket innebär att trycket på 
individ och familjeomsorgen fortsätter att vara högt. 
Aviserade lagändringar innebär ökat tryck på social
tjänsten när det gäller åtgärder som rör uppföljning 
och säkerhetsplanering för placerade barn. Arbetssätt 
och samverkan internt och externt behöver fortsätta 
utvecklas för att fler ska nå egen försörjning. Arbets
sättet i Bostad först behöver man fortsätta med även 
efter projekttidens slut.

Den demografiska utvecklingen är utmanande och 
behov av hemtjänst, hemsjukvård och platser i särskilt 
boende ökar. Vid årets slut fanns 27 personer som inte 
fått sitt beslut om särskilt boende verkställt. 

God bemanningsplanering med stöd av auto schema 
är viktigt för en resurseffektiv schemaläggning. Fär
re delade turer med mera kommer att leda till öka
de kostnader och viss överkapacitet. Förändringen 
bedöms långsiktigt påverka kostnaden.

Breddinförandet av välfärdsteknik behöver fortsätta 
och bedöms på sikt påverka kostnadsläget positivt.

Samverkan internt och externt kring Nära vård
utveckling behöver komma till stånd för att möta med
borgares behov av hälso och sjukvård på ett tillgäng
ligt och samordnat sätt med hög grad av delaktighet 
från den som behöver vården.

Kompetensförsörjning är en av de allra största 
utmaningarna de kommande åren. Strategier och fak
tiskt handlande behöver utvecklas. 
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Miljö- och byggnämnden
Nämndordförande: fredrik skoglund

Antal ledamöter: 7

Förvaltningschef: Kjell Petersson

Inledning
Samhällsbyggnadskontorets uppgifter är organise
rade både under kommunstyrelsen och miljö och 
byggnadsnämnden.

Arbetsområden under kommunstyrelsen
z översiktlig planering
z lokala miljömål.

Arbetsuppgifter under miljö och byggnämnden 
z detaljplanering
z bygglov och bygganmälan
z bostadsanpassningsbidrag
z miljö och hälsoskydd
z livsmedelstillsyn
z naturvårdsfrågor
z energirådgivning.

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
Trots pandemin kunde verksamheten fortgå, 
men under nya former med digitala möten och 
inspektioner. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP) för 
Kilafors och Arbrå pågick och digitala medborgar
enkäter genomfördes.

Tre nya detaljplaner antogs, därav ett planprogram 
för att utveckla stadsdelen Gärdet.

Antalet ärenden inom strandskydd låg fortfarande 
högt och även antalet bygglovsansökningar var stort.

Ett omfattande saneringsarbete gjordes inför byg
gandet av bandyhallen. Tillsynen krävde stora insat
ser. Byggandet medförde avsteg från den gällande 
detaljplanen. Föroreningar hittades i befintliga bygg
nader, vilket ledde till rivning i stället för flytt.

Åtgärder för att göra en våtmark vid Björktjäratjärn 
projekterades, men senarelades på grund av att den 
närbelägna bussgatan försenades. Projektet ska leda 
till förbättrad vattenkvalitet i Björktjäratjärn och ska
pa ett fördröjningsmagasin för framtida skyfall.

Viktiga nyckeltal
2021 2020 2019 2018

inkomna ansökningar om bygglov 269 244 280 284

inkomna ärenden om strandskydd 64 62 50 54

inventerade enskilda avlopp 58 42 105 132

antal livsmedelskontroller 100 137 147 191

antagna detaljplaner 3 5 6 6

Beslut om planbesked 2 3 1 0

Förrättningsuppdrag till Lantmäteriet (kr) 235 989 220 425 146 395 84 815
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Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats
med en god arbetsmiljö 

Stort antal sökande till utannonserade tjänster. Bra resultat i medarbetar-
enkäter. Inspektion genomförd av Arbetsmiljöinspektionen gällande miljö-
gruppens verksamhet med gott resultat.

Q alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet, 
att de har inflytande över sina arbetsuppgifter samt att ut-
vecklingsmöjligheter främjas 

Avstämning gjord i samband med medarbetar- och resultatsamtal. Gott 
resultat i hme-enkät, just denna fråga fanns dock inte med i den senaste 
enkäten.

Q Personalen ska ha rätt kompetens Tydliga kompetenskrav ställs i samband med rekrytering och befintlig per-
sonal deltar fortlöpande i kompetenshöjande aktiviteter kopplat till bland 
annat reviderade lagar.

Q Allt arbete ska kännetecknas av kvalitet, effektivitet och 
rättssäkerhet 

rättssäkerheten är hög och kvaliteten på nämndens protokoll har förbätt-
rats avsevärt. 

Q nämnden ska utveckla sin tillgänglighet för information och 
rådgivning 

sociala medier såsom facebook och instagram används i större utsträck-
ning för informationsspridning och kommunikation med medborgarna. 
digitala enkäter har använts i arbetet med föP i arbrå och Kilafors med gott 
resultat. Arbete med ny extern webb pågår, har dock senarelagts gentemot 
ursprunglig tidplan.

Q samverkan i organiserad form ska bedrivas mellan förvalt-
ningar, nämnder och andra kommuner 

Regelbundna träffar med teknik-, service- och fritidsförvaltningen hålls 
sedan juni 2021. Samverkan med Ovanåkers och Söderhamns kommuner 
samt Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) ökar på flera fronter. 

Q Verksamheterna ska bedrivas på effektivast möjliga sätt 
med tilldelad budget 

Budget förväntas vara i balans vid årets slut. 

Q ökad samverkan med andra kommuner och regioner arbete pågår med gemensam kompetenslista i samband med risk för re-
sursbrist vid akut covid-19-pandemi och trängseltillsynen har samordnats 
med hjälp av KFH. Samarbetsytor i Teams har skapats. BAB-ärenden 
(bostadsanpassningsbidrag) från ovanåkers kommun handläggs sedan 
den 1 april 2021 av Bollnäs kommun. Samarbete sker inom ramen för Bio-
sfärområde Voxnadalen samt Skonsam muddring där samtliga kommuner 
i länet deltar.
Vi är aktiva i partnerskap Fjällvägen, Bergslagsdiagonalen och Atlantbanan.

Q Taxorna ska vara aktuella Nya taxor fastställdes av kommunfullmäktige den 20 december 2021.

Q Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning Arbete med FÖP för Arbrå och Kilafors pågår. Kommunen initierar nya 
detaljplaner för bostäder, kommunal verksamhet och infrastruktur i god tid 
innan fysiska åtgärder behöver genomföras. Planberedskapen ökar och är 
speciellt hög när det gäller bostäder.

Q infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra hållbara 
livsmiljöer och resande 

Ett flertal åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik görs genom stads-
miljöavtalet, bland annat nya hållplatser och gång- och cykelvägar. Nytt 
resecentrum har färdigställts och invigts. Förvaltningen deltar i kommunens 
cykelgrupp och satsning görs på väderskydd längs riksvägarna tillsammans 
med Trafikverket.

Q anpassa inför kommande klimatomställningar skyfallskartering har gjorts av smhi och projektering av våtmarker innehål-
lande fördröjningsmagasin för dagvatten pågår. Vid all detaljplanering tas 
hänsyn till kommande klimatförändringar.

Q nämndens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, service-
inriktad, informativ och jämställd samt ha hög rättssäkerhet 

På grund av covid-19-pandemin har möjligheten till fysiska möten minskat 
drastiskt. Nya e-tjänster har dock tillkommit och hemsidan uppdateras fort-
löpande med aktuell information. 

Q Parker, natur- och kulturvärden ska värnas och utvecklas 
och skyddade områden ska utökas 

Tydlig inriktning finns att ersätta ianspråktagen park- och naturmark med 
nya områden i detaljplanearbetet, dock råder viss eftersläpning från plan till 
plan. Arbete med kommunal naturvårds- och grönyteplan har färdigställts 
och materialet är klart för antagande. 

Q säkerställa tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning 

Fokus finns på tillgänglighet i allt planarbete. Ett nytt, mer tillgänglighetsanpas-
sat resecentrum i Bollnäs har färdigställts. Ny webb med bättre möjlighet till 
exempelvis talad information förbereds men lanseras inte förrän våren 2022.

Q den upplevda tryggheten ska öka förvaltningen är representerad i andts-gruppen och i projektet en kom-
mun fri från våld. Samråd sker vid framtagande av nya detaljplaner och re-
presentant från plangruppen deltar i trygghetsvandringar tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen och teknik-, service- och fritidsförvaltningen. 
Livsmedels- och trängselkontroller prioriteras utifrån bedömt behov.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall Utfall 2020

miljö- och byggnadsnämnd 22 765 22 165 600 19 974

Total resultatpåverkan 2021 162

Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 2,03 2,91 2,03

– varav långtidsfrånvaro** 21,23 38,29 0

sjukfrånvaro kvinnor 1,56 4,73 1,91

sjukfrånvaro män 2,78 0,35 2,15

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Sjukfrånvaron under 2021 berodde till stor del på 
covid19pandemin.

Förväntad utveckling
Fokus fortsätter att ligga på ökat bostadsbyggande. 
Planberedskapen behöver bli bättre och det finns 
behov av nya detaljplaner för olika typer av bostä
der samt ytor för handel och nya industrietablering
ar. Bostadsområdet Gärdet behöver utvecklas för att 
bli attraktivare och för att segregationen som upplevs 

ska minska. Ett långsiktigt arbete fortgår tillsammans 
med Bollnäs Bostäder i flera år framöver.

Kommunens arbete för att Bollnäs ska få ta del av 
regeringens utlokalisering av statliga arbetstillfällen 
innebär att ett omfattande planarbete i området runt 
resecentrum behöver slutföras 2022.

Fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kila
fors blir färdiga 2022 och en aktualitets förklaring 
av kommunens översiktsplan behöver påbörjas, 
inte minst med tanke på det växande intresset för 
vindkraftsetableringar.

Aktörer med elintensiv verksamhet söker platser för 
nyetablering. Bollnäs kommun ligger bra till och en 
utredning och förstudie av lämpliga platser behöver 
fullföljas.

Det förstudiearbete om framtida gemensam myn
dighetsutövning i Hälsingland som var på gång 2020 
behöver återupptas. Diskussioner förs med Ovanåkers 
och Söderhamns kommuner om någon form av fram
tida samarbete mellan förvaltningarna, alternativt 
överflyttning av viss verksamhet till KFH.

Samhällets ökade krav på tillgänglig information 
gör att kartor, planer och annat geodetiskt materi
al behöver bli publikt via internet. Äldre handlingar 
behöver därför digitaliseras.
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Kulturnämnden
Nämndordförande: oskar myrberg

Antal ledamöter: 7 + 7

Förvaltningschef: Biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks 
och kulturchef helén Blomqvist

Nämnden i korthet
Kulturnämndens verksamhetsområde innefattar främst
z kulturskola
z bibliotek
z fritidsgårdar
z främjande av bevarande, vård och lämplig använd

ning av byggnader, anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt värde

z stöd till lokalhistorisk forskning och hembygds
vårdande verksamhet

z fördelning av anslag och bidrag till föreningar och 
organisationer.

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
Covid19 påverkade i hög utsträckning verksamheten 
med bland annat begränsat öppethållande och digita
la lösningar. 

En instrumentdemofilm gjorde nationell succé. 
Kulturskolerådet lovordade kulturskolan för att den 

når så många unga, för självklarheten att de flesta 
lärarna är heltidsanställda och för den starka traditio
nen runt orkester, folkmusik och jazz.

Biblioteket drev den fysiska ”sommarboken” och 
ordnade en bokmässa med cirka 40 utställare och 700 
besökare. Totalt genomfördes 27 evenemang, varav 
20 för barn. En museal verksamhet för barn startades 
med en anställd museipedagog.

Anpassade konferenser och scenproduktioner genom
fördes, liksom Hälsingland live – sammanlagt 60 fysis
ka publika arrangemang och 12 digitala. Restaurang, 
konferens Connie Dellkrantz och passage mellan foajé
er och entréer byggdes om.
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Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q förvaltningen ska vara jämställd och alla medarbetare ska 
ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar över sitt 
arbete och arbetsmiljön 

Kulturenhetens medarbetare är i hög grad delaktiga och bidrar gemensamt 
till en god arbetsmiljö. 

Q en attraktiv arbetsplats genom möjlighet till utveckling av 
verksamhet och medarbetare 

Kompetensutveckling genomförs i dialog med medarbetare. En ledarskaps-
utveckling som syftar till att leda genom värdegrund har pågått under 2021.

Q samverkan ska bedrivas internt i kulturenheten med förvalt-
ningar, föreningar och näringsliv 

Kulturenheten samverkar i hög utsträckning både externt och internt. 

Q ekonomi i balans med väl använda resurser Kulturnämnden redovisar ett underskott för helår 2021, vilket beror på olika 
faktorer som härstammar från covid-19-pandemin. Inkomstbortfall, främst 
för kulturhus och konferenser.

Q skapa möjligheter för bildning, lärande och utveckling covid-19 har under stora delar av året negativt påverkat utbudet som kultu-
renhetens verksamheter normalt erbjuder.

Q Bidra till att göra Bollnäs till en attraktiv kommun att leva och 
verka i, via det kulturella utbudet 

Kulturenheten har under åren byggt upp ett gott renommé genom god servi-
ce och hög profession. Det gör Bollnäs kommun till en attraktiv kommun att 
flytta till, leva och verka i.
covid-19 har under stora delar av året påverkat utbudet som kulturenhetens 
verksamheter och dess avtalsföreningar normalt erbjuder.

Q utveckla samverkan med andra kommuner, regioner och 
näringsliv 

Bland annat kan nämnas samverkan med andra kommuner inom bibliotek, 
kulturskola och fritidsgårdsverksamhet, med region gävleborg i projekt 
för världsarvspedagogik, med det lokala näringslivet, inklusive kommunala 
bolag med scenproduktioner samt med kommunen lobatse i Botswana, 
avseende ungdomsdelaktighet inom kulturarvsfrågor.

Q tillgängligt, lyhört och jämlikt kulturutbud för alla i hela kom-
munen 

covid-19 har under stora delar av året påverkat utbudet som kulturenhetens 
verksamheter normalt erbjuder. Anpassningar av verksamheten har skett 
för att fortsatt kunna bibehålla en god service.

Q Prioritera utbud för och i dialog med barn, unga och unga 
vuxna 

Kulturskolan har anpassat den individuella undervisningen så att den har 
kunnat fortgå under hela pandemin. Kulturenheten arbetar på olika sätt 
tillsammans med kommunens förskolor, skolor och fritidsgårdar. Gumpels 
fritidsgård har under pandemin hållit öppet för barn och unga, med ett be-
gränsat antal besökare samtidigt. 

Verksamhetsredovisning
Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse 
budget/utfall Utfall 2020

Kulturkontor och nämnd – 4 348 – 3 635 713 – 3 859

Kulturhus, turism och världsarv – 12 990 – 14 506 – 1 516 – 14 266

Bibliotek och museum – 10 151 – 10 062 89 – 10 186

Kulturskola och konsthall – 13 211 – 13 482 – 271 – 13 274

fritidsgårdar – 5 543 – 4 723 820 – 5 280

Summa – 46 243 – 46 408 – 165 – 46 865

Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Det totala resultatet 2021 var ett underskott om 0,2 
mnkr. Pandemin orsakade en del resultatavvikelser 
främst i form av minskade intäkter.

Kommentarer till investeringsredovisning
Investeringen för utbyte av projektor till stora scenen 
genomfördes.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Personalredovisning
(%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 2,7 3,4 3,2

– varav långtidsfrånvaro** 37,4 36,5 56,4

sjukfrånvaro kvinnor 3,0 4,2 3,6

sjukfrånvaro män 2,3 1,2 2,2

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Sjukfrånvaron i kulturnämnden (2,7 procent) var lägre 
än genomsnittet för Bollnäs kommun (9,4). Långtids
frånvaron (37,4 procent) var även den lägre än genom
snittet (44,9).

Förväntad utveckling
Lättnader i restriktionerna kommer att göra det möj
ligt att återuppta en normal verksamhet med bland 
annat scenproduktioner och i kulturskolan.

Ett nytt system för konstsamlingarna köps in 2022.
En byggnadsinventering av Gumpels är önskvärd 

för att identifiera var uppmätta föroreningar finns och 
undersöka möjligheterna att bygga bort PAHgifter i 
lokalen.

Kulturnämnden beslutade att flytta kulturhusets fri
tidsgård till Gumpels lokaler senast i september 2022. 

Biblioteket ska ta fram en ny biblioteksplan. Genom 
medel för stärkta bibliotek ska Arbrå och Bollnäs bib
lioteks barnavdelningar utvecklas. Förhoppningsvis 
kan Hanebo bibliotek i Kilafors öppna igen.

På den museala sidan utvecklas lokalerna med skapar
rum i konsthallen och arbetet med de fasta utställningar
na. Ett skapandepaket för barn och unga tas fram.

Ett internationellt utvecklingsprojekt med Lobat
se i Botswana startar 2022. I samarbete med fritidsen
heten ska Hälsingeleden utvecklas med hjälp av ung
domar. Andra samarbetspartner är Föreningsalliansen 
och Länsmuseet.
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Överförmyndarnämnden
Nämndordförande: Britt-inger dobbrown

Antal ledamöter: 5 ordinarie + 5 ersättare

Förvaltningschef: Bosse Wallbäcks

Nämnden i korthet
Tillsyn i överförmyndarfrågor (god man, förvaltare, 
förmyndare och god man för ensamkommande barn). 
Är även rådgivande och beslutande i dessa frågor

Sammanfattning händelser av 
väsentlig betydelse
I remissrundan om den nya ställföreträdarutredningen 
diskuterades drygt 60 förslag till lagändringar.

Ljusdals kommun bad om inträde i den hälsinge
gemensamma överförmyndarnämnden från 2023.

Måluppfyllelse
Nämndens mål Analys

Q Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över 
sina arbetsuppgifter. 

utifrån 2021 års medarbetarsamtal kan utläsas att medarbetare känner 
delaktighet utifrån de förutsättningar som detta året gett. 

Q att medarbetarna avsätter tid till att enskilt och/eller gemen-
samt hålla sig uppdaterade inom verksamhetsområdet 

Målet bedöms uppfyllt.

Q Att ändamålsenlig utrustning finns för verksamheten och 
måluppfyllnaden 

Skyddsrond utförd i februari och handlingsplan upprättad. 

Q att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete i en miljö 
som är trygg och säker 

enheten har fortfarande haft låst för dropp in besök, enbart bokade besök 
har tagits emot.
Rutinen för Hot och våld har reviderats för anpassning till de nya lokalerna. 
Receptionen har sedan november öppet 4 timmar/vecka.

Q Ärenden handläggs effektivt och rättsäkert. Enheten sköter tillsynen både rättssäkert och effektivt men måste lägga tid 
på utredningen om vem som bör få god och inte inför Tingsrättens beslut.

Q delta aktivt och bibehålla nätverket för överförmyndare i 
länet 

Arrangerade en länsträff via teams i maj 2021 där alla medarbetare deltog.
I september anordnade Söderhamn Länsträff där åter igen alla medarbe-
tare deltog.

Q att på överförmyndarens hemsida och i nyhetsbrevet 
aktivt arbeta med att informera om överförmyndarens 
arbetsrutiner och handläggning 

Hemsidan har uppdaterats och informationen aktualiserats.

Q Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyr-
ning 

Budget i balans och enheten informerad och uppdaterad

Q alla medarbetare på överförmyndarenheten ska ha god 
kännedom om och jobba mot uppsatta mål för den gemen-
samma koncernnyttan 

Målet har följts upp vid arbetsplatsträffar med goda resultat.

� att kunna erbjuda ställföreträdare och medborgare fyra 
e-tjänster innan utgången av 2023 

under sista tertialet har enheten arbetat fram 2 nya e-tjänster som lanseras 
i början av 2022

� Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträdare. målet att nyrekrytera ställföreträdare har inte uppnåtts då endast en ny 
ställföreträdare rekryterats i Bollnäs.
74 % av de byten som anmälts from sept 2020 tom aug 2021 har verkställts 
inom fyra månader. 

J att öka inlämnandet av räkenskapshandlingar digitalt med 
minst 20 % varje år eller nått 80 % vid utgången av 2023 

arbetet har inte kommit i gång på grund av förseningar hos systemleveran-
tören.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Nämndens mål Analys

Q öka medborgarnas, myndigheters och berörda aktörers 
kunskap om gode mäns och förvaltares uppdrag för ökat 
engagemang, förtroende, trygghet och delaktighet i sam-
hället. 

Hemsidan har setts över och informationen förbättrats. 

Q alla som har behov av hjälp av en ställföreträdare som 
kommer till överförmyndarens kännedom samt uppfyller 
förutsättningarna ska erbjudas eller förordnas en ställföre-
trädare 

Ingen har blivit utan ställföreträdare 2021. Men handläggningstiden blir i 
vissa fall en hel del längre än önskat på grund av bristande tillgång av nya 
ställföreträdare

Verksamhetsredovisning

Januari–december
(tkr)

Nettobudget 
2021

Nettoutfall 
2021

Avvikelse bud-
get/utfall Utfall 2020

överförmyndarenheten – 2 412 – 2 223,8 188,2 – 2 205,7

Ensamkommande flyktingbarn 0 – 14,5 – 14,5 – 83,2

överförmyndare – 2 302 – 1 697,5 604,5 – 1 843,3

Summa – 4 714 – 3 936 778 – 4 132

Kommentarer till 
verksamhetsredovisning
Överskottet om 0,8 mnkr berodde huvudsakligen på 
att arvoden till ställföreträdare inte behövdes i större 
omfattning 2021.

Personalredovisning
 (%) 2021 2020 2019
total sjukfrånvaro* 5,87 5,71 10,63

– varav 
långtidsfrånvaro** 78,02 27,06 59,29

sjukfrånvaro kvinnor 5,87 5,71 10,63

sjukfrånvaro män 0 0 0

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys personalredovisning
Överförmyndarverksamheten är en personalmässigt 
mycket liten verksamhet och vad som händer enskilda 
personer får därför stort genomslag i statistiken.

Förväntad utveckling
Det finns förslag om många förändringar i föräldra
balken från och med 2023. De kommer att påverka 
rekrytering, kompetensutveckling, verksamhet och 
rutiner. Alla förberedelser måste göras 2022.
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AB Bollnäs Bostäder 
Ordförande: lena sund Berglund

VD: lars Åsberg

Verksamhet
AB Bollnäs Bostäder är ett allmännyttigt, kommunägt 
bostadsföretag vars affärsidé går ut på att på affärs
mässiga grunder bygga, förvalta och hyra ut bostäder 
till så bra pris som möjligt, så att så många som möj
ligt kan hyra av bolaget. 

Händelser av väsentlig betydelse
Årets vinst var 20,3 mnkr före och 5,4 mnkr efter bok
slutsdispositioner och skatt. 

Investeringarna uppgick till 52,9 mnkr och rörde 
huvudsakligen byggnader och mark.

Kostnaderna för reparationer uppgick till 22,8 mnkr 
och underhållskostnaderna var 55,7 mnkr, varav 
24,9 mnkr avsåg lägenheter. 

Hyran höjdes med 1,5 procent från den 1 mars. 
Vakansgraden ökade något till 3,8 procent, främst 

på grund av att Hedhamregatan 1 och Kilbygatan 6 
tomställdes. 

I Kilafors och Arbrå finns lediga lägenheter för 
direktuthyrning och i Bollnäs är det måttlig till lång 
väntetid beroende på läge och område. 

Hedhamregatan 1 började renoveras till att bli ett 
trygghetsboende för 65+ med planerad inflyttning 
våren 2022. 

Bolaget sponsrade Föreningsalliansen, vilket ledde 
till flera roliga aktiviteter för hyresgästerna.

Projektet Kvarteret Kvarnen senareläggs, eftersom 
omställningen av tidigare Hamrelund innebär lägen
heter för samma målgrupp. 

Projektet Säversta 2b med 16 lägenheter fortsätter, 
efter att en överklagan avslogs.

På tidigare Hamrelund började ett halvt våningsplan 
renoveras till att bli LSSboende. 

Solcellsanläggningar på några av taken på kvarteret 
Karlslund stod klara i maj. 

Projektet att bygga om före detta Hamrelunds ser
vicehus till 41 trygghetsboenden fortlöpte enligt plan. 

Alla lägenheter är uthyrda. Inflyttningen blir våren 
2022. 

Kilbygatan 6 – projektet fortlöpte enligt plan under 
hela renoveringen, och de upprustade lägenheterna är 
nu alla uthyrda. 

En del planerat fastighetsunderhåll kunde inte 
genomföras på grund av pandemin och av respekt för 
hyresgästerna.

Miljö 
Kontinuerligt görs åtgärder för energi besparingar 
i beståndet. I gemensamma tvättstugor byts tork
utrustningar och tvättmaskiner ut till mer energisnåla. 
Även motorvärmare byts ut till mer energisnåla. Äldre 
armaturer byts ut till nya. 
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Måluppfyllelse 
Bolagsmål Analys

Q Bostäder frigörs lämpliga för barnfamiljer genom att bolaget 
möter behovet av bostäder för äldre.

Trygghetsboendet Hedhamregatan 1 färdigställs. Totalt 11 husägare teck-
nar lägenhetskontrakt.

Q goda relationer med hyresgästerna ska upprätthållas ge-
nom att ge frontpersonalen en nyckelroll där den vardagliga 
dialogen står i centrum.

Boserviceorganisationen utför stor del av bolagets boinflytande i dialog 
med hyresgästerna. Nöjdkundindex (NKI) 4,1.

Q hyresgästerna ska erbjudas bostäder med god kvalitet, 
varierande standard och hyra. Där människor trivs och är 
trygga med jämlika och jämställda livsvillkor.

Mäts vartannat år i hyresgästenkät. Senaste resultatet för NKI är 4,1 och 
något bättre än den föregående enkäten.

Q ungdomar på orten ska ges möjlighet att söka feriearbete i 
bolaget samt i övrigt ges god insyn i bolaget.

Totalt 31 ungdomar anställs som feriearbetare. Dessa ges under fyra veck-
or rollen som ordinarie medarbetare i bolaget och deltar i bolagets ordinarie 
aktiviteter.

Q tillgången på trygga och prisvärda bostäder ska säkerstäl-
las, och öka förutsättningarna för att attrahera och behålla 
företag, arbetskraft och studerande i alla kommundelar.

Ägardirektivets numerär på nyproducerade lägenheter hålls. Det äldre be-
ståndet underhålls enligt plan (cirka 200 kr per kvadratmeter).

Q digitala tjänster ska utvecklas för kommunikation med hyres-
gästerna när det gäller bland annat service och boinflytande.

Uthyrningsprocessen är från och med 2021 digitaliserad. 

Q Bidra till att minska användandet av fossila bränslen i kom-
munens fjärrvärmeverk. 

fastigheterna i arbrå kalibreras i samråd med Bollnäs energi för att ge ef-
fektivare drift på det lokala värmeverket.

Q Fortsätta investera i solcellsanläggningar. Solcellsanläggningen på Karlslund färdigställs. Plan för fler anläggningar 
upprättas.

Q verka för ökad återvinning och ge goda möjligheter att göra 
sig av med avfall.

Miljöhusen skyltas om för att öka förståelse och tydlighet.

Q vara medlem i allmännyttans klimatinitiativ och jobba aktivt 
med energieffektiviseringar.

med energibesparande åtgärder inom ramen för allmännyttans klimatinitia-
tiv spara ytterligare 5 procent fram till 2025.

Q Öka antalet trygghetsboenden i beståndet. Totalt 41 nya lägenheter färdigställs på Hedhamregatan 1.

Q renovera lägenheter i Kilafors för ungdomar och ensam-
hushåll.

Totalt 16 lägenheter för ungdomar renoveras i Kilafors.

Q färdigställa stora lägenheter i centrala Bollnäs såvida inte 
ekonomiska eller legala eller andra hinder föreligger.

Överklagat ärende.

Q Arbetet i bolaget ska bedrivas affärsmässigt med vinstsyfte. 
resultatkravet speglar förnuftig hushållning med pengar 
och affärsmässighet i alla led.

Budgeterad vinst uppnås.

Q medarbetare trivs, ägare är nöjd och arbetsplatsen ska vara 
trivsam och attraktiv fysiskt och socialt.

medarbetarenkät 2021: 95 procent av bolagets medarbetare kan tänka sig 
att rekommendera AB Bollnäs Bostäder som arbetsgivare.

Q Affärsplan upprättas för framtiden som beskriver vision och 
affärskoncept.

Antas årligen i december.

Q en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås ska årligen 
ges i samband med internkontrollrapporteringen.

Internkontrollplanen följs årligen upp i januari.

Q inom kommunkoncernen ska bolaget tillsammans med 
andra viktiga aktörer verka för en gemensam målbild.

Vd ingår i kommunens koncernledningsgrupp.

Q samarbeten ska utvecklas med de allmännyttiga bolagen 
i landskapet för erfarenhetsutbyte och möjlighet att dela på 
kvalificerad kompetens.

Vd har 2021 kallat till två digitala nätverksträffar.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning
En risk som gäller alla fastighetsbolag är räntekost
naden. Trots att AB Bollnäs Bostäder är relativt lågt 
belånat, innebär stigande marknadsräntor att ränte
kostnaden ökar betydligt. Om skattelagarna ändras så 
att avdragsrätten för räntekostnader begränsas, kan 
skattekostnaderna öka i framtiden. En annan risk är 
befolkningsutvecklingen. Eftersom vakanserna slår 
hårdast mot fastighetsägare med hyreslägenheter och/
eller hyreslokaler finns stor risk för minskade intäkter 
om kommunen förlorar invånare.

Personalredovisning
Bolaget hade vid årets slut 46 medarbetare, 20 kvinnor 
och 26 män fördelade på 24 fastighetsanställda och 22 
tjänstemän. Bolaget hade även 7 säsongsarbetare och 
30 feriearbetare anställda och med dessa inkluderade 
motsvarar tjänsterna 48 årsarbeten. 

Genomsnittsåldern var 49 år och den genomsnitt
liga anställningstiden var cirka 16 år. Sjukfrånvaron 
var 4,8 procent, vilket var något högre än året innan. 
Bolaget hade 1 praktikant.

Internkontroll
Bolaget arbetar löpande med internkontroll och har 
sedan 2017 en ny internkontrollfunktion i drift. Den 
följer COSOmodellen och syftar till att åstadkomma 
en rimlig försäkran om att bland annat bolagets mål 
uppnås, den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig 
och att tillämpliga lagar följs.

Förväntad utveckling
Vakansgraden sjunker 2022. Flera fastigheter har 
varit tomställda under ombyggnads och renoverings
åtgärder och de ska fyllas. Emellertid råder inte sam
ma kraftiga efterfrågan som tidigare. Intresseanmäl
ningarna för lediga lägenheter är inte lika många och 
i samtliga kommundelar finns lediga lägenheter för 
omedelbar uthyrning.

Nyproducerade hyresrätter är alltid en stor utma
ning i en ort som Bollnäs, som de senaste åren 
haft en svag befolkningstillväxt. Det gör att nypro
duktionsprojekt analyseras noggrant efter rådande 
marknadsförutsättningar.

Säversta 2b med 16 lägenheter i tätorten försena
des kraftigt med anledning av ett överprövat bygglov. 
Intentionen är att komma i gång 2022. Kostnads
ökningar i byggsektorn och slopat statligt byggstöd 
försvårar projektet som ändå känns angeläget. Fram
för allt ortens seniorer önskar moderna och tillgäng
liga hem. Behovet av stora lägenheter i centrala Boll
näs bedöms vara stort. Trots förhållandevis höga 
hyror tror bolaget att Säversta 2b är genomförbart.

Gärdet är den centrala stadsdelen med närhet till 
det mesta hyresgästerna behöver. Ryktet om Gärdet är 
dock efter händelser de senaste åren tämligen tuktat. 
Bolagets arbete för att göra Gärdet till en trivsamma
re och attraktivare miljö har nu passerat visions och 
programskeendena. Under 2022 bör två betydelse fulla 
detaljplaner kunna bli färdiga. Kvarter ritas nu om, 
gamla hus ska ge plats för nya och tryggheten ska pla
neras in i stadsdelen.
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Bollnäs Energi AB
Ordförande:  Johan P Bång
Vd:  mikael strandberg

Verksamhet
Bollnäs Energi AB producerar och distribuerar fjärr
värme i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och Rengsjö. Vid 
Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraft
värmeblock. Bolaget bygger, äger och driver stadsnät 
i kommunen och har en liten ägarandel i det regionala 
nätbolaget Norrsken AB.

Händelser av väsentlig betydelse
z 19 miljoner kronor investerades i fibernät.
z 98,8 procent av kommunens fastboende har till

gång till fiberanslutning.
z Bolaget övertog driften av kommunens itnät.
z Kylcentralen för bandyhallen började byggas.
z En stor turbin och generatorrevision vid Säversta

verket genomfördes.
z Tillsammans med parterna i avfallssamarbetet i 

Gävleborg inledde bolaget arbetet med att få bort 
plast ur avfall som ska gå till förbränning.

Måluppfyllelse 
Bolagsmål Analys

Q Fjärrvärmetaxan lägre än medelpris i Sverige (Nils Holgers-
son-undersökningen) 

Fjärrvärmetaxan har ej förändrats sedan 2014. 

Q Preliminärfakturor max 1 procent av såld energi Resultat 0,25 procent.

Q Uppnå 98,5 procents täckningsgrad för fiberanslutningar Resultat 98,8 procent.

Q upprätta lägesbeskrivning över anslutna kommunala verk-
samheter avseende fjärrvärme och bredband 

En inventering av alla kommunala fastigheter har genomförts.

Q Presentera ett beslutsunderlag för en större solcellspark i 
kommunen

Utredning av solcellspark med effekten 1 megawatt har genomförts. Svårt 
att få lönsamhet i projektet.

Q delta i utvecklingsarbete av högskole- och yrkesutbildning-
ar på regional nivå genom ledningsgruppsarbeten

Produktionschef och stadsnätschef ingår i styrgrupper för arrangörer av 
KY-utbildningar.

Q rörelseresultat på 12 procent av nettoomsättningen Resultat 7,2 procent.

Q Presentera ett beslutsunderlag avseende pelletsfabrik förstudie av byggande av en pelletsfabrik i anslutning till säverstaverket har 
genomförts. Osäker marknad och hög investering ger dålig lönsamhet.

Q Korttidssjukfrånvaro, mindre än 2 procent Resultat korttidssjukfrånvaro, 2,1 procent.

Q Identifiera utbildningsbehovet för samtliga medarbetare i 
samband med utvecklingssamtal 

samtliga medarbetare har vid medarbetarsamtal tillfrågats om behovet av 
vidareutbildning.

Q 10 nyckelpersoner i koncernen ska genomgå utbildning i 
lora-tekniken

medarbetare inom kommunkoncernen har beretts möjlighet till utbildning 
inom tekniken.

Q erfarenhetsutbyte genom att minst 50 procent av produk-
tionspersonalen ska besöka annan anläggning

På grund av pandemin har inga resor till andra anläggningar kunnat genom-
föras.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Kommentarer till budgetavvikelse och 
utfall
Den största anledningen till avvikelsen mot bud
get var att avfallslagret skrevs ned med 4,2 mnkr. 
Dessutom mer än fördubblades kostnaderna för 
utsläppsrätter.

Väsentliga personalförhållanden
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 2,6 procent, 
varav korttidssjukfrånvaron stod för 2,1 procent. 
Målet för korttidssjukskrivning var 2,0 procent. Totalt 
17 medarbetare hade ingen sjukfrånvaro. Effekterna 
av pandemin var små.

Antalet anställda uppgår till 37, varav 5 kvinnor.

Förväntad utveckling
Ett orosmoln på himlen är de ökade kostnaderna för 
utsläppsrätter. Om inte det kan kompenseras med höj
da mottagningsavgifter för avfallet, försämrar det lön
samheten för avfallsförbränningen. Ett arbete med att 
hitta kostnadsbesparingar pågår kontinuerligt.

Bolaget planerar att utöka kapaciteten för biobräns
le i Arbrå värmeverk och därmed få en helt fossilfri 
energiproduktion. Styrelsen får första kvartalet 2022 
underlag för beslut om investering i en ny panna med 
tillhörande byggnad.

Priset på el som säljs via Nordpool kommer med 
stor sannolikhet att variera under åren. År 2020 blev 
medelpriset 16,7 öre per kilowattimme och 2021 blev 
medelpriset 44,1 öre per kilowattimme. Det speglar 
hur svårt det är att budgetera elintäkter.

Den senaste tiden har flera kommuner, myndig heter 
och bolag varit utsatta för itattacker. Kostnaderna för 
att – så långt det är möjligt – skydda verksamheten 
kommer att öka. 

Bolagets styrelse och ledningsgrupp ska 2022 arbeta 
fram en ny affärsplan som stakar ut inriktningen för 
bolaget de närmaste 5–10 åren. 
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Helsinge Vatten AB
Ordförande: sven-inge hallström (s)

VD: ylva Jedebäck lindberg

Verksamhet
Helsinge Vatten sköter vattenförsörjningen och 
reningen av avloppsvatten för Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner. 

Händelser av väsentlig betydelse
Koncerngemensamma investeringar i ledningsnät 
både för Bollnäs och Ovanåker pågick.

En ny pumpstation installerades i Kilafors, vilket är 
bra för miljön och mer driftoptimalt. 

I början av 2021 genomförde Livsmedelsverket en 
första granskning av Helsinge Vattens ar b ete enligt 
NISdirektivet (lagen om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster) gällande styr
systemet för vaverk. Resultatet var väsentligen 
positivt.

Ett nytt avtal har upphandlats för omhänder tag ande 
av slam från reningsverk. Avtalet innebär en fördubb
ling av kostnaderna framöver. Slammet ska användas 
för tillverkning av anläggningsjord. 

Det biologiska reningssteget i Häggesta avlopps
reningsverk började byggas om i december, så att 
snabbväxande biologiska organismer, så kallade cilia
ter, kan hanteras i slammet och inte förstöra renings
processen. Ombyggnaden blir färdig i januari 2022.
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Måluppfyllelse
Bolagsmål Analys

Q helsinge vatten ska stå för ett tydligt och ärligt ledarskap 
med delaktiga medarbetare.

Utfallet når inte riktigt upp till det satta målvärdet. På skalan 1–6 är målet 
minst 5, varav delaktigheten uppmäts till 4,8 och ärligt ledarskap till 4,9.

Q Kunskapen om och förtroendet för helsinge vatten och 
vatten- och avloppsverksamheten ska vara på hög nivå 
bland medborgarna. Särskilt fokus ska läggas på med-
borgarnas kunskap om deras möjlighet till minskad miljö-
påverkan genom beteendeförändringar.

en informationsinsats har gjorts kring bland annat biltvätt, hållbar vatten-
användning och vattnets kretslopp. En större insats gjordes tillsammans 
med Borab i samband med Världstoalettdagen i november.

Q va-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och 
ekonomiska aspekter.

Ledningsnätsarbetets effekter ses över lång tid, och som helhet ser vi att 
arbetet ger resultat. Dock uppnås inte våra hårt ställda mål förutom på ett av 
fyra mätetal.

Q helsinge vatten ska ha ett gott samarbete med övriga delar 
av kommunkoncernen.

under 2021 har möten genomförts regelbundet med båda kommunernas 
enheter för gata, bygg, miljö och plan. 

Q helsinge vatten ska lämna så goda produkter, tjänster och 
service till kunderna att de är nöjda.

Inga dricksvattenprover har visat otjänligt resultat under perioden.

Q År 2021 ska helsinge vatten redovisa minst 48 gröna pa-
rametrar i hållbarhetsindex för va-verksamheten i vardera 
kommun.

Bollnäs uppnår 59 gröna parametrar. Målet uppges bara vara delvis uppfyllt 
på grund av att Ovanåker endast uppnår 47 gröna parametrar. 

Q helsinge vatten ska skapa möjlighet för god infrastruktur 
och en ökad digitalisering utifrån sin verksamhet.

antalet manuella registreringar av avläsningskorten minskade med 13 pro-
cent jämfört med 2020.

Q helsinge vatten ska arbeta för en minskad miljöpåverkan av 
va-verksamheten på sin omgivning. Andelen fossilfria driv-
medel till våra fordon ska uppgå till minst 30 procent.

under perioden 2021 uppgick andelen fossilfritt drivmedel till helsinge 
Vattens fordon till 27,5 procent av den totalt inköpta mängden.

Kommentarer till budgetavvikelse 
och utfall
Större budgetavvikelser
z Elkostnaden blev 900 tkr lägre än budget bland 

annat på grund av lägre elförbrukning och elpris. 
z Kostnaden för kemikalier var 650 tkr högre än 

budgeterat. Problemen vid Häggesta renings
verk medförde högre kemikalieförbrukning för att 
gränsvärdena skulle nås.

z Kostnaden för utrednings och planeringsavdel
ningen blev 420 tkr lägre på grund av ett rekryte
ringsglapp och föräldraledigheter. 

z Transportkostnaderna för slam ökade med 500 tkr. 
Körningarna var fler och avtalspriset 6 procent 
högre från den 1 januari.

z Det utfördes 3 400 investeringstimmar mer än 
budgeterat för ledningsarbeten, vilket resulterade i 
1,1 mnkr i ökade intäkter.

Väsentliga personalförhållanden
Helsinge Vatten hade vid årets slut 40 tillsvidare
anställda medarbetare, varav 6 kvinnor (15 procent). 
Medelåldern var 47,3 år.

Sjukfrånvaron för Helsinge Vatten var trots pande
min låg, 1,96 procent.

Förväntad utveckling
Utbyggnaden av det kommunala vanätet i enlighet 
med vaplanen fortsätter. När områden med enskilda 
avlopp med bristfällig rening kopplas till det allmänna 
nätet innebär det minskad miljöpåverkan.

Säkerhetsarbetet kommer, liksom klimatanpass
ningarna, att vara i fokus i många år framöver.

Till 2023 ska förslaget på vataxa utformas enligt 
Svenskt Vattens nya standard. Den stora skillnaden är 
att dagvatten bryts ut från brukningsavgiften för spill
vatten och blir en egen taxeparameter.

Införandet av de digitala vattenmätarna kommer att 
ge successiva förbättringar både administrativt och 
för kunderna.

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Bollnäs – Ovanåkers
Renhållnings AB
Ordförande: mona toresson (s)

VD: mari törrö

Verksamhet
BORAB har sitt säte i Bollnäs och är ett kommunalt 
bolag som ägs av två kommuner, Bollnäs (66,7 pro
cent) och Ovanåker (33,3 procent). Bolagets huvud
sakliga ansvar är 
z avfallshantering från hushåll, taxefinansierad 

enligt självkostnadsprincipen 
z avfallshantering från verksamheter, finansieras 

med mottagningsavgifter 
z beredning av avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs 

Energi AB (BEAB). 

Händelser av väsentlig betydelse
BORAB övertog ansvaret för slamtömning av enskil
da brunnar den 1 januari.

Bolaget planerade inför att ansvaret för insamling 
och återvinning av returpapper ska övertas. 

Bolaget beslutade att mat och restavfallsinsamling 
ska ske i egen regi från och med den 1 januari 2023. 

Bolaget bytte säkerhetsrådgivare och genom förde 
kompetenshöjande utbildningar kring hantering av 
farligt avfall.

Världsmarknadspriset på skrot var högt.
Röda Korset och Erikshjälpen hade mindre kapaci

tet att ta emot föremål för återbruk.
Produktionen av bränsle till BEAB var rekordstor.
Regeringens förpackningsutredning påverkar fram

tida insamlingssystem.
Ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter i enlig

het med kretsloppsplanen lämnades till ägarkommu
nerna för beslut.
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Måluppfyllelse 
Bolagsmål Analys

Q tydlighet i information, kommunikation och kunskapssprid-
ning för god service och enkelhet för våra kunder.

Kommunikationsstrategin är upprättad. Arbetet med ny webb har löpt på bra 
trots initiala förseningar. Kundnöjdheten är hög och förtroende för BORAB 
hos kunderna är fortsatt bra. 

Q vi ska vara en arbetsplats med hög trivsel och låg sjukfrån-
varo. Ger förutsättningar för friska, engagerade och produk-
tiva medarbetare.

medarbetarundersökningen, med 88 procents svarsfrekvens, visar förbätt-
ringar på flertalet områden och 100 procent kan rekommendera BORAB 
som arbetsgivare. Däremot nås inte det offensiva målet kring sjukfrånvaro.

Q vi ska ha tydliga och transparenta rutiner som medarbetare 
känner sig väl förtrogna med och varit delaktiga i att ta fram.

Arbetet med beteendekoden och genomgång av rutiner fortlöper.

Q Avfallshanteringen ska ske resurseffektivt till nytta för kom-
muninvånarna och miljön.

utvecklingsplanen för verksamhetsavfall har påverkats av beslutet att köra 
insamling av rest- och matavfall i egen regi och ännu ej fattat beslut om 
framtida förpackningsinsamling. 

Q verka för att främja avfallsminimering, återbruk samt åter-
vinning och minskad mängd deponi. För en hållbar sam-
hällsutveckling och cirkulär ekonomi.

Andelen deponi har fortsatt minska och håller sig på en mycket låg nivå. 
andelen returpapper i restavfallet är lågt och plockanalysen visar att det inte 
finns farligt avfall i restavfallet. Däremot visar plockanalysen att det fortfa-
rande finns en ansenlig mängd förpackningar och matavfall i restavfallet. 
detta går då till avfallsförbränning i stället för återvinning, vilket medför öka-
de kostnader för avfallskollektivet.

Kommentarer till budgetavvikelse 
och utfall
z Rörelseresultatet 4,7 mnkr var totalt cirka 350 tkr 

över budget. Taxekollektiven i Bollnäs och Ovan
åker, som bedrivs enligt självkostnadsprincip, läm
nade tillsammans ett överskott på cirka 2,4 mnkr. 
Orsakerna var högre skrotintäkter och lägre kost
nader för avfallshantering. 

z Intäkterna var totalt cirka 1,6 mnkr över bud
get. Den främsta orsaken var höga priser för 
metallskrot. Slam från enskilda brunnar är en ny 
verksamhet från 2021 och där översteg intäkten 
budget med cirka 0,6 mnkr. Däremot nådde inte 
intäkten från verksamhetsavfall målet.

z Krossningstjänsten till BEAB nådde en ny rekord
nivå med drygt 67 500 ton. Den stora mängd som 
produceras innebar också att kostnaderna för 
underhåll av kvarnanläggning och lastmaskiner 
överskred budget med cirka 1,7 mnkr.

z Personalkostnaden var cirka 1 mnkr lägre än bud
get, främst på grund av senarelagda anställningar. 

z Kostnaden för insamling och hantering av avfal
let översteg budget med cirka 600 tkr, där den 
nya slamhanteringen förklarar större delen av 
avvikelsen.

Väsentliga personalförhållanden
BORAB hade vid decembers utgång 32 tillsvidare
anställda och 2 visstidsanställda, därav 15 kvin
nor. Inklusive timanställda innebar det omräknat i 

årsarbetare nära 35 tjänster. Medelåldern var 42,9 år 
med jämn fördelning.

Den totala sjukfrånvaron var 9,4 procent, delvis 
beroende på de rekommendationer som fanns till följd 
av pandemin och de försiktighetsåtgärder som vid
tagits. Långtidsfrånvaron var 6,3 procent.

Förväntad utveckling
Det är framför allt åtta frågor som kommer att påver
ka företagets utveckling de närmaste åren:
z Världsmarknadens prisutveckling för skrot, el, 

bränsle och utsläppsrätter. 
z Ytterligare kostnadsökning för de brännbara frak

tionerna på grund av förbränningsskatt och snabb 
prisstegring för utsläppsrätter. 

z Brist på mottagare av plast (som inte är förpack
ningar) för återvinning (finns inte mottagare går 
denna fraktion till förbränning till hög kostnad). 

z Brist i kapacitet av mottagning för återbruk hos 
nuvarande mottagare. 

z Risk för ökad mängd brännbart avfall och att 
målet om ökad andel återbruk inte nås.

z Uppbyggnaden av insamling av mat och restavfall 
i egen regi. 

z Osäkerhet kring leverans i tid av fordon på grund 
av komponentbrist och logistiksvårigheter globalt.

z Regeringsbeslut kring nytt lagförslag gällande för
packningar och beslut om ett nytt insamlingssystem 
i samband därmed (beslutet fattas sommaren 2022).

Lisa
Anteckning
This table should be included in the remediation
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Hälsinglands Utbildningsförbund
Ordförande: Åsa äng eriksson

Förbundschef: thomas Winquist

Verksamhet
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunal
förbund som bedriver gymnasieskola, gymnasie
särskola och vuxenutbildning i kommunerna Bollnäs, 
Nordanstig och Söderhamn.

Händelser av väsentlig betydelse
På grund av covid19pandemin pågick distansutbild
ning delar av året.

Statsbidragen för vuxenutbildningen förändrades 
till det bättre.

Lägre lokalkostnader på Flygstaden och ombygg
nad av Dhuset gör att Chuset på Staffangymnasiet 
kan lämnas.

Antagningen till hotell och turismprogrammet och 
estetiska programmet inriktning musik på Staffan
gymnasiet samt inriktningen ljudteknik på Torsbergs
gymnasiet stoppades. Start av utbildningar till hösten 
2023 förbereddes. 
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Måluppfyllelse
Bolagsmål Analys

Q Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger 
över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.

Målet är uppnått, eftersom förbundet ligger bättre till än både länet och riket.

Q elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt 
program ligger över genomsnittet för a) gävleborgs län b) 
landet i sin helhet.

målet är delvis uppnått, eftersom två program är bättre än både länet och 
riket och två program är lika bra som länet och bättre än riket.

Q Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen. Eleverna på IM följer den individuella studieplanen. Målet är uppnått.

alla elever på gymnasiesärskolan har tillgängliga lärmiljöer 
där varje elev ges goda förutsättningar att växa och att nå 
kunskapsmålen.

Målet ej mätt.

höghammargymnasiets elevboende drivs i tätt samarbete 
med gymnasiesärskolan och är en trygg miljö där elevernas 
tilltro till den egna förmågan får hjälp att växa.

Målet ej mätt.

Q andelen elever från medlemskommunerna som söker för-
bundets skolor ökar.

målet är delvis uppnått, eftersom vi de senaste två antagningarna har sett 
en tydlig ökning i Bollnäs medan siffrorna i Söderhamn varit stabila.

Q andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i 
grundläggande vuxenutbildning ska ligga över genomsnittet 
för såväl länet som landet i sin helhet.

målet är delvis uppnått, eftersom vi är över genomsnittet för landet men inte 
för länet. 

Q andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i gym-
nasial vuxenutbildning ska ligga över genomsnittet för såväl 
länet som landet i sin helhet.

Målet är uppnått, eftersom vi är över genomsnittet för både länet och landet.

Q andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs för alla 
sfi-kurser A–D och studievägar 1, 2, 3 ska ligga över ge-
nomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet.

skolverket har ändrat sin publicering av nyckeltalet, så viss justering av 
redovisningen har gjorts. Målet är uppnått, eftersom vi är över genomsnittet 
för både länet och landet.

Q höja den eftergymnasiala utbildningsnivån i våra medlems-
kommuner.

Antalet har minskat från 641 till 548, vilket innebär att målet inte är uppnått. 

Q Ekonomin ska vara i balans. Målet är ej uppnått, eftersom utfallet för 2021 är negativt.

Q nettokostnadsavvikelsen för hemkommunskostnaden för 
gymnasieskola ska vara 0 procent eller lägre.

Målet är uppnått. Nettokostnadsavvikelsen är –6,2 procent.

Kommentarer till budgetavvikelse och 
utfall
Årets resultat var –2,6 mnkr, vilket var 3,9 mnkr säm
re än budgeterat.

Den största budgetavvikelsen fanns inom de inter
kommunala kostnaderna med 4,0 mnkr. Från och 
med 2020 täcks inte kostnaderna av kommunerna för
utom för Nordanstigs kommun, där det sker en av 
räkning mot faktiska kostnader för gymnasieverksam
heten, vilket innebar 1,8 mnkr i återbetalning. Det var 
0,3 mnkr mer än vad förbundet hade räknat med. 

Väsentliga personalförhållanden
Vid årets slut var 424 medarbetare anställda i för
bundet, fördelade på 64 procent kvinnor och 36 pro
cent män. Antalet anställda ökade med 4 personer och 
5 årsarbetare jämfört med 2020.

Andelen behöriga lärare uppgick till 91 procent.
Hälsinglands Utbildningsförbund står inför stora 

pensionsavgångar åren framöver. År 2022 blir 24 av 

förbundets medarbetare 65 år eller äldre. Merparten 
är pedagogisk personal. Utmaningen att kunna ersätt
ningsrekrytera rätt kompetens är stor.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron sjönk från 5,2 till 4,4 procent 
och är därmed tillbaka på 2019 års nivå. 

Frisknärvaron för tillsvidareanställda i förbundet 
ökade från 49,7 till 56 procent. Antalet anställda som 
var friska hela året var 211 jämfört med 192 år 2020.

Förväntad utveckling
z Interkommunala kostnader och intäkter kan påverka 

ekonomin kraftigt. Beroende på omständigheter kan 
en tillkommande elev eller en elev mindre påverka 
ekonomin negativt med uppemot 1 miljon kronor.

z De riktade statsbidragen har uppgått till cirka 
20 mnkr per år, men beräknas nu öka. Förbundet 
har beviljats 37 mnkr i bidrag för 2022. Det inne
bär att det finns goda förutsättningar för satsning
ar på mer vuxenutbildning. 
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Kommunalförbundet Hälsingland
Ordförande: marie centerwall 

Förbundschef: matts hildebrand

Verksamhet
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har tre med
lemskommuner: Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker.

KFH ansvarar för medlemskommunernas samhälls
skydd, säkerhet, beredskap, informationssäkerhet, till
stånds och tillsynshantering av alkohol, tobak, folköl, 
receptfria läkemedel samt tillsyn av rökfria skolgårdar 
och miljöer. Enhetens medarbetare arbetar med upp
drag som god man eller förvaltare. I KFH finns också 
funktionen dataskyddsombud. 

Händelser av väsentlig betydelse
Följande händelser av betydelse inträffade:

Avtalet om en gemensam räddningschef och sam
verkan mellan Norrhälsinge Räddningstjänst och 
KFH trädde i kraft den 1 januari. 

Det reviderade Handlingsprogram LSO (lagen om 
skydd mot olyckor) gäller 2019–2023.

En gemensam ledningsorganisation för räddnings
tjänsterna i Hälsingland trädde i kraft i april.

Räddningstjänsterna tecknade en avsiktsförklaring 
om att ingå i ledningsorganisationen Räddningstjänst 
i Samverkan (RiS) från den 1 april 2022. I RiS ingår 
Gästrike Räddningstjänst, Dala Mitt Räddningstjänst 
och räddningstjänsterna i Smedjebackens och Rätt
viks kommuner. 

KFH bistod medlemskommunerna med tillsyn av 
trängsel på serveringsställen enligt den tillfälliga 
lagen (2020:2023) om smittskyddsåtgärder. 
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Måluppfyllelse (enligt mål- och 
styrkortet)

Sammanställningen nedan beskriver målen i verk
samhetsplanen för 2021. 

Mål Analys

Q fastställa förmåga och utrustning i syfte att få ekonomi, en 
utvecklad räddningstjänst med en fördelad förhöjd förmåga 
och spetskompetens som kan nyttjas i hela södra hälsing-
land 

Förmåga och utrustning fastställdes.

Q att förbereda samhällsaktörerna på insatser med pågående 
dödligt våld i offentlig miljö 

Måluppfyllelsen påverkades av pandemin. En pilotutbildning genomfördes 
2020.

Q skylta kommunala badplatser, ange parkeringsförutsätt-
ningar, råd vid badolycka, larmning

Skyltningen på kommunala badplatser genomfördes.

Q att inventera möjligheter och förutsättningar för insats vid 
brand i komplexa och kulturellt viktiga områden där brand-
spridningen är svår att förutse

Projektet Kulturellt viktiga områden genomfördes.

Q de boende >30 min insatstid bättre förutsättningar att före-
bygga och släcka bränder 

Målet uppfylldes inte på grund av pandemin.

Kommentarer till budgetavvikelse och 
utfall

Förbundet redovisade en positiv avvikelse jämfört 
med budget för hela verksamhetsområdet. 

Väsentliga personalförhållanden
Förbundet hade 161 medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 2,2 procent. 

Förväntad utveckling
KFH och Norrhälsinge Räddningstjänst tecknade ett 
avtal om en gemensam räddningschef och samverkan. 
Avtalet får sannolikt betydelse framöver. Vidare finns 
det nya lagkrav som innebär att räddningstjänster 
måste samverka för att skapa större ledningsorganisa
tioner. Förbundet ansluts med övriga räddningstjäns
ter i Hälsingland till ledningsorganisationen RiS 2022. 
I organisationen ingår Gästrike Räddningstjänst, Dala 
Mitt Räddningstjänst och räddningstjänsterna i Smed
jebacken och Rättvik. 

Efterfrågan på professionella förvaltare förväntas 
öka något. 

Lisa
Anteckning
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Inköp Gävleborg

Händelser av väsentlig betydelse
I början av december 2019 träffade medlemskommu
nerna ett avtal om att bevilja Gävle kommun utträde 
ur kommunalförbundet den 1 januari 2020. Förbundet 
lever vidare till dess de avtal som förbundet ingått för 
medlemskommunernas räkning löper ut.

Förbundets nya roll blir bland annat att vara förvalt
are av tidigare ingångna avtal och sträva efter att de 
inte förlängs. Det praktiska arbetet med avtalsförvalt
ningen sköts av hälsingekommunerna.

Några av de större förändringarna var att adminis
trationslokalerna i Söderhamn lämnades, det fysiska 
arkivet överfördes till Ockelbo kommun, itstödet för 
upphandling överfördes till medlemskommunerna och 
ersättningen för utlösen betalades till Gävle kommun. 

Antalet avtal som förbundet nu ansvarar för har mer 
än halverats sedan början av 2020.

Kommentarer till budgetavvikelse och 
utfall
Förbundet redovisade ett negativt resultat om 895 tkr 
jämfört med en budget om – 658 tkr. Anledning
en till att underskott budgeterades var ett beslut om 
att från och med 2020 inte ta ut någon medlemsavgift 
från medlemskommunerna, utan använda det ansam
lade överskottet från tidigare år, till dess förbundet 
avvecklats.

Den negativa avvikelsen mot budget uppgick till 
237 tkr, som till största del förklaras av en engångs
kostnad för överföring av det fysiska arkivet till Ock
elbo kommun (– 232 tkr). I övrigt påverkade bland 
annat arbetsgivaravgift för förtroendevalda och kon
sulttjänster avvikelsen negativt.
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