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Fakta om Bollnäs kommun 
Yta 1 827 km2 

 

Kontaktpersoner hos Bollnäs kommun: 
Kjell Öhrström  tfn 0278-251 40 
Nils Jonsson   tfn 0278-251 42 
Karoline Sundström   tfn 0278-251 43 
Siv Modig  tfn 0278-251 44 
 
Befolkning   
 2011-12-31 2010-12-31 
Invånare totalt  26 193 26 248 
 
2011-12-31 Kommundel Tätort 
Bollnäs 17 147 12 702 
Arbrå  4 216 2 161 
Hanebo/Kilafors 3 499 1 100 
Rengsjö 1 331 293 

  
Sysselsättning 
 
Bofasta arbetande över 16 år 
Näringsgren                                2010  2009 
                                               Antal   %  Antal % 
Jord- o skogsbruk o fiske         488     4,3               489 4,3  
Tillverkning o. utvinning      1 435   12,4  1 451 12,8  
Energiproduktion, vatten-        281     2,4  292 2,6 
försörjning, avfallshant.    
Byggverk o fast verksamh    1 152    10,0  1 127 9,9 
Handel o transport                1 784    15,5  1 707 15,0 
Hotell o restauranger               324      2,8              284           2,5 
Finansiell vht o. företagstj       988      8,5   942 8,3 
Utbildning och forskning     1 415    12,3  1 433 12,6 
Vård och omsorg                  2 391    20,7  2 350 20,7 
Info,komm,civila mynddigh   724      6,3    688 6,0 
Personal o kultur tjänst mm    409      3,5  428 3,8 
Ej spec. verksamhet                152      1,3  172 1,5 
SUMMA                           11 543  100,0   11 363 100,0 
Källa: AMPAK från SCB 
 

Större arbetsplatser i kommunen 2011  
 Antal anst 
Bollnäs kommun offentlig förvaltning 2 575 
Landstinget inom hälso- och sjukvård,  
Bollnäs kommun kultur, utbildning mm 582 
Fortum AB el och callcenter 220 
PASS Team AB omsorgsverksamhet 210 
Bruks AB verkstadsindustri 134 
Neuropsyk i Bollnäs AB vård 130 
Samhall AB städservice, basenhet 115 
SNA Europe AB verkstadsindustri 106 
UPS administration frakter 80 
Aleris Hälsocentr Bollnäs AB  vård 75 
Svenska Kyrkan kyrklig verksamhet 65 
Kilafors Industri AB verkstadsindustri 60 
Vallsta Skogsmaskiner AB skogsarbete m m 50 
Hedens Omvårdnadscenter AB vård 50 
Aros Quality Mekatronik AB verkstadsindustri 47 
 
Källa: Information från företagen , dec 2011 
 
 
 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2010-2014 
  Mandat 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 14 
Folkpartiet Liberalerna (fp) 5 
Vänsterpartiet (v)  2 
Sjukvårdspartiet (svp)  2 
Miljöpartiet De Gröna (mp) 1 
                                                                             S:a               24           
Bollnäspartiet (bp)                                                                     6 
Moderata samlingspartiet (m) 5 
Centerpartiet (c)  5 
Kristdemokraterna (kd)  2 
                                                                             S:a               18   
Sverigedemokraterna (sd)  3 
SUMMA  45 
 
 

Kommunal utdebitering 
     87-88 92-94 1995 1996 97-98 1999 00-04 06-08 2009 10-11 12- 
Borgerliga kommunen   16,50 18,501 19,992 20,173 20,244 20,405 20,90 20,90 20,90 20,90 20,646 
Landstinget    13,75 11,751 10,262 10,083 10,014   9,855 10,35 10,67 10,87 11,17 11,436 
SUMMA    30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 31,25 31,57 31,77 32,07 32,07 
Kyrkan, skatt/avgift (medeltal) 7 011, 01,35 01,31 01,31 01,33 01,33 01,33 01,33 01,39 01,39   1,39   1,39

 
 

Specifikation för skatt/avgift 2012 
 Kommun Lands- Församling Summa 
  tinget   inkl.stift8 Skatt/avgift 
S:a skatt/avgift 20,64 11,43 1,39 33,46 
 
Församlingarna ingår i Bollnäs-Ovanåkers Kyrkliga Samfällighet  
 

 
 
 

1) Skatteväxling med 2 kr pga Ädelreformen. 
2) Skatteväxling med 1,49 kr pga särskolan och särskilda omsorgen. 
3) Skatteväxling med 0,18 kr pga psykädel. 
4) Kompletterande skatteväxling med 0,07 kr pga övertagande av 

särskolan och särskilda omsorgen. 
5) Skatteväxling med 0,16 kr pga naturbruk- o omvårdnadsutbildning. 
6) Skatteväxling med 0,26 kr pga kollektivtrafik. 
7) Skatt till kyrkan har tagits bort och ersatts med avg fr o m  2000. 
8) Avser kyrkoavgift 0,98 kr, begravningsavgift 0,37 kr samt avgift till 

stiftet 0,04, s:a 1,39. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Samhällsekonomin och den kommunala ekonomin 
Världsekonomin var under inledningen av 2011 på väg upp ur den djupaste svackan på 
decennier Den svenska arbetsmarknaden såg ut att ta fart under 2011. Antalet personer som 
varslats om uppsägning hade sjunkit från mycket höga nivåer till mer normala nivåer. 
Under sommaren och tidig höst försämrades den ekonomiska utvecklingen inom EU-området 
dramatiskt. Oron för euron ökade. Trots fortsatt starka svenska tillväxttal står det alltmer klart 
att även den svenska ekonomin är på väg att försvagas  
 
I nedanstående tabell presenteras ett antal nyckeltal för svensk ekonomi, vilket visar 
verksamhetsåret avseende konjunkturen och förväntningar inför 2012 och 2013. 
 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuella förändringar om inte annat anges

2009 2010 2011 2012* 2013*
BNP -5,0 5,3 4,6 1,6 2,5
Sysselsättning timmar -2,4 1,9 1,3 -0,2 0,2
Arbetslöshet 8,4 8,4 7,6 7,9 7,9
Konsumentprisindex -0,5 1,2 3,0 1,6 1,6
* Prognoser

Källa:SKL

 
 
Skatteunderlagsutvecklingen är av stor betydelse för en kommuns intäktsutveckling. Vid 
oförändrad skattesats kan den sägas indikera en kommuns möjligheter att öka en verksamhets 
ekonomiska utrymme. Kommunen kan också öka sitt ekonomiska utrymme genom att 
effektivisera verksamheten och frigöra låst kapital som finns investerat i 
anläggningstillgångar.   
 
I nedanstående tabell presenteras SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 
skatteunderlagsprognos för riket. 
 
Skatteunderlagsprognos
Procentuell förändring

2010 2011 2012* 2013*
SKL,dec 2011 2,16 2,9 3,5 3,3
SKL, okt 2011 2,1 2,6 3,5 3,2
BP, sep 2011 2,3 2,3 3,3 3,8
ESV, sep 2011 2,4 3,1 3,7 4,2

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket och Regeringen  
 
För Bollnäs vidkommande beräknades i slutet av 2010 de kommande skatteintäkterna 2011 
till 873 mkr, en uppräkning med 0,5 procent från 2010. Utfallet blev 898 mkr, det vill säga 25 
mkr mer än beräknat. Bollnäs kommuns svaga skatteunderlagsutveckling kompenseras delvis 
av det så kallade utjämningssystemet. Detta bidrag redovisas under rubriken generella 
statsbidrag i resultaträkningen. Under 2010 erhöll kommunerna ett särskilt konjunkturellt 
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statsbidrag som inte erhållits 2011. Detta är en av förklaringarna till att de generella 
statsbidragen minska från 347 mkr till 338 mkr 2011.   

 

Utveckling i Bollnäs kommun 
Befolkning 
Antalet invånare har under året minskat med 55 personer, vilket innebär ett invånarantal på 
26 193 vid årsskiftet 2011/2012.  
 
Antalet födda var 243 (284) vilket motsvarar genomsnittsnivån de senaste tio åren. Antalet 
avlidna var 353 (324) vilket är ungefär vad man kan förvänta utifrån invånarnas åldersstruktur 
och förväntade medellivslängd. Antalet inflyttade var 1124 (1 071) och det är en ökning 
jämfört med föregående år. Antalet utflyttade var 1068 (965) vilket är betydligt fler än 
föregående år. 
 
Sedan 2003 redovisar Bollnäs kommun närmast en konstant befolkningsnivå vilket skiljer sig 
från utvecklingen för angränsande kommuner som haft kraftiga minskningar. 
  
Arbetsmarknad 
 
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgick i december 2010 till 
1 677 personer. Motsvarande period 2011 var det totala antalet öppet arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd 1 597 personer.  
 
Arbetslösheten har därigenom minskat med 80 personer (- 4,8 %). 
 
Det totala antalet nystartade företag under 2010 uppgick till 153 stycken. Det totala antalet 
nystartade företag under 2011 uppgick till 168 stycken.  
 
Antalet nystartade företag har därigenom ökat med 15 st (9,8 %). 
 
Det totala antalet aktiva verksamheter i kommunen ökade under 2011 med 137 och uppgick 
vid årets slut till 2 828, vilket är en ökning med 869 verksamheter sedan årsskiftet 2003. Sett 
till antalet statliga och kommunala enheter vilka uppgick till 102 av den totala mängden vid 
mätningen har inga större förändringar skett sedan 2003. Däremot har antalet privata 
arbetsplatser per 1000 invånare sedan år 2003 ökat från 111 till att år 2011 ligga på 142. År 
2010 låg antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare på 120.  
 
Antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare har därigenom ökat med 22 (18,3 %). 
 
Marknadsförsörjningen, dvs. den del av människors inkomster som kommer direkt från den 
privata sektorn uppgick 2009 till 43,3 %. Marknadsförsörjningsgraden ökade därefter under 
2010 och kom att hamna på 44,4 %. 

Årets resultat 
Årets resultat blev -32 mkr jämfört med 2 mkr för år 2010. Avvikelsen mot budget inklusive 
tilläggsbudget blev -22 mkr. Koncernens resultat uppgick till -22 mkr vilket kan jämföras med 
+12 mkr 2010.   
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag (exklusive 
avskrivningar) 
Nettokostnadernas andel av statsbidrag och skatteintäkter visar hur stor del av dessa som går 
till den löpande driften. Denna andel bör inte vara större än 90 procent för att kommunen ska 
ha utrymme för nödvändiga investeringar och en konsolidering och därmed en god ekonomisk 
hushållning. Resultatet bör således långsiktigt förbättras. Kommunens nettokostnader i 
förhållande till skatteintäkterna för år 2011 uppgick till  103 (101) procent.  

Budgetavvikelser 
Den totala avvikelsen mot budget uppgick till 22 mkr inklusive tilläggsbudget. 
Verksamhetens nettokostnader gav ett underskott på 43 mkr, skatteintäkter och generella 
statsbidrag ett överskott på 22 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 6 mkr. Vidare har 
resultatet belastats med 7 mkr som en följd av förändrad diskonteringsränta vid beräkning av 
pensionsskulden.  Noterbart är att barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 
0,6 mkr, Nämnden för Lärande och Arbete ett överskott på 1,2, Tekniska nämnden ett 
överskott på 8,0 mkr och Kommunstyrelsen ett överskott på 5,2 mkr. Socialnämnden å sin 
sida redovisar ett underskott på 8,6 mkr I övrigt framgår avvikelserna av driftredovisningen 
och kommenteras under respektive nämnd. 
 
Årets resultat har påverkats av betydande ej budgeterade kostnader för pensioner. De ej 
budgeterade posterna fördelar sig på förändring av diskonteringsränta 7,4 mkr och nytt 
pensionsberäkningsföretag KPA med annan beräkningsmodell än SPP vilket resulterat i en 
tillkommande post på ca 7 mkr. Ovan nämnda pensionsposter har ingen effekt långsiktigt på 
kommunens ekonomi utan är av ren periodiseringskaraktär.            
 

Investeringar 
Bruttoinvesteringarna 2011 uppgick till 101 mkr jämfört med 109 mkr år 2010. Den 
budgeterade investeringsvolymen inklusive tilläggsbudget uppgick till 185 mkr brutto. För 
2012 finns en budgeterad investeringsvolym på 57 mkr. Därutöver tillkommer investeringar 
på 44 mkr som budgeterats under 2011 men inte förbrukades under 2011. 
Investeringsvolymerna har för 2011 och i budgeten för 2012 nedbringats i volym men är 
fortsatt i det högre intervallet för vad kommunens ekonomi tillåter. Investeringarna redovisas 
ytterligare i investeringsredovisningen. 

Värdejustering anläggningstillgångar 
Kommunen och kommunkoncernen har ett betydande innehav av materiella 
anläggningstillgångar. Enligt gällande redovisningsregler utfärdade av Rådet för kommunal 
redovisning (11:1) skall avskrivningsbeloppen avspegla hur tillgångars värde och/eller 
servicepotential successivt förbrukas. I 2011 års räkenskaper har korrigeringar med 10 mkr 
gjorts av det bokförda värdet på kommunens fastigheter för att bättre återspegla värdet. 
Justeringen redovisas som nedskrivning. 
Följande objekt har nedskrivits: 
 Ridstall Nytorp     7,5 mkr 
                                                      Övrigt                    2,5 mkr  
Nedskrivningarna är angivna som att-satser och är således föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. Om nedskrivningen ej sker förbättras årets resultat med motsvarande 
belopp. I framtagandet av årets årsredovisning har Ekonomikontoret och 
Förvaltningsledningsgruppen funnit det motiverat och väl grundat att föreslå denna 
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nedskrivning med utgångspunkt från de värderingar och förändrade driftsförutsättningar som 
föreligger avseende dessa fastigheter.   
 
 

Likviditet och finansnetto 
Likviditeten är positiv enär Bollnäs Energi AB återbetalat ett lån till kommunen. Bollnäs 
Energi AB har finansierat låneåterbetalningen genom upptagande av externt lån hos 
Kommuninvest.  Totalt beviljad checkräkningskredit uppgår till 100 mkr. Finansnettot för 
2011 uppgick till + 14 mkr jämfört med + 9 mkr 2010.  

Skatteintäkter 
Enligt god redovisningssed ska kommuner och landsting tillämpa en särskild periodisering av 
skatteintäkterna. Det innebär att skatteintäkterna ska omfatta preliminära månatliga 
skatteinbetalningar, prognos över beräknad slutavräkning för bokslutsåret samt skillnaden 
mellan preliminär slutavräkning och faktisk slutavräkning avseende året före bokslutsåret = 
inkomståret. Se vidare under not 4. 

Låneskuld och soliditet 
Kommunens policy är att lånefinansiera investeringar i affärsmässig verksamhet, det vill säga 
vatten och avlopp samt affärs-/industrilokaler. Vid årets slut uppgick den totala låneskulden 
till 75 mkr inklusive leasing, varav kortfristig del 5 mkr. Den totala låneskulden avseende 
anläggningslån uppgick vid årsskiftet till 2 867 kronor per invånare. Den genomsnittliga 
räntesatsen på den långfristiga skulden uppgår till drygt 4 procent.  
 
Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet 
desto mindre skulder och därmed stabilare ekonomi. Enligt den nya redovisningslagen skall 
kommuner inte räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 1998, som en avsättning 
eller skuld. Förfarandet strider, i princip mot god redovisningssed och ger en för positiv bild 
av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår kommunens soliditet till  67 (72) 
procent medan den verkliga soliditeten uppgår till 21 (33) procent. 

Pensionsmedelsförvaltningen 
Finansieringen av kommunernas pensionsåtaganden har tidigare byggt på tilliten av en ständig 
tillväxt och möjligheten att finansiera dessa via kommunalskatten. Dagens situation ser 
väsentligt annorlunda ut. Den offentliga sektorns finansiella problem parat med kommande 
behovstillväxt på kommunal service innebär att framtida pensionsutbetalningar ytterligare 
belastar utrymmet för kommunal verksamhet. 
 
Bollnäs kommun har sedan 1980-talet avsatt medel för finansiering av kommande 
pensionsutbetalningar. Avsättningen var till en början mer symbolisk, först under början av 
1990-talet har pensionsavsättningarna varit av större omfattning. Kommunens sammanlagda 
pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till cirka 914 mkr medan pensionsfondens värde uppgick 
till 412 mkr.  
 
 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst 
lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 
100%. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95% 
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av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna 
nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Pensionsportföljens risknivå är för närvarande hög. Risken att pensionsportföljen 
skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är mycket stor med dagens portfölj. 
Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade 
pensionsskulden, är 96,5% för närvarande.  

Risköversikt Avkastning
2011-12-31 2011-11-30

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 412,4 0,6%
Marknadsvärderad skuld 427,4 3,3%
Marknadsvärderad konsolidering 96,5% -2,5%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 60,5% 59,9%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 60,5% 29,3%

 
 
 
 
Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan 
förväntas vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten 
erhålls genom att skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket 
renderar i ett troligt medelvärde samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger 
en indikation på sannolikheten att kommunen klarar det övergripande 
förvaltningsmålet samt hur stor risken är.  
 

Simulerad konsolidering vid årsskiftet Förväntad Jämfört med
konsolidering idag

Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2012/2013
Medelvärde 97,1% 0,6%
5% högsta 105,0% 8,5%
5% lägsta 90,0% -6,5%
0,5% lägsta 87,3% -9,2%

 

 
Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 412,4 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

Övergripande limiter enligt placeringspolicy Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2011-12-31 2011-12-31 Min Max

Likvida medel 70,8 17,2% 0% 25%
Räntebärande värdepapper inkl upplupna räntor 276,5 67,0% 40% 90%
   - nominella räntor 123,8 30,0% 20% 45%
   - realräntor 152,7 37,0% 20% 45%
Aktier 65,1 15,8% 10% 60%
   - svenska 22,1 5,4% 5% 30%
   - utländska 42,9 10,4% 5% 30%
Totalt 412,4 100%

Limiter

 
 
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.  
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TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier - 5%
Globala aktier - 10%
Nom räntor - 30%
Realräntor - 37%
Kassa - 17%

 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill 
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således 
konsolideringen vilket gåtts igenom ovan.  
 
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika 
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn 
sedan det föregående rapporteringstillfället. 
 

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Räntebärande tillgångar OMRX REAL 0,8% 2,6% -1,8%
Svenska aktier SIX PRX 0,6% 1,1% -0,5%
Globala aktier MSCI TR World (SEK) 1,0% 1,8% -0,7%

Källa för index:  Bloomberg
 

 
Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Asset Management. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att 
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva 
upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. 

 
Likvidöverföring från pensionsmedelsförvaltning  
Enligt fastställd placeringspolicy från 2007 ska ett visst belopp tas ut från pensionsfonden för 
att lindra likviditetspåfrestningen som utbetalningarna från ansvarsförbindelsen innebär. För 
2010 innebär det enligt gällande strategi 12,3 mkr och för 2011 13,7 mkr. För många 
kommuner och landsting, däribland Bollnäs kommun, så ser förutsättningarna annorlunda ut 
än vad de gjorde för ett antal år sedan när uttagsstrategierna fastställdes. Detta innebär att 
många kommuner och landsting inte alltid har behov av att ta ut medel enligt fastställd 
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strategi. I sådana fall hålls medlen inne i pensionsfonden och fortsätter att förvaltas långsiktigt 
och används när behovet är större än idag. 
 
I det fall Bollnäs kommun inte har behov av likviditet från pensionsfonden enligt fastställd 
strategi så har kommunens förvaltare föreslagit att årets uttag hålls inne och förvaltas vidare. 
Med tanke på den relativt låga risken, goda riskmarginalen och den stora andelen räntor och 
likviditet (totalt cirka 75 procent) så föreslås inga förändringar i förvaltningsstrategin eller 
portföljens sammansättning. Ekonomikontoret har följt förvaltarens förslag och således inte 
likvidöverfört årets möjliga uttag till kommunens kassa eftersom likviditetsbehov inte 
förelegat.  

 

God ekonomisk hushållning och balanskravet 
Enligt kommunallagen (KL 8 kap. 4§) ska  kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Detta innebär, något förenklat, att kommunens intäkter ska överstiga kommunens 
kostnader. Ansvaret gäller även för sådan verksamhet som drivs i annan juridisk person såsom 
kommunägda bolag.   
 
Om kommunen uppvisar ett negativt resultat måste underskottet enligt balanskravet återställas 
inom de tre nästföljande åren. Kommunfullmäktige kan besluta att återställande inte ska ske 
förutsatt att synnerliga skäl föreligger och att beslutet är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. 
 
Bollnäs kommun uppvisar ett negativt resultat på 32 mkr, efter att realisationsvinster 
avräknats. Resultatet har påverkats av kommunens tecknande av avtalspensioner, SAP-Ö. I 
enlighet med propositionen 2003/2004:105 anses det rimligt att betrakta tecknandet av 
avtalspensioner som synnerliga skäl i en balanskravsberäkning då åtgärden syftar till att 
uppnå god ekonomisk hushållning i kommunen. Även den del av ökade pensionskostnader 
som sammanhänger med diskonteringsränteförändring skall enligt SKL kunna hänföras till 
kategorin synnerliga skäl. I vissa fall kan även strukturkostnader som i framtiden leder till 
minskade kostnader för kommunen rubriceras under rubriken synnerliga skäl. Bollnäs 
kommun är inne i en strukturomvandling avseende skolstruktur. Som ett led i denna 
omvandling har beslut om skolnedläggelse avseende kommunens Naturbruksgymnasium 
fattats. Beslut om försäljning av fastigheten har även det skett. I samband med detta har en 
översyn skett avseende fastigheternas bokförda värden. Även denna post bedöms kunna 
inrymmas inom begreppet synnerliga skäl. Balanskravsutredningen visar därmed att 15 mkr 
av kommunens resultat inte behöver återställas med hänvisning till synnerliga skäl. Detta 
innebär således ett balanskravsresultat på - 17 mkr        
 
Kommunen har särskilda medel för att klara framtida pensionsutbetalningar utöver vad som 
stadgas enligt god kommunal redovisningssed 412 (403 mkr.).  
 
(mkr) 2011 2010 2009 2008 2007
Resultat -32 2 126 0 29
-Reavinst 0 0 -117 0 -10
+Synnerliga skäl 15 3 19 0 0
Balanskravsresultat -17 5 28 0 19  
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Syftet med den kommunala verksamheten är inte att få ekonomisk avkastning på 
skattebetalarnas pengar, utan att bedriva en bra och kostnadseffektiv verksamhet för 
kommuninvånarna i enlighet med politiskt fattade beslut.  
 
Bollnäs kommun har ett antal övergripande ekonomiska mål och nämnderna har egna mål 
som syftar till att bedriva verksamheten med en ekonomi i balans och i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. En viktig del av uppföljningen utgörs av ”målstyrning”. Denna 
uppföljning redovisas under respektive förvaltning. 

Överskotts- och underskottshantering/lokalt eget kapital  
Fullmäktige har i sitt beslut avseende fördjupade principer för styrning och uppföljning i 
Bollnäs kommun fastslagit att följande regler för att överföra resultat mellan budgetåren avseende 
driftredovisningen gäller: 
 

• Överföring av över- respektive underskott ska föregås av en beredning där respektive 
nämnds verksamhet och utfall analyseras. 

• Vid överföring gäller att hela det förhandlade underskottet medförs till kommande år. 
• Av förhandlat överskott överförs 75 procent. Det förhandlade överskottet får inte överstiga 

nämndens totala överskott. För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras över 
till kommande år. 

• Beslut om överföring fattas av kommunfullmäktige. 
• Resultatöverföring ska ligga som en del av kommunens Eget kapital men uppdelat per 

nämnd. 
• Nämnden har själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt 

ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom två år. 
  
Efter att fullmäktiges beslut om dispositionen av årets resultat, påverkas respektive nämnds 
egna kapital Det egna kapitalet per nämnd efter 2010 års bokslut framgår av not 15. 

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken 
inverkan några av dessa har, beräknat på 2011 års förutsättningar: 
 
(mkr)
Löneökning med 1% -9
Prisökning varor och tjänster med 1% -3
10 årsarbetare 4
Förändring av utdebitering med 10% +/-4
Förändring av generella statsbidrag med 1% +/-2
100 invånares påverkan på skatt,
inkomstutjämning, generellt statsbidrag mm +/-4   
 

Kommunövergripande styrkort. 
I samband med beslutet om 2011 års budget antog fullmäktige ett nytt koncernövergripande 
styrkort. Styrkortet innefattar fem perspektiv, medborgare, utveckling, ekonomi, medarbetare 
och arbetssätt. Styrkortet är konstruerat på ett sådant sätt att det anger en koncernövergripande 
dimension så att en ”summering” av underliggande styrkort kan göras. Styrkortet verifierar 
således hur väl kommunen lyckas med sin vision. Endast perspektiven medborgare och 
arbetssätt tenderar att vara uppfyllda medan perspektiven utveckling, ekonomi och 
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medarbetare har fortsatt mycket kvar för att uppnå uppsatta mål. Kommunens resultat  enligt 
styrkortet skall årligen överskottet uppgå till minst 1% av de samlade skatteintäkterna 
(skatteintäkter och generella statsbidrag).  Under perioden 2009-2011 har resultatet uppgått 
till 10 mkr, 2 mkr samt -32 mkr dvs tillsammans -20 mkr. Balanskravsresultatet för samma 
period uppgår till + 16 mkr. Med det finansiella målet som utgångspunkt, borde kommunen 
under dessa tre år, genererat ett sammanlagt överskott på 36 mkr.        
 
Styrkortet presenteras under särskild rubrik.  
 
Ett nytt styrkort har tagits fram för 2012 som mer stringent möjliggör uppföljning. 
 

Framtidsbedömning 
Återhämtningen i världsekonomin har kommit av sig. Det beror främst på den djupa 
skuldkris, som råder i ett antal euroländer. Bristande förtroende för de mest skuldsatta 
länderna och osäkerhet om hur krisen skall hanteras påverkar även kommunernas ekonomi. 
 
Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism 
om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken 
för en akut skuldkris har lättat något. SKL:s bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi 
tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir dock i år och 
nästa år väsentligt svagare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer därför att stiga 
något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka 
skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. 
Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre än vad 
SKL tidigare räknat med. 
 
SKL:s bedömning utgår från att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade former. Även 
med ett lyckligt slut kommer det dock ta tid innan förtroendet återvänder och oron på de 
finansiella marknaderna lägger sig. SKL:s utgångspunkt är att oron för ett eurosammanbrott 
kvarstår, men att sannolikheten för och förväntningarna om en positiv lösning gradvis växer. 
Trots detta i huvudsak positiva anslag antas det svaga tillståndet i framförallt södra Europa 
bestå under lång tid framöver. 
 
Enligt SKL:s bedömning kommer utvecklingen - både i Sverige och i övriga Europa - att vara 
som svagast under vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulensen på de finansiella 
marknaderna lägger sig påbörjas en återhämtning av den internationella konjunkturen. 
Marknadstillväxten för svensk export ökar också. För många länder riskerar dock 
återhämtningen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. Men ökad draghjälp från 
exportindustrin i kombination med gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan gör att 
svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med 2014. Även sysselsättningen 
beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner till 6 procent. 
Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig att också skatteunderlaget 
fortsätter växa i god takt. 
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Personalredovisning  
Antalet årsarbetare 
Den 31 december 2011 hade Bollnäs kommun  2 452 årsarbetare. Uppgiften avser 
tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön, omräknat till heltid. En minskning med 
53 årsarbetare jämfört med 2010 i gruppen tillsvidareanställda.  
 
Andelen visstidsanställda av totala antalet månadsavlönade har ökat men utgör ändå bara 
7,1 %.   
 
Av totalt 2 575 anställningar var  2 392 tillsvidare- och  183 visstidsanställningar. 
Tillsvidareanställningarna minskade medan antalet visstidsanställningar ökade. Barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Kommunstyrelseförvaltningen är de förvaltningar som 
minskat antalet tillsvidareanställningar, 58 respektive 7.  
 
Trettiosex medarbetare över 61 år inom Barn- och utbildningsförvaltningen slutade sin 
anställning genom särskild avtalspension. Detta motsvarade 27 årsarbeten.  
 
Antal anställda per anställningsform den 31 december 2009, 2010 och 2011. 
År Tillsvidare Visstid Totalt antal 

månadsavlönade 
Tillsvidareanställda 

omräknat i antal 
årsarbetare 

2009 2 487 145 2 632 2 381 
2010 2 457 131 2 588 2 352 
2011 2 392 183 2 575 2 299 

 
Begreppet anställningar skiljer sig från antalet anställda. En person kan ha flera 
anställningar vilket innebär att antalet anställningar för kommunen normalt är fler än 
antalet anställda. 
 
Utöver månadsavlönad personal finns timavlönade medarbetare anställda för kortare tid. 
Anhörigvårdare och personliga assistenter anställda enligt PAN-avtalet finns inte heller 
med i redovisningen i tabellen ovan. Bollnäs kommun sköter löneadministration för 
Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Bollnäs Energi AB, Helsinge Net Bollnäs AB 
och Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB. Tillsammans utbetalas drygt  3 700 löner och 
arvoden varje månad.  
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Tillsvidareanställda per verksamhetsområde 
Av Bollnäs kommuns tillsvidareanställda arbetar 90 procent inom skola och omsorg. 
Gruppen övriga (10 procent) arbetar inom gatu- och fastighetsskötsel, kultur- och 
fritidsverksamhet, kommungemensam centraladministration samt arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor. Den gruppen minskade med 5 tillsvidareanställda. Antalet 
tillsvidareanställda inom skola och barnomsorg minskade med 60 medarbetare jämfört 
med föregående år. Inom verksamhetsområdet äldre- o handikappomsorg samt individ- o 
familjeomsorg var antalet tillsvidareanställda i stort sett oförändrat. 
 
Tillsvidareanställda per verksamhetsområde den 31 december2009, 2010 och 2011. 
Verksamhet År 2009 År 2010 År 2011 
Barnomsorg 296 299 292 
Handikappomsorg 257 257 256 
Individ- och familjeomsorg 55 57 53 
Skola 939 915 862 
Äldreomsorg 699 686 691 
Övrigt 242 243 238 
Totalt 2 487 2 457 2392 
 
Tillsvidareanställda per verksamhet 31 dec 2011. 

 

Köns- och åldersstruktur 
Bollnäs kommun hade 2 392 tillsvidareanställda den 31 december 2011, 80 procent 
kvinnor och 20 procent män. Inom Socialförvaltningen var fördelningen 89 % kvinnor 
och 11 % män.   
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 96, 1 procent. Jämfört med föregående år 
hade den ökat med 0,4 procentenheter.  Det är sysselsättningsgraden för kvinnorna som 
ökat. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnorna var 95, 8 procent och för männen 
97, 3 procent. Av kommunens 1 917 tillsvidareanställda kvinnor arbetade 89 % heltid och 
av männen 93 %.  
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Medelåldern för tillsvidareanställda var 48,2 år, en ökning med 0,1 år från 2010.  
Medelåldern för kvinnorna var 48,3 år och för männen, 47,9 år. Teknik-, service och 
fritidsförvaltningens medarbetare hade högsta medelåldern på 49,8 år.  
 
I Bollnäs kommuns styrkort finns ett mål att Bollnäs kommun ska ha en tryggad 
personal- och kompetensförsörjning. För att avläsa resultatet sattes mätetalen; 30 % av 
medarbetarna ska vara under 40 år, 25 % 40 -49 år, 25 % 50 – 59 år och 20 % 60 år eller 
äldre. 
Utfallet visar att åldersgruppen under 40 år utgjorde 23 %, åldersgrupperna 40 – 49 år  
28 %, 50 – 59 år 34 % och gruppen 60 år eller äldre 15 %.  
 
Åldersfördelning tillsvidareanställda, Bollnäs kommun 31 dec 2011 

  
 
 
Totalt antal tillsvidareanställda fördelat per verksamhet med rekryteringsbehov pga 
kommande pensionsavgångar.  

Verksamhet 

Antal tv-
anställda 

per verksamhet

Varav  i åldern  
62-67 år, 

antal 

Varav  i åldern  
62-67 år, 
 procent 

Förskola 273 33 12% 
Gymnasieskola 336 39 12% 
Grundskola 412 41 10% 
Gem adm ped vht 76 18 24% 
Äldreoms, 
ord.boende 259 26 10% 
Äldreoms, srsk 
boende 388 51 13% 
Insatser LSS 206 18 9% 
Politisk o gem vht 64 13 20% 
Totalt 2014 239 12% 
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Lön 
Medellönen för en heltidstjänst bland tillsvidareanställda var den 31 december 2011, 
24 194 kr/månad. Kvinnornas medellön var 23 733 kr/månad och männens 26 067,  
kr/månad. Jämfört med år 2010 ökade medellönen för kvinnor med 417 kr/månad  
(1,8 procent) och männens med 342 kr/månad (1,3  procent).  
 
Antalet övertidstimmar under året för månadsavlönad personal var 7 291 timmar, en låg 
siffra i förhållande till det totala antalet arbetade timmar som var 3,7 miljoner. 

Sjukfrånvaro 
Ett koncernövergripande mål för Bollnäs kommuns medarbetare är att de ska ha en god 
arbetsmiljö. Mätetalet för målet en god arbetsmiljö har satts till att sjukfrånvaron inte ska 
överstiga 5 procent av ordinarie arbetstid. Målet nåddes inte då sjukfrånvaron ökade 
under 2011 jämfört med förra året och utgjorde 5,2 % av den ordinarie arbetstiden. Fem 
procent av den ordinarie arbetstiden motsvarar ca 12,5 arbetsdagar för en årsarbetare.  
 
Nedanstående tabell visar sjukfrånvaron för alla anställda i Bollnäs kommun under 2011 
fördelad per kön. Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till ordinarie arbetstid.  
 
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid per kön år 2011. 
Kön Total sjukfrånvaro i procent Varav långtidssjukfrånvaro* i procent 
Kvinnor 5,8 41,1 
Män 3,0 31,5 
Total 5,2 40,0
*Långtidssjukfrånvaro = sjukfrånvaro i mer än 60 dagar. 
 
 
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid per åldersgrupp år 2011. 
Åldersintervall Total sjukfrånvaro iprocent Varav långtidssjukfrånvaro* i 
0–29  4,6 8,7
30–49  5,3 41,7 
50 år och äldre 5,3 44,7 
Totalt 5,2 40,0 
*Långtidssjukfrånvaro = sjukfrånvaro i mer än 60 dagar. 
 
Sjukfrånvaron har minskat varje år från år 2005 till år 2010. Däremot har den ökat något 
under år 2011.  
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Sjukfrånvaro per kön, Bollnäs kommun åren 2005–2011. 
Sjukfrånvaro per kön åren 2005-2011 
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Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Jämfört med år 2010 har kvinnornas 
sjukfrånvaro ökat medan männens sjukfrånvaro minskat. Långtidssjukfrånvaron fortsätter 
minska, vilket beror på att den tidsbegränsade sjukersättningen upphört som 
ersättningsform. Jämfört med år 2010 innebar det en minskning med 17 000 timmar. 
Följaktligen är det korttidssjukfrånvaron som ökat.  Sjukfrånvaron ökar i alla 
åldersgrupperna. Dock har den ökat mindre i åldersgruppen 50 år och äldre.   
 
Sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro kvinnor och män, per åldersgrupp, 2008–2011 
                   År 
 2008 2009 2010 2011
Total sjukfrånvaro  5,3 4,9 4,7 5,2
- varav långtidssjukfrånvaro 53,4 47,9 42,0 40,0
Sjukfrånvaro per kön 
- kvinnor 6,0 5,6 5,2 5,8
- män 3,0 3,1 3,2 3,0
Sjukfrånvaro per åldersgrupp 
- 0–29 år 3,8 4,0 3,3 4,6
- 30–49 år 5,2 4,4 4,7 5,3
- 50 år och äldre 5,6 5,7 5,0 5,3
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Rehabilitering 
Sjukfrånvaron följs upp löpande varje månad. Chefer får signal vid krav om 
rehabiliteringsutredning genom datasystemet Adato. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro 
genomförs hälsosamtal av företagshälsovården. 
Försäkringskassan och Bollnäs kommun har samverkansavtal.  
Rehabsamverkansgruppen är ett samarbete mellan Försäkringskassan, 
företagshälsovården, fackförbundet Kommunal och Bollnäs kommuns två större 
förvaltningar.  
Bollnäs kommun fortsätter erbjuda fysisk träning vid sim- och sporthallens gym för 
sjukskrivna och anställda som visat signaler på ohälsa. Gruppen leds av en legitimerad 
sjukgymnast.  
Anställda erbjuds köpa subventionerade årskort för motionsaktiviteter vid kommunens 
sim- och sporthallar.  

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts.  Dessutom har 
utbildningar riktade till chefer genomförts inom områdena, stresshantering, rehabilitering 
och anpassning, alkohol och riskbruk samt systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts. 
  
Bollnäs kommun har en policy för att nå målet att bli en arbetsplats med tobaksfria 
arbetstider. Tobaksanvändningen har minskat, men målet med helt tobaksfri arbetstid har 
fortfarande inte uppnåtts. 
 
Under året har Bollnäs kommun tillsammans med fem andra kommuner i länet deltagit i 
ett samverkansprojekt om Hälsofrämjande ledarskap. Projektet som kommer att pågå tom 
juni 2013 har som mål att öka kunskapen om sambanden mellan arbete och hälsa samt de 
faktorer som bibehåller och utvecklar hälsa. 

Jämställdhet 
Bollnäs kommun en arbetsplats för alla är en policy om likabehandling som tagits under 
året.  
Bollnäs kommun erbjuder alla tillsvidareanställda heltid.  
En halvdags utbildning om jämställdhet och mångfald har genomförts. 
Socialförvaltningen har utbildat närmare 700 medarbetare i jämställdhet.  

Personalförsörjning 
Kommunen står inför en stor utmaning då en stor del av de anställda går i pension under 
de närmaste åren. För att klara dessa utmaningar erbjuder vi bland annat feriearbete för 
16 – 17 åringar samt praktik till högskolestuderande under sommaren. Dessutom har vi 
tagit emot studenter för praktik inom ramen för sin utbildning. 
 
Framtida kommunala ledare - ett utvecklingsprogram för att identifiera och attrahera 
framtida ledare och utbilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Programmet 
är en samverkan mellan fem Gävleborgskommuner och målet är att trygga den framtida 
ledarförsörjningen. Deltagarna nominerades av sina chefer. Från Bollnäs kommun deltog 
tre medarbetare.   
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not Budget Utfall Avvikelse Utfall
2011 2011 2011 2010

Intäkter 1 565 994 487 440 -78 554 514 046
Kostnader 2 -1 740 238 -1 698 117 42 121 -1 672 963
Avskrivningar 3 -55 000 -61 758 -6 758 -62 514

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 229 244 -1 272 435 -43 191 -1 221 431
 
Skatteintäkter 4 873 000 898 098 25 098 867 781
Generella statsbidrag 5 338 000 335 247 -2 753 346 827
Finansiella intäkter 6 16 000 19 766 3 766 12 946
Finansiella kostnader 7 -8 000 -5 438 2 562 -3 666
Jämförelsestörande finansiell kostnad 8 0 -7 390 -7 390 0

ÅRETS RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER -10 244 -32 152 -21 908 2 457

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

ÅRETS RESULTAT 9 -10 244 -32 152 -21 908 2 457

Sammanställning kommunen 2011.xls
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Not 2011 2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 9 -32 152 2 457
Justering för av- och nedskrivningar 3 61 758 62 514
Justering för gjorda avsättningar 16 26 683 2 664
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 56 289 67 635

Förändring kortfristiga fordringar 13 -75 445 41 072
Förändring förråd, varulager & exploateringsmark 12 -2 615 -8 958
Förändring kortfristiga skulder 18 69 655 -1 481
Kassaflöde från den löpande verksamheten 47 884 98 268

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 10 -97 820 -98 836
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 3 979 9 896
Övrig justering av anläggningstillgångar 10 3 796 -1 403
Investeringsbidrag 10 177
Förändring leasing 10 -779 -1 022
Köp finansiella anläggningstillgångar 11
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11
Förändring finansiella anläggningstillgångar 11 -59 701 -1 946
Kassaflöde från investeringsverksamheten -150 525 -93 134

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld 17 -5 000 -5 000
Förändring långfristiga skulder 17 15 053 3 358
Förändring långfristiga fordringar 11 130 368 9 765
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 140 421 8 123

ÅRETS KASSAFLÖDE 37 780 13 257

Likvida medel vid årets början 32 785 19 528
Likvida medel vid årets slut 70 565 32 785

Sammanställning kommunen 2011.xls  
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BALANSRÄKNING (TKR)
 
TILLGÅNGAR Not 11-12-31 10-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar  
Mark, byggnader & tekniska anläggningar 10 937 021 910 648
Maskiner & inventarier 10 25 351 22 656
Summa materiella 
anläggningstillgångar 962 372 933 304

Finansiella anläggningstillgångar 11 527 215 597 882
Summa anläggningstillgångar 1 489 587 1 531 186
 
Omsättningstillgångar
Förråd, lager & exploateringsmark 12 21 795 19 180
Fordringar 13 186 656 111 212
Kassa & bank 14 70 565 32 785
Summa omsättningstillgångar 279 016 163 177

SUMMA TILLGÅNGAR 1 768 603 1 694 363
  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER 
  
Eget kapital 15 1 185 173 1 217 325
Varav årets resultat  -32 152 2 457
 
Avsättningar
Avsättn pensioner & liknande förpliktelser 16 100 633 73 950
Summa avsättningar 100 633 73 950
  
Skulder  
Långfristiga skulder 17 70 083 60 030
Kortfristiga skulder 18 412 714 343 058
Summa skulder  482 797 403 088

SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR & SKULDER  1 768 603 1 694 363

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser  
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder & avsättningar 19 813 776 681 293
Övriga ansvarsförbindelser 20 1 151 596 751 551
Summa ansvarsförbindelser 1 965 372 1 432 844

Nyckeltal i balansräkningen
Soliditet exkl. pensionsskuld inom linjen 67% 72%
Soliditet inkl. pensionsskuldsavsättning 
inom linjen 21% 33%
Antal invånare per 31/12 (preliminärt) 26 191 26 255
Eget kapital per invånare 45 251 kr 46 365 kr
Låneskuld per invånare 2 867 kr 2 477 kr
Låneskuld av anläggningstillgångar 5% 4%

Sammanställning kommunen 2011.xls
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NOTER (TKR)

2011 2010

NOT 1 INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 123 396 1 035 966
Realisationsvinst 1 120 0
Uppskrivning exploateringsfastigheter 171 0
Interna intäkter -637 380 -526 533
Övriga intäkter 133 4 613
SUMMA INTÄKTER 487 440 514 046

NOT 2 KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 367 451 2 268 037
Förändring pensionsskuld, intjänat från 1998 18 042 2 664
Pensionsutbetalningar, inklusive löneskatt 45 511 45 540
Förvaltningsersättning KPA 419 342
Differens interna arbetsgivaravgifter -6 423 -21 788
Fastighetsskatt 700 1 203
Intern kapitalkostnad -93 218 -96 502
Interna kostnader -637 380 -526 533
Övriga kostnader 3 015 0
SUMMA KOSTNADER 1 698 117 1 672 963

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden 53 599 44 303
Nedskrivning anläggningstillgångar 8 159 18 211
SUMMA AVSKRIVNINGAR 61 758 62 514

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Preliminära skatteintäkter 875 222 855 158
Slutavräkning 2009 0 674
Slutavräkning 2010 3 776 11 949
Prognos slutavräkning 2011 19 100 0
SUMMA SKATTEINTÄKTER 898 098 867 781

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG
Inkomstutjämning 228 435 226 175
Strukturbidrag 19 100 19 051
Införandebidrag 0 3 171
LSS utjämning 27 302 25 455
Fastighetsavgift 43 135 42 321
Konjunkturbidrag 0 25 555
Regleringsbidrag 26 890 6 724
Kostnadsutjämning -9 615 -1 625
SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 335 247 346 827

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Reavinst värdepapper 120
Utdelning 2 238 1 217
Ränta utlämnade lån koncernföretag 7 047 3 992
Ränta medelsplacering 7 297 6 511
Ränta på utlämnade lån 454
Provision borgen 2 371 1 022
Dröjsmålsränta 223 201
Återföring nedskrivna finansiella tillgångar 0 0
Övriga finansiella intäkter 16 3
SUMMA 19 766 12 946
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NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader 4 083 2 656
Nedskrivning finansiella tillgångar 0 900
Övriga finansiella kostnader 1 355 110
SUMMA 5 438 3 666

NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE FINANSIELL KOSTNAD
Diskonteringsränta pensionsavsättning 7 390 0
SUMMA 7 390 0

NOT 9 ÅRETS RESULTAT ENLIGT 
BALANSKRAVSUTREDNING
Resultat enligt resultaträkningen -32 152 2 457
Avtalspension SAP-Ö 0 3 194
Diskonteringsränta pensionsavsättning 7 390
Nedskrivning NYTORP 7 500
SUMMA ÅRETS RESULTAT ENLIGT 
BALANSKRAVSUTREDNING -17 262 5 651

NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Allmän markreserv
Ingående anskaffningsvärde 6 104 4 430
Årets investering 91 2 633
Årets investeringsbidrag 0 0
Årets försäljning -606 -959
Årets justering vid försäljning/utrangering  0 0
Bokfört värde allmän markreserv 5 589 6 104

Skogsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 6 909 6 909
Årets investering 92 0
Årets investeringsbidrag 0 0
Årets justering vid försäljning/utrangering  0 0
Bokfört värde skogsfastigheter 7 001 6 909

Reglerings- & saneringsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 624 624
Årets investering 0 0
Årets försäljning 0 0
Årets justering vid försäljning/utrangering  0 0
Utgående anskaffningsvärde 624 624

Ingående ackumulerade avskrivningar -624 -624
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -624 -624
Bokfört värde reglerings- & saneringsfastigheter 0 0
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Förvaltningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 798 841 751 866
Årets investering 52 171 50 752
Årets investeringsbidrag 0 0
Årets försäljning -536 -2 426
Årets justering vid försäljning/utrangering  53 -1 351
Utgående anskaffningsvärde 850 529 798 841

Ingående ackumulerade avskrivningar -365 882 -331 763
Årets nedskrivning -7 439 -12 809
Årets avskrivningar -22 188 -21 310
Utgående ackumulerade avskrivningar -395 509 -365 882
Bokfört värde förvaltningsfastigheter 455 020 432 959

varav
stadshus 27 231 27 012
skolfastigheter 237 092 271 161
förskola (Hamregård har tillkommit) 41 193 21 801
sim- & sporthall 38 000 19 345
brandstation, förråd m m 18 950 19 924
Kulturkvarteret inklusive kulturskolan 92 554 73 716

Hyres- & industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde 347 593 329 965
Årets investering 17 826 21 699
Årets investeringsbidrag 0 0
Årets försäljning -1 361 -6 825
Årets justering vid försäljning/utrangering  -3 849 2 754
Utgående anskaffningsvärde 360 209 347 593

Ingående ackumulerade avskrivningar -124 010 -110 700
Årets avskrivningar -11 343 -11 104
Årets nedskrivningar 0 -2 206
Utgående ackumulerade avskrivningar -135 353 -124 010
Bokfört värde hyres- & industrifastigheter 224 856 223 583

Gator, vägar & parker
Ingående anskaffningsvärde 206 109 199 175
Årets investering 11 245 7 336
Årets investeringsbidrag -127
Årets försäljning -1 419 -275
Årets justering vid försäljning/utrangering  0
Utgående anskaffningsvärde 215 935 206 109

Ingående ackumulerade avskrivningar -99 506 -90 732
Årets nedskrivning -633 -2 760
Årets avskrivningar -5 802 -6 014
Utgående ackumulerade avskrivningar -105 941 -99 506
Bokfört värde gator, vägar & parker 109 994 106 603

Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 414 513 408 559
Årets investering 6 227 5 954
Årets försäljning 0 0
Årets justering vid försäljning/utrangering  0 0
Utgående anskaffningsvärde 420 740 414 513

Ingående ackumulerade avskrivningar -309 428 -303 747
Årets avskrivningar -5 806 -5 681
Utgående ackumulerade avskrivningar -315 234 -309 428
Bokfört värde fastigheter för affärsverksamhet 105 506 105 085
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Anläggningar för fritidsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 72 792 67 494
Årets investering 1 742 5 348
Årets investeringsbidrag 0 -50
Årets försäljning 0 0
Årets justering vid försäljning/utrangering  0 0
Utgående anskaffningsvärde 74 534 72 792

Ingående ackumulerade avskrivningar -43 387 -40 935
Årets avskrivningar -2 094 -2 016
Årets nedskrivning 0 -436
Utgående ackumulerade avskrivningar -45 481 -43 387
Bokfört värde anläggningar för fritidsverksamhet 29 053 29 405

Maskiner & inventarier
Ingående anskaffningsvärde 145 027 139 913
Årets investering 8 426 5 114
Årets investeringsbidrag 0 0
Årets försäljning -57 0
Årets justering vid försäljning/utrangering  0
Utgående anskaffningsvärde 153 396 145 027

Ingående ackumulerade avskrivningar -128 102 -121 191
Årets avskrivningar -6 367 -6 911
Årets nedskrivningar -87
Utgående ackumulerade avskrivningar -134 556 -128 102
Bokfört värde maskiner och inventarier 18 840 16 925

varav
maskiner 838 1 538
inventarier 17 485 14 707
transportmedel 517 680

Leasing - fordon 6 510 5 731

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 962 369 933 304

NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier koncernföretag
Bollnäs Stadshus AB 68 900 68 900
Aktiägartillskott Bollnäs Stadshus AB 50 000
Summa aktier koncernföretag 118 900 68 900

Övriga aktier & andelar
X-Trafik AB 496 496
Gävleborgs kreditgarantiförening 100 100
Kommuninvest 1 468 1 260
Milko 159 189
Swedish Meat 129 129
Mellanskog 67 30
Lantmännen 70 63
Svenska Husdjur 31 31
Övrigt 10 10
Summa övriga aktier & anderlar 2 530 2 308

Pensionsfond - långfristig placering
Ingående balans 382 324
Årets investering 52 232
Årets försäljning -49 240
Årets justering -2 787
Årets reavinst 491
Årets reaförlust -858
Föränding likvida medel 9 641
Summa pensionsfond 391 803 382 324
Pga förändrade redovisningsprinciper avseende bokföring av pensionsfond går det 
ej att få fram jämförelse siffror på detaljerad nivå för föregående år. 
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Långfristiga fordringar
Utlämnade lån Bollnäs Energi AB 0 130 000
Anslagstäckta lån 6 225 6 599
Fordran GHG Bostäder 4 985 5 821
Kommuninvest förlagslån 5 200 5 200
Fordran Lindbloms El 842
Värdereglering långfristiga fordringar -3 270 -3 270
Summa långfristiga fordringar 13 982 144 350

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 527 215 597 882

NOT 12 FÖRRÅD, LAGER & EXPLOATERINGSMARK
Kontorsförråd 396 374
Exploateringsmark bostäder 0 8
Exploateringsmark industrier 21 399 18 798
SUMMA FÖRRÅD, LAGER & EXPLOATERINGSMARK 21 795 19 180

NOT 13 FORDRINGAR
Fakturafordringar 18 653 13 797
Värdereglering fakturafordringar -313 -315
Interimsfordringar 146 006 69 793
Förskottskassor 209 222
Staten & landstinget 3 337 1 332
Momsfordran 11 437 9 836
Kortfristig del av långfristig fordran 0 10 000
Deposition & säkerhet - elhandel 5 820 5 820
Deponi inert avfall 0 500
Övrigt 1 508 227
SUMMA FORDRINGAR 186 657 111 212

NOT 14 KASSA & BANK
Kassa 0 0
Plusgiro 0 0
Bankkonto 254 1 554
Koncernkonto (bolag) 70 311 31 231
SUMMA KASSA & BANK 70 565 32 785

NOT 15 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 1 217 325 1 216 469
Korrigering eget kapital med hänsyn till naturfond* 0 -1 601
Årets resultat -32 152 2 457
SUMMA EGET KAPITAL 1 185 173 1 217 325

Specifikation eget kapital före resultatöverföring
Kommunfullmäktige inkl partistöd 92 -6
Kommunrevision 188 103
Valnämnd 36 23
Överförmyndare -279 -563
Kommunstyrelse 11 750 7 878
Teknisk nämnd 4 519 -1 515
Vatten- & avlopp 7 139 4 984
Nämnden för lärande & arbete -2 298 -3 198
Barn- & utbildningsnämnd -4 557 -4 990
Socialnämnd -9 242 -686
Miljö- & byggnämnd 572 468
Övrig del av eget kapital 1 177 253 1 214 827

Summa 1 185 173 1 217 325
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NOT 16 AVSÄTTNINGAR PENSIONER
Aktualiseringsgrad 89%

Ingående avsättning exkl ÖK-SAP inkl löneskatt 56 776 71 286
Ränteuppräkning 1 578 3 184
Basbeloppsberäkning 411
Nya utbetalningar -2 772
Sänkning av diskonteringsränta 5 758
Intjänad PA-KL 6 000
Slutbetalning FÅP 1 234
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 5 400
Nya efterlevandepensioner 800
Övrig post 1 127
Årets förändring av löneskatt 4 739 -520
Utgående avsättning exkl. ÖK-SAP 81 051 73 950

Ingående avsättning ÖK-SAP inkl löneskatt 17 175
Ränteuppräkning 442
Basbeloppsuppräkning 124
Utbetalning ÖK-SAP -13 427
Sänkning av diskonteringsränta 189
Arbetstagare som pensionerats 10 143
Ändrad samordning 75
Övrig post 4 391
Årets förändring av löneskatt 470
Utgående avsättning till pensioner ÖK-SAP 19 582

SUMMA AVSÄTTNING PENSIONER 100 633 73 950
Pga förändrade redovisningsprinciper avseende bokföring av 
avsättning pensioner  går det ej att få fram jämförbara
siffror på detaljerad nivå för föregående år. 

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Låneskuld per långivarekategori
Banker 60 728 52 636
Leasing 6 510 5 731
Naturfond 2 845 1 663
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 70 083 60 030

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 47 883 47 571
Källskatt & arbetsgivaravgifter 33 402 34 047
Ferielöneskuld 13 186 23 014
Timlöneskuld, period 13 4 950 5 137
Pensionsskuld individuell del 35 164 36 838
Upplupen löneskatt individuell del 10 353 10 752
Semesterlöneskuld 55 965 45 087
Förutbetalda intäkter 4 664 7 424
Förutbetalda skatteintäkter 0 31 116
Upplupna kostnader 111 525 38 843
Momsskuld 2 640 1 653
Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 5 000
Avräkning statsbidrag flyktingar 17 670 17 300
Koncernkonto (bolag) 70 311 31 231
Övriga kortfristiga skulder 0 8 045
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 412 713 343 058
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NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE
UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR
Pensionsskuld per 1997-12-31 uppräknad med ränta
enligt prognos från KPA 654 898 548 280
Särskild löneskatt pensionsskuld 158 878 133 013
SUMMA PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE
UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR 813 776 681 293

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening 1 600 1 600
Kommunala bolag 1 146 094 803 594
Regionförbundet Gävleborg 1 950 1 950
Kommunalt förlustansvar egna hem, 40 % av låneskulden 1 532 1 847
Lövvik-Offerbergs vattenförening 341 383
Privata medel 79 177
SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 1 151 596 809 551

Bollnäs kommun har i november 2004 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 260 kommuner
som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts avtal om hur
ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell
grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. 
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Driftredovisning 2011

Belopp i tkr Kostnad Kostnad Intäkt Intäkt Netto- Netto- Avvik
budget utfall budget utfall budget utfall

Kommunfullmäktige inkl. partistöd 2 920 2 792 0 -3 2 920 2 789 131
Kommunrevision 1 517 1 359 -45 0 1 472 1 359 113
Valnämnd 20 3 0 0 20 3 17
Överförmyndare 2 870 3 799 0 -1 308 2 870 2 492 379

Kommunstyrelse
   Styrelse 5 318 4 562 0 -18 5 318 4 543 775
   Ekonomikontor m.m. 32 184 32 859 -600 -1 749 31 584 31 110 474
   Kommunstyrelsekontor m.m. 50 128 49 709 -7 362 -9 245 42 766 40 464 2 302
   Personalkontor 13 191 12 034 0 -688 13 191 11 346 1 845
   IT-enhet 8 363 10 316 0 -2 036 8 363 8 280 83
   Näringslivskontor 3 117 2 943 0 -1 3 117 2 943 175
   Kulturenhet 42 448 48 196 -4 441 -9 804 38 007 38 392 -385
   Kostenhet 46 908 51 264 -46 581 -50 831 327 433 -106
Summa Kommunstyrelse 201 657 211 883 -58 984 -74 372 142 673 137 511 5 163

Teknik- & fritidsnämnd
   Vatten & avlopp 44 440 41 154 -44 440 -44 026 0 -2 873 2 873
   Affärsmässiga fastigheter 47 368 55 663 -47 195 -53 818 173 1 844 -1 671
   Fritidsanläggningar 38 822 38 782 -13 798 -14 005 25 024 24 778 246
   Skattefinansierad verksamhet 166 708 165 351 -113 604 -118 844 53 104 46 506 6 598
Summa Teknik- & fritidsnämnd 297 338 300 949 -219 037 -230 694 78 301 70 256 8 045

Nämnden för Lärande och Arbete 80 232 85 955 -51 869 -58 793 28 363 27 163 1 200

Barn- & utbildningsnämnd
   För- & grundskola 357 105 615 055 -23 594 -284 926 333 511 330 130 3 381
   Gymnasieskola 168 957 248 093 -65 252 -134 218 103 705 113 874 -10 169
   Särskola 161 581 150 369 -161 581 -146 425 0 3 944 -3 944
   Adm, elevhälsa, kost m.m. 49 940 48 823 -5 802 -15 994 44 138 32 830 11 308
Summa Barn- & utbildningsnämnd 737 583 1 062 340 -256 229 -581 563 481 354 480 777 577

Socialnämnd
   Individ- & familjeomsorg 75 841 95 017 -1 261 -10 866 74 580 84 151 -9 571
   Äldreomsorg 288 993 304 297 -124 108 -129 317 164 885 174 981 -10 096
   Handikappomsorg 162 503 157 124 -32 122 -32 674 130 381 124 450 5 931
   Adm. & gemensamma resurser 127 025 122 806 0 -960 127 025 121 846 5 179
Summa Socialnämnd 654 362 679 244 -157 491 -173 817 496 871 505 427 -8 556

Miljö- & byggnämnd 18 941 19 128 -3 813 -4 138 15 128 14 989 139

Summa exkl. finans 1 997 440 2 367 451 -747 468 -1 124 687 1 249 972 1 242 764 7 208

Finans 108 051 120 256 -1 347 779 -432 771 -1 239 728 -1 210 613 -29 115

Summa inkl. finans 2 105 491 2 487 708 -2 095 247 -1 557 458 10 244 32 151 -21 907
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INVESTERINGSREDOVISNING 2011 (Tkr)

Investeringsprojekt Utgifter Inkomster Netto- Avvikelse
2011 2011 investering mot budget

Kommunstyrelse 2 951 57 2 894 1 306

varav Kommunstyrelse  1) 1 409 1 409 -491

          Ekonomikontor 151 57 94 506

          Personalkontor 0 0 500

          IT-enhet 629 629 621

          Kostenhet 262 262 75

          Kulturenhet 500 500 95

Teknisk nämnd 91 755 4 202 87 553 71 344

Barn- och utbildningsnämnd 2 956 2 956 3 254

Socialnämnd 2 851 2 851 2 768

Miljö- och byggnämnd 0 0 245

TOTALT KOMMUNEN 100 513 4 259 96 254 78 917

1) inkl Brotorget 28 tkr och Bredband ej plan-
    planlagda orter 1236 tkr

Större investeringsprojekt, totalt flera år Utgifter Inkomster Nettoinvestering Avvikelse
2 011 2 011 1998-2011 mot budget

Teknisk nämnd

1031 - Hedens Omvårdnadscenter 13 180 13 180 6 820

1033 o 1035 - Omb Nyhedsbacken (2008-) 1 687 26 817 822
1037-1040

1094 - Bro 4:4, Bollbro, inköp (2009-) 175 17 606 350

1362 - Hedenlänken 645 645 9 455

1553 - Sanering va-ledningar (1998-) 4 037 60 247 1 163

1654 - Förskola Hamre-området 20 122 22 075 825

1801 - Kulturkvarteret 15 360 83 843 -7 142
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Resultaträkning Koncernen
Belopp i tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 784 718 805 966
Verksamhetens kostnader ‐1 907 440 ‐1 886 394
Avskrivningar ‐109 242 ‐109 387
Verksamhetens nettokostnader ‐1 231 964 ‐1 189 815

Skatteintäkter 898 098 867 781
Generella statsbidrag  och utjämning 335 247 346 827
Finansiella intäkter 12 449 8 831
Finansiella kostnader ‐30 898 ‐20 123
Resultat före extraordinära poster ‐17 068 13 501

Aktuell skatt ‐4 378 ‐75
Uppskjuten skatt ‐691 ‐1 809
Årets resultat ‐22 137 11 617
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Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tkr  2011 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat ‐22 137 11617
Justering för av‐ och nedskrivningar 109 242 109 388
Justering gjorda avsättn pensioner och övriga avsättningar 27 204 ‐47 553
Likvidpåverkande poster 0 1 808
Justering för uppskjuten skatt ‐692 0
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 113 617 75 260

Ökn(‐)/minskn(+) förråd och varulager ‐2 799 ‐10 017
Ökn(‐)/minskn(+) kortfristiga fordringar ‐35 548 ‐20 784
Ökn(‐)/minskn(+) kortfristiga skulder  22 043 76 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten  97 313 121 274

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i materiella anläggningstillgångar ‐370 982 ‐308 176
Investering i finansiella anläggningstillgångar ‐20 397 5 414
Kassaflöde från investeringsverksamhet  ‐391 379 ‐302 762

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 348 494 212 591
Amortering av skuld ‐5 000 ‐5 000
Ökning av långfristiga fordringar 0 ‐15 620
Minskning av långfristiga fordringar 9 933 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 353 427 191 971

Årets kassaflöde 59 361 10 483

Likvida medel vid årets början 23 110 12 628
Likvida medel vid årets slut 82 471 23 110
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12-02-26  21:34 Finan 2

KONCERN 
BALANSRÄKNING 31-dec
Belopp i tkr 2011 2010
Bollnäs kommun

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0 0 0
Goodwill 0 0

0 0 0
Summa immaterilla anläggn.tillg. 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn. anl.tillg 1 599 566 1 560 203

0 0 0
Maskiner och inventarier 661 153 438 776
Övriga materiella anl.tillg. 0 0

0 0 0
Summa materiella anläggn.tillg. 2 260 719 1 998 979

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, m.m. 405 312 384 915

0 0 0
Långfristiga fordringar 13 982 23 915
Uppskjutna skattefordringar 0 0
Summa finansiella  anl.tillg. 419 294 408 830

Summa anläggningstillgångar 2 680 013 2 407 809

Omsättningstillgångar
Förråd 28 418 25 619
Fordringar 140 703 105 155

0 0 0
0 0 0

Kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 82 471 23 110
Summa omsättn.tillgångar 251 592 153 884

SUMMA TILLGÅNGAR 2 931 605 2 561 693

31-dec
Belopp i tkr 2011 2010
Bollnäs kommun

EGET KAPITAL, AVSÄTTN.
OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 1 238 119 1 227 068
Direktbokn mot eget kapital 0 141
Årets resultat -22 137 11 617

0 0 0
Summa eget kapital 1 215 981 1 238 826

Minoritetsintressen 0 0

Avsättningar
Pernsioner och liknande förpliktelser 100 633 73 950
Avsättning skatter 3 222 0
Övriga avsättningar 27 245 29 946
Negativ goodwill 0 0
Summa avsättningar 131 100 103 896

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 1 202 038 858 528

0 0 0
Summa långfrist. skulder 1 202 038 858 528

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 77 581 87 529

0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 304 905 272 914
Summa kortfrist skulder 382 486 360 443

Summa skulder 1 584 524 1 218 971

SUMMA EK, AVS. OCH EK 2 931 605 2 561 693

Sidan 37



Noter Koncernen
Belopp i tkr

Not 1 LATENT SKATTESKULD 2011 2010
26,3 % av obeskattade reserver i koncernbolagens klassificeras som övrig
kortfristig skuld och övrig del redovisas som eget kapital.

Not 2 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Bollnäs Kommun 70 083 60 030
Bollnäs Stadshus AB 79 166 72 173
Bollnäs Bostäder AB 525 385 526 325
Bollnäs Energi AB 527 404 200 000
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 202 038 858 528
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Målstyrning i Bollnäs kommun – Balanserade styrkort 

Bollnäs kommun arbetar sedan 2009 med målstyrning i form av balanserade styrkort. Balanserad styrning 
kan beskrivas som en systematisk metod för att ta fram, mäta och följa upp mål. Med balanserat menas att 
man skall ha en helhetssyn på organisationen, vilket görs genom att införa ett antal olika perspektiv. Det 
balanserade styrkortet länkar ihop visionen med det man gör och mäter. Styrkorten anger därmed riktningen 
för hur den kommunala verksamheten ska bedrivas. 
  
Dessa begrepp används i Bollnäs kommuns styrkort. 
 
Vision 

Kommunens övergripande mål med verksamheten. Beskriver 
vart organisationen är på väg 

Vad vill vi uppnå? 

Önskat läge - strategi 
Beskriver hur vi kommer dit, samt hur vi använder våra 
resurser för att uppnå visionen 

Hur kommer vi dit? 

Perspektiv 
Beskriver vilka områden vi ska fokusera på för att nå vår 
vision. 

Vilka perspektiv ska vi 
fokusera på? 

Kommunövergripande 
nyckelfaktorer 

Beskriver vad som är avgörande att vi gör bra och lyckas med. 
Ger en indikation på vilka områden som ska prioriteras. 

Vad måste vi göra bra för 
att nå vår vision? 

Nämndernas och bolagens 
mål 

Vilka mål ska den enskilda nämnden/ det enskilda bolaget 
arbeta mot för att säkerställa att vi når de kommunövergripande 
nyckelfaktorerna. 

Vad måste vi göra för att 
bidra till framgång för 
kommunen? 

Mätetal 
Vilka indikatorer vill vi använda oss av för att kunna mäta om 
målet uppnås? Det kan vara flera mätetal per mål. 

Hur mäter vi att det går 
bra? 

 
I Bollnäs kommunkoncern arbetar vi med följande vision, önskat läge och perspektiv:  
 
Vision: Bollnäs, möjligheternas kommun. Har tillväxt, goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett jämställt och hållbart samhälle 

präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. 
 
 

Önskat läge:    Bollnäs, länets tillväxtkommun 
 
Perspektiv: Medborgare (hur uppfattas vi av medborgarna vad gäller exempelvis kvalitet och servicenivå? 

Utveckling, välfärd och tillväxt (hur förbereder vi oss inför morgondagen, är vi en lärande organisation)Ekonomi (vilka 
resurser går åt och uppnår vi målen med givna medel)Medarbetare (hur ska vi tillvarata och utveckla vårt intellektuella 
kapital)Arbetssätt och processer (arbetar vi på rätt sätt) 

 

Vision, önskat läge, perspektiv och kommunövergripande nyckelfakturor beslutas av Kommunfullmäktige 
och är desamma för samtliga nämnder och bolag. Varje nämnd/styrelse beslutar om mål för sin verksamhet 
och respektive förvaltning/bolag tar fram erforderliga mätetal.  

Målen har därefter följts upp av respektive förvaltning och styrkortet visas i anslutning till respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. 
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(100%)
Ordf: Ulf Nyrén (s)

VD: Anders Wikström

Kommunfullmäktige
Ordf: Stefan Permickels (s)

Kommunstyrelse
Ordf: Marie Centervall (s)

Valnämnd
Ordf: Göran Jansson (v)

Överförmyndarnämnd
Ordf: Kent Hedberg (svp)

Teknik- och fritidsnämnd
Ordf: Kent Hedberg (svp)

Nämnden för lärande och arbete
Ordf:Henrik Rubensson (v)
Ann-Renée Forsström (v)

Barn- och utbildningsnämnd
Ordf: Jan Lahenkorva (s)

Socialnämnd
Ordf: Erika Engberg (s)

Miljö- och byggnämnd
Ordf: Bo Lindgren (s)

Kommunchef
Leopold Stoltz

Ekonomikontor
Ekonomichef: Kjell Öhrström

Kommunstyrelsekontor
Administrativ chef: Lennart Åkesson

Personalkontor
Personalchef: Gun Nordberg Larsson

Bollnäs turism
Turismchef: Gunilla Byström

Näringslivskontor
Näringslivschef: Peter Eriksson

Valberedning
Ordf: Stefan Permickels (s)

Revision
Ordf: Maud Kvarnäng (c)

Teknik-, service- och fritidsförvaltning
Teknisk chef: Anders Aune

Barn- och utbildnings-
förvaltning

Barn- och utbildningschef:
Inga Malm

Socialförvaltning
Socialchef: Lennart Nyman

Samhällsbyggnadskontor
Samhällsbyggnadschef: Lars Åsberg

(100%)
Ordf: Bertil Hulth (s)

VD: Mikael Strandberg

(60%)
Ordf: Mats Löwenstein (s)

VD: Björn Carlqvist

Ordf: Kenneth Nilshem (c)
VD: Matts Hildebrand

Ordf: Roland  Bäckman (s)
Förb. direktör: Johan Almesjö

Kostenheten
Kostchef: Carina Englund

IT-enhet
IT-chef: Kristofer Ljungberg

(67%)
Ordf: Mats Löwenstein (s)

VD: Björn Carlqvist

(50%)
Under likvidation

Ordf: Yoomi Renström (s)
Förb.chef: Torbjörn Wannqvist

Kulturenheten
Kulturchef: Gun Hedlund

(100%)
Ordf: Leif Jonsson (fp)
VD: Mikael Strandberg

Hans Wikström

Kultur och internat. utskott 
Ordf: Ingrid Hammarberg (fp)

Bollnäs kommuns organisation 2011
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BOLLNÄS KOMMUN  
REVISORERNA 
 
 
 
    

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
 
    Bollnäs kommun 
    Kommunfullmäktige 
 
 
Bollnäs kommuns revisorer lämnar härmed redogörelse för sitt arbete och för användningen av 2011 
års anslag. 
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommunkoncernens årsredovisning för år 2011, avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 
 

1.  Verksamhet 
 
Kommunens fem revisorer har under år 2011 genomfört granskande och främjande revision inom 
ramen för god revisionssed.  
 
För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget revisionsreglemente. 
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som 
görs inom nämnderna är tillräcklig.  
 
Revisorer ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och 
styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund 
för dessa anger kommunallagen fr o m år 2000 att all verksamhet inom nämndernas 
verksamhetsområden skall granskas årligen. 
 
En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande 
är tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, 
följa upp och kontrollera verksamheten.  
 
För verksamhetsåret 2011 har revisorerna genomfört följande fördjupande granskningar 
 

• Uppföljande granskning avseende hantering av bygglov 
• Uppföljande granskning avseende grundsärskolan 
• Granskning avseende ensamkommande flyktingbarn 
• Granskning avseende fastighetsunderhåll 
• Granskning avseende underhåll av gator och vägar 
• Uppföljande granskning avseende biståndsbedömning inom äldreomsorgen 
• Granskning avseende avtalstrohet 
• Förstudie inom äldreomsorgen 
• Förstudie avseende EKO (Etik, Korruption och Oegentligheter) 
• Granskning av delårsbokslut för 2011 
• Granskning av årsredovisning för 2011 

 
 
Revisorerna har därutöver följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom uppföljningar, 
granskningar och protokollsgranskningar samt genomfört studiebesök. 
 
Revisorerna har sammanträffat med nämnder och nämndsföreträdare samt tjänstemän inom olika 
specialistområden för att få information och för att diskutera iakttagelser som revisorerna har gjort. 
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Kontinuerliga möten har avhållits med KF´s presidium för informationsutbyte och avstämning av 
uppdraget. 
 
Träffar med revisionskollegorna i Ovanåker och Söderhamns kommuner har genomförts för 
erfarenhetsutbyte och gemensam planering. 
 
Revisorerna har haft 13 sammankomster under år 2011 omfattande dels slutrevision för 
verksamhetsåret 2010, dels granskning enligt plan för år 2011.  
 
Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC Kommunal Sektor. PwC´s revisionskonsulter har utfört 
granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC har också svarat för den 
administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.  
 
 
2. Ekonomi 
 
För 2011 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 1 472 tkr.  
 
De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 1 359 tkr med följande fördelning (tkr): 
 
Arvoden         356 
Personalomkostnader                       66 
Övriga kostnader                                                                           122 
Konsulttjänster                                                  815 
Summa                                1 359 
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Överförmyndarnämnden	
Verksamhet 
Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter med tre ersättare. Två handläggare och en 
assistent på heltid sköter den löpande verksamheten, för alla tre kommunerna. Expeditionen är 
öppen alla vardagar. Nämnden ska utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt ha 
en fortlöpande kontroll över deras förvaltning av huvudmännens egendom och omsorg om deras 
person. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
 
Antal ärenden:   2011   2010     2009     2008     2007     2006     2005                                                                 
                             499    460       448       431       410       414      400       
Avslutade ärenden under 2011 är 102 medan det tillkommit 120. 
 
Avtalet som kommunen tecknat för ensamkommande barn och ungdomar har tillfört en ny 
arbetskrävande ärendegrupp. Inom kommunen gör dessutom andra kommuner placeringar av 
ensamkommande barn och ungdomar som kräver godmanskap från överförmyndaren i Bollnäs. 
 
Under 2011 har överförmyndarverksamheterna inom kommunerna Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal 
sammanslagit kansliverksamheten. Syfte med detta är att gemensamt nyttja resurser för att få en 
organisation som långsiktigt klarar såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 
verksamheten. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens och 
rättssäkerhet.  

Måluppfyllelse 
Verksamheten har krav på sig att inom rimlig tid granska årsredovisningarna. De senaste åren har 
granskningen inte varit klar förrän i augusti månad och det är inte helt godtagbart. Från att i lag och 
förarbeten kräva granskning har domar och justitieombudsmannens uttalande lett till att vi har i det 
närmaste krav på oss att revidera årsräkningarna. Antalet årsräkningar och sluträkningar är cirka 
401 under 2011. 
 
Målsättningen att inom 48 timmar från barnet/ungdomens ankomst till kommunen ha förordnat en 
god man uppfylls däremot. 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Överförmyndarnämndens ordinarie verksamhet ger ett litet överskott. Däremot ökar kostnaderna för 
ensamkommande barn och ungdomar på grund av brist på särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Överförmyndarnämnden återsöker kostnader som hör till verksamheten hos Migrationsverket.  

Framtidsbedömning 
Fortsatt ärendeökning, fler komplicerade ärenden, svårigheter att hitta gode män och förvaltare till 
de tunga ärendena samt hårdare krav från tillsynsmyndigheten och nya krav via ny lagstiftning. 
 
Utbildningskrav kommer att ställas på överförmyndare och handläggare, där jurist, ekonom 
och/eller socionom verkar bli kompetens som förordas.  
 
Kommunens andel av arvodesersättningar ökar som följd av ekonomin hos de nya grupper av 
huvudmän som tillkommer. 
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Nämnd:	Kommunstyrelsen	

Kommunstyrelsekontoret	
Verksamhet 
Kommunstyrelsekontorets verksamhet har i stort följt planerna. En kraftig ökning av antalet 
ärenden har kunnat noteras. Sekreterarskapet för handikapp- och pensionärsråden har överförts från 
socialförvaltningen till kommunstyrelsekontoret som därmed tillförts en medarbetare. En med 
Ljusdal och Ovanåker gemensam handläggarorganisation för överförmyndarfrågor har inrättats och 
rekrytering av två nya handläggare har genomförts. Ansvaret för kommunens 
informationsverksamhet har tillförts kommunstyrelsekontoret. 

Måluppfyllelse 
Projekten med att effektivisera ärendehantering och utveckla e-tjänster fortsätter enligt planerna. IT-
plattform för e-tjänster har installerats. En växande ärendemängden gör att handläggningstiderna i 
vissa fall blir allt för långa. Den positiva befolkningsutvecklingen gör en, förhoppningsvis, tillfällig 
anhalt. Årets resultat pekar på en befolkningsminskning på ca: 50 personer.  

Kommentarer till budgetavvikelser 
Trots tillkommande kostnader för programvaruinköp och installation i anslutning till e-
tjänstprojektet samt kostnader för personalförstärkningar visar resultatet på ett överskott. 

Framtidsbedömning 
Arbete pågår med att inrätta ett kundcenter i stadshuset. Olika e-tjänster kommer successivt att 
införas under 2012. Organisationen kommer under året att kompletteras med en informationsstrateg. 
 
 
 

Personalkontoret	
Verksamhet 
Personalkontoret är kommunens centrala personalfunktion. Kontoret leder och följer upp 
kommunens övergripande personalpolitik och stödjer förvaltningarna i deras personalarbete. 
Personalkontoret hanterar ärenden som rör arbetsmiljö, rehabilitering, mångfald, jämställdhet, 
samverkan, arbetsrätt, förhandlingar m m. Kontorets löneavdelning ansvarar varje månad för att 
utbetalningen av 3 700 löner, arvoden o d är riktiga och når rätt mottagare.  
Utvecklingen av PA-systemet, som varit i drift två år, fortsätter. Bl a har möjlighet skapats att lägga 
in timavlönade vikarier på schema, vilket rationaliserat rapporteringsarbetet för både 
verksamheterna och löneenheten. 
Dubbla arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud har genomförts med ett 70-tal 
deltagare. En ny mångfaldspolicy, anpassad till den nya diskrimineringslagstiftningen har tagits 
fram. Bollnäs kommun har under året deltagit i flera länsprojekt, där många av länets kommuner 
deltar, t ex Framtida ledare och Hälsofrämjande ledarskap. 
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Måluppfyllelse 
Av de sju mätetalen i styrkortet avseende medarbetare uppfylls fem. Beträffande målen i 
verksamhetsplanen har de flesta uppnåtts dock inte målet om en fungerande 
vikariehanteringsmodul. 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Kontot 061 personalkontor kommer, att uppvisa ett relativt stort överskott beroende på vissa 
intäkter, att planerade funktioner i PA-systemet inte är upphandlade och införda och att glapp 
uppstod när två personer gick i pension innan nya medarbetare var på plats. Kontot 062 fackliga 
företrädare kommer också att visa ett litet överskott. Det kontot har över tiden varierat bl a beroende 
på lönen för de personer som är utsedda som fackliga företrädare och att när någon slutar och kan 
det ta tid innan någon ny utses. Verksamhetskontona 066 ger också ett visst överskott. P g a 
deltagande i länsprojekt, inskolning av nya medarbetare och stor tidsåtgång i samband med 
personalavvecklingar i kommunen har färre andra utbildningar/utvecklingsinsatser kunnat 
genomföras.  

Framtidsbedömning 
År 2011 har karaktäriserats av neddragningar på personalsidan främst inom barn- och 
utbildningsförvaltningen, i första hand genom uppsägningar. Många överläggningar och 
förhandlingar med de fackliga organisationerna har genomförts. Personalminskningarna kommer att 
fortsätta under 2012 men i lugnare takt. Personal- och kompetensförsörjningens betydelse ökar. 
Antalet pensionsavgångar är stort och konkurrensen blir hård om kompetensen eftersom alla 
kommuner, och även andra arbetsgivare, befinner sig i samma situation. Kommunen deltar 
tillsammans med andra kommuner i regionen i projekten Framtida ledare, Hälsofrämjande 
ledarskap och i viss mån även Jämresursen för att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare. 
Genom att anordna feriearbeten för skolungdomar och praktikplatser för högskolestuderande, delta i 
SYV-mässa och finnas med i material som används i under visningen m m försöker kommunen 
marknadsföra sig som arbetsgivare.    

Investeringar  
500 tkr har funnits i investeringsbudgeten. Eftersom de funktioner som efterfrågas, i första hand en 
kompetensmodul, inte är riktigt färdigutvecklade för att bl a hantera lärarlegitimationer har ingen 
upphandling gjorts under 2011. 
 

Bollnäs	Turism	
 
Informationskontoret består av ett antal olika verksamheter. Under perioden 1 januari till 1 
september fanns följande verksamheter under Informationskontoret. Information och 
marknadsföring, Bollnäs Infocenter, BollnäsTurism, Post- och vaktmästeri. 
Den 1 september genomfördes förändringar då Informationskontoret delades och Informationen, 
Bollnäs infocenter, Post- och vaktmästeri flyttades till kommunstyrelsekontoret och Bollnäs Turism 
tog ansvar för marknadsföring, events, sponsring och turistbyrån.  
 
År 2011 var ur besöksnäringen ett speciellt år då bandylaget gick till final på studenterna i Uppsala 
och O-ringen gick av stapeln i Hälsingland.  
För Bollnäs del innebar O-ringen en stor aktivitet då spritloppet för både dam och herreliten skulle 
avgöra i centrala Bollnäs samma dag som Grillnatta firade sitt 25 års jubileum. Planering pågick 
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under hela våren och aldrig tidigare har så mycket folk vistats i centrum som denna eftermiddag och 
kväll. Publikrekord slogs med råge då flera tusen besökare följde tävlingen och efterföljande 
uppträdande av idolen Eric Saade drog 25 000! Nytt publikrekord sattes! Betyget från O-ringens 
deltagare är det högsta som satts under tävlingarnas historia.  
 
2011 var också ett år då ett stort arbete drogs igång med en uppfräschning av webben och den 
nyligen antagna grafiska profilen skulle vara genomförd i samtliga förvaltningar. Ett arbete som 
engagerat många och som kräver mer tid än vad man kan tro då bakomliggande strukturer, 
kodningar och samordningar mellan alla verksamheter är tidskrävande men oerhört viktiga för att få 
till en väl fungerande webb.   
 
Under hösten flyttade Bollnäs Turistbyrå till Kulturhuset och informations- och turismchefstjänsten 
delades varvid Bollnäs Turism omsluter verksamheterna marknadsföring, events och sponsring och 
ingår sedan 1 september i turismchefstjänsten.  
Den regional samverkan har under året utkristalliserats mer tydligt då ett  treårigt utvecklingsprojekt 
startat som innebär en stor satsning på besöksnäringen och den internationella marknadsföringen för 
vår region.  
 
Servicefunktionerna, Bollnäs infocenter, post- och vaktmästeri har under året fungerat enligt 
planerna, med några veckors uppehåll under semesterperioden. Önskemål har dock kommit om att 
upprätthålla samma servicenivå året runt. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att 2011 var det år då samverkan mellan kommuner och Region 
Gävleborg inom de verksamhetsområden som omfattar marknadsföring, turism, besöksnäring på ett 
strategiskt och operativt sätt fördjupades och där vi alla arbetar med att ha samma målbild. 
 

Näringslivskontoret	
Verksamhet 
Näringslivskontorets uppgift är att tillvarata och bevaka kommunen och dess invånares intressen ur 
ett näringslivspolitiskt perspektiv. Kontorets insatser ska fördelas mellan befintligt företagande, 
nyföretagande och företagsetableringar, det vill säga företag som flyttar/etablerar verksamhet i 
kommunen. Kontoret ska också ansvara för EU- rådgivningen och stötta föreningar, näringsliv samt 
kommunens förvaltningar och bolag i frågor som rör bidrag och olika former av finansiering. Syftet 
med verksamheten är att bevara och utveckla det lokala näringslivets konkurrenskraft och 
omfattning och skapa bra förutsättningar som attraherar fler entreprenörer, nya företag och därmed 
nya arbetstillfällen. Näringslivskontoret ska driva utvecklingsarbetet i samarbete med andra aktörer 
på lokal, regional och nationell nivå. De lokala och regionala utvecklingsplanerna är viktig grund att 
utgå från och kontoret ska vara en förmedlande länk mellan näringslivet och den grupp som 
sammanfattas i ”småföretagens vänner”. Näringslivskontoret ska även prioritera de insatser som 
man bedömer har störst möjlighet att skapa tillväxt. 
 

Måluppfyllelse 
Intresset för att starta nya företag var under 2011 fortsatt stort och 168 nya företag registrerades, 
vilket är det högsta antalet som noterats under ett och samma år. Starta eget rådgivningen som har 
bedrivits i nära samverkan med ett 10- tal redovisningsföretag, Arbetsförmedlingen, Almi m.fl. har 
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varit efterfrågad och framgångsrik, precis som genomförandet av Mentor- och adeptprogram vilka 
fokuserats på nya företagare. Näringslivskontoret upparbetande ett projekt som syftar till att utbilda 
människor som har arbete i att driva egna företag. Det beviljades medel av Region Gävleborg, 
vilket nu gör det möjligt att bedriva starta eget utbildningar i länets alla kommuner under drygt två 
år framåt. I början av året genomfördes ”Företag 2010” vilket samlade ett stort antal av de företag 
som startats under föregående år och därutöver har en rad olika aktiviteter genomförts rörande 
nyföretagararbetet som exempelvis arbetet med UF företag, samverkan med Drivhuset m.fl. 
 
Genom EU- och företagsrådgivningen har Näringslivskontoret under året aktivt arbetat med 131 
investeringsärenden och insatserna har varierat från att ha gett råd och vägledning till att ha gjort 
ansökningshandlingar, projektbeskrivningar, rekvisitioner och även slutrapporter. Av ärendena 
ledde 78 fram till inlämnade ansökningar av vilka 30 under året 2011 han bli beviljade medel 
uppgående till 16,9 miljoner kronor.  
 
Många av ärendena har varit komplicerade och krävt omfattande och kvalificerade insatser och 
antalet arbetstimmar per projekt ökade dramatiskt under 2011. Ärendena har dels varit interna i 
Bollnäs kommun och dess bolag, men huvudsakligen har ärendena varit fokuserade på investeringar 
och utveckling i föreningar och företag av vilka vissa varit av karaktären stora viktiga etableringar. 
Projektet ”Fjällvägen” är ett annorlunda projekt som upparbetats vilket spänner över fyra 
kommuner, två regioner och i vilket näringslivet med destinationerna Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen 
och Funäsdalen medverkar med engagemang tid och insatser i form av pengar. 
 
Näringslivskontoret fick under andra halvåret personalförstärkning i form av en turismutvecklare. 
Detta var ett välkommet tillskott som direkt kom att påverka kontorets arbete positivt. En analys av 
näringen gjordes direkt och därefter påbörjades ett systematiskt arbete i syfte att stötta utvecklingen 
av näringen och enskilda företag.  
 
Uppsökande verksamhet, arrangerandet av lunchträffar för besöksnäringen, genomförande av ”story 
telling kurser” liksom träffar för KKN (kulturella och kreativa näringar) har präglat senare delen av 
2011. Även ett samarbete med kulturenheten i Bollnäs kommun med slöjdare och hantverkare har 
påbörjats och samarbetet med regionförbundet och projektet ”Nu kör vi” har kommit igång liksom 
arbetet med att stödja byarådet i Segersta omkring ”filmturism Segersta” osv. 
 
Näringslivskontoret har ett fortlöpande nära samarbete med kommunens näringsliv för att 
åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt avseende utveckling och tillväxt. En ständig dialog 
med nyföretagare, befintliga företag och företag som etablerar sig i kommunen gör att 
näringslivskontoret tidigt får information som gör det möjligt att anpassa insatserna efter företagens 
behov och idéer. Samarbetet och den löpande dialogen med näringslivet utvecklas och fördjupas 
ständigt. För att öka tillgängligheten har näringslivskontoret fasta kvällsöppettider. Därigenom nås 
också de som har svårt att komma ifrån sitt arbete på dagtid för att få nyföretagarrådgivning.    
 
Näringslivskontoret har också ett omfattande samarbete med interna och externa aktörer och i den 
kommunala organisationen synkroniseras arbetet genom plangruppen. Bland de externa 
samverkansparterna finns t.ex. ALMI Företagspartner, Movexum, Företagarna och Mellansvenska 
Handelskammaren. På nationell nivå bedrivs ett samarbete med Länsstyrelsen, Norrlandsfonden 
samt olika branschorganisationer som t.ex. Teknikföretagen. 
 
Näringslivskontoret har under 2011 koncentrerat resurserna till de insatser som kontoret ansett ge 
bäst resultat.  
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De mål som angetts har uppnåtts, vilket innebär att budgeten är i balans med ett visst överskott, att 
arbetslösheten har sjunkit jämfört med föregående år, att antalet nystartade företag har ökat jämfört 
med föregående år och att marknadsförsörjningsgraden har ökat (denna statistik släpar ett år varvid 
ökningen avser föregående år). 

Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. 
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgick i december 2010 till 1 677 
personer. Motsvarande period 2011 var det totala antalet öppet arbetslösa och sökande i program 
med aktivitetsstöd 1 597 personer.  
 
Arbetslösheten har därigenom minskat med 80 personer (- 4,8 %). 

Antalet nystartade företag ska öka jämfört med föregående år. 
Det totala antalet nystartade företag under 2010 uppgick till 153 stycken. Det totala antalet 
nystartade företag under 2011 uppgick till 168 stycken.  
 
Antalet nystartade företag har därigenom ökat med 15 st (9,8 %). 

Antalet sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. 
Det totala antalet aktiva verksamheter i kommunen ökade under 2011 med 137 och uppgick vid 
årets slut till 2 828, vilket är en ökning med 869 verksamheter sedan årsskiftet 2003. Sett till antalet 
statliga och kommunala enheter vilka uppgick till 102 av den totala mängden vid mätningen har 
inga större förändringar skett sedan 2003. Däremot har antalet privata arbetsplatser per 1000 
invånare sedan år 2003 ökat från 111 till att år 2011 ligga på 142. År 2010 låg antalet privata 
arbetsplatser per 1000 invånare på 120.  
 
Antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare har därigenom ökat med 22 (18,3 %). 
 
Marknadsförsörjningen, dvs. den del av människors inkomster som kommer direkt från den privata 
sektorn uppgick 2009 till 43,3 %. Marknadsförsörjningsgraden ökade därefter under 2010 och kom 
att hamna på 44,4 %. 
 
Marknadsförsörjningen har därigenom ökat med 1,1 % (denna statistik levereras med ett års 
släpning och avser som beskrivits 2010). 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Näringslivskontoret kan för 2011 visa upp en budget i balans. 
 

Framtidsbedömning 
Näringslivskontorets verksamhet förväntas fortsätta som tidigare baserad på samverkan och 
partnerskap internt och externt. Verksamheten bemannas av 4 personer och förutom arbetsplatser 
finns ett gästkontor i vilket samverkansparterna arbetar då de besöker Näringslivskontoret och 
kommunens företag. De senaste årens ökning av antalet företag i kombination med de 
omställningsprocesser samhället ställts inför pga. ökad internationalisering och global finanskris, 
ställer fortsatt stora krav på samordning och prioritering då behoven av operativa insatser förväntas 
öka.  
 
Arbetslösheten förutspås av de flesta bedömare komma att öka och statsskuldskrisen i Europa 
drabbar också Sverige genom ökad osäkerhet och svag export och därför antas 2012 bli ett år med 
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mycket svag tillväxt. Vi har av allt att döma därigenom en osäker marknadsutveckling framför oss, 
samtidigt som det ställs allt större krav på att vi kan möta upp behoven av tillgång rörande bl.a. 
arbetskraft, verksamhetslokaler och bostäder.  
 
När det gäller framtiden spelar Bollnäs en fortsatt och allt viktigare roll i regionens utveckling. Det 
centrala läget, de bra kommunikationerna, den höga tillgängligheten och den ökade 
företagsamheten fortsätter att stärka kommunens attraktionskraft. Detta tillsammans kommer att få 
allt större betydelse och den positiva utvecklingen har förutsättningar att stärkas ytterligare med fler 
kommuninvånare, fler företag och nya arbetstillfällen. 
 

Kostenheten	
Verksamhet 
Kostenheten bedriver måltidsverksamhet i kommunens skolor, förskolor, stadshuscafeteria samt i 
tre av kommunens servicehus. Totalt har under året dagligen producerats ca 4 200 luncher till 
skola/förskola samt ca 600 luncher till äldre- och handikappomsorgen. Utöver detta 
serveras/levereras frukost och mellanmål till förskolor/fritidshem samt frukost, middag och 
mellanmål till äldreomsorgens verksamhet.  
 
Även personer utan biståndsbedömning samt anställda köper måltider i matsalarna. År 2011 
uppgick försäljning till privatpersoner till 1 832 kkr.  
 
Totalt bedrivs verksamhet i 31 kök. Kostenheten har totalt 77 anställda varav 5 är män. 
Administrationen har under året bestått av 3.5 tjänst.  
 

Arbetsmiljö 
I den årliga arbetsmiljöinventeringen noterades endast smärre avvikelser. Många av lokalerna är 
dock slitna och i stort behov av underhåll. Under sommaren har golvet i köket på Hällagården 
renoverats. 
 
Under sport- och påsklovsveckorna deltog all personal i utbildningen ”Att välja glädje”; en 
utbildning som syftar till att stärka självkänslan, stärka positiva tankar och skapa bra 
relationer/möten med andra personer.  
 
Med anledning av att ett antal av kostenheten yngre anställda har insjuknat i cancer har 
företagshälsan fått i uppdrag att undersöka om samband kan finnas mellan storköksarbete och olika 
cancerformer. I maj hölls därför ett gemensamt informationsmöte med deltagande av läkare från 
GävleDala Företagshälsa. Inget samband mellan cancer och storköksarbete kunde påvisas. 
 
Införandet av två rätter även i grundskolan har gått mycket bra. Förändringen har uppskattats av 
både elever och pedagoger. 
 
För att öka känslan av gemenskap hos den geografiskt utspridda personalgruppen har studieresa till 
leverantörer i Dalarna ordnats vid två tillfällen under året.   
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Jämställdhet 
I den mån tjänster utlyses skrivs in att kostenheten ”gärna ser manliga sökanden”.  

Intern kontroll  
Anticimex är upphandlad samarbetspartner när det gäller egenkontroll och HACCP. Endast smärre 
avvikelser har påpekats; dock finns även här ett antal kommentarer om dåligt underhållna lokaler.  
 
Produktionsjämförelser genomförs kontinuerligt under året för all verksamhet. 

Onödig byråkrati 
Datoriseringen är mycket väl utbyggd i kostenhetens kök vad gäller personalhantering, 
varubeställningar och fakturahantering. Kostdataprogrammet Matilda, som används inom äldre- och 
handikappomsorgen, har integrerats med kommunens ekonomisystem. Syftet är att ytterligare 
minimera den manuella hanteringen. 
 

Måluppfyllelse 
Matsedlar för skolor, förskolor och äldreomsorg finns på kommunens hemsida. Sedan hösten 2011 
finns skolornas och förskolornas matsedlar tillgängliga även som app. 
 
Antalet anställda i kostenheten som har svarat på årets medarbetarenkät har varit lågt. Det är därför 
svårt att dra några slutsatser i vad mån resultatet har förbättrats sedan tidigare mätningar. 
 
Frisknärvaron har stigit jämfört med 2010 och är nu drygt 95 %. 
 
Samarbetet med övriga kommuner i regionen har intensifierats under året beroende på det 
gemensamma arbetet med ny livsmedelsupphandling. Den kostekonom som även är leg. dietist har 
under året deltagit i ett dietistnätverk i länet. Försök till samverkan med näringslivet i kommunen 
har gjorts i samband med upphandlingsprocessen. 
 
Hela kostenheten arbetar kontinuerligt med att hushålla ekonomiskt med de intäkter som kommer 
från våra kunder.  

Kommentarer till budgetavvikelser 
Trots kraftiga prishöjningar på livsmedel under året stannar kostenhetens underskott på knappt 106 
kkr. Orsaken till underskottet är att barn- och utbildningsförvaltningen har köpt färre pedagogiska 
måltider samt att försäljningen av matlådor till biståndsbedömda har minskat. 
 

Framtidsbedömning 
Kostenheten säljer måltider till barn- och utbildningsförvaltningen samt till biståndsbedömda 
personer i kommunen. Dessutom säljs externa måltider i samtliga matsalar (se under punkten 
”Verksamhet”). Den plan för skolstruktur som barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med 
under året kommer troligen att innebära stora förändringar för kostenhetens verksamhet framåt.  
 
Under hösten har kostdataprogrammet Matilda testats i en skola. Genom framtida dagliga 
beställningar av måltider även i skola/förskola finns en besparingspotential gällande de rörliga 
kostnaderna. 
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Investeringar  
Under året har investeringar gjorts som varit nödvändiga för att kunna införa två rätter även i 
grundskolan. 
 
 

Utskott	för	kultur	och	internationella	frågor 

Verksamhet  
 
Kulturenheten organiserar Bibliotek, Mediecentrum, Kulturskola, Allmänkulturen, 
Konsthall/Museum, Kulturhuset med serviceenhet och Fritidsgårdarna samt ansvarar för 
internationella frågor. 
 
Kulturenheten har under 2011 uppmärksammats positivt. Bollnäs utsågs i maj till Årets Kultur- och 
Musikskolekommun 2011 av Lärarförbundet. Dess förbundsordförande Eva-Lis Sirén delade ut 
priset vid en ceremoni i Bollnäs Kulturhus. Utmärkelsen innebar att kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth på eget initiativ besökte Kulturskolan i oktober 2011 för att på ort och ställe studera 
verksamheten. I december utsågs Bollnäs till Årets Kulturkommun 2012 av fackförbundet Vision. I 
motiveringen betonades bland annat att Bollnäs kommun satsar på ett rikt kulturliv för 
kommuninvånarnas bästa och att samarbetet med kulturarbetare, föreningsliv och näringsliv lett till 
kreativa satsningar som bland annat dans- och filmfestivaler. Noterbart under 2011 är också att 
Kulturenheten i oktober arrangerat Öppet hus och högstadiedag för Granbergsskolan där alla 
verksamheter deltog. 
Under året öppnades också den nya huvudentrén mot Colliniparken och den nya receptionen togs i 
bruk. Bollnäs turistbyrå flyttade sin verksamhet till Kulturhuset. Den nya fritidsgården öppnades 
och föreningen Släkt&Bygd fick nya lokaler i biblioteket.  
Allt detta sammantaget har inneburit att allt fler besökare hittar till Kulturhuset och Kulturkvarteret 
med alla dess verksamheter. Kulturenheten har ytterligare utvecklat samarbetet i arrangemangen 
Familjelördagar och Barnkulturveckan.  
 
Kulturhuset har under 2011 utvecklats och är i stort sett färdigbyggt. Besöksantalet till Kulturhuset 
har ökat rekordartat till 129 700 besökare 2011. Under 2010 renoverades Kulturhuset med 
modernisering och teknikutveckling av lokalerna. En medveten satsning på egna arrangemang, 
samarrangemang och uthyrning till externa arrangörer är bidragande orsaker till den positiva 
besöksutvecklingen. Lokaluthyrningen för möten och andra sammankomster har också varit 
gynnsam. Information till bland annat föreningar och Bollnäs kommuns egna förvaltningar har 
bidragit till detta.  
 

Biblioteken i Bollnäs kommun med huvudbiblioteket i Bollnäs och filialer i Arbrå och Hanebo har 
under året ökat antalet besökare. Drygt 215 000 besökare 2011  mot drygt 160 000 året innan. Allt 
fler besökare använder sig också av webbkatalogen genom HelGe (länets bibliotek) och lånar e-
böcker. Satsningen på riktad verksamhet för barn och unga fortsätter. Över 2500 barn och unga tar 
del av de olika aktiviteter som biblioteken anordnar förutom Kulturenhetens gemensamma 
satsningar som Familjelördagar och Barnkulturvecka. Exempel på aktiviteter är författarbesök, 
bokskola och teater. Biblioteken fortsätter med sina uppmärksammade författaraftnar. Under 2011 
deltog bland andra Elsie Johansson och Ebba Witt-Brattström. Författaraftnarna är alltid välbesökta, 
och sker i samarbete med ABF, Helins bokhandel, Nordliga Kronan och tidningen Ljusnan. 
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Biblioteket i Bollnäs har också en omfattande utställningsverksamhet. Filialerna anordnar egna 
arrangemang som exempelvis bok- och slöjdcaféer. 
 
Mediecentrum är Bollnäs kommuns pedagogiska och tekniska resurs för pedagoger, förvaltningar 
och föreningsliv. Pedagogiska caféer, introduktion av WebMath (pedagogiskt stöd i matematik för 
elever, lärare, föräldrar), examinationer i PIM (praktisk IT- och mediekompetens) är några exempel 
på verksamheter. Mediecentrum samverkar bland annat med Länskultur Gävleborg och följer UR:s 
utveckling. Mediecentrum ansvarar för kommunens skolbiovisningar och  Kulturenhetens 
filmverksamhet och har under året bland annat kopierat och producerat flera filmproduktioner på 
uppdrag och i samarbete med beställare.  
Under 2011 har Mediecentrums utlåning ökat med 40 procent. Enbart utlåning på strömmande 
media via Internet ökade med 55 procent. När det gäller film sker 89 procent av alla lån via 
strömmande media.  
 
Kulturskolan. Bollnäs utsågs i maj 2011 till Årets kultur- och musikskolekommun. För att få kallas 
kulturskola måste tre kulturområden tillhandahållas och i Bollnäs finns musik, drama, rytmik och 
hemslöjd samt dessutom klassundervisning. Kulturskolan ansvarar också för skolkulturutbudet i 
Bollnäs kommun och Skapande skola. Varje vecka möter Kulturskolans pedagoger ca 3000 elever. 
Ett nytt treårsavtal med Södra Hälsinglands Musik- och Kulturskolor har tecknats. Det nya avtalet 
har större fokus på den pedagogiska verksamheten.  
Musikverkstan, dramaverksamheten och ensembleverksamheten har utvecklats efter  elevernas 
önskemål. Flera nya ensembler kommer också att starta under 2012. Konsertverksamheten har 
under året ökat. Kulturskolan medverkade under året i cirka 180 konserter med en publik på 26 600 
personer.  

 
Allmänkulturen har kontakten med det lokala, regionala och nationella kulturlivet och stöttar och 
arrangerar kulturarrangemang. Allmänkulturen har också kontakten med avtalsföreningarna med 
uppdrag att arrangera olika kulturutbud. Som exempel kan nämnas Seven Jewish Children med 
Folkteatern Gävleborg. Verksamheten har arrangerat och medverkat i flera arrangemang under året 
bland annat Sommarjobb som dansare och Bollnäs dansar med nationell koreografitävling. Under 
året har kommunens tre biografer digitaliserats och det har inneburit ett breddat utbud av kultur 
exempelvis direktsänd opera. 
 
Konsthallen/Museet bedriver utställningsverksamhet riktad till skola och allmänhet. Antalet 
besökare ökade jämfört med 2010. 13400 besökte de olika utställningarna och arrangemangen 
under året. Totalt 1600 elever guidades vid 124 visningar under året. Sammanlagt sju 
egenproducerade utställningar arrangerades. Vårens skolutställning på temat ”Världen” rönte stort 
intresse med många besök och 35 guidningar och reguljära lektioner i Konsthallen. Sommarens 
utställning med Top Notch där den bästa konst Bollnäs kommun äger visades skapade intresse. 
Publiken engagerades genom att rösta på bästa/mest intressanta konstverk i Bollnäs kommun. 
Höstens stora utställning var Den vackra staden, som fick ett rekordartat mottagande med närmare 
5400 besökare. Det är den tredje mest besökta utställningen i museets kommunala historia. 
 
Fritidsgårdarna 
Antalet besökare till fritidsgårdarna Solbacken i Arbrå och på Gärdet och senare Kulturhuset 
fortsätter att öka. Under 2011 uppgick antalet besök i genomsnitt per kväll cirka 50 i Arbrå, 
omkring 35 på Gärdet och närmare 70 på Kulturhuset. Den centralt placerade fritidsgården innebar 
nya målgrupper och fritidsgården har numera ett närmare samarbete med Lust & Lära, 
Torsbergsgymnasiet och Hälsingegymnasiet. Under året startade brännbollsturneringen Strutsbollen 
och skolavslutningen förlades till Kulturhuset där det var fullt av aktiviteter. 
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Resor av skilda slag, kurser i film, musik, matlagning anordnades bland annat. Förutom ordinarie 
verksamhet på fritidsgårdarna finns fritidsledarna dagtid varje vardag på högstadieskolorna och 
gymnasieskolan.  
 
Internationella frågor 
 
Under 2011 övertog Kulturenheten de internationella frågorna. 
Ungdomsutbytet med Misburg-Anderten har pågått sedan 1962. 2011 åkte elever till Tyskland. 
2012 tar Bollnäs emot ungdomar från Tyskland. Verksamheten stöds av utskottet för kultur och 
internationella frågor. Olika typer av skolprojekt har genomförts; Arbrå grundskola fick bidrag för 
ett projekt i Ogre i Lettland, Lust & Lära för ungdomsutbyte till Storbritannien, 
Torsbergsgymnasiets IB-program och Arbråskolans år 9 fick bägge bidrag för studieresa till 
Storbritannien respektive Spanien. 
När det gäller övrigt kulturutbyte så besökte Arbrå kyrkokör Nerja i Spanien för en återträff med 
sina spanska körkollegor. Utskottet beviljade ett bidrag till kulturutbytet. 
Bollnäs Kommun och Kommunstyrelsens utskott för kultur- och internationella frågor 
representerade Bollnäs vid Vänortsveckan i Nyköping-Mors.  
Under året har olika initiativ tagit för att bättre förankra det internationella arbetet och beslut fattats 
att förvaltningen skall arbeta fram förslag till riktlinjer för ungdomsutbytet i framtiden. 
Kommunfullmäktige fattade också beslutet i § 228/2011 att göra en total genomlysning av 
kommunens internationella verksamhet. 
 

Måluppfyllelse 
Kulturenhetens verksamheter har arbetat enligt kommunens Balanserade styrkort och 
måluppfyllelsen enligt målet ”Satsade kronor per besökare i kulturkvarteret ska minska” är uppnått i 
och med att besöksantalet har ökat. 

Kommentarer till budgetavvikelser 
Kulturverksamheterna har påverkats av om- och tillbyggnaderna i Kulturkvarteret; därav en 
budgetavvikelse på -384 tkr. Ersättning saknas på 192 tkr för vattenskador.  
I samband med ombyggnationen ställer nya moderna behov krav på trådlöst nätverk vilket belastade 
kulturenhetens verksamhetsbudget liksom även införskaffande av biljettsystem. Städkostnaderna 
ökade också på grund av utökat besöksantal. 
 

Framtidsbedömning 
Ombyggnaden av Kulturkvarteret är nu avslutad och verksamheterna arbetar för att göra kvarteret 
attraktivt med en bredd och mångfald i de olika arrangemang som erbjuds. Fritidsgårdens centrala 
placering i kvarteret kommer att få en mer betydelsefull roll i det förebyggande arbetet bland 
ungdomar där flera verksamheter är aktiva bland annat socialtjänsten och polisen.  
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Styrkort - Kommunövergripande
Perspektiv Kommun

övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnds/bolagsmål Mätetal

Andelen nöjda medborgare i 
Bollnäs kommun ska öka.

Medborgarindex ska förbättras. 

Bollnäs kommun ska erbjuda en 
förbättrad medborgarservice i 
form av 24 timmars myndighet.

Antal tjänster som kan hanteras 
elektroniskt ska öka.

Utveckling Invånarantalet i Bollnäs 
kommun ska öka.

Antal invånare ska öka med 
minst 50 personer per år. 

Utbildningsnivån bland 
invånarna i Bollnäs kommun 
ska öka.

Andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning ska 
öka med minst 1 % per år.

Bollnäs kommun ska erbjuda ett 
gott företagsklimat.

Antalet sysselsatta ska öka med 
minst 50 personer per år.
Tillhöra de 100 främsta 
företagarkommunerna i 
Sverige.
Kommunens skattekraft ska 
uppgå till minst 95 % av rikets. 

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning. 

Bollnäs kommun ska uppvisa ett 
ekonomiskt överskott.

Det årliga överskottet ska 
motsvara minst 1 % av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag.
Soliditet inkl. pensionsskulds‐
avsättning inom linjen ska 
uppgå till minst 30 %. 
100 % av alla investeringar ska 
finansieras med egna medel.

Årets investeringsvolym ska 
motsvara årets avskrivning + 
årets resultat under en 
treårsperiod.

Bollnäs kommun ska ha god 
betalningsberedskap. 

Betalningsberedskapen ska 
uppgå till minst 42 vardagar.

Medborgare Nöjda medborgare 
och besökare. 

Befolkningstillväxt 
ökat antal 
arbetstillfällen och 
stigande 
utbildningsnivå. 

Bollnäs kommun ska 
självfinansiera sina 
investeringar.

Sidan 55



Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnds/bolagsmål Mätetal

Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnds/bolagsmål Mätetal

Medarbetare Bollnäs kommun ska ha en 
tryggad personal‐ och 
kompetensförsörjning. 

Andelen medarbetare som 
anser att de har möjlighet till 
lärande och utveckling i arbetet 
ska öka med 3 procentenheter 
jämfört med 2008.

30 % av medarbetarna ska vara 
under 40 år, 25 % 40‐49 år, 25 
% 50‐59 år och 20 % 60 år eller 
äldre.
Andelen kvinnor respektive 
män bland kommunens chefer 
ska återspegla 
könsfördelningen inom 
organisationen.
Sjukfrånvaron ska vara max 5 % 
av den totala arbetstiden.
Minst 85 % av medarbetarna 
ska anse att de är delaktiga i 
utvecklingsarbetet på sin 
arbetsplats.

Medarbetarna i Bollnäs 
kommun ska vara stolta över sin 
arbetsplats och det arbete de 
utför.

Andelen som trivs med sina 
arbetskamrater, känner 
engagemang för 
arbetsuppgifterna och upplever 
att de får det stöd som behövs 
av chefen ska öka jämfört med 
2008. 
Andelen medarbetare som kan 
tänka sig att rekommendera 
Bollnäs kommun som 
arbetsgivare ska öka jämfört 
med 2008.

Bollnäs kommun ska 
konkurrensutsätta sina 
verksamheter.

Områden inom våra 
verksamheter ska övergå till 
extern regi under året.

Bollnäs kommun ska samverka 
med andra kommuner.

Verksamhet ska överföras till 
Kommunalförbundet Södra 
Hälsinglands regi eller övrig 
samverkan.

Grön Målet uppnått

Gul Målet delvis uppnått

Röd Målet ej uppnått

Vit Målet ej mätt alternativt mätetal saknas

Attraktiv 
arbetsgivare med 
motiverade 
medarbetare.  

Medarbetarna i Bollnäs 
kommun ska ha en god 
arbetsmiljö.

Arbetssätt Delaktigt, effektivt 
och öppet 
arbetssätt.
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Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning år 2011 

Det ekonomiska utfallet för år 2011 visar ett budgetöverskott på totalt 8,0 mkr, varav 

skattefinansierad verksamhet 5,2 mkr och va-verksamhet 2,9 mkr. Förklaring till det positiva 

budgetutfallet är dels den sänkta internräntan som tillsammans med lägre investeringsutfall än 

budgeterat, minskat nämndens kapitalkostnader kraftigt mot föregående år. Dessutom har den 

milda hösten och lägre el-priser lett till sänkta mediekostnader jämfört med år 2010. 

 

Under årets första kvartal ägnade gatuenheten och fastighetsgruppen mycket tid och pengar åt 

snöröjning och bortforsling av snö. Samtidigt var detta en positiv period för fritidsenheten 

som kunde hålla med fantastiska skidspår så Bollnäsborna och andra besökare hittade ut till 

skidspåren som i fornstora dagar.  

 

En inventering av kommunens gatustandard har utförts av en konsultfirma. Underlaget 

presenterades under hösten och kommer att ligga till grund för kommande 

underhållsplanering.  

 

Inom fastighetsgruppen har ett nytt stort projekt startat upp då Hedens omvårdnadscenter 

utökar sina lokaler på Heden 130 med en investeringsbudget på 20 mkr, vilket ökar antalet 

arbetstillfällen i kommunen med ca 25 personer. Projektet Kulturkvarteret har slutförts till en 

kostnad av totalt 90,6 mkr. Bygget av ny förskola på hamreområdet för 22,1 mkr är klart och 

verksamheten startade upp den 1 augusti. 

 

Verksamhet 

I teknik- och fritidsnämnden ingår administrationsenheten, bilpoolen, gatuenheten, fastighets-

gruppen och fritidsenheten. Nämnden är även formellt ansvarig för anläggningstillgångarna 

inom va-verksamheten. 

 

Administrationsenheten ansvarar för teknik-, service- och fritidsförvaltningens administration 

och service – såsom sekreterarskap i nämnden, ekonomi i form av budget, uppföljning och 

kontrollverksamhet samt stöd till den övriga förvaltningen. 

 

Gatuenheten ansvarar för utformning, anläggning och drift av kommunens gator, vägar, 

parker, lekplatser och allmänna platser. Enheten samordnar kommunens trafiksäkerhetsfrågor 

och ansvarar för parkeringsövervakning. Gatuenheten är beställare för va-verksamheten som 

driftas av Helsinge Vatten AB. Kommunens bilpool är en egen resultatenhet inom 

gatuenheten. Bilpoolen samordnar och sköter kommunens ca 120 personbilar och minibussar. 

 

Fastighetsgruppen ansvarar för kommunens byggnader, fastigheter och skog. Enheten skall 

försörja kommunens verksamheter med lokaler via internförhyrning av egna eller externt 

förhyrda lokaler och förvalta dessa lokaler. Enheten svarar för köp, försäljning och 

exploatering av fastigheter. Fastighetsgruppen ansvarar även för genomförandet av ny-, om- 

och tillbyggnader. 
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Fritidsenheten ansvarar för verksamheterna vid Sävstaås IP, Solrosens IP, Brånans IP, Bollnäs 

sporthall, Arbrå sporthall, Kilafors sporthall, Höghammarhallen, det rörliga friluftslivet med 

22 mil spår och leder samt förvaltningen av fem naturreservat. Enheten ansvarar även för åtta 

utebad samt fördelar driftbidrag till sex föreningar för skötsel av fotbollsplaner. Enhetens 

huvuduppgift är att se till att anläggningarna är tillgängliga för allmänhet, skola och 

föreningsliv samt ha det övergripande ansvaret för skötseln. 

 

Det ekonomiska utfallet för år 2011 visar ett budgetöverskott på totalt 8,0 mkr, varav 

skattefinansierad verksamhet 5,2 mkr och va-verksamhet 2,9 mkr.  

 

Utfall per resultatenhet år 2011: 

 

Nämndverksamhet + 38 tkr 

Administrationsenheten + 71 tkr 

Bilpoolen - 24 tkr 

Gatuenheten + 1 321 tkr 

Fastighetsgruppen, övrigt + 858 tkr 

Affärslokaler - 1 671 tkr 

Skogar + 4 283 tkr 

Fritidsenheten +294 tkr 

Totalt skattefinansierad verksamhet +5 172 tkr 

 

Va-verksamheten + 2 873 tkr 

 

Totalt teknik- och fritidsnämnden + 8 045 tkr 

 

Under 2011 har gatuenheten arbetat med trafiksäkerhetsprojekt under namnet ”Säkra 

skolvägar” tillsammans med Björktjära skola och Nyhamre skola. Enheten har också bland 

annat genomfört den första etappen av renoveringen av Bollevägen. Under årets första kvartal 

ägnades mycket tid åt snöröjning och bortforsling av snö. I maj och juni ägnades mycket tid åt 

Brotorgets tillfälliga utformning, till en kostnad av 550 tkr. En inventering av kommunens 

gatustandard har utförts av en konsultfirma. Underlaget presenterades under hösten och 

kommer att ligga till grund för kommande underhållsplanering. 

 

Bilpoolen togs över av teknik- och fritidsnämnden den 1 januari 2011. Under det första året 

har en genomgång av taxesystemet skett och en förändring är beslutad och ska börja gälla den 

1 januari 2012. Intentionen med det nya systemet är dels att varje enhet ska betala de faktiska 

kostnaderna för de fordon de använder, dels att varje enhet ska fundera på om en samordning 

med andra enheter kan göras så att det totala antalet fordon i kommunens verksamheter kan 

minskas.  

 

Inom fastighetsgruppen har ett nytt stort projekt startat upp då Hedens omvårdnadscenter 

utökar sina lokaler på Heden 130 med en investeringsbudget på 20 mkr, vilket ökar antalet 

arbetstillfällen i kommunen med ca 25 personer. Arbetet slutförs under år 2012. Projektet 

Kulturkvarteret har slutförts. Bygget av ny förskola på hamreområdet är klart och 

verksamheten startade upp den 1 augusti. Uppdraget om framtidens skola har medfört ett brett 

deltagande från förvaltningen i olika gruppkonstellationer. Ett stort engagemang och vilja till 

förbättring av processer och arbetssätt har visats. En vilja och ambition att se utanför 

förvaltningen och se till koncernnyttan har kunnat skönjas tydligare detta år. 
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Fritidsenhetens idrottsanläggningar har använts till ett flertal större arrangemang under året. 

Vid Höghammarhallen genomfördes Skol-SM i friidrott, innebandy och fotboll för personer 

med funktionsnedsättning. På Sävstaås IP arrangerades SM-semifinaler i bandy, Mini World 

Cup (en internationell ungdomsturnering i bandy) och Motorrevyn. I Bollnäs sporthall 

genomfördes ett träningskonvent BollnäsEss. Fritidsskidan och en skidkväll med Anders 

Södergren har genomförts vid Bolleberget. 

 

Förutom ovanstående större arrangemang har ett stort antal cuper, matcher och mästerskap 

arrangerats vid idrottsanläggningarna i Handboll, Bandy, Innebandy, Ishockey, Bordtennis, 

Konståkning, Fotboll, Simning, Judo, Friidrott, Badminton, Orientering, Karate, Boule, 

Bågskytte, Pistolskytte och Styrkelyft. 

 

Den snörika vintern januari - mars har varit positiv för fritidsenhetens skidspår på 

Bollebergets skidstadion, Acktjärbo och Forsön i Arbrå. Bollnäsborna och andra besökare har 

hittat ut till skidspåren som i fornstora dagar. En omorganisation har implementerats vid 

Bollnäs sporthall, vilket inneburit att en anläggningschef har anställts. I samband med 

renoveringen av Arbrå sporthall har de brister som arbetsmiljöverket påtalat åtgärdats och det 

har inneburit att personalutrymmen byggts för båda könen samt att ventilationen förbättrats. 

 

Internkontrollen har under året innefattat kontroll av rutinerna för vägbidrag, leverantörs-

fakturor, köptrohet mot upphandlingar, hyror, avtal (tecknade och bevakning) samt 

sporthallarnas försäljningskassor.  

 

Kontroll av köptrohet mot upphandlingar påvisar, i likhet med år 2009 och 2010, vissa brister 

då inköp görs utanför gällande avtal vad gäller kontorsmaterial. Köptroheten är dock betydligt 

högre år 2011 med 93,4% jämfört med 13% respektive 78% för åren 2009 och 2010. Kontroll 

av leverantörsfakturarutin påvisar vissa brister vid attestering av så kallade ”personliga 

kostnader” och avsaknad av syfte och deltagare vid mat, fika etc. Muntlig genomgång av 

genomförd kontroll och gällande regler har skett inom varje enhet vid arbetsplatsträffar och 

ledningsgruppsmöten, vilket bör leda till att rutinerna förbättras. 

 

Kontroll av försäljningskassor vid fritidsenhetens anläggningar påvisade brister i rutin och 

dokumentation vid en anläggning. De brister som uppdagades har åtgärdats. I och med det 

fungerar för närvarande rutinerna fullt ut vid samtliga sporthallar. 

 

Övriga kontroller av rutiner enligt internkontrollplan 2011 har inte påvisat några synpunkter. 

 

Måluppfyllelse 

Målet att gator och vägar ska ha god framkomlighet mättes ej som tänkt under inledningen av 

året. När väl kontrollerna kommit igång har snöröjningen skett enligt avtal, vilket gör att 

målet bedöms delvis uppnått. 

 

Målet att främja, bedriva och stimulera fritidsverksamhet med bästa möjliga service har 

uppfyllts. 

 

Målet att kommunen ska ha hög trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar uppnås inte 

utifrån framtaget mätetal som säger att inga personskador ska förekomma enligt olycks-

statistiken. Trafikolyckor med lindriga skador har skett. Inför år 2012 är mätetalet ändrat till 

att inga allvarliga skador eller dödsfall ska ske, för att ge en mer relevant bild av målet. 

Sidan 59



  4 (7) 

 

Tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser har fortsatt under 2011 och är nu avslutad, 

med undantag av ett par hållplaster vid Brotorget vars placering är osäker i väntan på torgets 

slutgiltiga utformning. Gatuenheten kommer nu att fortsätta tillgänglighetsarbetet med en 

revidering av trafiknätsanalysen och tillgänglighetsplanerna för att få en genomgång av 

nuläget och lägga upp en strategi för det fortsatta arbetet. Den uppföljning i årsredovisningen 

som har gjorts årligen på trafiknätsanalysen och de tre tillgänglighetsplanerna enligt beslut 

205-11-21, 2006-02-27 och 2006-12-18 kommer därmed att upphöra då dessa dokument inte 

är aktuella längre. – Målet uppfyllt. 

 

Målet om god försörjning av mark för bostäder, byggnader, anläggningar och industrier är 

uppfyllt. 

 

Samverkan med föreningslivet och andra kommuner har under året inneburit träffar med 

Mora kommun, Kramfors kommun och kommunerna i OBS regionen samt föreningsträffar 

med bland annat fotbollsföreningarna, skoterföreningarna och Bollnäs Motorklubb. – Målet 

uppfyllt. 

 

Underhållet av gator genomfördes inte på den nivå som krävs för att upprätthålla det tekniska 

och ekonomiska värdet. Totalt asfalterades ca 13 000 kvm, att jämföra med målet på 70 000 

kvm. Anledningarna är dels den snörika och kostnadskrävande vintern i början av året och 

dels att den inventering av gatustandarden som är nödvändig för en optimal planering av 

underhållsarbetet försenades av konsulten. Gatuenheten fick del av resultatet i slutet av 

oktober i stället för i mitten av augusti.  

 

Underhållet av verksamhetslokaler har inte utförts enligt målet 100 kr/kvm, men erhållen 

budget ca 50 kr/kvm har nyttjats fullt ut. Då stora investeringspengar har tillförts under de 

senaste åren har det tekniska och ekonomiska värdet till stor del upprätthållits. Utredningen av 

framtidens skola har inneburit att fastighetsgruppen med barn- och utbildningsnämndens 

godkännande med avsikt inte utfört underhållsåtgärder på vissa skollokaler. En överens-

kommelse om att endast utföra akuta åtgärder eller andra lagkrav har styrt vilka åtgärder som 

gjorts. Syftet med detta är att inte satsa pengar på objekt som eventuellt inte skall behållas. 

Underhållet av de affärsmässiga lokalerna samt fritidsenhetens lokaler har uppfyllts under 

året. Totalt sett bedöms målet som ej uppfyllt. 

 

Målet att fastigheter och anläggningar skall användas effektivt och ändamålsenligt är delvis 

uppnått. Den faktiska medieförbrukningen har minskat med 14 % mot föregående år, men 

med en klimatkorrigering blev minskningen endast 0,3% (år 2010 var betydligt kallare än år 

2011). För att sänka medieförbrukningen har räddningsstationen i Arbrå övergått från 

uppvärmning med olja till fjärrvärme. Installation av bergvärme och solvärme har skett vid 

Björkbackens förskola som ursprungligen hade elvärme. Kulturkvarteret har tilläggsisolerats 

och fått ny takbeläggning.  

 

Målet att va-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter har 

delvis uppnåtts. Snittet för ut-resp inläckage har mätts på Häggesta Reningsverk. Där har 

målet uppnåtts. För övriga verk saknas värden. Antalet läckor på ledningsnätet är färre än 

senaste tre åren medan sanering av ledningsnätet endast uppgår till 0,6 %, ca 5 km, vilket 

tidigare bedömts vara 1% av ledningsnätet. En noggrannare mätning av totallängden har visat 

att ledningsnätet är betydligt längre än vad som tidigare var registrerat. Under året har 

prioriteringen av underhållet legat på ventiler vilket är väsentligt för funktionen på nätet. 
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Målet kontinuerlig kompetensutveckling av personal har uppfyllts. Fastighetsgruppen har 

under år 2011 deltagit i ett flertal kurser/utbildningar, exempelvis Strategisk lokalresurs-

planering, Lagen om offentlig upphandling (LOU), Nya PBL och Nya hyreslagar. 

Fastighetsgruppen och gatuenheten har också deltagit i kontorsdagar tillsammans med 

samhällsbyggnadskontoret. Delar av gatuenhetens personal besökte i maj Maskinmässan i 

Stockholm, utbildning har också skett för delar av personalen inom entreprenadjuridik och 

arbetsmiljö. Fritidsenheten har genomfört en studie- och kompetensresa till Sundsvall under 

två dagar. Dagarna innehöll ett antal studiebesök, en föreläsning och ett grupparbete med 

fokus på ansvar och medarbetarskap samt sociala aktiviteter med gruppen i centrum. 

 

Målet att parkeringstillstånd ska ges enligt gällande lagstiftning och riktlinjer har uppfyllts. 

Inget av årets sju överklagande har fått rätt i högre instans. 

 

Målet att förvaltningen ska ha hållbara kostnadsberäkningar/kalkyler på egna projekt (inom 

gatuenheten) har inte kunnat mätas då det inte funnits några jämförelsemöjligheter under år 

2011. Projektavdelningen arbetar nu fram ett system för en enkel uppföljning av detta 

framöver. 

 

Omställningsarbete 

Gatuenheten har genomgått stora förändringar under året då fem personer (av 20) har gått i 

pension. Tre av tjänsterna har återbesatts. I övrigt har arbetet omfördelats och utsättning/ 

inmätning av VA-arbeten (0,75 tjänster) säljs inte längre till Helsinge Vatten AB. Totalt en 

besparing på arbetsledning med ca 600 tkr. 

 

Fastighetsgruppen: Under året har två mark- och exploateringsingenjörer anställts vilka har 

ersatt en pensionsavgång och en som har nya arbetsuppgifter. De nyanställda har haft 

kunskaper utöver vad som inryms i befattningsbeskrivningen vilket medfört att färre 

konsulttjänster behövts upphandlas. Detta har lett till lägre kostnader vid tilldelade uppdrag. 

 

Under året har fritidsenhetens personal som sköter driften av idrottsanläggningarna utbildats i 

energieffektivisering. Utbildningarna har gett ett positivt utfall, som fört med sig lägre 

kostnader samt en driftoptimering av befintliga system. 

Kommentarer till budgetavvikelser 

Bilpoolen visar ett underskott på endast 24 tkr för år 2011, vilket är betydligt bättre än 

prognos och tidigare år. Orsaken är färre personal som belastat verksamhetens kostnader 

därmed inneburit minskade personalkostnader med 270 tkr. 

 

Gatuenheten visar ett överskott med 1,3 mkr. Enheten hade tidigt i våras förbrukat 

årsbudgeten för vinterväghållning och drog in stor del av barmarksunderhållet för att klara av 

en kraftig vinter i slutet av året. Nu blev årets sista månader tämligen lugna för vinterväg-

hållningen och underskottet landade på 1,7 mkr. Den stora förklaringen till att gatuenheten 

ändå visar stort överskott är den sänkta internräntan, vilket inneburit att kapitalkostnaden 

minskat med 1,3 mkr mot föregående år och visar budgetöverskott på 2,5 mkr. Här påverkar 

också att investeringsnivån under året uppgår till endast 10,2 mkr mot budgeterade 22,5 mkr. 

Till exempel är Hedenlänken budgeterad med en kapitalkostnad på 625 tkr men ingen kostnad 

har ännu fallit ut. 
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Fastighetsgruppen visar ett överskott på totalt 3,5 mkr varav skogar +4,3 mkr, övrig 

verksamhet +0,9 mkr och affärslokaler - 1,7 mkr. I affärslokalers resultat ingår en 

realisationsförlust för Kilafors stationshus med 2,5 mkr. Även fastighetsgruppen påverkas 

positivt av internräntesänkningen med en minskning av verksamhetslokalernas kapitalkostnad 

med 1,5 mkr jämfört med år 2010. Samtidigt har investeringarna inom verksamhetslokaler 

endast uppgått till 49 mkr mot budgeterade 88 mkr. Beroende på en relativt mild höst och 

lägre elpriser, har kostnaden för el/värme/va sjunkit med totalt 4,5 mkr mot föregående år. 

Kostnaden för att reparera uppkomna skador från förra vintern uppgår till 1,5 mkr. 

Överskottet för verksamhetslokaler och affärslokaler (exklusive realisationsförlusten) bör 

betraktas som kapital inbetalt av hyresgästerna som ska användas till framtida planerat 

underhåll. Detta bör därför resultatbalanseras inför kommande behov. 

 

Fritidsenhetens överskott på 294 tkr härrör sig till att elpriset under vissa delar av året varit 

lägre än tidigare år. 

 

Framtidsbedömning 

Den 31 mars 2012 slutar gatuchefen sin anställning för att gå över till annan verksamhet inom 

kommunkoncernen. Förvaltningen söker därför en ny chef med utökat ansvar. Den nye chefen 

kommer att få ansvaret även för fastighetsgruppen och får benämningen gatu- och 

fastighetschef. Förändringen kommer att avlasta förvaltningschefen som idag är tillika chef 

för fastighetsgruppen, samtidigt som stödet till fastighetsgruppen förbättras med ökad 

tillgänglighet till närmaste chef. Detta ger även möjligheter till effektivare och samordnad 

ledning. Delar av nuvarande gatuchefs arbetsuppgifter kommer att behöva delegeras ut till 

övrig personal inom enheten som därigenom får ökad arbetsbelastning. 

 

Gatuenheten: 

Inför 2012 har nämnden erhållit budgetförstärkning för att kunna satsa på 

underhållsbeläggning av gator samt gång- och cykelvägar. Detta, tillsammans med ytterligare 

en budgetförstärkning i planen för 2013, ger en förhoppning om att på sikt kunna uppnå ett 

underhåll i nivå med nämndens mål enligt styrkortet. För detta krävs dock en kontinuerligt 

större budget för barmarksunderhåll jämfört med 2009 och tidigare. Den inventering av 

gatustandarden som utförts under året utgör ett värdefullt underlag för kommande planering 

av gatuunderhållet. Utifrån resultatet kan prioritering ske var insatserna ska sättas in och 

beroende på kommande års budget för gatuunderhåll kan förvaltningen på ett enkelt sätt få en 

uppfattning av vilken standardnivå kommunen kommer att kunna erbjuda sina medborgare. 

 

2011-års nivåanpassning innebar bland annat neddragning bland de säsongsanställda. Detta 

har medfört färre arbetstimmar på skötsel inom park och renhållning, något som förmodligen 

visar sig i lägre standard inom några år med nuvarande budgetnivå. 

 

De senaste årens hårda vintrar har påvisat problem i gatuenhetens verksamhet och planering. 

Vinterväghållningens budget har varit förbrukad redan efter första tertialet vilket inneburit att 

barmarksunderhåll, framförallt i form av beläggning, har minimerats för att enheten ska hålla 

sin totala budget. En lösning måste till för att komma ifrån att barmarksunderhållet påverkas 

av vinterväghållningens kostnader. 

 

Fastighetsgruppen: 

Inventering av fastigheternas tekniska och ekonomiska status har påbörjats under året. 

Inventeringen kommer att ge ett underlag för kommande planering av fastighetsunderhållet. 
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För att möta de ökade rörliga kostnaderna (el, värme mm), införs från årsskiftet en ny 

hyresmodell för verksamhetslokalerna, där hyresgästerna står för sina faktiska driftskostnader 

och därmed i större grad kan påverka dessa. Underhållsnivån kommer då inte att under-

mineras av skenande driftskostnader.  

 

Utveckling och uthyrning av affärslokalerna pågår fortlöpande. Exempelvis genomförs en 

minskning av medieförbrukningen för Röste 4:39, Norrborns Industriområde, där projektering 

för övergång från oljeeldning till fjärrvärme pågår. 

 

Fritidsenheten:  

Idrottsanläggningarna beviljades 2010 en utökad budgetram för att täcka de ökade 

energikostnaderna, vilket innebär att budgeten kan hållas inom de givna ramarna. Fler och fler 

kommuninvånare har upptäckt att träning/rörelse både inom- och utomhus ger en känsla av att 

det allmänna hälsotillståndet förbättras. Detta har fått till följd att antalet besökare vid 

anläggningarna ökar och därmed krävs en utökning och breddning av verksamheternas 

innehåll. Fritidsenhetens betydelse för att förbättra kommuninvånarnas hälsa är något som 

kommer att öka de närmaste åren. Reinvesteringsmedlen för idrottsanläggningarna har 

möjliggjort en bättre förvaltning av fastigheterna. Det här innebär att idrottsanläggningarna 

kommer att vara i bra skick inom en treårsperiod.  

 

Planeringen av en bandyhall i Bollnäs kommun kommer att påverka fritidsenheten på något 

sätt, oberoende av placering. 

 

Investeringar  

Större projekt som pågår/ har pågått under ett eller flera år: 

 Upprustning gator (2,1 mkr) – till större delen Bollevägen etapp 1. 

 Hedenlänken (tot 10 mkr ) – har projekterats och upphandlats 2011 

 Ombyggnad för Hedens omvårdnadscenter (tot 20 mkr) – slutförs 2012  

 Ombyggnad Bro 7:1 (2,1 mkr) – inflytt Elektra och Helsinge Net januari 2012 

 Myndighetskrav H10 hissar (tot 10 mkr) – slutförs 2012  

 Sävstaås industriområde (tot 18 mkr) – pågår, delvis i samverkan med Hedenlänken 

 Förskoleavdelning hamreområdet (tot 22,1 mkr) – inflytt under hösten 2011 

 Kulturkvarteret (tot 90,6 mkr) – slutfördes 2011 

 Reinvestering idrottsanläggningar (tot 27,8 mkr) – under 2011 har arbeten för totalt  

5,8 mkr utförts vid Arbrå sporthall, Bollnäs sporthall och Sävstaås IP. Kilafors sporthall 

står på tur och upphandlingen har slutförts under december månad. 
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnds/bolagsmål Mätetal

Medborgare Gator och vägar skall ha god 
framkomlighet 

Snöröjning uppfyller avtalet till 
minst 90%

Främja, bedriva och stimulera 
fritidsverksamhet med bästa 
möjliga service

Minst 90% av besökarna ska 
vara nöjda i våra besöksenkäter.

Kommunen ska ha hög 
trafiksäkerhet på kommunala 
gator och vägar

Inga personskador enligt 
olycksstatistik i Strada.

Underlätta tillgänglighet för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Genomföra minst 90 % av 
åtgärder enligt plan

God försörjning av mark för 
bostäder, byggnader, 
anläggningar och industrier 

Tillgänglig reserv av mark för 5 
år framåt

Samverkan med föreningslivet 
och andra kommuner

Minst 10 nätverksträffar eller 
samarbetsfrågor med andra 
kommuner
Minst 10 nationella och 
internationella evenemang

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning

Underhållsbelägga 70.000 kvm 
vägar/år .
Underhåll av fastigheter med 
100 kr/kvm.
Minskad mediaförbrukning med 
minst 2%
Lokalanvändning i nivå med 
medianvärdet för 
kommungruppen
Ut‐ resp inläckage på 
ledningsnät mindre än snittet 
senaste 3 åren
Antal akuta läckor färre än 
snittet senaste 3 åren
Sanera minst 1 % av totala 
ledningslängden 

Medarbetare Attraktiv 
arbetsgivare med 
motiverade 
medarbetare.

Kontinuerlig 
kompetensutveckling av 
personal

Utföra minst 90% av 
utbildningar enligt plan

Parkeringstillstånd ska ges 
enligt gällande lagstiftning och 
riktlinjer

Antal överklagande som får rätt 
i högre instans färre än 20%

Hållbara kostnadsberäkningar/ 
kalkyler på egna projekt

Differens mellan utfall och 
kalkyl max +/‐ 10%

Nöjda medborgare 
och besökare.

Befolkningstillväxt 
ökat antal arbets‐
tillfällen, stigande 
utbildningsnivå.

Utveckling, 
välfärd och 
tillväxt

Gator, vägar, fastigheter skall 
underhållas så att deras 
tekniska och ekonomiska värde 
upprätthålls
Fastigheter och anläggningar 
skall användas effektivt och 
ändamålsenligt

VA‐anläggningarna ska 
optimeras utifrån miljömässiga 
och ekonomiska aspekter

Delaktigt, effektivt 
och öppet arbets‐
sätt.

Arbetssätt och 
processer
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Nämnden	för	lärande	och	arbete	
 
VERKSAMHET 
Lärande och Arbete (LA) består av fyra resultatenheter vilka är Utbildningsenheten, 
Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, och enheten för Ensamkommande barn. 
 
Utbildningsenheten omfattar följande två enheter. Högskoleenheten erbjuder ett brett utbud av 
högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar utifrån lokal 
och regional efterfrågan. Det totala antalet högskolestuderande 2011 var 313 vilket var en 
minskning med 107 personer jämfört med år 2010. Antalet studerande totalt 2011 inom kvalificerad 
yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning var totalt 87 personer vilket var en minskning med 8 
personer jämfört med år 2010. Trenden är istället att andelen personer med anknytning till vår 
kommun, som nyttjar högskoleenhetens lokaler, utrustningar och service ökar när det gäller 
studerande från andra orter och lärosäten. Totalt har 459 studerande avlagt tentamina under 2011. 
 
Vuxenutbildningsenheten bedriver grundläggande och gymnasial utbildning och totalt deltog 732 
elever under 2011 vilket var en ökning med 16 personer jämfört med år 2010. Vård och 
omsorgsprogram erbjuds till gymnasieelever vilka totalt var 41 elever vilket var en minskning med 
20 elever jämfört med år 2010. Svenska för invandrare (SFI) består av studier i det svenska språket 
kombinerat med praktik och samhällsorientering och här deltog totalt 346 flyktingar/invandrare 
under 2011 vilket var en ökning med 12 personer jämfört med 2010. Genom uppdrag från 
Arbetsförmedlingen har 40 personer utan kommunplacering fått sfi-undervisning.  Särvux erbjuder 
personlig kunskapsutveckling för psykiskt funktionshindrade vuxna och här ligger andelen elever 
varje termin mellan 16 och 19 elever. Arbetet med yrkvux-satsningen fortsätter även under 2012 
men i mindre omfattning och kompetenshöjande uppdragsutbildningar för offentlig och privat 
sektor pågår. Statliga medel för en mindre satsning på lärlingsutbildning på gymnasial nivå för 
vuxna startades upp under hösten och kommer att pågå under 2012. Studie- och yrkesvägledning för 
vuxna erbjuder partsneutral vägledning i Stadshuset. En och en halv dag per vecka finns en studie- 
och yrkesvägledare i vuxenutbildningens lokaler.     

 
Lärande och Arbete bedriver omvärldsbevakning, bland annat via projektkoordinatorn som ansvarar 
för högskolenodverksamhet, näringslivskontakter, internationalisering och projektverksamhet. 
Lokala projekt bedrivs i samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och 
Försäkringskassan. Exempel på regionala projekt är t.ex. Hälsinglands Yrkeshögskola, som drivs i 
samverkan med övriga Hälsingekommuner inom Hälsingeutbildning ekonomisk förening och 
Region Gävleborg med syfte att stärka yrkesutbildningen i regionen. Lärande och Arbete deltar 
även i ett flertal transnationella projekt och bygger successivt upp ett betydande nätverk på 
europeisk nivå. Gemensamt för projektverksamheten är att den ska bidra till verksamhetsnytta för 
våra studerande/deltagare och/eller för vår personal. 
 
Arbetsmarknadsenheten ansvar för arbetsmarknadsinsatserna inom kommun. Planering och 
genomförande har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, 
Försäkringskassan samt andra samarbetspartners.  Totalt under 2011 har 437 personer varit 
inskrivna i verksamheten och dessa har omfattats av 589 åtgärdsinsatser. 118 personer har varit 
anställda via BEA (överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
program). Inom resultat-enheten fanns 2011 följande verksamheter: Arkion, Bygglaget, Skogslaget, 
Cafeterian Komvux samt Föreningspoolen. Under 2011 har samverkansprojekten Sjölyftet, 

Sidan 65



BOLLNÄS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 

Förberedande Starta Eget samt Utredning av arbetsförmåga igångsatts. CompAkt, har ersatts av en 
planerad utökning av platser på Arkion för att möta den ökade bristen av plaster inom kommunen. 
Detta sker i via ett utökat samarbete med Riksarkivet/SVAR. Det två åriga transnationella MASS-
projektet (Measuring and Assessing Soft Skills) har avslutats och ett förberedande möte har skett i 
Skottland inför en ansökan gällande utveckling av de metoder som arbetats fram i MASS. Specifika 
ungdomsprojekt såsom ESF-projektet PUB (Praktisk Utredning och Bedömning) samt planering 
inför 2012 ESF-projekt Sigrid, delprojekt vuXa har pågått under hösten 2011.  
  
Integrationsenheten ansvarar för flyktingmottagande enligt gällande överens-kommelse mellan 
kommunen och Migrationsverket. Kommunens överenskommelse med staten omfattar 70 
nyanlända flyktingar för år 2011 fördelade på 40 vuxna och 30 barn/ungdomar. I 
överenskommelsen ingår också de ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Det faktiska mottagandet för år 2011 blev 65 flyktingar vilket inkluderade 
ensamkommande barn/ungdomar, fördelade enligt följande mottagningsform: 16 kvotflyktingar, 20 
EBO (eget boende), 19 anhöriga, 6 ABO (anläggningsboende) och 4 ensamkommande barn. I 
dagsläget finns det totalt 146 personer inskrivna i Integrationsenhetens program. Fr.o.m 20101201 
jobbar integrationsenheten med två parallella system, Lag (1992:1068) om introduktionsersättning 
och Lag (2010:197) om etableringsinsatser. I slutet av 2011 överfördes 30 personer till 
socialtjänsten efter avslutat introduktionsprogram på integrationsenheten under perioden 2008 - 
2011. Målsättning för egen försörjning har uppfyllts till 75 %. Samarbetet med Arbetsförmedlingen 
och Komvux har intensifierats och har fram till dags dato gett mycket bra resultat. 
 
Ensamkommande barn 
Bollnäs kommun har avtal med Migrationsverket vilket innebär att kommunen förbinder sig att 
hålla 17 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Migrationsverket får anvisa 
asylsökande barn över 15 år. Enheten har tillsammans med Socialförvaltningen utarbetat en modell 
för samarbete, den så kallade Pannotia-trappan vilken kommer att utvecklas vidare under 2012. 
Enheten har varit projektägare för ett flyktingfondsprojekt med målsättning att utveckla en 
gemensam modell för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Gävleborgs län. 
Nämnden för Lärande och Arbete beslutade 2010-04-20 att träningsboende 18+ ska byggas upp för 
målgruppen vilket har genomförts under 2011. En förstudie har beviljats enheten via ekonomiska 
medel från Länsstyrelsen vilket avser pedagogiska hjälpmedel som kan tillämpas för att utveckla 
svenska för flyktingar som är analfabeter. 
 
Arbetsmiljö, intern kontroll, riskhantering, jämställdhet och onödig byråkrati  
Systematiskt arbetsmiljöarbete sker fortlöpande i samtliga resultatenheter och GävleDala 
Företagshälsa är involverad i arbetet tillsammans med samverkans-gruppen för Lärande och Arbete. 
Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt vid sam-verkansmöten och arbetsplatsträffar. 
Inventarieförteckningen med dokumentation i intranätet fungerar väl. Flera inventarier i nämndens 
lokaler ägs av Hälsinge- utbildning ekonomisk förening. Dessa inventarier är märkta i särskild 
ordning och hela inventarieförteckningen för dem finns hos Hälsingeutbildning ekonomisk 
förening. Utsedda skydds- och riskombud finns och skyddsronder genomförs kontinuerligt. En 
handlingsplan utifrån Hot och våld är framtagen inom Arbetsmarknadsenheten och 
ensamkommande barn och en ny omarbetad handlingsplan för hedersrelaterat våld är färdigställd 
inom kort. I den lika-behandlingsplan som tagits fram ingår också jämställdhet. Vid lönerevisioner 
har löneutvecklingen följts upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Inga fasta entreprenader förekommer 
i verksamheten. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Otydligheter mellan mål och mätetal i mål- och styrkortet för 2011 har medfört svårigheter att 
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kunna mäta samtliga mål. Detta har resulterat i att nämnden genomfört en fortbildnings- och 
visionsdag om mål- och styrkort (2011-05-23) samt beslutat om målen för 2012 vid nämndens 
sammanträde 2011-06-14, § 43. Under hösten 2011 har mätetal processas fram tillsammans med all 
personal inom NLA.   
 
OMSTÄLLNINGSARBETE 
Ett aktivt omställningsarbete har skett under året vilket inneburit personalminskningar inom 
ledning, administration och boendepersonal. Samtidigt har vi utökat projektverk-samheten 
framförallt inom utbildningsenheten och arbetsmarknadsenheten som medfört kvalitets- och 
verksamhetsutveckling men arbetsbelastningen på kvar-varande personal har därmed ökat. 
Varselsituationen har påverkat arbetsmiljö, kvalitet och kontinuitet på ett negativt sätt framförallt 
inom enheten för ensam-kommande barn och sfi (svenska för invandrare). Omställningsarbetet i 
förvaltningen medför också ökade svårigheter gällande åtgärdsplaceringar inom kommunens 
verksamheter.    
 
KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER 
P.g.a. ny mandatperiod och nya nämndsledamöter har fortbildningsinsatser genomförts gällande 
nämndens verksamhetsområden, politikerrollen samt mål- och styrkort vilket gjorde att vi bedömde 
underskottet vid årets slut för nämnden på ca 150.000 kr i prognosen för 1 januari – 31 juli 2011. 
Under hösten har nämnden hållit tidsmässigt effektiva sammanträden vilket gör att underskottet 
stannar på cirka 77.000 kr. Utbildningsenheten har ett budgetöverskott 2011, främst p g a yrkvux-
satsningen, utökad projekt- och uppdragsverksamhet. Prognosen för enheten ensamkommande barn 
visar på ett underskott p.g.a. en internfaktura från social-förvaltningen som lärande och arbete i sin 
helhet inte kan eftersöka medel från Migrationsverket för.  
 
FRAMTIDSBEDÖMNING 
Ett fortsatt utvecklingsarbete med de balanserade mål- och styrkorten är nödvändigt vilket bör 
mynna ut i en strategisk verksamhetsplan med åtgärder för att hålla spåret och uppnå målen. 
Ledningens ambition är fortsatt fokus på god måluppfyllelse för våra studerande och deltagares 
utveckling och lärande, liksom att alla medarbetare känner trivsel, delaktighet och inflytande i sitt 
arbete.  
 
 
 
Vi står inför omfattande förändringar inom alla verksamhetsområden. Bl.a. kan nämnas 
implementering av ny skollag, nya bestämmelser för vuxenutbildningen från och med 1 juli, 2012, 
ny myndighet för yrkeshögskoleutbildningar har etablerats och kommunens ansvar har förändrats 
utifrån ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Alla verksamheter inom 
vuxenutbildningen påverkas under 2012 av ett omfattande reformarbete. Det kräver 
kompetensutveckling, bearbetning av kurser, kursmål i förhållande till en ny betygsskala. Utifrån 
nya grundläggande behörighetskrav till högskolestudier påverkas vuxenutbildningens kursutbud. 
Bedömningen är att det kan komma att krävas fler kurser på gymnasial nivå. Alltfler 
vuxenstuderande har svenska som sitt andra språk. Det innebär att arbetssätt måste anpassas 
ytterligare i grupperna. Stödbehovet i svenska språket ökar i samma omfattning inom alla kurser. 
Glappet mellan sfi-nivå och grundläggande kurser på senare nivå är stort och när antalet studerande 
med svenska som sitt andra språk ökar krävs större insatser med grundläggande kurser på tidigare 
nivå.  
 
Kvalitetscertifiering av vårdutbildningarna regionalt och lokalt i form av Vård och Omsorgscollege 
kommer att innebära fortsatt stora arbetsinsatser under 2012. Statsbidraget för yrkesvux bedöms 
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upphöra under 2012 vilket gör att intäkterna förväntas bli lägre jämfört med 2011. Nya ansökningar 
har arbetats fram för yrkeshögskoleutbildningar i Bollnäs. Inom Hälsingeutbildning ekonomisk 
förening har stadgeändring skett under 2011 vilket innebär att man även öppnar upp för samarbete 
och samverkan med gymnasieverksamhet inom landskapet. 
 
Enheten för ensamkommande barn har varit projektägare till projektet ”Gävleborgs-modellen”. 
Utifrån ”Gävleborgsmodellen” har det utarbetats en avsiktsförklaring som ska utmynna i ett utökat 
regionalt samarbete mellan kommunerna i Gävleborgs län. Avsiktsförklaringen är underskriven av 
samtliga kommunchefer i Gävleborgs län. Inom enheten pågår en utveckling av 18 + verksamhet 
för ensamkommande barn. Osäkerhet råder för personalen inför framtiden då förhandlingar pågår 
gällande övertalighet inom förvaltningen som rör verksamheten för ensamkommande barn.  
 
Integrationsenheten kommer att fortsätta att utveckla samarbetsformer med arbetsförmedling och 
andra aktörer samt satsa på aktiva sysselsättningsåtgärder i form av instegs- och nystartsjobb, 
praktik och utbildning. Integrationsenheten som tidigare tillhört Arbetsmarknadsenheten övergår 
2012 som egen resultatenhet kopplad till enheten för ensamkommande barn.  
 
Arbetsmarknadsenheten fortsätter att bedriva riktade insatser mot ungdomar i ESF-projekten PUB 
och VuXa (unga vuxna gävleborgare mot arbete) i Lillgården på Sävs-bergsområdet. Omfattande 
delar av verksamheterna bedrivs genom externa intäkter och projekt. Nuvarande 
arbetsmarknadsprognos visar att läget på arbetsmarknaden kommer att försämras under 2012. 
Gävleborgs län ligger sist i arbetsmarknads-statistiken för landet när det gäller grupper som redan 
idag står långt från arbetsmarknaden. Detta medför svårigheter att möta de stora behov som finns av 
olika insatser och åtgärder för arbetslösa ungdomar utifrån att ungdomsarbets-lösheten fortfarande 
är mycket hög i vår kommun och även för andra grupper av arbetslösa vuxna, personer med 
funktionsnedsättning och utrikesfödda m.fl. Behov av arbetsmarknadsinsatser finns för specifika 
grupper som uppbär ekonomiskt bistånd.  
 
Det är av betydelse inför framtiden att kunna samlokalisera NLA:s utbildnings-verksamheter. Det 
skulle leda till förbättringar av verksamheterna och ge kostnadsbesparingar när det gäller 
samordning och samnyttjande av personal, lokaler och utrustning. Det skulle också öka NLA:s  
möjligheter att fungera som en motor för kunskapsdriven tillväxt i Bollnäs kommun.  
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Medborgare Nöjda medborgare 
och besökare.

Våra målgrupper ska erbjudas 
utbildning eller verksamhet 
utifrån sina önskemål och 
förutsättningar

Andelen elever/studerande som 
är nöjda med bemötande och den 
service de får ska vara högre än 
tidigare år
Andelen deltagare inom 
arbetsmarknadsenheten som är 
nöjda med bemötande och den 
service de får ska kartläggas

Prioriterade grupper ska beaktas 
särskilt

Arbetsmarknadsåtgärderna ska 
vara effektiva och hålla hög 
kvalité, så att andelen som går 
vidare till arbete eller studier är 
högre än föregående år

Verksamheterna ska vara 
lättillgängliga

Tillgängligheten ska vara i nivå 
med uppsatta mål och 
handläggningstider

Utveckling, 
välfärd och 
tillväxt

Befolkningstillväxt 
ökat antal 
arbetstillfällen, 
stigande 
utbildningsnivå.

Genom strategisk 
utbildningsplanering inom nya 
områden skapa förutsättningar 
för arbetstillfällen i nya 
branscher   

En strategisk utbildningsplan 
upprättas med inriktning mot 
nya branscher

Gymnasie‐, vuxen‐ och 
högskoleutbildningen ska 
tillgodose behoven för såväl 
individen som arbetslivet 

Andelen av utexaminerade KY‐
studenter ska senast 6 månader 
efter avslutad utbildning ha fått 
arbete eller valt att studera 
vidare inom respektive bransch – 
utbildningsområde
Andelen studerande som uppnår 
SFI‐betyg på nivå A‐D ska 
överstiga föregående läsår
Andelen elever som fullföljer sina 
studier inom 4 år ska ständigt 
öka
 Andelen elever som gått över till 
högskolestudier inom 3 år ska 
ständigt öka

Samverkan ska ske lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt för att utveckla 
utbud och efterfrågan

Nya utbildningar som tillkommer 
via samverkan, lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt.

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning.

Budget i balans genom 
resultatenheter

Årets resultat >0

Med individen i centrum se 
möjligheter till 
gränsöverskridande samarbete

Samverkan med andra, lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt, som lett till 
bättre ekonomi el större utbud
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Medarbetare Medarbetarna ska vara delaktiga 
och ha inflytande över sina 
arbetsuppgifter

Medarbetarna upplever att de 
har inflytande och är delaktiga i 
sitt arbete

Medarbetarna ska erhålla 
relevant kompetens‐utbildning 
för framtiden

Alla medarbetare har en 
kompetensutvecklingsplan

God arbetsmiljö Det systematiska arbets‐
miljöarbetet ska följas upp
Minskat sjuktal

Alla verksamheter har en plan för 
mål och kvalitetsarbetet
Alla verksamheter upprättar 
varje år en kvalitetsredovisning/ 
kvalitetsbeskrivning

Arbetet ska ledas genom ett 
tydligt ledarskap med 
personalen delaktig

Utvärdering av cheferna i 
relation till mål och roll

Attraktiv 
arbetsgivare med 
motiverade 
medarbetare.

Verksamheterna ska präglas av 
ett dokumenterat mål‐ och 
kvalitetsarbete men kontinuerlig 
utvärdering

Delaktigt, effektivt 
och öppet 
arbetssätt.

Arbetssätt och 
processer
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Barn‐	och	utbildningsnämnden	
 
Verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har under 2011 varit förskola, grundskola, 
gymnasieskola och särskola. Förvaltningen leds av förvaltningschef och ledningsgrupp, vilka även 
hanterar verksamheten inom nämnden för lärande och arbetes område.  
 
Under 2011 har mycket stora förändringar ägt rum inom all utbildning i Sverige. En ny skollag har 
börjat gälla, nya läroplaner för förskola, grundskola och gymnasieskola har börjat gälla, ett nytt 
betygssystem likaså. Detta har medfört ett stort behov av utbildning inom alla verksamheter, och 
förvaltningens fortbildningsinsatser har ägnats alla nya styrdokument.  
 
Under året har mycket arbete ägnats verksamhetens ekonomi. Efter årets första månader signalerade 
flera verksamheter att man befarade en avsevärd negativ avvikelse mot budget, vilket omedelbart 
föranledde åtgärder. Gymnasiesärskolan har under året genomfört en stor anpassning av sin 
verksamhet, vilket inneburit minskning av bemanningen, som i sin tur lett till ett avsevärt förbättrat 
resultat jämfört med årets första prognoser.  
 
Det är i sammanhanget värt att notera, att BUN under 2011 haft tillgång till en tillfälligt utökad ram 
om 15 mkr. 
 
Mot bakgrund av ett alltför lågt antal sökande till naturbruksgymnasiet Nytorp, beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att inte anta några elever inför läsåret 2011-2012, och föreslå 
kommunfullmäktige att därefter avveckla verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade att elever 
skulle antas även inför detta läsår, och att kommunstyrelsen därmed tog ansvar för det ekonomiska 
utfallet vid naturbruksgymnasiet.  
 
Under 2011 har en rad kartläggningar genomförts och redovisats, gällande både verksamhet, 
ekonomi och organisation:  

- Lennart Dahlboms rapport ”Skola Bollnäs” 
- Komrevs granskning ”Åtgärder för en ekonomi i balans i barn- och utbildningsnämnden” 
- Komrevs granskning ”Ledning och styrning av verksamheten vid naturbruksgymnasiet 

Nytorp” 
- Lars Forslöfs rapport ”Översikt av scenarion för Nytorpsskolan” 
- PVC i rapporten ”Effektivitet i de administrativa processerna” 
- Lennart Gustafssons utredning av studieresultat. 
 

Ett stort arbete för att forma framtidens skolstruktur har inletts, ”strukturplan Framtidens skola”.  
 
Under året har Hamregårds förskola tagits i bruk, en ny förskola som i sin utformning väl 
överensstämmer med intentionerna i förskolans nya läroplan.  
 
Måluppfyllelse och omställningsarbete 
 
Studieresultat 
Barn- och utbildningsnämnden har under året initierat en fördjupad analys av grundskolans 
studieresultat. Resultaten - betygsresultat och resultat på nationella prov - har försämrats. Därför 
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beställde nämnden en utredning som skulle analysera och föreslå åtgärder. Utredningen gav en 
fördjupad bild av läget i kommunen och gav förslag till förbättringar. Samtidigt vinklades 
frågeställningen till att snarare handla om varför Bollnäs hade så exeptionellt goda resultat 2010 - 
både på nationella prov och betyg - högt över rikssnittet. Och den självklara frågan - hur hittar vi 
tillbaka till detta? En handlingsplan ska vara klar till nämndens sammanträde i mars 2012.   
 
Nöjdhetsindex 
Under våren 2011 gjordes en enkätundersökning som mätt nöjdhet i olika verksamheter. Resultatet 
ger ett index som visar brukarnas nöjdhet. Vid jämförelse med andra kommuner som har genomfört 
undersökningen på liknande sätt som Bollnäs, ligger förskola, grundskola och gymnasieskola på ett 
högre indextal. 
 
Ekonomi, sammanfattning 
Efter årets första månader signalerade flera verksamheter att man befarade ett stort underskott. 
Detta föranledde ett intensivt arbete i nämnd, ledningsgrupp och tillsammans med verksamheternas 
chefer. Detta arbete har resulterat i att barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter 
sammantaget i sitt bokslut, när Nytorps underskott avräknats, ett överskott med 577 kkr. 
 
Förskolan 
Under 2011 viktades 15 % av förskole- och grundskolepengen utifrån socioekonomiska faktorer. 
Året före viktades endast 10 %. I förskolan medförde 15% viktning stora förändringar. Förskolorna 
på Hamreområdet fick ett rejält extra tillskott medan andra förskolor fick av en minskad peng. Det 
slog särskilt hårt mot förskolor där man hade många små barn. I förskolechefsgruppen 
konstaterades detta under våren och i väntan på ett nytt beslut inför kommande år konstaterade vi att 
förskolorna på Hamre kommer att ha ett överskott 2011, medan andra förskolor kan komma att ha 
ett underskott. Från och med 1 januari 2012 kommer endast 10 % av förskolepengen att viktas, 
medan grundskolepengen ligger kvar på 15 % viktning. 
 
Grundskolan 
Granbergsskolan 7-9 har inte en budget i balans. Granbergsskolan och Gärdesskolan slogs ihop för 
1½ år sedan. Första året stannade åk 9 på Torsbergsgymnasiet. Från och med hösten 2011 är åk 7-9 
samlat på Granbergsskolan. Sammanslagningen av två skolkulturer, två personalgrupper och elever 
från två skolor har fungerat förhållandevis bra, men det är ännu långt till en sammansvetsad enhet. 
Många elever på Granbergsskolan har stora behov. Detta har man löst genom att anställa fler 
personer än man haft budget för. Vårteminens 2012 är organisationen återigen anpassad till budget. 
Kilbergsskolan visar också ett mindre underskott. Kilbergsskolan har tagit emot flera elever med 
funktionshinder och man har gjort anpassningar i både lokaler och genom att anställa extra 
personal. Skolformschef har ett överskott så totalt har för- och grundskolan en budget i balans. 
 
Gymnasieskolan har inte lyckats skapa en organisation i paritet med tilldelad budget. 
Gymnasieskolorna i landet signalerar tämligen samfällt stora svårigheter att genomföra utbildning 
enligt två gymnasiereformer samtidigt, vilket varit fallet under 2011, och kommer att vara fallet till 
dess att den nya gymnasiereformen, GY11 är fullt genomförd och den ”gamla” gymnasiereformen 
är urfasad. 
 
Gymnasiesärskolan signalerade i sin uppföljning per den sista februari 2011 ett förväntat mycket 
stort underskott. Ett mycket intensivt arbete har pågått under hela året, där verksamheten avsevärt 
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har minskat sina kostnader. Detta har skett både genom att bemanningen minskats med ett hundratal 
medarbetare, samt att ett flertal elevboenden avvecklats.  
Framtidsbedömning  
 
Framtidens skola 
En översyn av skolans struktur har inletts, där målet är ett beslut om en hållbar skolstruktur som 
använder avsevärt mindre lokalyta än tidigare. Beslut om en förändrad skolstruktur är nödvändigt, 
för att säkerställa kvalitet och personaltäthet i de olika verksamheterna. Kommunen saknar lokaler 
för förskola inom Renområdet. Sammantaget har dock kommunen lokaler för ett stort antal elever 
fler än vad som finns och som kommer att finnas inom överskådlig tid. Det finns ett överskott på 
skollokaler i ytterområdena, samtidigt som några grundskolor, Kilbergsskolan och Björktjära skola 
är mycket trångbodda, och inte kommer att ha plats för alla sina elever under kommande läsår. 
Gymnasieskola och gymnasiesärskolan förfogar över långt mer lokaler än verksamheten behöver. 
Detta ger vid handen att ett genomgripande beslut om framtidens skolstruktur är nödvändigt.  
 
Kommunen har haft en elevminskning, samtidigt som fristående skolor etablerats. Kommunen har 
inte avvecklat skollokaler i samma takt som eleverna minskat.  
 
Kommunen måste fatta strategiska beslut om vilka skollokaler man ska använda i framtiden, och 
vilka man inte ska använda.  
 
Framtidsbedömning 
Under det kommande året förväntas kommunen fatta beslut om Framtidens skola, som skall 
möjliggöra god pedagogisk verksamhet och optimerat resursutnyttjande i en långsiktigt hållbar 
skolstruktur. 
 
Elevutveckling 
Elevutvecklingen i de olika verksamheterna skall ligga till grund för dimensionering av verksamhet. 
Denna dimensionering måste omfatta såväl lokalstruktur som programstruktur. Det inledda 
samarbetet i gymnasieskolan i Hälsingland bör intensifieras för att möjliggöra tillgång till ett brett 
utbud av gymnasieprogram.  
 
Framtidens gymnasieskola 
Framtidens gymnasieskola tar form i takt med att den nya gymnasieförordningen stegvis kommer 
att omfatta samtliga år.  
 
Framtidens gymnasiesärskola 
Under 2012 kommer en ny förordning för gymnasiesärskolan att beslutas. Under 2012 kommer 
även en rad kartläggningar av gymnasiesärskolans förutsättningar inför framtiden att presenteras.  
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Medborgare Nöjda medborgare 
och besökare.

Andelen barn/elever som 
känner sig trygga, trivs och har 
arbetsro ska kartläggas.
Nöjdheten ska kartläggas för att 
fastställa ett index.
Varje enhet ska ha en aktuell 
likabehandlingsplan/ 
kränkande handling.
Antalet fällningar hos 
Skolinspektionen om kränkande 
behandling ska ständigt minska.

Utveckling, 
välfärd och 
tillväxt

Vad vill vi med skolan i Bollnäs 
kommun – framtidsplan.

Under 2011 ska BUN ha 
formulerat sig omkring de 8 
framgångsfaktorerna för 
framgångsrika kommuner.
Under 2011 ska BUN/BUF ha 
utvecklat forum för 
gemensamma diskussioner 
mellan politik och verksamhet.

En ökad andel elever som 
lämnar grundskolan och 
gymnasiet med slutbetyg.

2011 års resultat ska överstiga 
medelvärdet för de senaste 3 
åren vad gäller andelen elever 
med betyg i samtliga ämnen.
‐ Andelen elever som fullföljer 
sina gymnasiestudier inom 4 år 
ska ständigt öka.

En ökad andel elever som går 
vidare till nästa studienivå.

Andelen elever som gått över till
högskolestudier inom 3 år ska 
ständigt öka.

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning.

Ett genomtänkt budget‐ och 
uppföljningsarbete.

Samtliga chefer förstår 
resursfördelningssystemet.
BUF ska ge adekvat 
support/utbildning i 
ekonomifrågor.
34‐punktsprogrammet ska 
användas som 
uppföljningsinstrument.
Månadsanalyser görs av 
resultatansvariga.

Befolkningstillväxt 
ökat antal 
arbetstillfällen, 
stigande 
utbildningsnivå.

Barn/elever ska känna trygghet, 
trivsel och arbetsro, och inte 
utsättas för kränkning och är 
nöjda med sin skola.
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

Nämnd/bolagsmål Mätetal

Medarbetare Attraktiv 
arbetsgivare med 
motiverade 
medarbetare.

BUF ska följa upp 
arbetstagarnas uppfattning om 
arbetsgivaren genom en 
personalenkät.
Merparten av arbetstagarna tar 
del av erbjudna hälsofrämjande 
insatser vilket kartläggs i 
personalenkät.
Arbetsgivaren ska verka för 
dialogmodellen i 
löneöversynsarbetet 2011.
Arbetsgivaren ska utveckla 
arbetet med lönespridning.
Arbetsplatsträffar ska hållas på 
verksamhetens samtliga 
arbetsplatser för att säkra 
dialog och delaktighet.
BUF ska upprätta en 
handlingsplan, utse deltagare 
för respektive 
kompetensutvecklingsinsats 
samt ta ansvar för det lokala 
genomförandet av reformerna.

Motiverade medarbetare med 
rätt kompetens.

BUN ska nyttja samtliga 
tilldelade utbildningsplatser i ex 
Förskolelyftet och Lärarlyftet.

Arbetssätt och 
processer

Delaktigt, effektivt 
och öppet 
arbetssätt.

Hela BUN:s verksamhet ska ha 
ett dokumenterat systematiskt 
kvalitetsarbete.

Alla enheter ska ha en plan för 
det systematiska 
kvalitetsarbetet

Kommunikationen mellan 
politik och verksamhet ska 
utvecklas.

Under 2011 ska forum för 
gemensamma diskussioner 
mellan politik och verksamhet 
ha etablerats.

Arbetstagarna inom BUN ska få 
ett respektfullt bemötande, 
erbjudas hälsofrämjande 
insatser och god löneutveckling 
kopplad till engagemang och 
utförande, samt ha en god 
arbetsmiljö.

GUL

GRÖN

RÖD

GUL
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Socialnämnden	
 
Socialförvaltningen har under det gångna året haft stora volymökningar inom ett flertal av 
verksamheterna vilket har föranlett ett antal åtgärdsförslag för att få en budget i balans. Detta 
kommer inte att uppnås under 2011 utan fortsätta in på nästföljande år. 
 
Kännetecknande för socialförvaltningens utfall är att kostnaderna påverkas av vår omvärld, av det 
som görs och inte görs. Exempel på detta är psykiatrins tillkortakommande för unga med psykiska 
problem, arbetslöshet, försäkringskassans ändrade bedömning av grundläggande behov vid ansökan 
om personlig assistans och invånarnas inställning och engagemang i frågor som rör tobak, alkohol 
och droger. 
 
Verksamheterna som berörs av Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten har under året gjort ett flertal 
förändringsarbeten för att valfriheten ska kunna fungera när kommunen godkänner en extern 
utförare. 
 
Socialförvaltningen mål är helt uppnådda till 75 %. Förvaltningen resultat är inte tillfredställande 
när det gäller antal besök på hemsidan samt tillgång till information för att bedöma personalens 
relevanta kompetens. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen har haft en rejäl volymökning under året. 
Antalet aktualiseringar (anmälningar/ansökningar) beträffande barn har ökat med 105 % från 2008 
utan tecken på avmattning med en fortsatt hög arbetsbelastning på alla enheter. 
 
Under året har 32 nya barn placerats i familjehem/jourhem och rekrytering av nya hem har inneburit 
att man inte har behövt använda sig av konsultfirmor (konsulentstödda familjehem). Hedbackens 
HVB hem (Hem för vård och boende) har i perioder varit överbelagt under året. Exceptionellt under 
2011 jämfört med tidigare år är det stora antalet tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar. 
Totalt har man gjort 29 tvångsomhändertaganden, varav de flesta omedelbart, där många av barnen 
är av utländsk härkomst. Ett växande problem är de föräldrar som överger sina barn i Sverige och 
själva återvänder till hemlandet. Man har även sett hur andra seder och barnuppfostringsmetoder 
krockar med svensk lagstiftning.  
 
Kostnaderna för placeringar vid externa HVB har överstigit budgeten på grund av att de ungdomar 
som placerats har haft en svår problematik med psykisk ohälsa, kriminalitet och/eller missbruk som 
man inte kunnat hjälpa på hemmaplan. Det finns en tydlig koppling mellan psykiatrins brist på 
tillräckliga insatser och socialtjänstens kostnadsökning. Den stora utmaningen nästa år är att försöka 
finna vägar ut ur denna situation där upprättande av gemensamma individuella vårdplaner kan vara 
en möjlighet. Det behövs även upprättas avtal med Landstinget som innehåller en 
ansvarsbeskrivning. 
 
Behov av insatser för missbruk har ökat både bland ungdomar och vuxna, men de största problemen 
är i åldersgruppen 18 – 26 år där det i möjligaste mån ges bistånd i öppenvård. Under 2011 har man 
startat behandling i egen regi vid Beroendemottagningen. Kostnaderna för behandling på 
institutioner har samtidigt ökat men ligger på en rimlig nivå i förhållande till andra jämförbara 
kommuner. Det som utmärker Bollnäs är problem med GHB och GBL vilket är mycket oroande då 
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det är en väldigt farlig drog som är starkt beroendeframkallande. I jämförelse med annat missbruk 
kräver denna drog mycket längre avgiftning och längre behandlingstid och det har tyvärr 
förekommit flera dödsfall i kommunen relaterat till GHB/GBL. Tillsammans med polisen gör 
Socialförvaltningen allt man kan för att komma tillrätta med dessa problem. 
 
När det gäller försörjningsstöd håller trenden i sig med ett ökat antal hushåll där man kan se en 
volymökning med 135 hushåll under de senaste fyra åren. Den främsta orsaken till behov av 
ekonomiskt bistånd är arbetslöshet samt att allt fler saknar inkomst helt. Arbetslöshets-ersättning 
och reglerna kring sjukersättning har skärpts, vilket ger en påverkan på kommunens kostnader och 
för att motverka kostnadsökningen pågår därför samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsenheten.  
 
 
Diagram1: Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mellan åren 2008-2011 i Bollnäs kommun. 
 

 
 
Etableringslagen reglerar ersättningen till de flyktingar som kommer efter 2010-12-01 och i stället 
för introduktionsersättning är det meningen att försörjningsstöd ska utgå. För samtliga blir det ett 
glapp på några månader innan annan ersättning kommer igång. De flyktingar som av 
arbetsförmedlingen bedöms ha en arbetsprestationsnivå på 25 % ska få försörjningsstöd 
tillsammans med ett aktivt rehabiliteringsarbete. Från 1 oktober 2011 handläggs dessa ärenden av 
Integrationsenheten men de statsbidrag som betalats ut täcker inte kommunens kostnader. 
 
Problemet med att Socialtjänsten både utger ekonomiskt bistånd och måste agera hyresvärd 
kvarstår. En bättre lösning är att det kommunala bostadsbolaget agerar hyresvärd i stället och för att 
uppnå en sådan lösning krävs politiska beslut.  
 
Ur personalekonomisk synvinkel skulle en förenklad utredningsmetod inom försörjningsstöd, lik 
den som tillämpades när vi hade bruttonorm, behövas. Processen vid framräkning av rätten till 
ekonomiskt bistånd är mycket detaljerad och tidskrävande. Ett försök med e-ansökan pågår i syfte 
att kunna effektivisera och verksamheten har även fått tillgång till SMS-tjänst för besökspåminnelse 
om tid för besök. Den s k Multifrågan gör att socialsekreterare lättare kan kontrollera 
försäkringskassans utbetalningar, men fortfarande behövs att fler myndigheter ingår för att det ska 
ge önskad effekt. 
 
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgens verksamhet är indelad i fyra geografiska områden, Bollnäs, Kilafors, Arbrå och 
Rengsjö. Inom alla områden finns både särskilt och ordinärt boende. Total finns det 295 platser i 
särskilt boende och för närvarande är det 271 för boende och 24 för korttids. Verksamheten har ca 
900 hemtjänstkunder totalt varav ca 300 har enbart trygghetslarm och/eller matdistribution. När det 
gäller sjukfrånvaron inom äldreomsorgen ligger genomsnittet på 8,6 %. Personal inom 

2008 2009 2010 2011
Serie1 635 715 730 770

500
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Antal hushåll med försörjningsstöd
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• Att sjuksköterskorna använder validerad smärtskala vid bedömning 
 
Enligt statistiken i registret så har brytpunktssamtalen ökat markant. 
 
När det gäller senior alert innebär det verktyget att man kan systematisera arbetet med 
riskbedömningarna för undernäring, fall och trycksår på ett mycket bra sätt. Den färdiga analysen 
och jämförelsen för hela året lämnas av utvecklingsledaren under februari 2012. 
 
Samverkan mellan Landsting och Kommun pågår på olika nivåer från politiker till verksamhet. 
Hemtjänsten har regelbundna träffar med primärvården. Läkaravtal finns på boendena och 
anhörigstödets verksamhet sker i nära samarbete med Aleris (tidigare Mitt Hjärta AB). Det finns 
även samarbete med Landstingets palliativa team. 
 
Rengsjöprojektet, där äldreomsorgen är en av samverkansparterna (tillsammans med 
frivilligorganisationerna i Rengsjö) till Aleris (tidigare Mitt Hjärta), har kommit igång bra och 
upplevs positivt av både kunder och personal. En sköterskemottagning har startat upp i Rengsjö en 
dag i veckan (för de mest sjuka äldre) samt även en läkarmottagning varannan torsdag som en del i 
projektet. Många aktiviteter pågår i Rengsjö i och med detta projekt. 
 
Under februari – maj har en ombyggnation genomförts på Ängslunda i Arbrå, vilket har inneburit 
att beläggningsgraden i verksamheten varit mindre samt att tillgången varit något begränsat på 
lägenheterna för korttids/särskilt boende.  
 
Nyckelfri hemtjänst – Phoniro påbörjades i februari 2011 inom Bollnäs området och har därefter 
införts på alla hemtjänstområden inom verksamheten. 
 
Värdegrundsarbete påbörjades under året inom äldreomsorgen, både i form av grundprocesser i 
personalgrupperna och i arbetet med förtroende/kund/anhörig-råd när det gäller de lokala 
värdighetsgarantierna. 
 
Det tredje genombrottsprojektet ”Leva hela livet” avslutades i juni 2011 och genombrottsmetoden 
har använts vid alla förbättringsarbeten som arbetsgrupperna på de särskilda boendena har gjort, 
vilket har gett fantastiskta resultat. 
 
I augusti fattade socialnämnden beslut i samband med åtgärder för att få en budget i balans, att 
lägga ner demensboendet Ringslyckan i Rengsjö. Det har varit mycket upprörda känslor från 
anhöriga och Rengsjö befolkningen. Beslutet har inte verkställts under hösten med anledning av 
överklagning och olika processer i politiken.  
 
Anhörigstöd är en mycket uppskattad verksamhet som har ökat rejält med ca 100 kunder per vecka 
under 2011. Anhörigstödet har även påbörjat en utveckling av verksamheten för att vara stöd för 
anhöriga inom även handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgens verksamheter. 
Projektet att förebygga fallskador i hemmet har under hösten kopplats till anhörigstödets 
verksamhet, som också har ansvar för den ordinarie uppsökande verksamheten, för att göra 
samordningsvinster.  
 
När det gäller de särskilda boendena har det skett en markant ökning vad det gäller behovet av extra 
vak och framförallt för oroliga personer med demenssjukdom.  
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Handikappomsorg 
Gruppbostäder  
Nedre Ren omfattar gruppbostäder på Kvarnvägen och Växbovägen och startades i syfte att vara ett 
boende för de äldsta kunderna inom Handikappomsorgen. När året inleddes fanns det två 
gruppbostäder och en korttidsverksamhet på Kvarnvägen. Beroende på minskat kundunderlag 
förändrades verksamheten kraftigt under året, vilket resulterade i att vid årets slut fanns det en 
gruppbostad kvar och korttidsverksamheten hade flyttat till andra lokaler.  
Personalen beskriver vid årsskiftet arbetsklimatet som tungt och slitsamt till följd av att kunderna 
har omfattande omsorgs- och omvårdnadsbehov.  
 
I Gruppbostaden på Växbovägen bor kunder i olika åldrar och med varierande stödbehov.  
Kundunderlaget har under året ökat vilket medfört att även behovet av personalresurser ökat. För att 
möta upp kundernas behov med ny problematik har utbildningsinsatser genomförts. 
 
På gruppbostäderna Framnäs, Morkullan 1 och Morkullan 2 har personalen under året fokuserat på 
att lägga sitt arbetsschema utifrån kundernas behov och en internutbildning i grundläggande KBT 
(Kognitiv beteende terapi) har genomförts vilket har gett inspiration att arbeta med 
värdegrundsfrågor och genomförandeplaner. En fortsättning på KBT sker genom handledning från 
Bollnäs KBT mottagning till personal i direkta kundärendefrågor. 
 
I januari 2011 invigdes den nybyggda gruppbostaden Morkullan 2, som under året har haft vissa 
lägenheter outhyrda och gruppbostad Bergsveden avslutades. I samband med anpassningen på 
Kvarnvägen och den övertalighet av personal som där uppstod blev personalstyrkan på Morkullan 2 
utbytt till stora delar. Personalens oro för hur det skulle påverka vissa av kunderna var efter 
sommaren mycket stor. I december kan man konstatera att det trots allt har gått över förväntan och 
inga tydliga tecken påvisar att det har skapat extra oro för kunderna. 
 
På gruppbostad Våggatan är de flesta kunderna i 20 -30 års åldern och flertalet har 
neuropsykiatriska diagnoser, vilket kräver specifik form av stöd och kompetens hos personalen. 
Utbildningar inom detta område och inom kommunikation har därför genomförts under året.  
 
Totalt sett har behovet av stöd och hjälp för kunderna i gruppbostad Övre Ren ökat. För vissa har 
omvårdnadsbehovet ökat markant och några av kunderna klarar inte längre att vara på daglig 
verksamhet, vilket leder till att personalen måste omfördelas över dygnet för att täcka behovet. 
Några kunder har haft en problematik som medfört stora utmaningar och ställt höga krav på 
personalens kompetens och under året har personalen haft handledning. 
Verksamheten har haft tillsyn från Arbetsmiljöverket utifrån ”Bränder i särskilda boenden” vilket 
ledde till 5 mindre anmärkningar. Dessa hade åtgärdats vid uppföljningen i november.  
 
Verksamheten på korttids Höghammarvägen har under året arbetat aktivt för planering och 
genomförande av aktiviteter med kunderna. Personalgruppen har också fått kompetensutveckling i 
teckenspråk. Verksamheten har i viss mån påverkats av en volymminskning när det gäller 
korttidstillsyn, men har istället från i höstas sett en ökning när kvarvarande kunder från korttids på 
Kvarnvägen flyttats till verksamheten. Verksamheten ser ett ökat tryck på att erbjuda vistelse under 
helgtid. Kunderna har under året varit beviljade totalt 735 dygn varav 616 dygn har verkställts. Den 
vanligaste orsaken till att dygn förblir outnyttjade är att kundens familj väljer att inte nyttja hela 
beslutet för sin avlastning.  
 
Psykosociala enheten 
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Efterfrågan på boendestöd har under året ökat rejält, både vad gäller antal och i omfattning. En 
anledning kan vara att man arbetar mycket aktivt och framgångsrikt med uppsökande verksamhet 
och det leder till att fler personer med psykiska funktionsnedsättningar upptäcks och får information 
och därigenom motiverade att ansöka om boendestöd för att få sin vardag att fungera bättre. Andra 
påverkande faktorer handlar mer om samhällsstrukturen, exempelvis tuffare krav från myndigheter 
och övriga samhället, fler människor som mår psykiskt sämre och färre platser inom den slutna 
psykiatriska vården över tid. 
 
Daglig verksamhet 
Bollnäs kommun erbjuder daglig verksamhet (LSS 9§10) för personer inom personkrets 1 och 2 
som är i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbetar eller utbildar sig. Verksamheten skall vara 
meningsfull, stimulerande och utvecklande i gemenskap med andra samt utgå från kundens behov, 
förutsättningar och önskemål. Daglig verksamhet består av 8 olika arbetsplatser (Legomontage, 
SNA Europe, Utegruppen, Davidsgården, Lunden, Karlslunds café, Skidan, Ridhuset) samt 
verksamhet inom den öppna arbetsmarknaden.  
 
Inom den öppna marknaden arbetar två stycken arbetsanpassare enbart med att hitta arbetsplatser åt 
våra kunder på den reguljära arbetsmarknaden. De arbetar med uppföljningar och utbildning av 
handledare på arbetsplatser för att öka förståelsen och ge kunden rätt förutsättningar att lyckas och 
utvecklas. Exempel på arbetsplatser är lantbruk, butik, vaktmästeri, äldreboende, industri, 
hunddagis mm.  
 
Under året har en ny målgrupp, yngre personer med Alzheimer, utifrån ändrad lagstiftning, blivit 
berättigade till daglig verksamhet enligt LSS, vilket har medfört andra krav på kompetens och 
ökade resursbehov. 
 
Personlig assistans 
Verksamheten omfattar personlig assistans, avlösarservice samt assistansersättning. Antalet 
personer med assistansersättning har legat relativt stabilt under året och vid årets slut var antalet 62 
stycken, varav 20 av dessa personer anlitade kommunen som assistansanordnare. 
 
Stödinsatser 
Inom stödinsatser med ledsagarservice och kontaktperson har en ökning av beviljade beslut skett 
under året vilket medfört behov av nyrekrytering till uppdragen. Under året har även en diskussion 
pågått gällande omkostnadsersättning för ledsagare. På senare tid har rättsfall avgjort att det inte är 
kommunen som ska bekosta ledsagarens utgifter vid ledsagaruppdrag, utan det är kunden själv som 
skall stå för både sina och ledsagarens kostnader. Detta hanteras idag på olika sätt i kommuner runt 
om i landet. Nämnden fastställde under hösten att Bollnäs kommun även fortsättningsvis skall stå 
för dessa kostnader.  
 
Kontaktperson 
I början av året annonserades det efter nya kontaktpersoner med stort gensvar. Detta möjliggör en 
god kvalitet eftersom det blir lättare att uppfylla kundens önskemål om typ av kontaktperson.  
 
 
Biståndshandläggarenhet 
Arbetet med genomgång och uppföljning av samtliga biståndsbeslut gällande hemtjänst i ordinärt 
boende genomfördes under 2011, med anledning av införandet av LOV (Lagen om Valfrihet). För 
myndighetsutövningen innebär införandet av LOV en förändring när det gäller kravet på tydlighet i 
beslut, uppdrag och uppföljning. Kilafors blev pilotområde vid analys av beviljad och utförd tid och 

Sidan 81



BOLLNÄS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 

det resulterade i justerade schablontider vilka överensstämmer mer med den faktiskt utförda tiden 
hos kunden. Nästa steg blev att i beställningen till utföraren ange den individuellt beräknade 
tidsåtgången.  
 
Tabell 1: Antal kunder och beviljade timmar för hemtjänst i ordinärt boende i Bollnäs kommun 
  2011  2010 
Antal kunder  617 603 
Antal beviljade timmar  20 567  28 918 
 
Under 2011 beviljades totalt 299 stycken nya kunder hemtjänst och/eller trygghetslarm enlig 
socialtjänstlagen.  
 
Utveckling har även skett inom utredningsmetodiken inom biståndshandläggarenheten. Vid 
behovsförändringar av insatser görs numer en ny utredning och nytt beslut fattas för att samordna 
kundens samtliga behov och insatser. För våra kunder innebär detta att det finns endast ett aktuellt 
beslut för hemtjänstinsatser, vilket blir tydligare för kund, utförare och biståndshandläggare. 
 
2006 genomfördes en granskning om enlighet och rättssäkerhet i äldreomsorgens 
biståndsbedömning. I 2006 års granskning noterades att det fanns verksamhetsmål vilka överlag var 
tydliga men mätbarhet saknades i några mål. Vidare iakttogs att det saknades riktlinjer och 
enhetliga rutiner för handläggning och verkställighet liksom att det inte gick att finna någon 
fungerande internkontroll. En granskning har gjort under 2011 av ett utomstående företag och i 
förhandsbedömningen framgår att Socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig biståndsbedömning 
inom äldreomsorg avseende organisation, rättsäkerhet och internkontroll. 
 
Under april 2011 genomförde Socialstyrelsen en tillsyn av hur kommunen uppfyller lagstiftningens 
krav på handläggning och dokumentation avseende myndighetsutövning. Tillsynen genomförs i 
landet med anledning av Länsstyrelsens rapport 2009, då det på många håll i landet prövas nya 
modeller för beslutsfattande i syfte att öka den äldres valfrihet, när det gäller olika insatser. 
Socialstyrelsen har beslutat att Socialnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa att 
delegationsordningen följs samt att uppföljningar av beviljade insatser sker. För att säkerställa att 
gällande delegationsordning följs har en rutin för hantering vid akuta situationer upprättats i 
samverkan med utförare av korttidsvistelse.  
 
1 maj 2011 infördes nya bestämmelser i Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service som 
reglerar vistelse- och bosättningskommunernas respektive ansvar för stöd- och hjälpinsatser när 
personer vistas i en annan kommun än den de bor i t.ex. under semester. Bosättningskommunen har 
ansvar för stöd och hjälpinsatser oavsett om den enskilde vistas i bosättningskommunen eller 
tillfälligt i annan kommun. Under sommaren 2011 har en handfull kunder vistats i Bollnäs och 
ungefär lika många har beviljats vistelse i annan kommun. 
 
Under våren var det ett stort inflöde på ansökningar gällande boendestöd. Orsakerna bedöms bero 
på fler personer med psykisk ohälsa, uppsökande verksamhet som fångar upp behoven och att 
personer valt att bo i ordinärt boende framför bostad med särskild service. En annan bidragande 
orsak är att under året begränsas inte boendestöd att enbart omfatta personer med psykisk ohälsa.  
 
Under hösten har ett samverkansmöte skett angående rutin för samordnad individuell vårdplan 
mellan kommunenens biståndshandläggare och primärvårdens distriktssköterskor. Uppföljning 
kommer att ske under näst kommande år. 
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I och med avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen (fem domar, den 10 oktober 2011 mål nr 
3959-3967-10), där alla domar handlar om frågan om omfattningen av kommunernas ansvar enligt 
LSS när en person har assistansersättning från Försäkringskassan, men den ordinarie assistenten är 
sjuk. I korthet innebär dessa domar att schablonbeloppet för assistansersättning bara ska täcka 
vikariekostnaden och administrativ merkostnaden, medan kommunen får täcka den ordinarie 
assistentens hela sjuklön inklusive semesterersättning och sociala avgifter. Som en följd av detta har 
en mängd ansökningar, även retroaktiva, inkommit till kommunen i slutet av 2011. Denna nya 
rättspraxis kommer påverka förvaltningens resultat under 2012.  
 
 
Resursenhet 
Korttidspoolen har låg sjukfrånvaro vilket till stor del beror på att personalen kan påverka sin 
arbetstid och arbeta i olika verksamheter. Enheten arbetar mycket med delaktighet, frisknärvaro, 
tidiga signaler, flextiden, sammanhållningen och varför man går till jobbet. När en kund får behov 
av vård i livets slut finns det 10 speciellt utbildad personal inom verksamheten och vid rekrytering 
av ny personal är några viktiga parametrar köns-, ålders och kulturspridning. Under året har 15 
personer konverterats in på en tillsvidareanställning i socialförvaltningen.  
 

Måluppfyllelse 
 
Medborgare  

• Våra kunder ska vara nöjda med våra insatser och vårt bemötande - Målet är uppfyllt. 
Resultatet från de nationella brukarundersökningarna inom äldreomsorgen visar ett NKI på 72 och i 
94 % av fallen återkopplas synpunkter inom fastställd tid. 

• Hemsidan ska vara en viktig informationskanal - Målet är ej uppfyllt.   
Besöken på Bollnäs kommuns hemsida minskade med 3,6 % jämför med föregående år. 
 
Utveckling, välfärd och tillväxt  

• Socialnämnden ska ha ett aktivt arbete för att göra Bollnäs kommun attraktiv som 
arbetsgivare - Målet är uppfyllt.   

Under året togs 16 praktikanter emot och 67 % av medarbetarna uppgav i medarbetarenkäten att de 
kan rekommendera Bollnäs kommun som arbetsgivare. 
 
Ekonomi  

• Kvalitetsmedveten verksamhet med ekonomi i balans - Målet är uppfyllt.   
Kostnaderna i 2 av 3 av våra verksamheter ligger under standardkostnaderna för landets kommuner, 
inga avslag i förvaltningsrätten vid överklaganden, minst 95 % av våra kunder har 
genomförandeplaner och statsbidragen utgör 0,8% av driftskostnaderna. 
 
Medarbetare  

• Personalen ska ha relevant utbildning/fortbildning för sina arbetsuppgifter- Målet delvis 
uppfyllt.  

Varje medarbetare har haft en dags kompetensutveckling, utbildningskostnaderna är minst 0,3 % av 
de totala personalkostnaderna, men mätinstrument saknas för att få fram andelen personal som har 
relevant utbildning.  

• Personalen ska uppleva sig delaktiga i utvecklingen av våra verksamheter - Målet är 
uppfyllt.    

82 % uppgav i medarbetarenkäten att de känner delaktighet och minst 95 % av personalen har haft 
medarbetarsamtal. 
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2010. I budgetarbete för 2011 räknade förvaltningen med en förbättring på arbetsmarknaden och 
lade också en lägre budget. Avvikelsen i förhållande till budget uppgår därför till 2 778 000 kr. 
 
Inom området personlig assistans avviker resultatet från budget med 2 656 000 kr vilket är en 
kostnadsökning från 2010 med drygt 10 %.  Detta beror delvis på nya ärenden men främst att 
försäkringskassan gör en annan bedömning vad gäller grundläggande behov än det som varit 
vanligt. Domar i Högsta förvaltningsdomstolen angående kommunens ansvar när ordinarie assistent 
är sjuk kommer med all sannolikhet att öka kostnaderna inom detta område avsevärt under 2012. 
 

Framtidsbedömning 
Individ- och familjeomsorg 
Placeringskostnader för barn, ungdomar och vuxna kommer i ett kortare perspektiv inte att minska. 
Det man kan hoppas är att den kraftiga ökning som varit de senaste två åren stabiliseras. Mer 
kvalificerade hemmaplanslösningar räknar vi med ska kunna förkorta vårdtiderna på HVB-hem. Det 
förebyggande arbete som pågår med stödgrupper för barn, samfältning med polisen och Öckerö-
projektet kommer att bära frukt så småningom men ligger flera år framåt i tiden. Att inte arbeta för 
att förhindra att nya grupper blir beroende av droger och alkohol, även om det inte ger omedelbar 
ekonomisk effekt, vore oklokt.  
 
Äldreomsorg 
Prognoser för befolkningsutvecklingen visar att gruppen äldre kommer att öka markant i framtiden 
samt gruppen mulitsjuka äldre. Nationellt kommer ökade krav på utveckling med evidensbaserad 
vård och kvalitetsregister. IT utvecklingen fortsätter, snart går vi in i projekt med NPÖ (nationell 
patientöversikt) och SIHTS kort. Vidare planeras hemsjukvården övergå till kommunen 2013 vilket 
gör att planeringsarbetet är högaktuellt under 2012. 
 
En viktig utvecklingsfråga för äldreomsorgen är värdegrundsarbetet, och som fortsätter med att vi 
bestämt att satsa på ett utbildnings-handlednings material som ska användas i hela verksamheten 
som grund för ”värdegrundsarbete i praktiken”. Det är viktigt att äldreomsorgen kan tillgodose våra 
kunders behov och önskemål så att man även i framtiden är attraktiva aktörer på marknaden. Det 
innebär en större flexibilitet vad det gäller arbetstider och boendeformer då behov och efterfrågan 
förändras på kort tid. 
Handikappomsorg 
Behovet av boendestöd kommer att fortsätta öka framöver samt yngre personer med annan 
problematik som behöver stöd. Det finns en risk att externa placeringar kommer att öka om man 
inte har kunskap/resurser att möta framtida behov. Det kommer även att bli en ökad efterfrågan på 
korttidsvistelse under helger och på längre sikt, 1-2 år, kommer sannolikt flera kunder att flytta till 
eget boende när de slutar skolan vilket innebär att korttidsvistelsen för dessa då upphör. 
 
Gruppbostad Oden bedrivs idag i lokaler som saknar bygglov för den typen av verksamhet och 
lokalerna behöver därför anpassas eller flytta verksamheten till andra lokaler. Inom 
dagligverksamhet kommer caféet på Karlslund att upphöra som dagligverksamhet under våren 2012 
och caféet planeras övertas av verksamhet inom äldreomsorgen.  
 
Försäkringskassan gör för närvarande omprövningar av beslut och fler kunder får avslag på sin 
assistansersättning. Bedömningen är att dessa personer kan komma att ansöka om andra insatser 
enligt LSS. Med anledning av nya riktlinjer av hantering av sjuklöneersättning till privata 
assistansanordnare befaras att kostnaderna kommer att öka under 2012.  
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Det finns fortsatta behov av handledning i personalgrupperna för att utveckla arbetsmetoder som 
utvecklar verksamheten i syfte att bättre möta kundernas behov och genombrottsprojekt kommer att 
genomföras under 2012. 
 
 
Biståndshandläggarenhet 
Målet under 2012 är att tiderna för insatserna hos en kund är individuella och att även besluten till 
en kund ska innehålla beviljad tid. Kontinuerliga uppföljningar ska göras inom såväl handikapp- 
som äldreomsorg.  
 
Avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som alla behandlar frågan om omfattningen av 
kommunernas ansvar enligt LSS, när en person har assistansersättning från Försäkringskassan men 
den ordinarie assistenten är sjuk. Detta kommer att kräva stora arbetsinsatser från 
Biståndshandläggarenheten under hela året. Det kommer även att påverka förvaltningens budget 
med ökade kostnader för sjuklöner. En förhoppning är att en lagändring kommer till stånd under 
året, där kostnaderna ingår i schablonen. 
 
 
När det kommer externa utförare för hemtjänst innebär det flera nya administrativa rutiner på 
enheten. Det blir en operativ förändring gentemot kunder så att de får rätt information och möjlighet 
att välja utförare samt att hantera kundens eventuella omval av utförare.  
 
 
Resursenhet 
En stor fråga som är gemensam för hela förvaltningen är hur vi kan vi bli en attraktivare 
arbetsgivare. Inom resursenheten är det bra tillsyn på vilka personer som LAS:ar in och det arbetas 
aktivt för att ha en bra personalpolitik, vilket leder till kompetent personal med utbildning och 
körkort. Resursen kan därför vara en bra plattform för en kommunövergripande Resursenhet. 
 
Korttidspoolen kan komma att öka ytterligare framöver för att minska behovet/användandet av 
visstidsanställda och man ser ett ökat behov av längre vikariat.  

Investeringar 
Socialförvaltningen satsar på nyckelfri hemtjänst och har en plan för införande av denna teknik, 
som fortskrider som planerar. I övrigt har investeringar gjorts på larm och inventarier inom 
äldreomsorgen. 
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Styrkort - Socialnämnd

Perspektiv Övergripande mål Mätetal

Medborgare Våra kunder skall vara nöjda med våra 
insatser och vårt bemötande

NKI (Nöjd Kund Index) skall uppgå till 
minst 70.

Inkomna synpunkter skall återkopplas 
inom fastställd tid i 98% av alla 
ärenden.

Hemsidan skall vara en viktig Besök på vår hemsida skall öka med
kommunikationskanal minst 10 % under 2010

Utveckling Socialnämnden skall ha ett aktivt 
arbete för att göra Bollnäs kommun 
attraktiv som framtida arbetsgivare

Under 2011 skall socialförvaltningen ta 
emot minst 16 praktikanter.

Minst 75% av våra medarbetare skall 
rekommendera Bollnäs kommun som 
arbetsgivare.

Ekonomi Kvaltitetsmedveten verksamhet med 
ekonomi i balans

Våra verksamheter skall ha kostnader 
som understiger standardkostnaderna 
för landets kommuner.

Antal ärenden som överklagas utan 
ändrat beslut skall vara minst 95%

Minst 95% av våra kunder skall ha 
genomförandeplaner

Statsbidrag skall under året motsvara 
minst 0,5% av driftskostnaderna.

Sidan 87



Medarbetare Personalen ska ha relevant 
utbildning/fortbildning för sina 
arbetsuppgifter

I genomsnitt skall varje medarbetar ha 
en dags kompetensutveckling per år.

Utbildningskostnaderna skall i 
förhållande till totala personal-
kostnader utgöra minst 0,3 %

Andelen personal som har relevant 
utbildning skall uppgå till 92%.

Personalen skall uppleva sig delaktiga i 
utvecklingen av våra verksamheter

I årliga personalenkäter skall minst 
85% uppleva delaktighet.

Minst 95% av alla medarbetarna skall 
ha årliga medarbetarsamtal med sin 
närmaste chef

Arbetssätt & 
processer

Verksamheten ska arbeta med ständig 
förbättring och effektivisering

Antal rapporter i ”Gnissel” ska öka från 
föregående år.

Genombrottsmetoden skall användas 
inom minst 40% av våra verksamheter.

Verksamheten skall genomsyras av ett 
jämställt förhållningssätt

Minst 2 undersökningar skall göras 
under året med fokus på jämställdhet.

Minst 50% av våra medarbetare skall i 
medarbetarenkäten ange att de har 
kunskaper om jämstäldhetsintegrering.
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Miljö- och byggnämnden 

Ordförande:  Bo Lindgren (s) 

Förvaltningschef:  Lars Åsberg 

 

 

Verksamhet 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för 

myndighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerar- och kartfunktion. 

Arbetsuppgifternas omfattning bestäms av kommunfullmäktiges mål och andra politiska 

ambitioner, konjunktur, samhällsutveckling samt lagar och förordningar. Förutom kontroll 

och tillsyn som ankommer på kommunens myndighetsnämnd jobbar nämnden även med 

informations- och kunskapsförmedling inom sina ansvarsområden. 

 

Arbetsområden under kommunstyrelsen: 

 Översiktlig planering 

 Lokala miljömål 

 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl a: 

 Detaljplanering 

 Bygglov/bygganmälan 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelstillsyn 

 Naturvårdsfrågor 

 Energirådgivning 

Måluppfyllelse 

På väg mot möjligheternas kommun? Miljö- och byggnämnden har i samråd med 

kommunstyrelsen bidragit med följande insatser i syfte att höja de 

kommungemensamma perspektiven medborgare, tillväxt och medarbetare: 

 

 87% av kunderna är nöjda med samhällsbyggnadskontorets bemötande i 

ärendehandläggningen 

 Detaljplanearbete för flera nya bostadsområden har inletts; och andra är på gång. 

 Den kommunövergripande översiktsplaneringen har inletts med ortsanalyser. 

 Ansvarat för flera medborgardialoger (både elektroniska och traditionella möten) inom 

ramen för samhällsplanering och miljö. 

 100% av personalen anser att förvaltningen följer upp och reflekterar över 

verksamheten fortlöpande. 91% anser sig ha möjlighet till lärande och utveckling i 

arbetet. 

 

2011 kom en ny plan- och bygglag. Till skillnad mot de flesta andra kommuner i Sverige 

valde Bollnäs att inte förstärka sin byggverksamhet då osäkerheten inför effekterna var stor. 

Dessutom medgav det ekonomiska läget inte ökade kostnader inom verksamheten. Resultatet 

är nu känt. Handläggningstiderna har markant ökat vilket också syns i kontorets kundenkät. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011 anställt 8 nya medarbetare m a a pensioneringar och 

omorganisationer. 
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Kommentarer till budgetavvikelser 

Miljö- och byggnämnden redovisar 2011 ett överskott på 138 tkr. Liksom tidigare år 

harmoniserar inte budgeten för bostadsanpassning med verkligheten. Den verksamheten 

redovisar -686 tkr men kompenseras av att övrig verksamhet med anledning av oplanerade 

vakanser redovisar ett överskott. 

Framtidsbedömning 

Bollnäs kommun kommer sannolikt även i fortsättningen att ha en god befolkningsutveckling; 

och med visionen att vara möjligheternas kommun och ett önskat läge som länets 

tillväxtkommun kommer samhällsbyggnadskontoret att agera offensivt inom samtliga 

verksamhetsområden.  

 

Samhällsbyggnadskontoret kommer att ha ett fortsatt fokus på strategisk samhällsplanering 

där samtliga verksamhetsgrenar inom kontoret kommer att vara delaktiga. Kontoret skall 

verka för att uppnå god beredskap inför framtiden att tillse om kommunmedborgarnas, 

befintliga företags, nyinflyttares och nyetablerares intressen.  

 

Samarbetsformer med närliggande kommuner kommer även i fortsättningen att diskuteras. 

2012 utvärderas Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns nya organisation för tillståndsgivning 

enligt alkohollagen (organiserat i Kommunalförbundet Södra Hälsingland). Miljö- och 

byggnämnderna i dessa kommuner har även fortsättningsvis förklarat sig positiv till att 

avhända sig fler verksamheter till förmån för en gemensam organisation. 
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Perspektiv Kommun
övergripande 
nyckelfaktorer

                      
31 dec      
2011

Förvaltnings/bolagsmål Mätetal

Medborgare Nöjda medborgare 
och besökare.

Minst 90% av kunderna skall 
visa sig vara nöjda i nämndens 
kundenkät.
Antalet avslag i 
överprövningsärenden skall 
minska.

Nämnden skall verka för att 
befintliga grönområden värnas 
och att nya tillskapas i takt med 
att kommunen växer.

Den totala arealen parkmark 
skall inte minska.

Utveckling, 
välfärd och 
tillväxt

Befolkningstillväxt 
ökat antal 
arbetstillfällen, 
stigande 
utbildningsnivå.

Miljö‐ och byggnämnden skall 
verka för att attraktiva tomter 
för bostadsbebyggelse samt 
lämpliga industritomter tas 
fram.

Miljö‐ och byggnämnden skall 
ha en planberedskap 
motsvarande 2‐års behov av 
tomter för bostads‐ och 
industriändamål.

Miljö‐ och byggnämnden skall i 
ett tidigt skede kontaktas då nya
företagsetableringar sker i 
kommunen.

Miljö‐ och byggnämndens 
presidium skall inför varje 
nämnd hållas uppdaterad om 
nyetableringar av betydande 
karaktär.

Ekonomi God ekonomisk 
hushållning.

Miljö‐ och byggnämndens skall 
ha en effektiv ekonomi‐ och 
verksamhetsstyrning.

Ekonomi, verksamhet och 
resultat skall balansera.

Omsättningshastigheten på 
personalen skall vara optimal 
för att få bibehålla 
kompetensen.

Personalomsättningen får inte 
överstiga 5% bortsett från 
pensionsavgångar.

Medarbetare Attraktiv 
arbetsgivare med 
motiverade 
medarbetare.

Medarbetarna på förvaltningen 
skall känna delaktighet och 
inflytande över sina 
arbetsuppgifter.

Medarbetarenkät skall visa att 
95%  av medarbetarna upplever 
delaktighet och inflytande över 
sina arbetsuppgifter.

Arbetssätt och 
processer

Delaktigt, effektivt 
och öppet 
arbetssätt.

Handläggningen skall 
kännetecknas av kvalitet, 
effektivitet och rättssäkerhet.

Minst 90% av kunderna skall 
visa sig vara nöjda i nämndens 
kundenkät.

Nämndens 
verksamhetsområden skall vara 
serviceinriktade och 
informativa samt ha hög 
rättssäkerhet.
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Bolagens	
verksamhetsberättelser	
 

Bollnäs	Bostäder	AB	
 
Verksamhet  
Bollnäs Bostäder redovisar för år 2011 en vinst på 10,7 mkr före och 7,5 mkr efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 213,9 mkr. 
 
De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 36,9 mkr. 
Byggnader och mark svarar därvid för 33,4 mkr och inventarier för 3,5 mkr. 
 
Låneskulden till banker uppgick vid årsskiftet till 510,0 mkr. Räntekostnaden för året har till banker 
varit 16,1 mkr och borgensprovision till kommunen 2,0 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på 
Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 15,4 mkr. Nyupplåning har inte skett under året 
utan investeringarna har finansierats med egna medel. Detta har till viss del kunnat ske tack vare att inte 
heller amorteringar på banklånen gjorts. 
 
Kostnaderna för reparationer har uppgått till 16,0 mkr. Bolaget har under året satsat 36,7 mkr i 
underhållsåtgärder. Av underhållet avser 12,9 mkr lägenhetsunderhåll.   
 
Hyrorna höjdes den 1 januari 2011 med 2,2 %. Höjningen gällde även för garage, carportar, 
parkeringsplatser och lokaler utan indexavtal. Detta har betytt ökade intäkter för bolaget med drygt 4 
mkr. Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per år. 
Nämnda hyresrabatt utgjorde 2011 drygt 430 tkr fördelade på 246 hyresgäster. 
 
Trots prisökning gällande fjärrvärmeavgifterna har värmekostnaden minskat kraftigt. Anledningar är en 
mildare vinter och energieffektivisering som börjat ge resultat. Även elkostnaden har sjunkit under 
2011. En lägre prisnivå har påverkat, men liksom värmen är en mild vinter och energieffektivisering 
bidragande anledningar. En högre räntenivå tillsammans med en dubblering av borgensavgiften gör att 
räntekostnaden ökat kraftigt. Reparationerna ligger på ungefär samma nivå som året innan och 
underhåll har gjorts för 144 kr/kvm . 
 
Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 41. Detta motsvarar 1,1 % av lägenhetsbeståndet. Vid 
motsvarande tidpunkt året innan var antalet 54 eller 1,4 %. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter och 
lokaler uppgick till totalt 4,0 mkr.  
 
Fastigheten Blåhaken 13 i Bollnäs, en obebyggd tomt, har sålts under året. 
 
Bolaget arbetar sedan 2009 med ett mycket omfattande treårigt energiprojekt, se nedan under 
investeringar. Två större underhållsprojekt har påbörjats 2010 på bostadsområdena Hedhamre och 
Bonden. På Hedhamre har arbetet slutförts under 2011. Bondenprojektet fortlöper under 2012 och 
2013. I båda projekten ingår bland annat uppfräschning av utemiljön, upprustning av balkonger, garage, 
tvättstugor och utvändig målning. Trapphusmålning har gjorts i sammanlagt 16 trapphus på Gärdet och 
på Blomkransen. Målning av fasader och fönster har utförts på Skolmästaren i Arbrå och på 
Hällagården i Kilafors. På Hällagården har även delar av yttertaket och golvet i storköket lagts om. 
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Rörinfordring har påbörjats på Björkhamregatan 46, Två hissar har renoverats på Ängslunda i Arbrå. 
En rad upphandlingar som avser entreprenadtjänster har genomförts under året.  
 
Organisationen har ändrats så att ny chef för Teknik har tillsatts. Bolagets boservicechef har gått i 
pension och en ny sådan har anställts. Ytterligare en anställd har gått i pension under året. Bolaget hade 
vid årets slut 38 anställda, en minskning med en person från föregående år.  
 
En medarbetarenkät har genomförts i början av året. Bolagets anställda har under året genomgått olika 
utbildningar omfattande totalt 167 utbildningsdagar.  
  
Miljö  
Utöver den mycket omfattande investeringen i energiåtgärder som pågår i ett särskilt treårigt projekt 
görs kontinuerligt åtgärder för energibesparingar i beståndet. Bland annat i gemensamma tvättstugor 
byts torkutrustningar och tvättmaskiner ut till mer energisnåla. I ett antal upprustade tvättstugor finns 
nu internetbaserade bokningssystem. Även motorvärmare byts ut till mer energisnåla. Vad gäller 
utemiljön har uppfräschning av lekplatser gjorts på ett antal bostadsområden. Äldre armaturer byts ut 
till nya och entré- och gårdsbelysningar åtgärdas för att skapa trygga utemiljöer. Inuti beståndet byts 
äldre armaturer ut till lågenergilampor och närvarostyrning. Arbete med radonmätningar har 
återupptagits under året och under värmesäsongen 2011/2012 ska radonmätningar ske i 70 lägenheter. 
Källsortering har införts i fyra befintliga miljörum på Gärdet. På Hamrevägen 14 har det byggts ett nytt 
miljöhus. Det innebär att i dagsläget har ca 82 % av bolagets hyresgäster tillgång till källsortering inom 
400 m. Individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen har införts i kvarteret 
Predikanten, totalt 20 lägenheter. Ett antal miljöklassade nya bilar har levererats under 2011.  Hela den 
äldre bilparken är nu utbytt. Miljömålen för 2011 har utvärderats, se nedan under måluppfyllelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måluppfyllelse  
Ny lagstiftning om affärsmässighet för allmännyttiga bostadsföretag började gälla från och med  
1 januari 2011. Bolagets mål finns framförallt beskrivna i ägardirektiven och i kommunens system med 
balanserade styrkort. Under 2011 har ägardirektiven reviderats och ett fortsatt nyproduktionskrav på 90 
nya lägenheter under perioden 2011-2013 har tillkommit. Nytt är också att borgensprovisionen från 
2011 skall uppgå till 0,4 % av låneskulden från att tidigare ha varit  
0,2 %. I kommunens system med balanserade styrkort är ett av målen att bolaget ska uppvisa ett 
överskott på minst 5 % av det egna kapitalet. 20 nyproducerade lägenheter i kvarteret Predikanten stod 
inflyttningsklara i oktober och november 2011. För de fem nya lägenheterna i kvarteret Bläckhornet är 
igångsättning planerad till februari 2012. Projektering för ett punkthus med 24 lägenheter invid Scandic 
Hotell vid korsningen mellan Nygatan och Stenbomsgatan pågår, förhoppningsvis kan byggstart ske 
under 2012. Miljömålen för 2011 har utvärderats. Åtta av elva mål har uppfyllts under året. Ytterligare 
ett mål beräknas bli uppfyllt inom sin tidsperiod och resterande två beräknas bli uppfyllda i början av 
2012. 
 

Kund

Utveckling 
välfärd och 
tillväxt

Ekonomi

Medarbeta
re

Arbetssätt 
och 

processer

Övergripande resultat för balanserade 
styrkortet 2011. 
I cirkeln har en samlad bedömning av 
bolagets måluppfyllelse per perspektiv 
gjorts. Grönt betyder att målen i varje 
perspektiv är uppfyllda och allt går som 
planerat. Gult betyder att målen delvis är 
uppfyllda men att det finns mer att göra.  
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Kommentarer till utfall och prognos  
Det goda uthyrningsläget har gjort att vakanserna har blivit lägre än det som antogs i budgeten. Värme 
och el har hamnat klart under budgeterade belopp. Räntekostnaden har överskridit budgeten på grund 
av högre räntor och den höjda borgensprovisionen. Bolagets vinst på 
10,7 mkr är klart över såväl budget, 5,7 mkr, som det i styrkortet angivna kravet på 5 % av det egna 
kapitalet, cirka 5 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2011 cirka 16 % vilket överstiger det i 
ägardirektivet angivna kravet på 10 %.   
 
Framtidsbedömning  
Framtidbedömningen är som alltid svår och den befolkningsminskning kommunen haft under 2011 gör 
det inte lättare. En minskad befolkning ökar givetvis risken för försämrad uthyrning. Minskat elevantal 
vid Höghammarskolan, nedläggningen av Nytorpsskolan och den i nuläget troliga avvecklingen av KY-
utbildningen Idévärlden är sådant som direkt minskar efterfrågan på lägenheter.    
 
Förändringar i förutsättningarna vad gäller äldres boenden kan komma att medföra behov av 
kostsamma ombyggnader i bolagets äldreboenden. Även vissa boenden för handikappade behöver 
enligt verksamhetsföreträdare ses över. Det är dock ännu för tidigt att bedöma konsekvenserna av 
nämnda förändringar. 
 
Ett tidigare genomfört och ett nu påbörjat projekt för att öka tillgängligheten i äldre hus genom att 
förse dessa med hissar visar tydligt de svårigheter bolaget står inför när det gäller att få ekonomi i 
upprustning till modern standard och ökad tillgänglighet. Detta är sedan tidigare ett känt faktum och 
problemet är detsamma för alla ägare av äldre hisslösa flervåningshus.    
 
De nya ägardirektiven kräver omfattande investeringar och även den fördubblade borgenavgiften 
tynger ekonomin. Den nya lagstiftningen om allmännyttiga bostadsföretag har nu gällt ett år och ännu 
har ingen praxis utvecklats. Vilka konsekvenserna blir kommer successivt att klargöras allteftersom de 
olika delarna i lagstiftningen blir prövade.    
 
Investeringar  
I kvarteret Predikanten har byggts två tvåvånings vinkelhus med totalt 20 tvårumslägenheter, riktade 
främst till små hushåll. Lägenheterna har individuell mätning och debitering av 
varmvattenförbrukningen. Inflytt har skett i oktober och november 2011.  
 
I det pågående energisparprojektet för att långsiktigt spara minst 13 % energi återstår nu endast 
installationerna i kvarteret Bläckhornet. Projektet har snart pågått i tre år och har inneburit installation 
av ny utrustning, utbyte av gammal utrustning och optimering av ny och befintlig utrustning.  
 
Byggstart för fem nya vindslägenheter och fyra hissar i kvarteret Bläckhornet är planerad till mitten av 
februari 2012. I projektet ingår bland annat inglasning av balkonger, markarbeten, 
p-platser, cykelförråd och miljöhus på innergården. 
 
Projektering pågår för punkthuset med 24 lägenheter invid Scandic Hotell. Huset projekteras som 
passivhus och inriktningen är även att få det klassat som miljöbyggnad, guld.  
 

	
 
 
 

Sidan 94



Bollnäs	Energi	AB	
 

Verksamhet	
Bollnäs Energi AB, 556712-5314, med säte i Bollnäs producerar och distribuerar fjärrvärme i 
Bollnäs, Arbrå och Kilafors. Bolaget startade verksamheten 1/1 2007.  
 
Produktionsanläggningarna består av Säverstaverket i Bollnäs, Arbrå värmeverk och Kilafors 
värmeverk. I Bollnäs är hushålls- och verksamhetsavfall det huvudsakliga bränslet. I Arbrå och 
Kilafors används framför allt biobränsle. Den totala energiproduktionen i samtliga anläggningar 
uppgick 2011 till 186 GWh/år. 
Bollnäs Energi är delägare i det regionala vindkraftbolaget Samkraft AB. 
 
2011 var till skillnad mot 2010 ett varmt år. Det var endast i början av året som var kallare än under 
ett normalår. Det var dock en snörik vinter. Totalt var 2011 88% av ett normalår.  

Det har inneburit att förbrukningen av olja har varit betydligt lägre än under 2010. Den totala 
andelen olja i de tre anläggningarna var 7,7%. Den nya pannan i Säverstaverket förväntas minska 
oljeandelen ytterligare i Bollnäs när den tagits i drift. Dock är andelen olja i Kilafors fortfarande för 
hög.  

Bygget av det nya kraftvärmeverket har under hela året varit mycket intensivt. Byggnaden kunde 
täckas provisoriskt under första veckorna i januari vilket gjorde att montaget av panna och rör 
kunde ske inomhus.   

Den 16 augusti tändes den första brännaren i pannan för att torka ut gjutmassorna. Under hösten har 
alla system utprovats och i slutet av oktober startade förbränning med biobränsle och ångturbinen 
producerade el för första gången. Den 11 november kl 11 (111111 kl 11) matades pannan med 
avfall för första gången.  

Intrimningsfasen gick mycket snabbare än vad leverantören förutsett. detta innebar att en fyra 
veckors försening sedan sommaren kunde arbetas in. Turbinen övertogs den 12 december och 
pannan övertogs den 15 december. det var 9 respektive 6 dagar tidigare än vad tidplanen angav.  

Fjärrvärmenätet i Arbrå har byggts ut och 14 nya kunder har anslutits. I Bollnäs har 33 nya kunder 
anslutit. I Kilafors tillkom 1 nya kund. 
 
Driftpersonalen har genomgått ett antal utbildningsdagar på den nya utrustningen för 
kraftvärmeverket. 
 
Den 22 november förvärvade Bollnäs Energi AB aktierna i Helsinge Net Bollnäs AB. Helsinge Net 
Bollnäs AB kommer att fusioneras in i Bollnäs Energi AB under första kvartalet 2012, det innebär att 
bredbandsverksamheten kommer att bedrivas som ett eget affärsområde i energibolaget.  

Måluppfyllelse	
Följande mål har antagits av styrelsen för Bollnäs Energi AB (balanserade styrkort). 
 
Mål Resultat  Kommentar 
Antal nya kunder 2011 ska 
vara minst 30 st. 
 

Antal nya kunder 2011 
uppgick till 48 st. 

Målet uppfyllt 

Startat elhandel med ett 
etablerat elhandelsföretag. 

Startar elhandel 2012-01-01 
tillsammans med Edsbyns 
Elverk AB. Det nya bolaget 
heter AB Helsinge Elhandel. 

Målet uppfyllt. 

Rörelseresultatet för 2011 Rörelseresultatet blev 7,9 % Målet uppfyllt 
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skall vara minst 6 % av 
bruttoomsättningen. 
Minst 70 % av personalen 
skall inte ha en sjukdag. 
(frisknärvaro) 

Endast 35% av personalen 
har inte haft någon sjukdag. 

Målet ej uppfyllt,  

Alla medarbetare skall 
närvara vid minst 50 % av 
årets personalmöten. 

 Målet ej uppfyllt. 

Oljan skall för 2011 utgöra 
högst 8 %, 
normalårskorrigerad, av 
bränslemixen. 

Den totala andelen olja 
uppgick till 5,9%. 

Målet uppfyllt. 

 

Kommentarer	till	utfall	och	prognos	
2011 var till skillnad mot 2010 ett varmt år. Det var endast i början av året som var kallare än under 
ett normalår. Det var dock en snörik vinter. Totalt var 2011 88% av ett normalår.  

Det har inneburit att förbrukningen av olja har varit betydligt lägre än under 2010. Den totala 
andelen olja i de tre anläggningarna var 7,7%. Den nya pannan i Säverstaverket förväntas minska 
oljeandelen ytterligare i Bollnäs när den tagits i drift. Dock är andelen olja i Kilafors fortfarande för 
hög.  

Årets resultat uppgår till 985 tkr. 

 

Framtidsbedömning	
Bollnäs Energi har som mål att ha en fossilfri energiproduktion. Ett stort steg har tagits i och med 
att den nya kraftverkspannan tas i drift. Detta innebär att olja kommer att användas endast vid 
extrem kyla eller vid haveri på någon av fastbränslepannorna. Dessutom kommer el motsvarande 
förbrukningen i 1200 eluppvärmda småhus att produceras. 
 
En komplettering av Kilafors värmeverk med ytterligare kapacitet på biobränsle har beslutats av 
styrelsen. Upphandling av ny pannan startades i slutet av december.  
 
Efterfrågan på biobränslen har ökat i regionen och det har inneburit ökade priser. Konkurrensen har 
varit tydlig, speciellt det senaste året som har varit mycket kallare än normalt. Generellt är 
bränsleförsörjningen den viktigaste frågan att lösa. Långsiktiga avtal med leverantörer av 
framförallt avfallsbränslen måste prioriteras. Det nya kraftvärmeverket kräver mer avfallsbränslen 
än tidigare. För att säkerställa detta kan det bli aktuellt att importera bränslen i framtiden. 
 
Utbyggnad av vindkraftverk kommer de närmaste åren att intensifieras. Detta kräver att kapital kan 
tillföras Samkraft AB. Styrelsen för Bollnäs Energi AB har beslutat att bolaget även fortsättningsvis 
ska äga 10,7 % i Samkraft AB. Samkraft AB äger 2 st vindkraftverk i Järbo samt 3 st i Flästa. 
Dessutom finns planer på ytterligare utbyggnader, både i länet och i övriga delar av landet. 
 
Både vindkraften och kraftvärmeverket är beroende av att elpriserna inte sjunker för lågt. På grund 
av varm väderlek samtidigt med en begynnande lågkonjunktur har priserna på både el och 
elcertifikat sjunkit markant i slutet av året. Förhoppningsvis kommer priserna att stabiliseras på en 
mer normal nivå under 2012. 
 
Bredbandsverksamheten  kommer under de närmaste åren att expandera med fiberutbyggnad. Under 
2012 planeras utbyggnad av fiber på Ren, i Arbrå och i västar delen av Björktjära. Kommande år 
planeras fortsatt utbyggnad till en kostnad av 25-30 miljoner kronor. 
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Miljö	
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken vid Säverstaverket i Bollnäs. 
Verksamheten vid anläggningarna i Arbrå och Kilafors är anmälningspliktiga. 
Fjärrvärmeverksamheten påverkar miljön genom utsläpp av olika ämnen såsom koldioxid och 
kväveoxider. Utsläppen från avfallsförbränning medför även utsläpp av saltsyra, dioxin och 
polyaromatiska kolväten. 
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Bollnäs	Ovanåker	Renhållnings	AB	(BORAB)	
Verksamhet 
Borabs uppgift är att samla in, transportera, behandla, återvinna och deponera avfall samt att 
tillverka och lagra bränsle för Bollnäs Energis räkning. Bolaget ägs av Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner med 67 % respektive 33 %. 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid Sävståas avfallsanläggning 
samt vid återvinningscentralen i Edsbyn. Sedan deponiverksamheten upphörde den 1 jan 2009 på 
Sävstaås avfallsanläggning är verksamheten nu helt inriktad på att öka graden av sortering och 
återvinning samt att framställa och lagra avfallsbränsle. 
Projektering av framtida dagvattenrening vid Sävstaås avfallsanläggning samt utveckling av rutiner 
för brandförebyggande lagring av avfall, pågår. 
En ny detaljplan för Sävstaås avfallsanläggningen har fastslagits under året. Förberedelser har 
utförts för den andra etappen av sluttäckningen av deponin.  

Måluppfyllelse 
Uppföljningen av Borabs styrkort ger grönt ljus för tre av fem perspektiv 
 
MEDBORGARE: 
79% av abonnenterna positiva till Borab som leverantör av tjänster och 68 % är nöjda med 
tillgängligheten vid ÅVC vilket innebär att målet totalt inte har uppnåtts 
 
UTVECKLING,VÄLFÄRD & TILLVÄXT: 
Målet har uppnåtts genom att 20 studiebesök har genomförts under året. 
 
EKONOMI: 
Renhållningstaxan i Bollnäs ligger på plats 10 i 2011 års NH undersökning och för Ovanåker på 
plats 15. 84% av abonnenterna är nöjda med avfallshanteringen i stort 
Den insamlade mängden förpackningsmaterial vid ÅVS kan mätas förts under våren 2012 då FTI 
presenterar sin statistik vilket innebär att målet totalt inte uppnås. 
 
MEDARBETARE: 
Målet uppnås genom att 91% av medarbetarna är positiva till Borab som arbetsplats 
 
ARBETSSÄTT OCH PROCESSER 
Målet uppfylls genom att hemsidans besökare har ökat 52% till ca 18 600 unika klick under 2011 
samt att antalet felleveranser har minskat med 26% från 57 till 42st 
 

Omställningsarbete 
Ev. insamling av matavfall och framställning av biogas har utretts under året tillsammans med 
övriga Hälsingekommuner. Den totala nyttan med en omställning har i dagsläget bedömts vara för 
svag och beslutet är att avvakta kommande miljömål och ev. styrmedel samt utredningar kring 
avfallshantering och biogasframställning. 
 

Kommentarer till utfall och prognos 
Resultat efter finansiella poster uppgår till 6,8 mkr mot 5,1 mkr i prognos. En interndebitering 
mellan BORAB och taxekollektiven har fr o m i år nettats och påverkar kostnad och intäkt, även 
jämförelseåret är ändrat. Rensat från detta är den största avvikelsen på intäktssidan utlevererad skrot 
som är svår att budgetera både till mängd och pris. Omsättningen är något lägre än föregående år. 
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Mängden krossat avfall som levererats till BEAB uppgår till drygt 32000 ton mot 40000 ton året 
innan.  
På kostnadssidan är det främst underhållskostnader som har lägre utfall än budget/prognos. 

Framtidsbedömning 
Borab kommer aktivt arbeta med att försöka påverka att mängden avfall från Bollnäs och 
Ovanåkers kommuner ska minska. Som ett led i denna satsning har projektering av en ny 
återvinningscentral på Sävstaås påbörjats och beräknas vara klar under 2012. En ökad satsning på 
information och en riktad informationskampanj för att öka graden av insamlat förpackningsmaterial 
kommer att genomföras under 2012. 
Bollnäs Energis satsning på kraftvärme med högre kapacitet att förbränna avfall innebär att Borab 
måste anpassa och utöka sin lagrings- och produktionskapacitet. Egen rening av dagvatten från 
avfallslagringen är ett krav från LST vilket innebär att en ny reningsanläggningen måste byggas på 
Sävstaås med preliminär byggstart under 2012.  
Fortsatt arbete med sluttäckning av deponin kommer preliminärt att pågå fram t o m 2017. 
 

Investeringar  
Borabs verksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och kontors- & personalutrymmen har 
därför utökats och byggts om. En ny lagringsplan för avfall på knappt 4 000 m2 har byggts under 
året. En ny lastmaskin har under året ersatt en äldre.  
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BOLLNÄS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 

HelsingeVatten	AB	
Verksamhet 
Helsinge Vattens uppdrag är bl a att ansvara för distribution och rening av vatten samt drift, skötsel 
och underhåll av fastigheter och anläggningar. 
En arbetsgrupp från de båda kommunerna och bolaget har gemensamt arbetat med att förtydliga 
bolagets uppdrag genom att ta fram ett förslag till nytt förvaltningsavtal. 
Lönepolicy och lönekriterier samt policys för krishantering och kränkande särbehandling har 
antagits under året. Ett avtal för lokal samverkan har undertecknats av bolaget och de fackliga 
organisationerna. Mätarservice arbetar nu som en enhet och verkar över gränserna i båda 
kommunerna. 

Måluppfyllelse 
Uppföljning av HelsingeVattens styrkort för 2011 ger grönt ljus för perspektiven Medborgare, 
Utveckling och Arbetssätt och processer. Perspektivet Ekonomi har mål och mätetal i kommunens/ 
TFN’s styrkort och redovisar därför vitt. Perspektivet Medarbetare får gult ljus. 
Medborgare: Dricksvattnet har fått bedömningen godkänt med anmärkning vid sju av 175 
provtillfällen. Inga gränsvärden, men vissa riktvärden, har överskridits för reningsverken och då 
framförallt Häggesta under 2011. Antalet besökare på hemsidan uppvisar en ökning. Totalt sett får 
medborgarperspektivet grönt ljus. 
Medarbetare: Samtliga utvecklingssamtal har genomförts under 2011. Andelen medarbetare som 
känner arbetstillfredsställelse har inte ökat från föregående årsskifte, baserat på genomförda 
enkäter.  

Omställningsarbete 
Den nya organisation som trädde ikraft den 1 mars börjar nu ta form och de olika rollerna blir allt 
tydligare. Bolaget är dock inne i en generationsväxling. Sju nya medarbetare har anställts under året 
och fem pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Rekrytering av ny VD/VA chef har genomförts 
och tjänsten tillträds den 1 april 2012.   

Kommentarer till utfall och prognos 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Resultatet 
av VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas bokslut. För Bollnäs uppgår resultatet för 
VA-verksamheten 2011 till +2 873 kkr att jämföra med nollbudget. Den största avvikelsen berör 
kapitalkostnader, där budgeten bygger på att investeringsplanen följts både 2010 och 2011. 
Uppskjutna investeringar, framförallt en stor ombyggnad av Häggesta reningsverk, påverkar årets 
kapitalkostnad. Rekrytering av personal, som skjutits upp i avvaktan på en organisationsutredning, 
påverkar också kostnadsbilden. Under senare delen av 2011 har flera nya medarbetare kommit på 
plats. 

Framtidsbedömning 
Tillsättandet av ny VD/VA chef förväntas ge både organisationen och verksamheten en bättre 
kontinuitet. Ansvar och roller för kommun och bolag kommer att förtydligas i ett nytt 
förvaltningsavtal. 
För att ge bra underlag till framtida investeringsplaner i de båda kommunerna pågår en omfattande 
inventering för att identifiera och prioritera problemområden.  
En viss obalans råder i de båda VA ekonomierna varför de gemensamma resurserna och fördelning 
av de gemensamma kostnaderna kommer att behöva ses över. 
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BOLLNÄS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 

 

Investeringar  
Arbetet med att installera en ny luftningsanordning i Häggesta har slutförts under året. Åtgärden 
innebär en effektivare behandling av avloppsvattnet samt möjligheter till värmeåtervinning. 
Utredning och projektering för nytt avloppsreningsverk i Simeå har genomförts och anläggningen 
kommer att utföras under 2012.  
En omfattande utredning kring uppgradering och modernisering av Häggesta reningsverk påbörjas 
under våren. Energiförbrukning, slamhantering, kemikalieförbrukning samt arbetsmiljö är 
prioriterade områden. Investeringen kräver ett grundligt förarbete och är därför försenad mot 
ursprunglig plan.  
Drygt 4 700 m av ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten sanerades under året. Bland större 
slutförda insatser kan nämnas Banvägen, Torsbergsskolan, Hedenlänken och Kilberget i 
Bollnäsområdet, Elevvägen i Arbrå och Hallen i Kilafors. 
Dessutom strumpinfordrades ledningssträckor vid Myrbäcken och Torsbergsskolan i Bollnäs. 
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BOLLNÄS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 

Helsinge	Net	Bollnäs	AB	
Verksamhet 
HNBAB bedriver stadsnätsverksamhet i Bollnäs kommun. Bolaget har ca 3 500 kunder, varav ca 
400 företagskunder. HNBAB levererar Internet, Ethernet samt svartfiberförbindelser i Bollnäs 
Kommun. HNBAB har under året byggt ut fiberoptik till Granberg, Glösbo och Björtomta samt 
delar av Ren. Sammanlagt har 500 villaägare beretts möjlighet att ansluta sig. 210 villor har anslutit 
till det fiberoptiska nätet under året. HNBAB har även byggt ut fiberoptik på industriområde i 
kilafors. 30 nya företag har anslutit till fiberoptik under året. 

Måluppfyllelse 
Bolaget har infriat styrelsens mål om att bygga ut fiberoptik på Granbergs bostadsområde i Bollnäs 
tätort, samt i Glösbo och Björtomta. Utbyggnaderna stod klar vid årsskiftet 2011/12. 

Omställningsarbete 
HNBAB har sedan ett antal år köpt drift och kundtjänst av Söderhamn Nära AB. Under 2011 har 
bolaget arbetat med förberedelserna för att sköta drift och kundtjänst i egen regi. I detta arbete har 
såväl nyrekrytering som systemförändringar ingått.  Från och med 2012-01-01 har HNBAB både 
drift och kundtjänst i egen regi. En ytterligare dimension i förbättringsarbetet har varit att utöka 
driften till 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. I samarbete med Fiberdata AB har vi detta i 
drift sedan 2012-01-01. Två tekniker och en marknadsassistent har anställts under året. Nya 
verksamhets och driftssystem har implementerats.  HNBAB har idag 5 anställda. 
 
Kommentarer till utfall och prognos 
Resultatet för året är -592tkr. Orsaken till det negativa utfallet är det omställningsarbete som pågått 
under andra halvåret. 

Framtidsbedömning 
Aktierna i HNBAB förvärvades den 14 november av Bollnäs Energi AB. Planen är att undet första 
kvartalet fusionera in HNBAB i Bollnäs Energi. Därefter kommer HNBAB att likvideras och 
bredbandsverksamheten kommer att bedrivas i Bollnäs Energi:s regi. 

Investeringar  
Styrelsen för HNBAB har beslutat att under 2012 bygga ut fiber på Ren, i Arbrå och i den västra 
delen av Björktjära. Den totala investeringen beräknas till 11 miljoner kronor. 
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Redovisningsprinciper	
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

Avsteg 
Bollnäs kommun har svårt att leva upp till den kommunala redovisningslagen kapitel 2 § 7 
som föreskriver en beskrivning av bokföringssystemets organisation och uppbyggnad till syfte 
att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Här pågår ett arbete som ännu inte är 
slutfört. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen 
kapitel 8 och utformad enligt god redovisningssed. Den sammanfattade redovisningen 
omfattar Bollnäs kommun samt de företag där kommunen har en ägarandel som överstiger 20 
%. Detta innebär att Bollnäs Bostäder AB (100 %), Bollnäs Energi AB (100 %), Bollnäs 
Stadshus AB (100 %), Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB (67 %), Helsinge Net AB (50 %) 
och Helsinge Vatten AB (60 %) ingår i kommunens koncernredovisning.  
 
Kommunens koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens aktiekapital i dotterbolagen har 
eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering 
innebär att endast ägda delar i varje tillgångs- eller skuldpost ingår i koncernens 
balansräkning samt att intäkter och kostnader tas med i förhållande till ägarandel i 
koncernens resultaträkning. Alla interna mellanhavanden har också eliminerats proportionellt. 
Obeskattade reserver fördelas med 28 % som latent skatteskuld och resten som eget kapital. 
 
Utöver de i koncernredovisningen ingående företagen är kommunen medlem och delägare i 
följande företag; Gävleborgs kreditgarantiförening, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 
Kommunalförbundet Sam i Gävleborg, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, 
Kommuninvest i Sverige AB, Milko, Swedish Meat och X-trafik AB. 

Semester- och ferielöneskuld samt personalomkostnadspålägg  
Semester- och ferielöneskulden motsvarar de anställdas fordran på kommunen i form av 
sparade semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupna 
arbetsgivaravgifter redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld i balansräkningen. 
 
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna under 2010 med 33,7 % samt 
för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmässigt pålägg för pensionskostnader med 6,8 
% totalt 40,5 %. 

Anläggningstillgångar 
För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 
tre år och att tillgångens anskaffningsvärde överstiger den av Skatteverket rekommenderade 
beloppsgränsen för inventarier av mindre värde (beloppsgränsen avseende större företag).  
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Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de anskaffas till 
anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag periodiseras i samma takt som anläggningens 
avskrivningstid. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivning och ränta (internränta eller 
affärsmässig ränta). Avskrivning sker enligt nominell linjär metod över tillgångens 
ekonomiska livslängd med början den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk.                        
Kommunens internränta fastställs utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och 
landsting medan den affärsmässiga räntan utgörs av kommunens genomsnittliga 
inlåningsränta  
 
Huvudsakligen tillämpas följande ekonomiska livslängder: 
Maskiner     10-20 år 
Inventarier    3-10 år 
Verksamhetsfastigheter och anläggningar 10-50 år 
Fastigheter för affärsverksamhet  20-50 år 
Gator, vägar och parker   33 år 

Pensioner 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, kommunala 
redovisningslagen kapitel 5 § 4, det vill säga pension intjänad före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse inom linjen och pension intjänad efter 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Den individuella delen som placeras av den anställde själv och redovisas 
som kortfristig skuld. 
 
I enlighet med rekommendation 17 från Rådet för Kommunal Redovisning har värderingen 
av kommunens pensionsförpliktelser gjorts med tillämpning av RIPS 07. 
 
Under året har kommunen tecknat avtalspensioner, SAP-Ö, till ett sammanlagt belopp av 3,2 
miljoner kronor, inklusive löneskatt. Kostnaden för detta har bokats upp i samband med 
bokslutet och belastat årets resultat. 

Pensionsfond 
Från och med år 1998 redovisas avsatta medel till kommunens pensionsfond i 
balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar. I enlighet med gällande 
placeringsreglemente placeras en stor del av pensionsportföljen i realränteobligationer med 
avsikten att behålla realränteobligationerna till förfall. Realränteobligationens nominella 
värde plus indexuppräkning är garanterade på förfallodagen. Värdenedgången är därmed inte 
bestående och behöver följaktligen inte skrivas ned (kommunala redovisningslagen kapitel 6 
§ 5). 

Skatteintäkter 
I enlighet med rekommendation 4.2 från Rådet för Kommunal Redovisning har skatten 
periodiserats och redovisats det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de 
skatteskyldiga. Vid beräkningen av årets skatteintäkter har Sveriges kommuner och landstings 
decemberprognos, innevarande år, används.   
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Leasing 
Kommunens leasing av fordon har klassificerats som finansiella leasingavtal medan övriga 
leasingavtal i kommunen har klassificerats som operationella i enlighet med rekommendation 
13.1 från Rådet för Kommunal Redovisning. 

Exploateringsmark 
Exploateringsmark redovisas som omsättningstillgång och värderas enligt lägsta 
värderingsprincipen. 
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Ord‐	och	begreppsförklaringar	
 
Anläggningstillgångar  
Fast och lös egendom avsedda att innehas under flera år. 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
 
Avsättningar  
Avser ekonomiska förpliktelser som till storlek eller förfallotidpunkt inte är helt bestämda. 
 
Balansräkning 
Beskriver kommunens ekonomiska ställning och hur den beräknas förändras. 
 
BNP (bruttonationalprodukt) 
BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen 
ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, 
bruttoinvesteringar samt export minus import. 
 
Borgensåtagande 
Ett åtagande, vanligen i samband med ett lån, att dela betalningsskyldigheten med en annan 
person/bolag i det fallet att denna inte kan fullgöra sina förpliktelser. 
 
Eget kapital 
Skillnad mellan alla tillgångar samt alla skulder och avsättningar.  
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och finansiella kostnader. 
 
Inflation  
Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket också innebär att penningvärdet 
urholkas. 
 
Internränta  
Kalkylmässig kostnad för det kapital, som är bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar 
och som utnyttjas inom en viss verksamhet. 
 
Kapitalkostnad  
Benämning för internränta och avskrivning. Detta är den kostnad som verksamheterna betalar 
till finansförvaltningen som ersättning för de medel som finansierat en investering. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar varifrån kommunens pengar har kommit och vad de använts till. Kassaflödet under 
perioden ska vara lika stort som förändringen mellan likvida medel vid årets början och årets 
slut. 
 
Koncern 
Kommunens nämnder och bolag, kommunalförbund, intressebolag samt stiftelser. 
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Kortfristiga fordringar 
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 
 
Kortfristiga skulder  
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, förfaller till betalning 
inom ett år från balansdagen. 
 
Likviditet  
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 
 
Långfristiga fordringar 
Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen. 
 
Långfristiga skulder  
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen. 
 
Nettoinvesteringar  
Investeringsuppgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 
 
Nettokostnader  
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med 
skattemedel. 
 
Nyckeltal  
Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex rörelsekapital i procent av verksamhetens externa 
kostnader. 
 
Omsättningstillgångar  
Tillgångar, som kommunen räknar med att ha kvar kortare tid än ett år. 
 
Periodisering  
Fördelning av kostnader och intäkter mellan olika år. 
 
Resultaträkning  
Visar det ekonomiska resultatet av verksamheterna och förändring av eget kapital. 
 
RIPS07 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 
 
Rörelsekapital  
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 
 
Soliditet  
Beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som betalas med eget kapital (egna medel). 
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