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1 Kommunfullmäktige 

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Bollnäs – möjligheternas kommun i kulturlandskapet  

Hälsingland är en fantastisk, välskött och attraktiv kom-

mun att bo och leva i! 

År 2014 har fortsatt varit ett händelserikt år inom många om-

råden. Så väl inom föreningslivet, idrotten och kulturen har 

det varit stor bredd och utbud av aktiviteter, men också oer-

hört många andra event som många Bollnäsbor och besökare 

haft möjlighet att avnjuta.  

Året har präglats av mycket arbete för en fortsatt positiv ut-

veckling i Bollnäs, för en bra kvalitet i kärnverksamhet, för en väl fungerande infrastruktur, 

för ett gott arbets- och näringslivsklimat, för ett engagerat föreningsliv och att alla kommun-

delar ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Vi kan se att den positiva utvecklingen av att det är befolkningsmängden ökar, nystart av före-

tag fortsätter och fler nya flerfamiljshus byggs, både hyresrätter och bostadsrätter. Trots den 

positiva utvecklingen är det alltför många kommunmedborgare som inte har egen försörjning. 

Det råder en alltför hög arbetslöshet i kommunen och länet. Satsningar för att trenden ska 

vända pågår i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen. 

Den ekonomiska situationen under 2014 har fortsatt varit mycket oroande och bekymmersam, 

framförallt i socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter, flera faktorer 

spelar in, bland annat strukturella och demografiska förändringar 

Tack vare en stor efterfrågan av förskoleplatser har flera nya förskolar planerats i framförallt 

Bollnäs centrum. Hälsinglands Utbildningsförbund är bildat för att optimera utbildningsutbu-

det för gymnasie- och vuxenutbildningen i Hälsingland.  

Under året har socialnämnden fortsatt arbetet med kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa 

registret för att ge bättre liv till sjuka äldre och den nationella satsningen för ökad patientsä-

kerhet.  

Det har genomförts ett antal investeringar och underhåll av fastigheter och vägar som enligt 

planering genomförts i stor omfattning. Det gäller bland annat utbyggnaden av Björktjära 

skola, ombyggnad av Torsbergsgymnasiet med både kök och lokaler för vuxenutbildningen, 

nya trafiklösningar samt tillgänglighetsanpassningar vid Kilbergskolan och Björktjära skola 

med nya gång- och cykelvägar.  

Under året har fjärrvärme och fiberutbyggnad också fortsatt.  

Inriktningen inför 2015 är att fullfölja beslutade inriktningar och åtgärder för en positiv ut-

veckling i Bollnäs kommun av både verksamhet och ekonomi. 

Marie Centerwall 

Ordförande Kommunstyrelsen  
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1.2 Kommunens organisation 
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1.3 Fakta om Bollnäs kommun 
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1.4 Periodens resultat 

  

AVVIKELSER MOT BUDGET (tkr)     

     

BUDGETERAT 2014   27 819  

     

Avvikelser inom verksamheterna     

Kommunfullmäktige inkl. partistöd 111    

Kommunrevision 5    

Valnämnd 203    

Överförmyndare 51    

Kommunstyrelse 3 031    

Teknik- och fritidsnämnd -2 086    

Nämnden för Lärande och Arbete 194    

Barn- och utbildningsnämnd -24 557    

Socialnämnd -25 322    

Miljö- och byggnämnd 82    

SUMMA  -48 288   

     

Avvikelser övrigt     

- Skatteintäkter, stadsbidrag, slutavräkning 9 699    

- Finansiella intäkter och kostnader 3 330    

- Pensioner skuldökning -29    

- Pensionsutbetalningar 1 467    

- Övrigt 3 998    

SUMMA  18 465   

     

SUMMA AVVIKELSER MOT BUDGET   -29 823  

     

Årets resultat enligt resultaträkningen   -2 004  
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Omvärld 

Näringsliv 
Bollnäs har idag 3 021 aktiva verksamheter varav 2 919 drivs som företag. Viktiga basnäring-

ar är industri, vård och omsorg, handel, jord och skog liksom de kreativa kulturella näringarna 

som har stor betydelse och utgör viktiga inslag i kommunens attraktivitet. Flest arbetstillfällen 

finns inom vård, omsorg, handel, kommunikation och industri i olika former. 

Bollnäs kommun präglas av nyföretagaranda och varje år startas i genomsnitt 154 nya företag 

sett till de senaste 10 åren, med rekord 2014 då det startade 203 företag. Bollnäs kommuns 

näringsliv domineras av småföretagande där mer än 60 % av företagen är enmansföretag vil-

ket ger ett innehållsrikt och levande näringsliv där företagandet är något som berör alla. 

Arbetsmarknad 
Bollnäs kommuns öppna arbetslöshet ökade mellan 2013 och 2014 och ligger över länssnittet. 

För länet och riket har den öppna arbetslösheten minskat. För ungdomar i ålder 18-24 år har 

den öppna arbetslösheten minskat både i Gävleborgs län och i riket medan den har ökat i 

Bollnäs. Gävleborg är ett av de län med högst öppen arbetslöshet i landet såväl 2013 som 

2014. Eftersom ungdomar och utlandsfödda har svårast att komma in på arbetsmarknaden har 

kommunen valt att göra satsningar i aktivitetscentrum och ungdomsplattform. Aktivitetshuset 

vänder sig till vissa nyanlända flyktingar och övriga utrikesfödda. Ungdomsplattformen är ett 

samarbetsprojekt mellan Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen och Bollnäs Folkhögskola. 

Målgruppen är ungdomar mellan 18-25 år. Kommunens andel arbetssökande och i program 

för aktivitetstöd var vid året slut (12,6) 12,8 procent. 

 

 

Utbildningsnivå 
Siffran för respektive utbildningsnivå är den andel av befolkningen som har den utbildnings-

nivå som högst. Det betyder att (15) 14 procent i Bollnäs kommun har högst förgymnasial 

utbildning, medan snittet i Sverige var (13) 13 procent. Den gymnasiala utbildningsnivån låg 

på (58) 58 procent. Vid en jämförelse med 2012 har utbildningsnivå för förgymnasial utbild-

ning marginellt sjunkit medan befolkning med gymnasial utbildningsnivå ligger lika. I Boll-

näs har (27) 27 procent eftergymnasial utbildning medan nivån i hela riket låg på (40) 40 pro-

cent. Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2013. 
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Invånare 25-64 år 

 

Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2013 fördelat på män 

och kvinnor. För förgymnasiala utbildning ligger Bollnäs kommun i paritet med länet, medan 

kommunen ligger högra i utbildningsnivå för både män och kvinnor med gymnasial utbild-

ning än både länet och riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger Bollnäs kommun 

under snittet för riket och länet. 

Invånare 25-64 år, män & kvinnor 

 

Folkhälsa i kommunen 
Det nationella målet för folkhälsan är ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god folk-

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. De nationella målområdena omfattar de faktorer 

som har störst betydelse för folkhälsan och ligger till grund för kommunens folkhälsoarbete 

och har resulterat i Bollnäs kommuns övergripande mål "God folkhälsa med nöjda och enga-

gerade medborgare”. Arbetet för att nå detta mål ska genomsyra kommunens verksamheter. 

Under 2014 antog kommunfullmäktige en ny folkhälsoplan med fyra prioriterade målområ-

den: 

 Delaktighet och inflytande i samhället 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Fysisk aktivitet 

 Alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Målgrupper för arbetet är barn och unga, seniorer, personer med funktionsnedsättningar och 

personer med dåliga ekonomiska och sociala förutsättningar. Kommunens folkhälsoråd ansva-
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rar för beredning av strategiska folkhälsofrågor och fick 2014 uppdraget att även fungera som 

kommunens narkotikakommission. Barn och ungas delaktighet och inflytande har varit ett 

stort uppdrag under året för folkhälsostrategen som också varit kommunernas representant i 

det tjänstemannasekretariat som är kopplat till Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gäv-

leborg (NSFG). Ett arbete mot dopning, prodis, har inletts med kommunens egna anläggning-

ar tillsammans med privata gym. 

Kommunens befolkning 
Bollnäs kommun befolkning har ökat mellan 2014 och 2013 med 249 personer. Största orsa-

ken till den kraftiga ökningen är invandringen. Men Bollnäs kommun har också en ökning av 

inrikes inflyttade. Ökning 2014 är den största inflyttningen på mycket länge. Då ett enskilt år 

inte kan anses vara en varaktig trend har prognosen för kommande år baserat sig på tidigare 

års trend där kommunen har en svag men stabil utveckling av invånarantalet. 

 

Under 2014 var födelsenettot negativt, antalet födda var färre än antalet avlidna. Flyttnettot 

var däremot positivt. Fler invånare flyttar till kommunen än från den och det beror till största 

del på att invandrarnettot ökar. 
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In och utflyttning 
In- respektive utflyttning i Bollnäs kommun 2014 åskådliggörs i tabellen nedan. Bollnäs 

kommun har fler inflyttande än utflyttande i övervägande delen av åldersintervallen. 2013 

hade kommunen den största utflyttningen i ålderintervall 20-24 år och för 2014 ligger det 

inom åldersintervallen 55-64år. Inflyttningen är positiv i alla åldersintervall mellan 0-54 år 

men störst är den i åldersintervall 30-34 år. För 2013 låg den största inflyttningen i åldersin-

tervall 5-9 år. 
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Svensk ekonomi och Internationell ekonomi 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har svensk ekonomi 2014 utvecklats förhål-

landevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en 

fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent. För 2015 tror 

SKL på bättre förutsättningar och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden 

har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den 

starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 

procent för att minska successivt till 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig i 

en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över två procent 

nästa år och omkring 1,5 procent året därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser 

minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent 2018, betydligt lägre än det mål 

som riksdag och regering ställt upp för sparandet om ett plus på 1 procent. Eftersom BNP 

samtidigt växer innebär det inte någon ökning av den offentliga bruttoskulden i förhållande 

till BNP. 

Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent 

och revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Den svenska tillväxten har dämpats markant 

sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade 

timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. I denna spre-

tiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år 

och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar, men den för 

kommunsektorn gynnsamma priseffekten (kommunsektorns priser stiger långsammare än 

löneökningarna). En relativt liten ökning av grundavdraget spelar också roll. 

Samhällsekonomin påverkar Bollnäs kommun 
Skatteunderlagstillväxten för 2014 har relativt god pga. stark ökning av arbetade timmar och 

för kommunsektorn gynnsamma priseffekter. Tittar man på statistiken för öppet arbetslösa ser 

man att både länet och riket totalt har en något minskad arbetslöshet som innebär mer lönein-

komster som bidrar till skatteunderlag än året innan. I Bollnäs kommun minskar sysselsätt-

ningen fortfarande men beräknas börja växa i början av 2015. Inflödet av flyktingar till Sve-

rige är fortsatt stort och det råder brist på kommunplatser vilket innebär integrationsutma-

ningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen i Sverige och Europa, med fler äldre 

och färre i arbetsför ålder, kommer att ställa stora krav på vård- och omsorgssektorn de kom-

mande åren, vi måste prioritera och hitta effektiva arbetssätt i samverkan med andra aktörer. 

Samtidigt som hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete måste få större genomslags-

kraft, måste vi också i större utsträckning använda IT och innovativa hjälpmedel för att klara 

av framtiden krav på vård och omsorg. 

Skatteintäkter över åren 
Skatteintäkter (Mkr) 
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Slutavräkningen för 2013 ger 2 900 tkr mindre i skatteintäkter än de preliminära skatteintäk-

terna. När det gäller slutavräkningen för 2014 beräknas skatteintäkterna bli 183 tkr högre än 

de preliminära skatteintäkterna. För 2014 höjde Bollnäs kommun skatten med 1 krona. Detta 

ger då kommunen ca 45 mkr mer i skatteintäkter, där av kraftigt stigande kurva från 2013 till 

2014 i diagrammet. Antalet arbetande och deras inkomster avgör kommunens skatteunderlag 

och därmed skatteintäkter och åren 2015 till 2018 i tabellen baserar sig på prognos 1 som pre-

senteras i februari 2015. 

Skatteunderlagets utveckling 
En kommuns skatteunderlag, ibland kallad skattekraft, är kommuninvånarnas samlade be-

skattningsbara förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget beräknas i kronor per 

invånare. Nedan visas skatteunderlagets förändring åren 2010-2015 

 

Känslighetsanalys 
Bollnäs kommuns beroende av omvärlden kan åskådliggöras genom en känslighetsanalys. 

Den visar vilka följder olika förändringar, som kommunen inte råder över, för kommunens 

ekonomi. 

 

Den stora utmaningen för kommunen är att minska kostnaderna och samtidigt erbjuda tjänster 

till invånarna med den kvalitet som kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska kunna 

leverera. 

2.2 Styrning: Vision, inriktningar, ambitioner och mål 

Kommunfullmäktiges målstyrning  
Bollnäs kommuns verksamhet styrs utifrån vision, övergripande inriktningar och ambitioner 

samt mål som bryts ned från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnder. Kom-

munfullmäktige styr och följer upp denna struktur genom målplaner som sammanställs i pro-

gnoser, delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom kommunen. Där beslutas ärenden 

av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst mål och riktlinjer för kommunen samt 

budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer. En-

ligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hus-

hållning för kommunen. Detta kommer att arbetas fram och beslutas om under 2015, vid revi-

dering av ”styrning i Bollnäs kommun”. 
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Kommunfullmäktiges ansvar i målstyrnings- och budgetprocessen är att fastställa de övergri-

pande politiska inriktningarna i Bollnäs kommun. Tilldela resurser till nämnderna för att må-

lens ka kunna uppnås samt att följa upp och utvärdera kommunstyrelsens och nämndernas 

verksamhet och dess måluppfyllelse. 

Vision Bollnäs kommun 
Bollnäs kommun har antagit vision 2020: ”Bollnäs, möjligheternas kommun”, kommunen ska 

ha en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Ett sam-

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

Till visionen har ett önskat läge utformats. ”Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och 

natur med medborgare som aktivt utöver inflytande i sin närmiljö”. 

Bollnäs kommun arbetar enligt balanserade styrkortsmodellen för måluppföljning. I samband 

med beslut om budget 2014 antog kommunfullmäktige nyckelfaktorer inom perspektiven: 

Medborgare, Utveckling välfärd och tillväxt, Ekonomi, Medarbetare samt arbetssätt och pro-

cesser. Till nyckelfaktorerna har sedan respektive nämnd utformat mål och mätetal som ska 

svara upp mot det som kommunfullmäktige har för avsikt att kommunen ska uppnå inom 

varje perspektiv. Nämnderna uppföljning redovisas under respektive nämnds verksamhetsbe-

rättelse. 

Visionen pekar ut färdriktningen men det behöver arbetas ytterligare med förtydligande för 

nyckelfaktorerna inom varje perspektiv för att hjälpa nämnderna och förvaltningarna att navi-

gera åt rätt håll. Under 2015 kommer detta arbetet intensifieras för att hålla kompassriktning-

en mot Vision 2020. 

I kommunstyrelsens mål och styrkort återfinns även kommunövergripande mål och mätetal 

för 2014. För 2015 kommer detta att arbetas om och det kommer att finnas ett övergripande 

styrkort för kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Analysen av de kommunövergripande må-

len och mätetalen redovisas längre fram i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår vad fullmäktige ska 

besluta. Den har även ansvar för att genomföra fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder, 

samordnar och övervakar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 

sin egen och bolagens verksamhet. Genom månadsuppföljning, delårsbokslut och internkon-

troller följer kommunstyrelsen kontinuerligt upp verksamheten. En sammanställd redovisning 

upprättas vid delårsbokslut och årsredovisning. 

Kommunstyrelsens ansvar i målstyrningsprocessen är att: 

- föreslå och bereda övergripande politiska inriktningar 

- föreslå övergripande mål som bygger på de politiska inriktningarna 

- samordna uppföljning och utvärdera 

- följa upp målen och vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen och redovisa detta till 

kommunfullmäktige 

- redovisa måluppfyllelsen inför kommunfullmäktige, minst en gång per år i samband med 

årsredovisningen. 

Politiken ansvarar för att sätta mål, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt re-

gelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen och 

yttersta ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat. 

Bollnäs kommun använder sig av ett webbaserat system, Stratsys, för måluppföljning och 

rapportering. Systemet åskådliggör målstrukturen genom respektive nämnds uppställda mål, 
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mätetal och aktiviteter för att nå upp till nyckelfaktorer inom varje perspektiven. Stratsys ger 

en överskådlig och förenklad struktur kring rapportering och administration för mål och resul-

tatstyrning. Det är ett stöd för verksamheterna att fokusera på innehåll, analys och andra vär-

deskapande aktiviteter. 

2.3 God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunens 

ekonomiska styrning. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet 

och i offentliga verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som kommunala bolag 

och kommunalförbund. Dessutom finns ett balanskrav, som innebär att kommunens intäkter 

varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet är en nedre gräns för den ekonomiska ut-

vecklingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre krav. 

Kommunen har medvetet arbetat med god ekonomisk hushållning de senaste åren. Regering-

en fattade i november 2012 beslut om en proposition om kommunala utjämningsreserver. Det 

föreslås att kommuner och landsting själva ska kunna utjämna intäkter över tid och därigenom 

möta konjunkturvariationerna. Förslag är att kommuner och landsting ska kunna bygga upp 

resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. På det sättet kan man sätta un-

dan en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 

uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande 

av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska 

uppfylla. Ändringarna träde i kraft den 1 januari 2013. Sverige och världen befinner sig fort-

farande i en lågkonjunktur. Det gör att prognoserna för skatteintäkterna och generella statsbi-

drag är osäkra. Med dessa förutsättningar är det nödvändigt att de ramar som verksamheten 

tilldelas hålls, så att positiva resultat erhålls respektive år. Ett stort ansvar vilar på ansvariga 

inom förvaltningarna och verksamheten. 

Årliga resultat i kommunen och koncernen under 5 år 

 

I bokslutet för 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en social investerings-

fond och avsatte 9,7 miljoner kronor till detta. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för kom-

munens sociala investeringsfond 2013-12-18, dnr 13-0391 §250. Syftet med fonden är att 

skapa finansiellt utrymme för förebyggande insatser för att på sikt göra mänskliga vinster och 

undvika kostnader för mer omfattande insatser i framtiden. Fonden ska också stimulera till att 
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tänka annorlunda, att arbeta mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och me-

toder samt främja samverkan mellan olika verksamheter, såväl interna som externa. Under 

2014 har följande beslut om medel beviljats, Unicum- design för alla 500 tkr, Föreningen Lo-

komotiv 250 tkr.  

2.4 Kommunens ekonomi 

Periodens resultat 
Kommunen redovisar ett resultat på -2 004 tkr och hela koncernen 2 810 tkr. 2013 års resultat 

för kommunen var -23 547 tkr och koncernens resultat var -15 042 tkr. Tabellen visar resulta-

tet under fem år, 2010-2014. 

 

 

Budgetavvikelse 
Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse, kommunen 

 

 

Budgetavvikelse per nämnd 
Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse per nämnd. I redovisningen av Kommun-

styrelseförvaltningen (KS) resultat har också resultaten för kommunfullmäktige inklusive par-

tistöd, kommunrevisionen och valnämnden inkluderats, då dessa avvikelseposter är av mindre 

art. I övrigt framgår avvikelserna av driftredovisningen och kommentarer i respektive nämnds 

verksamhetsberättelse. 
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Verksamheter med störst budgetavvikelse 
Verksamheterna med de största avvikelserna visas i tabellen nedan. Tabellen visar också jäm-

förelsetal med föregående år, men det innebär inte att den verksamheten hade störst avvikelse 

2013. 

 

Nettokostnaderna och skatteintäkterna 
Verksamheternas nettokostnader, inklusive pensionsskuldsökning, avskrivningar och finans-

netto, i förhållande till skatteintäkterna och de generella skattebidragen, visar hur mycket 

pengar som används i verksamheterna och vad som återstår till ett eventuellt sparande till 

kommunen. När verksamheterna använder mer än 100 procent av de samlade skatteintäkterna 

och generella statsbidragen innebär det att verksamheten måste ”låna” av de samlade bespa-

ringarna, och att avskrivningar och finansiella kostnader också måste finansieras med sparade 

pengar. Nettokostnaderna för (2013) 2014 uppgår till (101,8) 100,1 procent och resultatet bör 

alltså förbättras. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 
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Finansnetto (tkr) 

 

 

Investeringar 
Bruttoinvesteringarna för 2014 uppgick till 74 354 tkr. Den budgeterade investeringsvolymen 

var 106 050 tkr. Investeringarna redovisas mer detaljerat i investeringsredovisningen. 

Totala investeringar i kommunen 

 

Under 2014 genomfördes ett tiotal försäljningar av mindre fastigheter och skog till ett sam-

manlagt värde av 4 520 tkr. 

 

 

Avskrivningar 
För 2014 har Bollnäs kommun gjort nedskrivningar över plan med 8 mkr. Kommunen har 

tidigare redovisat leasing av bilar som en hyreskostnad. Från och med 2014 har rådet för 

kommunalredovisnings rekommendationer använts vilket innebär att leasing av bilar redovi-

sas som en anläggningstillgång med årlig avskrivning, en ökning med 3,7 mkr på avskriv-

ningarna från 2014. 
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Lån 
Bollnäs kommun beslutade under 2014 att frångå det finansiella målet om att investeringar 

ska fullt ut finanseras med egna medel under 2014 och 2015 för att möjliggöra upplåning un-

der 2014. För 2014 tog kommunen ett lån på 100 mkr för att hantera den likvidpåverkan som 

uppstår i samband med hög investeringsnivå. Vid årets slut uppgick den totala låneskulden till 

129,5 (63,5) mkr inklusive leasing och naturfond. Den totala låneskulden uppgick till 5 095 (2 

620) kronor per invånare. 

 

Pensioner 
För 2014 har kommunen betalat ut (35) 36,8 mkr för alla anställdas intjänade pensionsför-

måner (den individuella delen). I balansräkningen redovisas endast de pensionsåtaganden som 

personalen har tjänat in från och med 1998 och de särskilda avtal om pensioner som tecknats 

med en del tidigare anställda. Pensionsåtaganden till och med 1997 redovisas som en så kallad 

ansvarförbindelse och ingår inte i balansräkningen. Den noteras istället nedanför balansräk-

ningen som en skuld, men storlek och betalningstidpunkt är osäker. Ansvarsförbindelsen har 

minskat med 46 mkr från 2013. 

 

 

Pensionsförvaltning

Årets värde

Föregående 

Års värde

(mnkr) 2014-12-31 2013-12-31

1. Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser 111 687 110 238

2.

Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt), vs pensionsförpliktelser

som inte tagits upp bland avsättningar 822 426 868 774

3. Totalat pensionsförpliktelser 934 113 979 012

4.

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar 

(bokfört värde) 410 084 410 084

4.

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar 

(marknads värde) 484 000 434 619

5. "Återlånade medel", vilka utgör skillnaden mellan punkterna 3 och 4 (marknadsvärde) 450 113 544 393

6. Följande information bör framgå:

-Tillgångslag avseende 4 (finansiella placeringar)

-Likvida medel 32,0 84,0

-Räntebärande värdepapper inkl upplupna räntor 233,0 240,5

-nominella räntor 51,0 48,0

-realräntor 183,0 192,6

-Aktier 219,0 110,1

-svenska 76,0 28,5

-utländska 143,0 81,5

Totalt 484,0 434,6

-Avkastning 12,1

-Avstämning mot placeringspolicy
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Pensionsmedelsförvaltningen 
Finansieringen av kommunernas pensionsåtagande har tidigare byggt på tilliten av en ständig 

tillväxt och möjligheten att finansiera dessa via kommunalskatten. Dagens situation ser vä-

sentligt annorlunda ut. Den offentliga sektorns finansiella problem parat med kommande be-

hovstillväxt på kommunal service innebär att framtida pensionsutbetalningar ytterligare belas-

tar utrymmet för kommunal verksamhet. 

Bollnäs kommun har sedan 1980-talet avsatt medel för finansiering av kommande pensions-

utbetalningar. Avsättningen var till en början mer symbolisk, först under början av 1990-talet 

har pensionsavsättningarna varit av större omfattning. Pensionsfondens värde uppgick per 

2014-12-31 till 484 Mkr. 

Det bokförda värdet på kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 

cirka 934 mkr, varav 822 Mkr avser ansvarsförbindelsen. Pensionsfonden syfte är att möta de 

årliga utbetalningar från skulden i ansvarsförbindelsen som överstiger ca 10 Mkr. Dessa utbe-

talningars bokförda värde var vid årsskiftet ca 293 Mkr, medan marknadsvärdet var hela 

377,3 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 övergri-

pande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 107,5% av avsedda pensionsutbe-

talningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säker-

hetsgolv som aldrig ska äventyras. Nivån har under året höjts från 95% vilket innebär att vi 

”låst in” en stor del av portföljens värdeutveckling. 

Aktuellt läge 
Under året har pensionsportföljens risksituation fortsatt att förbättras tack vare stigande börser 

i kombination med fallande långräntor. Risken att värdet på pensionsportföljen skulle falla 

under säkerhetsgolvet inom ett år är mycket låg. Aktuell konsolidering (dvs. tillgångarna som 

andel av den marknadsvärderade pensionsskulden) var vid årsskiftet 128,3% (Tillgångar [484 

Mkr] / Skulder [377,3 Mkr]). Det kan jämföras med situationen för ett år sedan då konsolide-

ringen var 124,4%. 

 

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. 
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Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 484 Mkr. Pensionsport-

följen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. 

Undantaget är att andelen svenska aktier är något hög, totalt sett är aktieexponeringen dock 

inom limiterna. 

 

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell 

fördelning på olika tillgångsslag. 

 

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen 

och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska mat-

chas med skulden. Under hösten 2014 har andelen realräntor ökat minskats något genom att 

den allra längsta obligationen avyttrades. Syftet med detta var att minska risken för värdefall 

om räntorna vänder upp igen. Tack vare den goda risksituationen i förhållande till de pens-

ionsutbetalningar som ska mötas har andelen aktier kunnat ökas, från 25% för ett år sedan till 

45% vid detta årsskifte. Detta gjordes huvudsakligen under våren och har bidragit till portföl-

jens starka värdeutveckling under 2014. 
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För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslag-

en i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående 

rapporteringstillfället. 

 

 

Att aktieplaceringarna utvecklats sämre än index beror framför allt på att en del av placering-

arna är gjorda med kapitalskydd. Detta har initialt gett lägre avkastning men innebär samtidigt 

en avsevärt lägre risk. Realräntorna har avkastat bättre än index vilket framför allt beror på att 

portföljen innehållet icke-statliga obligationer som ger en högre ränta. 

Den totala avkastningen på 11,3% får betraktas som mycket god i förhållande till den låga 

risken i portföljen. 

Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg 

& Partners. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden 

samt marknadsrisken. Detta för att tillse att risken i portföljen aldrig är högre än att det går att 

leva upp till de åtaganden som pensionsfonderingen avser att möta. 

Likvidöverföring från pensionsmedelsförvaltning 
Enligt fastställd placeringspolicy från 2013 ska ett visst belopp tas ut från pensionsfonden för 

att lindra likviditetspåfrestningen som utbetalningarna från ansvarsförbindelsen innebär. År 

2013 gjordes ett uttag på 10 Mkr ur portföljen, för 2014 har inget uttag skett. 

Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Eget Kapital (mnkr) 
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Likviditet 

 

 

Soliditet 
Soliditet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet 

desto mindre skulder och därmed stabil ekonomi. Enligt redovisningslagen ska kommunen 

inte räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 1998 som en avsättning eller skuld. 

Förfarandet strider, i princip med god redovisningssed och ger en för positiv bild av solidite-

ten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår kommunens soliditet till 67 procent medan 

den verkliga soliditeten uppgår till 21 procent 2014. 
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Ansvarsförbindelser 

 

 

Balanskravet 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 

landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom de 

närmaste tre följande åren. 

  Årets resultat -2 004  

-samtliga realisationsvinster -2 742  

-vissa  realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 1 128  

 vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0  

-orealiserade förluster i värdepapper 0  

-återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -3 618  

-medel till resultatutjämningsreserv 0  

-medel från resultatutjämningsreserv 0  

Medel från sociala investeringsfonden 2 189  

Synnerliga skäl enligt KL8 kap 5§ 
 Omstrukturering gymnasiesärskolan 5 605  

Omstrukturering Nytorp 4 311  

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 8 487 

  Balanskravsunderskott från tidigare år -8 402  

SUMMA 85 

  BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0  

 

2.5 Kommunkoncernens ekonomi 

I koncernen Bollnäs kommun ingår nämnder samt Bollnäs stadshus AB och därigenom 

helägda bolagen Bollnäs Bostäder AB och Bollnäs Energi AB, samt delägda bolagen Bollnäs 
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Ovanåkers renhållning AB och Helsinge Vatten AB. Eftersom kommunen är både ägare och 

köpare av flera av koncernföretagens tjänster är intresset dubbelt. Kommunens målsättning är 

att uppnå koncernnytta och ge medborgare bästa möjliga service. 

Koncernen redovisade ett positivt resultat om 2,8 mkr för 2014. Mer information finns i den 

sammanställa redovisningen inklusive noter samt i respektive företags årsredovisning. 

Koncerninterna förhållanden 

 

  

2.6 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och 

finansiella mål 

Kommunfullmäktiges övergripande styrkort 

Finansiella mål 

”God ekonomisk hushåll-

ning” 

 

Resultat 

Uppvisa ett ekonomiskt över-

skott. 

 

 

 

Kommunen når inte målet med ett årligt överskott 

motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

Förbättrad köptrohet inför 

kommunens ramavtal 

 Köptroheten har ökat 

Självfinansiera investeringar  Kommunen har tagit upp ett lån under året för att 

finansiera investeringar och kommunfullmäktige 

beslutade att frångå det finansiella målet 2014  

Målet ej uppfyllt              Målet delvis uppfyllt        Målet uppfyllt           Ingen mätning gjord 

Ekonomi 
Bollnäs kommuns socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd har under de senaste åren 

redovisat underskott i driften, för 2014 49,9 mkr. Underskottet i barn- och utbildningsnämn-

den består av olika delar men en anledning är att skolor och förskolor har tagit emot fler nyan-

lända barn/elever än tidigare och att det inte kompenserat för detta i budgeten under året. So-

cialnämnden har ökade kostnader inom framför allt försörjningsstöd och placeringar av barn 

Givna Mottagna Given Mottagen

Kommunen

Stashus AB, 556792-9962 100% 288 940

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 288

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100%

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 556223-4863 67% 940

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60%

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 14 232 62 361 37 430 4 695 160 1 215 000

Stashus AB, 556792-9962 100% 102 16 502 940 138 70 000

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 20 902 35 215 35 006 84 2 204 550 000

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100% 49 041 13 518 8 137 29 2 326 580 000

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 556223-4863 67% 12 019 5 343 10 789 47 967 15 000

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60% 22 542 2 195

Borgen

2014-12-31

Koncernbidrag UtdelningÄgd andel

(tkr)

(tkr)

Ägd andel Försäljning Koncernkonto

2014-12-31

Räntor och

borgensavgifter
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och unga, ingen kompensation i budget har skett under året. För 2015 har medel tillförts 

nämnderna för ökade kostnader. 

Nämnderna har till uppgift att hålla sig inom angivna budgetramar och då detta inte sker har 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under året begärt redovisade åtgärdsplaner för att 

nämnderna ska uppnå en budget i balans. Trots åtgärdersplaner har underskotten inte kunnat 

hävas. Kommunen uppvisat ett negativt resultat på 2 mkr. Att det totala underskottet inte är 

större beror på att kommunens budget innehöll ett överskottsmål på 2 procent samt att man 

erhållit högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat och lägre pensionskostna-

der under året. För att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ges möjlighet till sats-

ningar på prioriterade områden t.ex. arbetsmarknaspolitiska åtgärder då kommunen har hög 

arbetslöshet, krävs en budget i balans hos samtliga nämnder. 

Bollnäs kommun har i sitt styrdokument angivit att ”investeringar skall finansieras fullt ut 

med egna medel”, vilket utgörs i princip av anskrivningsposten och årets resultat. Undantag 

kan ske för investeringar i de affärdrivande verksamheterna. För 2014 antogs en investerings-

budget på 106 mkr vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att hantera detta utan belå-

ning. Därför fattade kommunfullmäktige beslut om att man för 2014 och 2015 skall frångå det 

finansiella målet om självfinansiering av investeringar. För framtiden krävs att investerings-

volymerna hålls på samma nivå som avskrivningsposten samt årets resultat för att inte bespa-

ringsbehov på andra poster i driften ska vara nödvändiga. 

 

Medborgare 

”God folkhälsa med nöjda 

och engagerade medbor-

gare.” 

 

Resultat 

Erbjuda en förbättrad med-

borgarservice i form av 24 

timmars myndighet  

 

 

Antalet E-tjänster har under året ökat 

Friskare medborgare 
 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet ej uppfyllt              Målet delvis uppfyllt        Målet uppfyllt           Ingen mätning gjord 

Medborgare 
Kommunens medborgare skall ges möjlighet till hälsosam livsstil. Därför arbetar kommunen 

med att främja, bedriva och stimulera en jämställd fritidsverksamhet med bästa möjliga ser-

vice. Kommunens gator och vägar har underhållits på ett sätt som säkerställer trygg och säker 

framkomlighet. Under året har tillgänglighetsanpassningar av gaturum och torgmiljöer ge-

nomförts. Innegårdarna på skolor och förskolor har setts över och ramper och utebelysning 

har förbättrats. Grönområden har värnats och utvecklats för att skapa en attraktiv utemiljö för 

medborgarna. Personal inom berört område har genomgått utbildning för att uppmärksamma 

psykisk ohälsa hos medborgare i tid. För att stimulera personer som står utanför arbetsmark-

naden erbjuder kommunen möjlighet att delta i ungdomsplattformen, aktivitetscentrum. Inom 

äldreomsorgen är det viktigt med delaktighet och inflyttande och därför har ett arbete med den 

lokala värdighetsgarantin genomförts, för att medborgarna i högre utsträckning ska uppleva 

kontinuitet, trygghet och välbefinnande. 
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Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

”Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och gott 

företagsklimat” 

 

Resultat 

 

Antalet medborgare med 

egen försörjning ska bli 

fler. 

 

 

Den öppna arbetslösheten och sökande i pro-

gram har ökat med 0,9 procent,  målet är inte 

uppfyllt 

Antalet aktiva verksamhet-

er ska bli fler och uppgå till 

minst 3 000 stycken år 

2018 

 Antalet registrerade verksamheter var vid års-

skifter var 3 021. Det är en ökning med 2,4 pro-

cent, målet är uppfyllt 

Antalet medborgare ska bli 

fler och uppgå till minst   

27 000 personer år 2018. 

 Invånarantalet i kommunen var vid årsskiftet 

26 382 personer, en ökning med 247 personer, 

målet är uppfyllt 

Målet ej uppfyllt              Målet delvis uppfyllt        Målet uppfyllt           Ingen mätning gjord 

 

Utveckling, välfärd och tillväxt 
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgick i december 2013 till 

1 625 personer, för samma period i år är siffran 1 640 personer. Arbetslösheten har ökat med 

0,9 procent. Unga vuxna och vuxna har erbjudits att delta i ungdomsplattform och aktivitets-

centrum för att öka chansen att erhålla egen försörjning i framtiden. Vid årsskiftet 2014 fanns 

3 021 registrerade verksamheter vilket är en ökning med 72 jämfört med i fjol då antalet var 

2 949 registrerade verksamheter. Antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare har sedan 

2003 ökat från 111,1 till att år 2014 ligga på 144,8. Invånarantalet i kommunen var vid års-

skiftet 26 382 personer, en ökning med 247 personer. Föregående år minskade invånarantalet 

med 17 personer. Om ökningen fortsätter i samma takt tyder det på att målet 2018 kommer att 

uppnås. Kommunens ambition att växa ställer krav på möjligheter för medborgare att bo och 

verka i kommunen. Därför arbetar kommunen aktivt med att tillsskapa och tillhandahålla tom-

ter för permanentboende, fritidsboende samt handels- och industriändamål. 
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Medarbetare 

”Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare” 

 

Resultat 

Tryggad personal- och 

kompetensförsörjning in-

klusive kompetensutveckl-

ing 

 

 

Resultatet har ökat något i förhållande till 2013 

dock inte tillräckligt för att uppnå uppsatt mål. 

Målet är delvis uppfyllt 

Medarbetarna ska ha en 

god arbetsmiljö 

 Resultatet har ökat i förhållande till 2013 dock 

inte tillräckligt för att uppnå uppsatt mål. Målet 

är ej uppfyllt 

Medarbetarna ska vara 

stolta över sin arbetsplats 

och det arbete de utför 

 Målet är uppfyllt 

Målet ej uppfyllt              Målet delvis uppfyllt        Målet uppfyllt           Ingen mätning gjord 

 

Medarbetare 
Som arbetsgivare har kommunen som mål att organisationen utmärker sig genom att skapa 

förutsättningar med en framsynt personalplanering, där kompetensförsörjning är en hörnsten 

för att personalen ska kunna åstadkomma god service och möjlighet för verksamheten att nå 

uppsatta mål. Varje år genomför kommunen en medarbetarenkät. Sammanställningen ligger 

till grund för fortsatt arbete inom kommunens verksamheter samt uppföljning i styrkortet. 

Kommunens personal- och kompetensförsörjningen inkl. kompetensutveckling har ökat i för-

hållande till fjolåret. Det försämrade ekonomiska läget har medfört att medarbetare inte har 

erhållit kompetensutveckling i den utsträckning som kommunen skulle önska, och målet be-

döms delvis som uppfyllt. Medarbetarnas upplever att de har en bättre arbetsmiljö i förhål-

lande till 2013, dock har resultatet inte ökat tillräcklig för att uppnå uppsatta mål. Andelen 

medarbetare som trivs med sina arbetskamrater ligger på en oförändrad nivå. Andelen som 

känner engagemang för arbetsuppgifter, upplever stöd från chef och kan rekommendera 

kommunkoncernen som arbetsgivare har ökat något. 

Arbetssätt och processer 

” Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt” 

 

Resultat 

Utöka samverkan både 

inom och utom kommunen 

 

 

Ingen mätning gjord 

Målet ej uppfyllt              Målet delvis uppfyllt        Målet uppfyllt           Ingen mätning gjord 
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Arbetssätt och processer 
Kommunen arbetar hela tiden med att finna effektiva samverkan både inom och utom kom-

munen. Under 2014 har arbetet tillsammans med Söderhamn och Nordanstigs kommun inten-

siverats för att det gemensamma förbundet, Hälsinglands utbildningsförbund, ska kunna starta 

januari 2015. För att följa upp målen och säkerställa processen har kommunen upphandlat ett 

verksamhets-uppföljningssystem. Kommunen har avvecklat två minder kommunala skolor 

under året. Vissa verksamheter har utökat sin tillgänglighet med längre öppethållande på 

kvällstid. 

  

2.7 Personalredovisning 

Medarbetare[1] 

Den 31 december 2014 hade Bollnäs kommun totalt 2513 månadsavlönade medarbetare och 

av dessa hade 2281 tillsvidareanställning och 232 visstidsanställning. Antalet månadsavlö-

nade medarbetare (2513) motsvaras av 2423,5 årsarbetare. 

Diagram 1: Antal anställda per anställningsform den 31 december 2010-2014. 

 

Både antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning och antalet med viss-

tidsanställning minskade i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Det var 40 färre 

tillsvidareanställningar och 4 färre visstidsanställningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen minskade med 94 tillsvidareanställda medarbetare till 924 

och antalet visstidsanställda minskade med 6 stycken till 191. Socialförvaltningen ökade anta-

let tillsvidareanställda med 61 stycken (totalt 1081) medan antalet visstidsanställda med må-

nadslön minskade med 4 stycken (totalt 15). 

Utöver månadsavlönade medarbetare hade Bollnäs kommun ett antal timavlönade medarbe-

tare som tillsammans arbetade 430 339 timmar under 2014, vilket motsvarar 217,3 årsarbe-

tare. Det är en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående år. 

Tillsvidareanställda per verksamhetsområde 
Av Bollnäs kommuns tillsvidareanställda arbetade 88 procent inom skola och omsorg. Reste-

rande (12 procent, ”övrigt”) arbetade bland annat inom gatu- och fastighetsskötsel, kultur- och 

fritidsverksamhet, kommungemensam centraladministration, kostenheten samt med arbets-

marknads- och integrationsfrågor. 
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Antalet tillsvidareanställda har minskat inom barnomsorg, skola och inom omsorgen om per-

soner med funktionsnedsättning medan det har skett en ökning inom de övriga verksamheter-

na. 

Tabell 1: Tillsvidareanställda per verksamhetsområde den 31 december 2012-2014. 

Verksamhet 2012 2013 2014 

Barnomsorg 301 296 279    

Omsorgen om personer 

med funktionsnedsätt-

ning 

246 252 240    

Individ- och familje-

omsorg 
59 61 63    

Skola 780 730 637    

Äldreomsorg 713 726 799    

Övrigt 249 256 263    

Totalt 2 348 2 321 2 281    

 

Diagram 2: Tillsvidareanställda per verksamhetsområde den 31 december 2014. 

 

 

Sjukfrånvaro (Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade) 
Den totala sjukfrånvaron var 7,29 procent år 2014 vilket är en ökning med 0,8 procentenheter 

jämfört med föregående år.Av den totala sjukfrånvaron var 53,21 procent sjukfrånvaro ≥60 

dgr (långtidssjukfrånvaro). Långtidsjukfrånvaron har ökat under åren då den år 2011 var 

40,11 procent för att öka till 48,86 procent år 2012 och 48,64 procent år 2013. 

Tabell 2: Total sjukfrånvaro per kön för samtliga medarbetare i Bollnäs kommun år 2014. 

(Den totala sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron 

visas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaro är sjukfrånvaro som 

överstiger 60 dagar.) 

Barnomsorg 
 12% Omsorg om 

personer med 
funktionsnedsätt- 

ning, 10% 
 

Individ- och 
familjeomsorg 

3% 

Skola 28% 

Äldreomsorg 
35 % 

Övrigt  
12% 
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Kön 

Total sjuk-

frånvaro i 

procent 

Långtidssjukfrånvaro 

i procent av total 

Kvinnor 8,13 54,20    

Män 4,19 46,59    

Total 7,29 53,21    

Den totala sjukfrånvaron har ökat under åren då den år 2009 motsvarade 4,90 procent av den 

ordinarie arbetstiden för att år 2011 ha ökat till 5,20 procent och 2013 till 6,49 procent. Kvin-

nornas sjukfrånvaro var högre än männens under år 2014 och både kvinnornas och männens 

sjukfrånvaro ökade jämfört med år 2013. Kvinnor i åldersintervallet 50-65 år hade högst sjuk-

frånvaro (8,74 procent). 

Diagram 3: Sjukfrånvaro per kön år 2009-2014. 

 

I kommunens styrkort för 2014 finns beskrivet en ambition att medarbetarnas frisknärvaro ska 

vara 95 procent av den totala arbetstiden. Detta mål är har ej uppnåtts då den totala sjukfrån-

varon är 7,29 procent av ordinarie arbetstid. 

Åldersfördelning 
Medelåldern var 48,2 år den 31 december 2014 och vid samma tidpunkt föregående år var 

medelåldern 48,4 år. Barn- och utbildningsförvaltningen hade den högsta medelåldern, 49,6 

år.Socialförvaltningen hade den lägsta medelåldern, 46,8 år. 

Diagram 4: Åldersfördelning för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2014. 

 



 
 

 

sida 33 
 

 

 

Tabell 4: Tillsvidareanställda per verksamhet och kommande pensionsavgångar. 

Verksamhet 
Tillsv.- an-

ställda 

Antal62-67 

år 

Procent62-67 

år 

Barnomsorg 279 28 10 %   

Omsorgen om personer 

med funktionsnedsätt-

ning 

240 22 9 %   

Individ- och  familje-

omsorg 
63 1 2 %   

Skola 637 70 11 %   

Äldreomsorg 799 63 8 %   

Övriga 263 18 7 %   

Totalt 2 281 202 9 %   

 

Rehabilitering 
Sjukfrånvaron följdes upp varje månad. Cheferna har stöd av dataprogrammet Adato som är 

ett sjukfrånvaro- och rehabiliterings-verktyg. Adato ger signal till chef när rehabiliteringsut-

redning ska göras. Vid upprepad korttidsfrånvaro genomförs hälsosamtal med stöd av före-

tagshälsovården. 

Försäkringskassan och Bollnäs kommun har ett samverkansavtal för att befästa ett fortlöpande 

samarbete i rehabiliteringsfrågor. En rehabsamverkansgrupp träffas fyra gånger per år och i 

gruppen finns handläggare från Försäkringskassan och företrädare från företagshälso-vården, 

arbetstagarorganisationerna Kommunal och Lärarförbundet samt barn- och utbildningsför-

valtningen och socialförvaltningen. 

Bollnäs kommun erbjuder sedan många år tillbaka fysisk träning vid Bollnäs sporthalls gym 

för sjukskrivna och medarbetare som visat signaler på ohälsa. Gruppen leds av en legitimerad 

sjukgymnast. 

I samarbete med företagshälsovården har barn- och utbildningsförvaltningen och teknik- ser-

vice- och fritidsförvaltningen erbjudit medarbetare i ålder över 55 år utbildningen ”Hållbart 

arbetsliv”. Utbildningen har omfattat både teori om hälsa/ ohälsa och fysisk träning. 

Alla medarbetare i kommunen erbjuds friskvårdsbidrag om 1500 kronor per år. Friskvårdsbi-

draget kan användas till friskvårds- och motionsinsatser i form av styrketräning, gruppträning 

och/eller simning. Nyttjandet av friskvårdsbidraget minskade något under 2014 jämfört med 

året före. 

Arbetsmiljö 
En årligen återkommande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomfördes 

under året. Den omfattade systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan, psykosocial arbets-

miljö, hälsofrämjande ledarskap, föreläsning om stress och sömn, arbetslivsinriktad rehabilite-

ring, riskbruk och beroenden, likabehandling och jämställdhet. 

Enligt kommunens samverkansavtal är samverkans-grupp även skyddskommitté enligt ar-

betsmiljölagens regler. Samverkansgruppen ska vara policyskapande i hälso- och arbetsmil-

jöfrågor och planera, kontrollera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, rehabilite-
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ringsverksamheten samt samverkan med företagshälsovården och nyttjandet av företagshäl-

sovårdstjänster. 

 

Jämställdhet 
Bollnäs kommun har en policy för likabehandling, vilken ligger till grund för arbetet med 

jämställdhet. I arbetsmiljöutbildningen 2014 ingick en halv dag om likabehandling och jäm-

ställdhet i arbetslivet. 

Bollnäs kommun hade 2281 tillsvidareanställda den 31 december 2014, varav 81 procent 

kvinnor och 19 procent män. Av antalet chefer med ansvar för personal, ekonomi och verk-

samhet var 70 procent kvinnor och 30 procent män. I kommunens styrkort anges ett mål där 

andelen kvinnor respektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organi-

sationen och för 2014 kan konstateras att detta mål ej är uppnått. 

 

Tabell 5: Könsstruktur för tillsvidareanställda per förvaltning den 31 december 2014. 

Förvaltning 
Tillsv. -

anställda 
Kvinnor Män 

Barn-och utbildnings-

förvaltningen 
924 80 % 20 %   

Kommunstyrelse-

förvaltningen 
179 67 % 33 %   

Samhällsbyggnads- 

kontoret 
30 50 % 50 %   

Socialförvaltningen 1 081 89 % 11 %   

Teknik-, service- och 

fritidsförvaltningen 
67 33 % 67 %   

Totalt 2 281 82 % 18 %   

 

Samtliga tillsvidareanställningar i Bollnäs kommun ska annonseras och tillsättas på heltid 

enligt ett heltidsbeslut från år 2001. Av kommunens 1858 tillsvidareanställda kvinnor hade 90 

procent en heltidsanställning och av 423 tillsvidareanställda män hade 96 procent en heltids-

anställning. 

 

Tabell 6: Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda i procent den 31 december 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinnor 95,3 95,8 95,4 96,4 96,2   

Män 97,3 97,3 96,2 97,8 97,4   

Total 95,7 96,1 95,6 96,7 96,4   

Medellönen ökade med 614 kr (2,4 procent) från föregående år. Kvinnornas medellön ökade 

med 619 kr (2,5 procent) medan männens ökade med 634 kr (2,3 procent). 
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Diagram 5: Medellön för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2010-2014 

 

 

 

Personalförsörjning 
Kompetensförsörjningsplan för perioden 2013 – 2018 togs fram under 2103 med en kartlägg-

ning av de framtida rekryteringsbehoven och åtgärder för att hantera behoven. I planen ingick 

bland annat att: 

 Ta fram ett program för ledarskap så att alla nya ledare har samma grund för ledar-

skapet i Bollnäs kommun. 

 Att arbeta hälsofrämjande för en god arbetsplats. Nöjda medarbetare är våra bästa am-

bassadörer. En handlingsplan för ett hälsofrämjande ledarskap finns från projektet 

Hälsofrämjande ledarskap. 

 Att skapa ett introduktionsprogram för nyanställda. 

För att klara framtida rekryteringsbehov erbjuder vi bland annat feriearbete för 16-17 åringar 

samt praktik för högskolestuderande under sommaren. Utöver detta tas praktikanter emot 

inom olika delar av kommunen. Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare har bland 

annat skett genom deltagande vid Torsbergsgymnasiets arbetsmarknadsdag och i Framtidsva-

lets material. 

Programmet Framtida ledare genomfördes inte under 2014, då beslut tagits om att nya pro-

gram skall startas med 18 månaders mellanrum. 

Under år 2014 deltog Bollnäs kommun i Trainee Södra Norrland och har under 16 månader 

tagit emot en trainee som inköpssamordnare. Inom Trainee Södra Hälsingland har Bollnäs 

deltagit i ett projekt som den trainee som varit knuten till Hudiksvall varit projektledare för. 

Projektets målsättning var att marknadsföra de kommunala jobben. Genom projektet har de 

deltagande kommunerna bland annat tagit fram material att användas vid olika mässor. 

Vård- och omsorgscollegeBollnäs återcertifierades under 2014. 
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3 Räkenskaper 

3.1 Intäkts- och kostnadsstatistik 
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3.2 Resultaträkning 

 

Not Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Utfall

2014 2014 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 390 153 436 519 46 366 435 460 762 598 757 381

Verksamhetens kostnader 2 -1 657 923 -1 738 758 -80 835 -1 728 800 -1 944 578 -1 931 555

Avskrivningar 3 -62 842 -71 164 -8 322 -56 722 -141 850 -123 745

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 330 612 -1 373 403 -42 791 -1 350 062 -1 323 830 -1 297 919

 

Skatteintäkter 4 992 000 984 464 -7 536 924 758 984 464 924 758

Generella statsbidrag och utjämning 5 357 000 374 235 17 235 360 472 374 235 360 472

Finansiella intäkter 6 16 000 15 500 -500 23 582 16 600 18 477

Nedskrivning andelar 7 0 0 0 0 -5 788 -5 313

Finansiella kostnader 7 -6 569 -2 800 3 769 -1 674 -42 872 -36 433

Jämförelsestörande intäkt 8 0 0 0 28 518 0 28 518

Jämförelsestörande kostnad 8 0 0 0 -9 140 0 -9 140

ÅRETS RESULTAT 27 819 -2 004 -29 823 -23 546 2 810 -16 580

Kommunen Koncernen
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3.3 Kassaflödesanalys 

 

 

Not 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -2 004 -23 546 2 810 -16 818

Justering för av- och nedskrivningar 71 164 56 722 141 593 123 746

Justering för gjorda avsättningar 1 449 11 280 1 941 16 727

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* 1 458 1 564

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 70 609 44 456 147 802 125 219

Förändring kortfristiga fordringar 9 611 80 146 6 817 65 431

Förändring förråd, varulager & exploateringsmark -91 -3 000 -2 849 -4 056

Förändring kortfristiga placeringar -10 252 -8 222 -10 252 -8 222

Förändring kortfristiga skulder 29 169 -13 335 14 289 -50 185

Kassaflöde från den löpande verksamheten 99 046 100 045 155 807 128 187

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -450

Investering i materiella anläggningstillgångar -78 445 -91 298 -174 550 -164 515

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 053 7 741 7 008 6 240

Övrig justering av anläggningstillgångar -2922 258

Investeringsbidrag 404 404

Förändring leasing -1 580 -5 518 -1 580

Köp finansiella anläggningstillgångar -371 -297 -1 119 -5 427

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 14 680 753

Kassaflöde från investeringsverksamheten -74 939 -92 280 -169 349 -162 948

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld -5 000 -5 000 -5 450

Upptagna lån 100 000 -4 073 140 000 34 532

Erhållet/länmat koncernbidrag -288

Förändring långfristiga skulder -29 127 -28 115 15 264

Förändring långfristiga fordringar 1 284 1 289 1 284 -13 172

Nyemission/aktieägartillskott -988 45

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 869 -7 784 106 731 36 669

ÅRETS KASSAFLÖDE 90 976 -19 93 189 1 908

Likvida medel vid årets början 100 119 10 859 8 951

Likvida medel vid årets slut 91 076 100 104 048 10 859

*Ej likvidpåverkande poster

Avsatt till pensioner -105

Övriga avsättningar 3 196 1 564

Nedskrivning intressebolag (Samkraft) 5 788

Förändring obeskattade reserver -7 523

Förändring av skatt på obesk reserver 1 655

Realisationsvinster -1 552

Summa ej rörelsekapitalpåverkande 0 0 1 458 1 564

KoncernenKommunen
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3.4 Balansräkning 

 

 
Not 2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar  

Övriga immateriella anläggningstillgångar  427

Materiella anläggningstillgångar  

Mark, byggnader & tekniska anläggningar 9 952 825 948 161 1 778 880 1 698 901

Maskiner & inventarier 9 37 266 38 123 602 414 598 599

Pågående nyanläggningar och förskott 11 511 66 457

Summa materiella 

anläggningstillgångar 990 091 986 284 2 392 805 2 363 957

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, m.m. 10 123 041 122 670 15 865 8 634

Långfristiga fordringar 10 10 435 11 719 16 826 29 719

Summa anläggningstillgångar 1 123 567 1 120 673 2 425 923 2 402 310 

Omsättningstillgångar

Förråd, lager & exploateringsmark 11 27 585 27 494 38 902 36 053

Fordringar 12 111 367 120 978 118 214 125 022

Kortfristiga placeringar 13 420 336 410 084 420 336 410 084

Kassa & bank 14 91 076 100 104 048 10 859

Summa omsättningstillgångar 650 364 558 656 681 500 582 018

SUMMA TILLGÅNGAR 1 773 931 1 679 329 3 107 423 2 984 328
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

& SKULDER 
  

Eget kapital 15

Årets resultat  -2 004 -23 546 2 810 -16 818

Resultatutjämningsreserv 0 0

Övrigt eget kapital 1 188 590 1 212 136 1 229 942 1 258 392

Summa eget kapital 1 186 585 1 188 590 1 232 752 1 241 574
 

Avsättningar

Avsättn pensioner & liknande förpliktelser 16 111 687 110 238 111 687 110 238

Avsättning skatter 16 12 568 14 364

Övriga avsättningar 16 11 702 12 094

Summa avsättningar 111 687 110 238 135 957 136 696
  

Skulder  

Långfristiga skulder 17 129 472 63 483 1 351 427 1 245 888

Kortfristiga skulder 18 346 187 317 018 387 287 360 170

Summa skulder  475 659 380 501 1 738 714 1 606 058

SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR & SKULDER  1 773 931 1 679 329 3 107 423 2 984 328

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder & avsättningar 19 822 426 868 774 822 426 868 774

Övriga ansvarsförbindelser 20 1 214 566 1 189 954 1 215 197 1 190 575

Summa ansvarsförbindelser 2 036 992 2 058 728 2 037 623 2 059 349

Nyckeltal i balansräkningen

Soliditet exkl. pensionsskuld inom linjen 67% 71% 40% 42%

Soliditet inkl. pensionsskuldsavsättning 

inom linjen 21% 19% 13% 12%

Antal invånare per 31/12 26 394 26 141 26 394 26 141

Eget kapital per invånare 44 957 kr 45 468 kr 46 706 kr 47 495 kr

Låneskuld per invånare 5 095 kr 2 620 kr 51 391 kr 47 852 kr

Låneskuld av anläggningstillgångar 12% 6% 56% 52%
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3.5 Noter 

 

2014 2013 2014 2013

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 433 777 430 847 758 301 752 118

Realisationsvinster 2 742 4 613 4 297 5 263

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 436 519 435 460 762 598 757 381

Interna intäkter 473 189 572 076 119 023 119 920

0

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och sociala kostnader 1 051 861 1 053 789 1 110 855 1 109 906

Pensionskostnader m.m. 90 591 97 662 95 157 101 593

Realisationsförluster och utrangeringar 3 162 856 3 165 856

Övriga verksamhetskostnader 593 144 576 493 733 627 714 479

Bolagsskatt 1 774 4 721

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 738 758 1 728 800 1 944 578 1 931 555

Interna kostnader 473 189 572 076 119 023 119 920

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader och anläggningar 50 145 48 612 81 635 76 627

Avskrivningar maskiner och inventarier 12 962 8 110 52 159 47 118

Nedskrivningar 8 057 0 8 057 0

SUMMA AVSKRIVNINGAR 71 164 56 722 141 850 123 745

För uppgifter om anskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper

NOT 4 SKATTEINTÄKTER

Preliminära skatteintäkter 987 135 930 900 987 135 930 900

Prognos slutavräkning föregående år -2 854 627 -2 854 627

Prognos slutavräkning innevarande år 183 -6 384 183 -6 384

Mellankommunalutjämning 2012 0 -385 0 -385

SUMMA SKATTEINTÄKTER 984 464 924 758 984 464 924 758

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 269 394 264 194 269 394 264 194

Strukturbidrag 11 788 19 021 11 788 19 021

Kommunal fastighetsavgift 48 194 47 396 48 194 47 396

Bidrag för LSS utjämning 26 302 23 302 26 302 23 302

Kostnadsutjämningsbidrag 12 493 -5 363 12 493 -5 363

Regleringsbidrag 6 064 11 922 6 064 11 922

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 374 235 360 472 374 235 360 472

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelning på aktier och andelar 3 420 2 528 4 005 2 727

Ränteintäkter 4 341 6 797 4 791 7 517

Borgensprovision 4 564 4 263 4 564 4 263

Övriga finansiella intäkter 3 175 9 994 3 240 3 970

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 15 500 23 582 16 600 18 477

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Nedskrivning andelar i intressebolag 0 0 5 788 5 313

Räntekostnader 2 016 1 093 37 513 31 583

Övriga finansiella kostnader 784 581 5 359 4 850

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 2 800 1 674 48 660 41 746

NOT 8 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Jämförelsestörande intäkter
AFA Försäkringen 0 28 518 0 28 518

Jämförelsestörande kostnader
Diskonteringsräntan pensionsavsättning 0 9 140 0 9 140

Kommunen Kommunkoncernen
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2014 2013 2014 2013

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 916 104 1 851 630 3 252 416 3 081 394

Ackumulerade avskrivningar -872 063 -821 918 -1 308 655 -1 231 400

Ackumulerade uppskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 64 841 68 964

Ackumulerade nedskrivningar -91 216 -81 551 -229 722 -220 057

Bokfört värde 952 825 948 161 1 778 880 1 698 901

Avskrivningstider 10-50 år       

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 169 973 157 481 993 001 936 430

Ackumulerade avskrivningar -142 831 -131 574 -400 711 -350 047

Bokfört värde 27 142 25 907 592 290 586 383

Avskrivningstider 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående

Anskaffningsvärde 11 511 66 457

Bokfört värde 11 511 66 457

Pågående investeringar avskrivs ej

Leasade bilar
Anskaffningsvärde 13 796 12 216 13 796 12 216

Ackumulerade avskrivningar -3 671 -3 671

Bokfört värde 10 125 12 216 10 125 12 216

Avskrivningstider genomsnitt 6 år, tillämpas fr.o.m. 2014

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 948 161 918 177 1 698 901 1 671 255

Investeringar 67 386 82 136 167 730 93 646

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -4 520 -6 459 -4 920 -7 043

Nedskrivningar -8 057 -8 057 0

Avskrivningar -50 145 -48 555 -81 377 -76 338

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 6 603 14 518

Övriga förändringar 2 862 0 2 862

Redovisat värde vid årets slut 952 825 948 161 1 778 880 1 698 901

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 25 907 24 965 587 070 600 252

Investeringar 11 058 9 113 32 661 32 227

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -533 -61 -536 -248

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 22 503 1 657

Avskrivningar -9 290 -8 110 -49 409 -47 505

Redovisat värde vid årets slut 27 142 25 907 592 290 586 383

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående
Redovisat värde vid årets början 66 457 44 039

Omklassificeringar -128 930 -23 835

Investeringar 73 984 46 253

Redovisat värde vid årets slut 11 511 66 457

Leasade bilar
Redovisat värde vid årets början 12 216 6 698 12 216 6 698

Investeringar 1 580 5 518 1 580 5 518

Avskrivningar -3 671 -3 671

Redovisat värde vid årets slut 10 125 12 216 10 125 12 216

Kommunen Kommunkoncernen
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2014 2013 2014 2013

NOT 10 FINANSIELLA ANÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier i koncernföretag
Bollnäs Stadshus AB 68 900 68 900

Aktieägartillskott Bollnäs Stadshus AB 50 000 50 000

Summa aktier i koncernföretag 118 900 118 900

Övriga aktier och andelar
Gävleborgs kreditgarantiförening 100 100 100 100

Kommunaktiebolaget 5 5 5 5

Kommuninvest 3 012 3 012 3 012 3 012

Arla/Milko 115 99 115 99

Swedish Meat 129 129 129 129

Mellanskog 636 325 636 325

Lantmännen 216 82 216 82

Växa Sverige/Svenska husdjur 13 13 13 13

Edsbyn Arena Ab 5 5 5 5

Övrigt 0 0 11 724 4 864

Värdereglering aktier och andelar -90 0 -90 0

Summa övriga aktier och andelar 4 141 3 770 15 865 8 634

Långfristiga fordringar
Anslagstäckta lån 6 030 6 477 6 030 6 477

Fordran GHG Bostäder 2 475 3 312 2 475 3 312

Kommuninvest förlagslån 5 200 5 200 5 200 5 200

Övriga långfristiga fordringar 0 0 6 391 18 000

Värdereglering långfrisitiga fordringar -3 270 -3 270 -3 270 -3 270

Summa långfristiga fordringar 10 435 11 719 16 826 29 719

NOT 11 FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSMARK
Kontorsförråd 352 395 352 395

Varulager 11 317

Exploateringsmark bostäder 8 559

Exploateringsmark industrier 27 233 27 099 27 233 27 099

Summa förråd, lager och exploateringsmark 27 585 27 494 38 902 36 053

NOT 12 FORDRINGAR
Fakturafordringar 23 348 19 262 37 461 39 805

Värdereglering fakturafordringar -844 -526 -844 -526

Fordran koncernkontot (bolag) 16 502 20 362 0 0

Upplupna skatteintäkter 15 424 30 430 15 424 30 430

Upplupna intäkter från Migrationsverket (ensamkommande barn) 6 105 3 717 6 105 2 962

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 28 852 31 574 37 517 32 465

Förskottskassor 12 22 12 22

Skattekontot 748 700 2 131 700

Momsfordringar 10 473 10 518 11 646 10 518

Deposition och säkerhet - elhandel 4 304 4 304 6 129 4 304

Övriga kortfristiga fordringar 6 443 614 2 634 4 342

Summa fordringar 111 367 120 978 118 214 125 022

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Pensionsportfölj
Ingående värde 410 084 401 862 410 084 401 862

Årets investering 92 656 99 939 92 656 99 939

Årets försäljning -21 534 -94 971 -21 534 -94 971

Årets justering -11 234 -2 253 -11 234 -2 253

Årets reavinst 2 963 9 726 2 963 9 726

Årets reaförlust -167 0 -167 0

Förändring likvida medel -52 432 -4 219 -52 432 -4 219

Summa pensionsportölj 420 336 410 084 420 336 410 084

Marknadsvärde (Söderberg & Partners 484 000 434 619 484 000 434 619
se förvaltningsberättelse)

NOT 14 KASSA OCH BANK
Bankkonto 99 100 606 277

Koncernkonto (bolag) 90 977 103 442 10 582

SUMMA KASSA OCH BANK 91 076 100 958 748 10 859

Kommunen Kommunkoncernen
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2014 2013 2014 2013

NOT 15 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 1 188 590 1 212 136 1 229 943 1 258 137

Förändring av skattesats 0 17

Årets resultat -2 004 -23 546 2 810 -16 580

varav sociala fonden* -2 189 -967 -2 189 -967

SUMMA EGET KAPITAL 1 186 585 1 188 590 1 232 752 1 241 574

*2012 avsattes 9 700 tkr till en social investeringfond.

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

a Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning exkl ÖK-SAP inkl löneskatt 101 677 86 912 101 677 86 912

Ränteuppräkning 1 248 1 264 1 248 1 264

Basbeloppsberäkning -164 769 -164 769

Nya utbetalningar -3 472 -3 213 -3 472 -3 213

Sänkning av diskonteringsränta 0 7 268 0 7 268

Slutbetalning FÅP 0 909 0 909

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 5 413 4 455 5 413 4 455

Intjänad särskild avtalspension 371 0 371 0

Nya efterlevandepensioner 402 1 264 402 1 264

Övrig post -1 052 -836 -1 052 -836

Årets förändring av löneskatt 666 2 885 666 2 885

Utgående avsättning exkl. ÖK-SAP 105 089 101 677 105 089 101 677

Ingående avsättning ÖK-SAP inkl löneskatt 6 848 12 046 6 848 12 046

Ränteuppräkning 69 132 69 132

Basbeloppsuppräkning -11 107 -11 107

Utbetalning ÖK-SAP -1 882 -5 476 -1 882 -5 476

Sänkning av diskonteringsränta 0 89 0 89

Arbetstagare som pensionerats 0 1 446 0 1 446

Ändrad samordning 393 89 393 89

Övrig post -349 -569 -349 -569

Årets förändring av löneskatt -431 -1 016 -431 -1 016

Utgående avsättning till pensioner ÖK-SAP 4 637 6 848 4 637 6 848

Ingående avsättning till förtroendevalda inkl löneskatt 1 713 0 1 713 0

Avsatt till pensioner 248 1 713 248 1 713

Utgående avsättning till förtroendevalda inkl löneskatt 1 961 1 713 1 961 1 713

Summa avsättning pensioner 111 687 110 238 111 687 110 238

Aktualiseringsgrad 96% 89% 96% 89%

b Övriga avsättningar

Avsättning för uppskjuten skatt 22%

Redovisat värde vid årets början 14 364 14 005

Nya avsättningar 58 766

Ianspråktagna avsättningar -1 854 -406

Utgående avsättnig 0 0 12 568 14 364

Avsättning för återställninskostnader BORAB*

Redovisat värde vid årets början 11 819 11 999

Nya avsättningar

Ianspråktagna avsättningar -117 -180

Utgående avsättnig 0 0 11 702 11 819

* Avsättningen avser deponin på Sävstaås. Återställandet påbörjades 2010.

Avsättning för asfalteringsåtaganden HVAB

Redovisat värde vid årets början 275 0

Nya avsättningar 275

Ianspråktagna avsättningar -275

Utgående avsättnig 0 0 0 275

Summa övriga avsättningar 0 0 24 270 26 458
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2014 2013 2014 2013

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån i banker och kreditinstitut 110 000 41 965 1 320 050 1 224 370

Leasing 10 005 12 216 10 005 12 216

Naturfond 2 959 3 198 2 959 3 198

Övrigt 11 905

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 4 715 4 912 4 715 4 912

återstående antal år (vägt snitt) 26 26 26 26

Anslutningsavgifter 1 793 1 192 1 793 1 192

återstående antal år (vägt snitt) 19 19 19 19

Summa långfristiga skulder 129 472 63 483 1 351 427 1 245 888

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta 1,23% 3,05% 2,32% 2,93%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3 5 3

Lån som förfaller inom

1 år 490 000

2-3 år 80 000 680 050

3-5 år 30 000 15 000 150 000

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 34 854 34 871 60 005 62 184

Källskatt & arbetsgivaravgifter 35 656 35 760 37 173 37 011

Ferielöneskuld 9 428 9 267 9 428 9 267

Timlöneskuld, period 13 11 690 11 999 11 690 11 999

Pensionsskuld individuell del 36 135 35 913 36 135 35 913

Upplupen löneskatt individuell del 8 766 8 712 9 335 8 712

Semester-/tim-/uppehålls-löneskuld mm 61 180 61 646 63 637 61 646

Förutbetalda intäkter 13 748 8 845 50 390 8 845

Upplupna kostnader 27 159 26 947 42 849 78 750

Momsskuld 2 689 2 323 8 104 2 323

Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 5 000 5 000 5 000

Avräkning statsbidrag flyktingar 16 682 13 410 16 682 13 410

Koncernkonto (bolag) 68 551 47 057 0 0

Övriga kortfristiga skulder 14 649 15 268 36 859 25 111

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 346 187 317 018 387 287 360 170

NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR

Ingånde ansvarsförbindelse inkl löneskatt 868 774 817 694 868 774 817 694

Ränteuppräkning 5 712 6 806 5 712 6 806

Basbeloppsuppräkning 999 13 835 999 13 835

Gamla utbetalningar -32 217 -30 068 -32 217 -30 068

Sänkning av diskonteringsränta 0 51 696 0 51 696

Aktualisering -1 303 -980 -1 303 -980

Bromsen -4 054 0 -4 054 0

Övrig post -6 436 -182 -6 436 -182

Årets förändring av löneskatt -9 049 9 973 -9 049 9 973

SUMMA PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR 822 426 868 774 822 426 868 774

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Hälsingeutbildningar ekonomisk förening 600 600 600 600

Kommunala bolag 1 211 094 1 186 094 1 211 094 1 186 094

Regionförbundet Gävleborg 1 950 1 950 1 950 1 950

Kommunalt förlustansvar egna hem, 40 % av låneskulden 712 1 114 712 1 114

Lövvik-Offerbergs vattenförening 69 114 69 114

Privata medel 142 82 142 82

Fastigo 296 286

Bankgaranti avseende tillstånd deponi 335 335

SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 1 214 566 1 189 954 1 215 197 1 190 575
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3.6 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag och i enlighet med rekom-

mendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodise-

ringarn av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

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. 

Förändrade redovisningsprinciper 
Från och med 2014 tillämpas RKR 13.2. Redovisning av finansiell leasing, vilket innebär att 

leasingavgifterna bokförs som avskrivning, amortering och ränta. Tidigare år har leasingav-

gifterna bokförts som hyreskostnader. Denna ändring medför att avskrivningarna ökat med 

3,7 mkr jämfört med föregående år. Jämförelsetalen för föregående år har inte räknats om. 

Effekter av övergång till K3 
Övergången till K3 har haft effekt på den sammanställda ingående balansräkningen. (enligt 

nedan tabell), samt på resultatet för jämförelseåret 2013 med – 1 538 tkr. 

 

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunens 

inflytande överstiger 20 % och där kommunens andel av koncernföretagets omsättning uppgår 

till 5% eller mer av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag, eller där kommu-

nens andel av de koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5% eller mer av kommunens 

balansomslutning. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansätt-

ning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsschemat. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resul-

taträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 

sällan förekommande och är av betydande belopp. 



 
 

 

sida 46 
 

 

 

 

Skatteintäkter 
I enlighet med rekommendation 4.2 från Rådet för Kommunal Redovisning har skatten perio-

diserats och redovisats det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skatteskyldiga. 

Vid beräkningen av årets skatteintäkter har Sveriges kommuner och landstings decemberpro-

gnos, innevarande år, används. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som 

en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-

ningens nyttjande period. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivning och ränta (internränta eller af-

färsmässig ränta). Avskrivning sker enligt linjär metod över tillgångens beräknade nyttjande-

period med början den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. På tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Kommunens internränta fastställs 

utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting medan den affärsmässiga 

räntan utgörs av kommunens genomsnittliga inlåningsränta. För tillgångar med identifierbara 

komponenter som har olika nyttjande-perioder tillämpas komponentavskrivning. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 

omprövas inte tillångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är längre än 10 år och det bok-

förda restvärdet understiger 500 000 kr. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

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 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 

tre år och att tillgångens anskaffningsvärde överstiger 50 000 kr. 

Anläggningstillgångar 
Kommunen använder sig av komponentredovisning vilket innebär att materiella anläggnings-

tillgångar delas in i komponenter, om tillgången består av komponenter som är betydande och 

har väsentlig skillnad i avskrivningstid. Detta infördes som krav för tillgångar som anskaffats 

från och med 2014. För anläggningstillgångar som anskaffats före 2014 är de delvis indelade i 

komponenter. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de anskaffas till anskaff-

ningskostnaden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras i samma takt som 

anläggningens avskrivningstid. 

Omsättningstillgångar (Pensionsfond) 
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens 

förvaltning regleras i av fullmäktige antaget placeringspolicy för kommunens pensionsfond 

KF §179, 2013-09-30. 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 för-
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fallodagen. Värdenedgången är därmed inte bestående och behöver följaktligen inte skrivas 

ned (kommunala redovisningslagen kapitel 6 § 5). Denna värdepappersportfölj är värderat 

post för post och är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. 

Leasing 
Kommunens leasing av fordon har klassificerats som finansiella leasing, i enlighet med re-

kommendation 13.1 från Rådet för Kommunal Redovisning. 

Exploateringsmark 
Exploateringsmark redovisas som omsättningstillgång och värderas enligt lägsta värderings-

principen. 

Semester- och ferielöneskuld samt personalomkostnadspålägg 
Semester- och ferielöneskulden motsvarar de anställdas fordran på kommunen i form av spa-

rade semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupna arbetsgivar-

avgifter redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld i balansräkningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna under 2014 med 32,2 % samt 

för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmässigt pålägg för pensionskostnader med 

6,8% totalt 39 %. 

Pensioner 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, kommunala redo-

visningslagen kapitel 5 § 4, det vill säga pension intjänad före 1998 redovisas som ansvars-

förbindelse inom linjen och pension intjänad efter 1998 redovisas som avsättning i balansräk-

ningen. Den individuella delen som placeras av den anställde själv 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. 

Övriga avsättningar 
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera för-

pliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på en beräkning som gjordes till bokslutet 2009. 

Återställningskostnaden från och med 2010 har ej kostnadsförts utan minskat ingående skuld-

reservering. 
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3.7 Drift- och investeringsredovisning 

DRIFTREDOVISNING 

 
Nettobud-

get 2014 
Nettoutfall 

Avvikelse 

bud-

get/utfall 

2014 

Nettoutfall 

föregående 

år 2013 

Avvikelse 

bud-

get/utfall 

föregående 

år 2013 

Kommunfullmäktige inkl. parti-

stöd 
-2 963 -2 852 111 -2 751 253 

Kommunrevision -1 328 -1 323 5 -1 294 9 

Valnämnd -817 -615 203 -44 -23 

Överförmyndare -3 472 -3 421 51 -3 389 -181 

Kommunstyrelse -136 686 -133 655 3 031 -129 779 986 

Teknik- och fritidsnämnd -77 815 -79 901 -2 086 -74 568 5 547 

Nämnden för Lärande och Arbete -25 777 -25 583 194 -25 490 287 

Barn- och utbildningsnämnd -498 014 -522 571 -24 557 -513 165 -24 018 

Socialnämnd -550 010 -575 332 -25 322 -564 170 -34 194 

Miljö- och byggnämnd -18 145 -18 064 82 -19 667 -1 797 

      

Summa exkl. finans -1 315 027 -1 363 315 -48 288 -1 334 314 -53 131 

      

Finans 1 342 846 1 361 311 18 465 1 310 767 23 584 

      

Summa inkl. finans 27 819 -2 004 -29 823 -23 547 -29 547 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

 Nettoinvestering 2014 Nettoinvestering 2013 
Nettoinvestering 

2012 

Kommunstyrelse -5 645 -18 207 -6 215 

Teknisk nämnd -61 976 -62 485 -26 590 

Barn- och utbildningsnämnd -4 519 -3 747 -5 547 

Socialnämnd -2 214 -505 -1 538 

Miljö- och byggnämnd 0 -208 -318 

TOTALT KOMMUNEN -74 354 -85 152 -40 208 
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4 Kommunstyrelsen 

4.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ordinarie + 15 ersättare 

Förvaltningschef: Gun Hedlund 

Kommunstyrelseförvaltningen ligger underordnad kommunstyrelsen och arbetar med kom-

muncentrala uppgifter som ekonomi, personal, kultur, turism, kost, IT, information m.m. 

 Kommunstyrelsekontoret har den övergripande uppgiften att tillhandahålla tjänster av 

administrativt slag till politiken och kommunkoncernen.  

 Ekonomikontoret ansvarar för övergripande ekonomisk planering, budgetering, place-

rings- och finansfrågor, redovisning och bokslut, uppföljning och utvärderingar, sak-

försäkringar och kassa, debitering och fakturahantering. 

 Kostenheten ansvarar för matsedel och bespisning för förskolor, skolor, äldreomsorg 

och hemtjänst.  

 Personalkontoret ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, att hantera pensions-

frågor och bistår kommunstyrelsen med att teckna, tolka och följa upp lagar, avtal och 

bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. 

 Näringslivskontoret arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt för entreprenörer 

och företag.  

 Kulturenheten består av verksamheterna allmänkulturen, bibioteket, kulturhuset, fri-

tidsgårdarna, kulturskolan, konsthallen och turistbyrå.  

 IT-enheten ansvarar för att serva kommunens användare genom att arbeta med sup-

port, system och underhåll. 

4.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

  

 Valår och därmed många nya förtroendevalda 

 Arbete har pågått inför bildandet utav Hälsinglands utbildningsförbund  

 Arbete med organisationsförändringar inom förvaltningen har pågått under året och 

träder i kraft från och med årsskiftet 2014-2015 där exempelvis Kostenhet och IT-

enhet övergår till Tekniska förvaltningen. Flyktingverksamheten och Arbetsmarknads-

enheten tillhör från årsskiftet Kommunstyrelseförvaltningen. 

 En kostutredning har gjorts för att effektivisera kommunens kostverksamhet 

 Ett IT-stöd för verksamhetsplanering har implementerats under hösten och ska använ-

das fullt ut under 2015 

 Trenden med ökat företagande i Bollnäs kommun fortsätter 

 Antal besökare i kulturkvarteret fortsätter att öka 
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4.3 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Erbjuda en förbättrad 

medborgarservice i 

form av 24 timmars 

myndighet 

Antalet tjänster som kan 

hanteras elektroniskt 

ska öka från föregående 

år 

Antalet besök på hemsi-

dan ska öka från föregå-

ende år 

 Friskare medborgare. ”Nya sjukpenningtalet” 

hos försäkringskassan 

för kommunen ska 

reduceras 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och 

gott företagsklimat 

 Antalet medborgare 

med egen försörjning 

ska bli fler. 

Arbetslösheten ska 

sjunka jämfört med 

föregeånde år 

Antal sysselsatta i privat 

sektor ska öka jämfört 

med föregående år 

 Antalet aktiva verksam-

heter ska bli fler och 

uppgå till minst 3000 

stycken år 2018 

Antalet företag ska öka 

jämfört med föregående 

år. 

 Antalet medborgare ska 

bli fler och uppgå till 

minst 27 000 personer 

år 2018. 

Inflyttningsnettot ska 

öka jämfört med föregå-

ende år 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 Uppvisa ett ekonomiskt 

överskott 

Det årliga överskottet i 

kommunen ska mot-

svara minst 1 % av 

skatteintäkterna och 

generella statsbidragen 

 Förbättrad köptrohet 

inför kommunens ram-

avtal 

Köptroheten ska öka 

jämfört med tidigare år. 

 Självfinansiera investe-

ringar 

100 % av kommunens 

investeringar ska finan-

sieras med egna medel 

(ej bolag och kom-

munalförbund) 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Tryggad personal- och 

kompetensförsörjning 

inklusive kompetensut-

veckling 

Andelen medarbetare 

som anser att de har 

möjlighet till lärande 

och utveckling i det 

dagliga arbetet ska öka 

med 3 procentenheter 

jämfört med föregående 

år. 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Andelen kvinnor re-

spektive män bland 

cheferna ska återspegla 

könsfördelningen inom 

organisationen. 

 Medarbetarna ska ha en 

god arbetsmiljö 

Andelen anställda som 

utnyttjar sina frisk-

vårdskort ska öka jäm-

fört med föregående år. 

Frisknärvaron inom 

kommunstyrelseförvalt-

ningen ska vara minst 

95 % av den totala ar-

betstiden. 

Minst 85 % av medar-

betarna ska anse att de 

är delaktiga i utveckl-

ingsarbetet på sin ar-

betsplats. 

 Medarbetarna ska vara 

stolta över sin arbets-

plats 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 föregående år 

Andelen medarbetare 

som kan tänka sig att 

rekommendera Bollnäs 

kommunkoncern som 

arbetsgivare ska öka 

jämfört med föregående 

år. 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 Utöka samverkan både 

inom och utom kommu-

nen 

Verksamhet ska överfö-

ras till kommunförbun-

det Södra Hälsingland 

Antal samverkanspro-

jekt ska öka från före-

gående år. 

4.4 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 
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Perspektiv: 

4.4.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

4.4.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

4.4.1.1.1 Erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Antalet E-tjänser har under året ökat med 5 och det jobbas hela tiden med att hitta fler lös-

ningar för framtiden. 

Nämndens mål: 

4.4.1.1.2 Friskare medborgare. 

 Målet kan ej bedömas  

Perspektiv: 

4.4.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

4.4.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagskli-

mat 

Nämndens mål: 

4.4.2.1.1 Antalet medborgare med egen försörjning ska bli fler. 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgick i december 2013 till 

1 625 personer. Motsvarande period 2014 var det totala antalet öppet arbetslösa och sökande i 

program med aktivitetsstöd 1 640 personer. 

Arbetslösheten har därigenom ökat med 15 personer (0,9 %) och målet har inte nåtts. 

Kvarstående sökande totalt, vilket förutom öppet arbetslösa och sökande i program med akti-

vitetsstöd också inkluderar sökande som har arbete utan stöd, sökande som har arbete med 

stöd, övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen samt dem som har nystartsjobb, uppgick i de-

cember 2013 till totalt till 2 571 personer. 

Motsvarande period 2014 var 2 559 personer i kategorin kvarstående sökanden, vilket var en 

minskning med 12 personer, (-0,5 %). 

Antal sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. 

Marknadsförsörjningen, dvs. den del av människors inkomster som kommer direkt från den 
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privata sektorn uppgick 2012 till 46,8 %. Marknadsförsörjningsgraden sjönk därefter under 

2013 och kom att hamna på 46,0 %. 

Marknadsförsörjningen har därigenom minskat med (-0,8 %). Denna statistik levereras med 

ett års släpning och avser som beskrivits 2012 - 2013 och målet har inte nåtts. 

Nämndens mål: 

4.4.2.1.2 Antalet aktiva verksamheter ska bli fler och uppgå till minst 3000 stycken år 2018 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Antalet företag ska öka jämfört med föregående år. 

Vid årsskiftet 2013 fanns i Bollnäs kommun totalt 2 949 registrerade verksamheter. Av dem 

var 102 statliga och kommunala. Vid årsskiftet 2014 fanns totalt 3 021 registrerade verksam-

heter, varav 102 var statliga eller kommunala verksamheter. 

Antalet företag har därmed ökat med 72 (2,4 %) och målet har nåtts. 

Den hittills högsta noteringen vad gäller antalet registrerade verksamheter i Bollnäs kommun 

uppnåddes vid månadsskiftet augusti/september 2014. Då fanns det vid ett mättillfälle totalt 

3 105 registrerade verksamheter varav 102 utgjordes av statliga och kommunala verksamhet-

er. 

Antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare har sedan år 2003 ökat från 111,1 till att år 

2014 ligga på 144,8. År 2013 låg antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare på 139,9. 

Antalet privata arbetsplatser i Bollnäs kommun har under 2014 därmed ökat med 4,9 per 1000 

invånare (3,3 %). 

Nämndens mål: 

4.4.2.1.3 Antalet medborgare ska bli fler och uppgå till minst 27 000 personer år 2018. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Invånarantalet i kommunen var vid årsskiftet ca 26 382 personer och har under året ökat med 

ca 247 personer. Föregående år minskade invånarantalet med 17 personer. Om ökningen fort-

sätter i samma takt som under 2014 tyder det på att målet 27 000 invånare 2018 kommer att 

uppnås. 

Perspektiv: 

4.4.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

4.4.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

4.4.3.1.1 Uppvisa ett ekonomiskt överskott 

 Målet är inte uppfyllt 
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Analys 

Kommunens gör ett underskott och målet uppfylls inte. 

Nämndens mål: 

4.4.3.1.2 Förbättrad köptrohet inför kommunens ramavtal 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Köptroheten har enligt mätningar via Inköps Gävleborg system ökat rejält. Det råder dock en 

viss osäkerhet kring vilka avtal som är registrerade i deras verktyg eller inte och ökningen kan 

till viss del bero på att fler avtal har lagts in där. 

För att säkerställa att dessa mätningar framöver ska ge en mer rättvisande bild utav kommu-

nens köptrohet uppdateras underlaget till vad som ingår i mätningarna kontinuerligt. 

Nämndens mål: 

4.4.3.1.3 Självfinansiera investeringar 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Kommunens investeringsvolym har under året varit högre än vad kommunen klarat av vilket 

har medfört att upplåning har skett i december. Målet uppfylls därmed inte. 

Perspektiv: 

4.4.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

4.4.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

4.4.4.1.1 Tryggad personal- och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckling 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

  

Resultatet har ökat något sedan föregående år, dock ej tillräckligt för att uppnå det uppsatta 

målet. Det försämrade ekonomiska läget har medfört att medarbetarna inte har erhållit kompe-

tensutveckling så att målet inte har kunnat uppnås. 

Kompetensutveckling innebär interna och externa kurser samt lärande och utveckling i det 

dagliga arbetet. En definition av vad kompetensutveckling innebär bör tas fram. Fråga om hur 

medarbetarna anser att de kan utvecklas i sitt arbete bör lyftas på medarbetarsamtalet. 
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Nämndens mål: 

4.4.4.1.2 Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Resultatet har ökat något sedan föregående år, dock ej tillräckligt för att uppnå det uppsatta 

målet. 

Arbetsmiljöutbildningen genomförs årligen för chefer och skyddsombud. Utbildningen utgörs 

bland annat av systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkansavtalet som bland annat handlar 

om delaktighet. Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum för delaktighet, de kommentarer som 

framkommit i medarbetarenkäten ger vid handen att dessa kan utvecklas ytterligare. 

En utvärdering av samverkanssystemet kommer att genomföras under våren 2015. 

Nämndens mål: 

4.4.4.1.3 Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats och det arbete de utför 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Andelen som trivs med sina arbetskamrater ligger på samma summa som föregående år. An-

delen som känner engagemang för arbetsuppgifterna, upplever att de får stöd från sin chef och 

som kan rekommendera Bollnäs kommunkoncern som arbetsgivare har ökat något. 

Den satsning på hälsofrämjande ledarskap som genomfördes för kommunens samtliga chefer 

för några år sedan börjar ge resultat. 

En kommunövergripande handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten kommer att 

tas fram under våren 2015. 

Perspektiv: 

4.4.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

4.4.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

4.4.5.1.1 Utöka samverkan både inom och utom kommunen 

 Målet kan ej bedömas  
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4.5 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Kommunstyrelsen -4 836 -5 350 514 -254 

Ekonomikontor m.m. -34 876 -35 420 497 460 

Kommunstyrelsekontor 

m.m. 
-25 395 -26 635 1 240 -1400 

Personalkontor -12 904 -13 848 1009 977 

IT-enhet -13 295 -13 181 98 1017 

Näringslivskontor -3 822 -3 765 -57 203 

Kulturenhet -40 667 -40 129 -538 650 

Kostenhet 1 910 1 642 268 -667 

 -133 885 -136 686 3 031 986 

Positivt påverkande händelser 

 Vakanta tjänster i samband med personalförändringar 

 Nya livsmedelsavtal där priserna är relativt låga i början av ny avtalsperiod 

 Ej genomförda insatser vad det gäller databehandling för löner 

   

Negativt påverkande händelser 

 Stora kostnader för 25-årsgratifikationer 

 Införande av nya IT-system som inkommit efter att budgetprocessen var klar 

 Felaktig budgetering vid övertagande utav fritidsgård 

 Extraordinära kostnader för Näringslivskontoret avseende exempelvis stöd till Drivhu-

set Gävleborg och Coompanion 

 Kulturenheten har åtgärdat brister som uppdagats vid skyddsrond 

Totalt sett har Kommunstyrelseförvaltningen gjort ett överskott på en övervägande del utav 

enheterna. I förhållande till budget har personalkontoret gått allra bäst. Högst negativ avvi-

kelse står kulturenheten för där bland annat ofullständig budgetering vid övertagande av en 

fritidsgård påverkat. Näringslivskontoret överskrider budget även dom i och med några extra-

ordinära kostnader som uppstått under året. 

I budgeten fanns tre miljoner avsatta till kommunchefen för arbetsmarknadsinsatser. Dessa 

medel har inte använts. Om dessa tre miljoner räknas av från kommunstyrelsekontorets resul-

tat så blir det ett underskott på ca 1,8 miljoner. Underskottet beror främst på konsultkostnader 

och personalkostnader som är högre än budgeterat. 
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4.6 Investeringar 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2013 

Summa -5 645 -2 710 -2 935 -18 207 

- varav större investeringsprojekt 

Bredbandsprojekt -4 456 0 -4 456 -14 995 

IT investeringar -1 111 -1 000 -111 -1 290 

Skylt kulturkvarter -77 -110 33 0 

Ett icke budgeterat bredbandsprojekt har genomförts. IT-enhetens intvesteringar är lite högre 

än budgeterat, där ingår bland annat  ett nytt backupsystem samt ett antal kommunikations-

komponenter till det trådlösa nätverket. 

4.7 Personalredovisning  
Personalstruktur 

 2014-12-31 2013-12-31 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 116,5 57,4 173,9 120,7 56,2 176,9 

Visstid 5,2 3,1 8,3 6,8 2,5 9,3 

Totalt 121,7 60,5 182,2 127,5 58,7 186,2 

       

Timavlönade 

  under 

2014* 

9,1 5,4 14,5 9,1 5,1 14,2 

*omräknat till årsarbetare      

Totalt har Kommunstyrelseförvaltningen minskat med fyra årsarbetare. Bland annat har Kost-

enheten minskat med fyra anställda till följd utav att skolor i Växsjö, Segersta och Västansjö 

övergått i annan regi. 

Sjukfrånvaro 

 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Total  sjukfrånvaro* 4,38% 4,76% 4,70% 

- varav  långtidsfrånvaro** 41,89% 43,21% 44,18% 

Sjukfrånvaro  för kvinnor 4,98% 6,21% 6,32% 

Sjukfrånvaro  för män 3,14% 1,54% 1,07% 

*Sjukfrånvarons  andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare-  som visstidsan-

ställda. 

**Den  del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60  dagar eller mer 

Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger på liknande nivåer som åren innan. Andelen från-

varo för kvinnor har minskat och för män har den ökat. Fortfarande har kvinnorna i förvalt-

ningen en något högre sjukfrånvaro än männen.  
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5 Teknik- och fritidsnämnden 

5.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Kent Hedberg (SVP) 

Antal ledamöter: 7 ordinarie och 7 ersättare 

Förvaltningschef: Anders Aune 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för 

 nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens gator, vägar, belysningsan-

läggningar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser 

 upplåtelser av kommunens lokaler och anläggningar 

 förvaltning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

 förvaltning av kommunens fastigheter ( mark, byggnader) och lokaler 

  insamlande av avfall, (ett förvaltningsavtal avseende avfall finns upprättat mellan 

BORAB och teknik-och fritidsnämnden) 

 nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenför-

sörjning och avlopp med tillhörande anordningar (ett förvaltnings-avtal avseende vat-

tenförsörjning och avlopp finns upprättat mellan HVAB och teknik- och fritidsnämn-

den) 

 utvecklingen av fritidsverksamheterna vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

 kommunens bilpool. 

  

Teknik- och fritidsnämnden är huvudman för 

 kommunens vatten- och avloppsreningsverk, 

 kommunal parkeringsövervakning. 

  

  

5.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Utbyggnaden av Björktjära skola har slutförts under året 

 Ombyggnaden av köket på Torsbergsgymnasiet har slutförts 

 Bilpoolen har infört digital körjournalshantering 

 Inköp av en elbil har gjorts 

 Överklagan av beläggningsupphandling försenade årets beläggningsarbeten, fördyring 

med cirka 1 mkr 

 Utbyte av nästan 200 meter rörbro/kulvert vid Blomkransen har gjorts 

 Helt nya trafiklösningar vid Björktjära skola och Kilbergsskolan med nya gång- och 

cykelvägar och hämta/lämna-parkeringar 

 Ett nytt avtal har tecknats gällande gymverksamheterna vid sporthallarna 

 Hälsokonventet BollnäsESS genomfördes för 6:e året och lockade drygt 650 deltagare 

 Bandyhallsutredningen har inneburit ett omfattande arbete för förvaltningens enheter 

Bilpoolen har infört digital körjournalshantering för att effektivisera verksamheternas arbete 
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med körjournaler.  Inköpet av elbil är en del i kommunens miljöarbete. En ny riktlinje för 

bilpoolens verksamhet har antagits av nämnden under året. Riktlinjerna tydliggör miljö-, tra-

fiksäkerhets- och arbetsmiljömålen. 

Gatuenhetens beläggningsarbeten kom igång sent under året p g a överklagan av belägg-

ningsupphandling. Förseningen kommer att innebära en fördyring med cirka 1 miljon kronor 

på grund av extraarbeten med justering, saltning och sopning på öppna grusytor samt ett extra 

beläggningsslitlager. Den tänkta underhållsplanen för belagda vägar kommer att förskjutas 

liksom tidigare år. Nedbrytningen av gatorna går snabbt vilket leder till fördyrande åtgärder 

på uppskjutna projekt. Under året har teknik- och fritidsnämnden tagit beslut om regler och 

taxor för kostnadsfördelning av återställningsarbeten vid grävarbeten i gatumark. Det innebär 

en rättvisare fördelning av kostnader för skador på kommunens gator. Nivåanpassningen inom 

parkavdelningen har inneburit färre anställda och lägre skötselnivå på gräsytor. Ett flertal ytor 

slaghackas med längre intervall istället för gräsklippning. 

Arbeten som utförts under året är till exempel utbyte av nästan 200 meter rörbro/kulvert vid 

Blomkransen, helt nya trafiklösningar vid Björktjära skola och Kilbergsskolan med nya gång- 

och cykelvägar och hämta/lämna-parkeringar. Fortsatt satsning på utbyte av gamla kvicksilver 

armaturer mot LED på gator, gång- och cykelvägar samt parkeringar. Ett flertal tillgänglig-

hetsanpassningar i gaturum och torgmiljö har utförts i form av bättre belysning, jämnare be-

läggning, kontrastmarkeringar och anpassade busshållplatser. 

Utbyggnaden av Björktjära skola inklusive parkeringar och närliggande infrastruktur har slut-

förts under året. Ett stort antal underhållsåtgärder har gjorts, bl a tak på museet, Gumpelns och 

Nyhedsbacken. På Torsbergsgymnasiet har ombyggnaden av köket och iordningställande av 

lokaler åt komvux slutförts. Ny 7-9 skola på Gärdesområdet har detaljprojekterats.  Ett flertal 

tomter och bebyggda fastigheter har sålts, bl a Västansjö och Segersta skolor samt marken till 

Orbadens camping. Detta i ett led i det pågående arbetet att rationalisera kommunens fastig-

hetsbestånd. Ett målmedvetet arbete har genererat en ökad uthyrd yta på Heden-området. 

Efter en överprövningsprocess i förvaltningsrätten och kammarrätten skrev fritidsenheten ett 

nytt avtal i augusti månad med Caretaker Sales Marketing i Sweden AB (Nordic Gym) gäl-

lande gymverksamheterna vid sporthallarna. Avtalet gäller till den 10 augusti 2020 med möj-

lighet till ytterligare 1 års förlängning. Fritidsenhetens eget hälsokonvent BollnäsESS genom-

fördes för 6:e året under oktober månad och lockade drygt 650 deltagare från stora delar av 

Sverige. Utredningen och arbetet kring en eventuell bandyhall har inneburit ett omfattande 

arbete för både fritidsenheten och fastighetsgruppen. De genom åren genomförda investering-

arna inom media och fastighet har sänkt underhållskostnaderna. Ur säkerhets- och kundper-

spektiv är bemanningen i dagens verksamheter så maximalt slimmade de kan vara. Effektivi-

seringar ses som en orimlighet om inte hela verksamheter/anläggningar tas bort. 

Under året har flera projekt i samverkan med andra förvaltningar, koncernbolag eller annan 

part skett. Exempelvis ny lekpark i Kilafors (gatuenheten och Bollnäs Bostäder AB), Collini-

parken (gatuenheten, fastighetsgruppen , samhällsbyggnadskontoret och kulturenheten), Boll-

lebergets skidstadion (förvaltningens samtliga enheter och Bollnäs Alpina Klubb). 

Beslutet att förvaltningen fr om 2015 utökas med nya verksamheter, har inneburit mycket 

förberedelsearbete under hösten. 
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5.3 För verksamheten viktiga nyckeltal 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Gator och vägar 109 km 109 km 109 km 

Gång- och cykelvägar 29 km 27 km 27 km 

Fastighetslokaler 230 000 kvm 239 000 kvm 239 000 kvm 

5.4 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Främja, bedriva och 

stimulera en jämställd 

fritidsverksamhet med 

bästa möjliga service 

Minst 90% av besökar-

na ska vara nöjda i våra 

besöksenkäter 

 Kommunen ska arbeta 

för hög trafiksäkerhet på 

kommunala gator och 

vägar 

Inga svårt skadade eller 

döda vid olyckorenligt 

olycksstatistik i Strada 

 Underlätta tillgänglighet 

för personer med funkt-

ionsnedsättning 

Utföra minst 10 förbätt-

ringsåtgärderunder året. 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och 

gott företagsklimat 

 Gator och vägar ska ha 

god framkomlighet 

Minst 75% svarande ska 

vara nöjda i förvaltning-

ens kundenkät 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 Gator, vägar, fastigheter 

skall underhållas så att 

deras tekniska och eko-

nomiska värde upprätt-

hålls 

Underhåll av gator 

enligt upprättad budget-

plan 

Underhåll av fastigheter 

enligt underhållsplan 

 Fastigheter och anlägg-

ningar ska användas 

effektivt och ändamåls-

enligt ur energisynpunkt 

Minskad mediaförbruk-

ning med minst 2% 

 VA-anläggningarna ska 

optimeras utifrån mil-

jömässiga och ekono-

miska aspekter 

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 kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Förvaltningen ska ar-

beta utifrån ett hälso-

främjande förhållnings-

sätt 

Minst 90% av persona-

len ska vara nöjd med 

förvaltningen som ar-

betsgivare i en årlig 

medarbetarenkät 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och  Förvaltningen ska sam- Minst 10 nätverksträffar 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

öppet arbetssätt verka med föreningsli-

vet och andra kommu-

ner 

eller samarbetsfrågor 

med andra kommuner 

Minst 10 nationella och 

internationella evene-

mang 

5.5 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 

Perspektiv: 

5.5.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

5.5.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

5.5.1.1.1 Främja, bedriva och stimulera en jämställd fritidsverksamhet med bästa möjliga ser-

vice 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Kundernas enkätsvar vid enhetens anläggningar visar att man är nöjd med fritidsenhetens 

verksamhet. 

Nämndens mål: 

5.5.1.1.2 Kommunen ska arbeta för hög trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

En allvarlig halkolycka har inträffat då en person korsade vägen vid en hållplats. Personen 

slog nacken i trottoarkanten. Olyckan visar att det är svårt att nå hundraprocentig täckning vid 

halkbekämpning. Det gäller även att få gångare att använda de leder som är halkbekämpade. 

Nämndens mål: 

5.5.1.1.3 Underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Ett flertal tillgänglighetsanpassningar i bland annat gaturum och torgmiljö har utförts i form 
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av bättre belysning, jämnare beläggning, kontrastmarkeringar och anpassade busshållplatser. 

Inom fastighetsbeståndet har bland annat ett antal ramper anlagts och utebelysning på försko-

lors/skolors innegårdar har förbättrats. 

Perspektiv: 

5.5.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

5.5.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagskli-

mat 

Nämndens mål: 

5.5.2.1.1 Gator och vägar ska ha god framkomlighet 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Enkätsvar från kommunens medborgare har påvisat en delvis uppfylld nöjdhet med gatornas 

framkomlighet. (72,8% har svarat nöjd eller mycket nöjd enligt enkät med 250 svarande). 

Aktiviteten att uppdatera trafiknätsanalyserna i samråd med samhällsbyggnadskontoret har 

inte utförts till fullo.  Konsekvensen av att trafiknätsanalyserna ej är uppdaterade är att kom-

munens trafikdata inte är tillfyllest. För att komma tillrätta med detta har en arbetsgrupp bil-

dats med personal från gatuenheten och samhällsbyggnadskontoret. Arbetet har inletts i slutet 

av 2014. 

Perspektiv: 

5.5.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

5.5.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

5.5.3.1.1 Gator, vägar, fastigheter skall underhållas så att deras tekniska och ekonomiska 

värde upprätthålls 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Gatuunderhållet har inte utförts enligt upprättad budgetplan på grund av överklagad belägg-

ningsupphandling, med fördyrade underhållsåtgärder som följd. Vissa objekt måste skjutas 

fram ett antal år med risk för stora fördyringar som följd. Mätetalet för gatuenheten är delvis 

uppfyllt. Även fastighetsgruppens underhållsplan är delvis uppfyllt. Målet totalt delvis upp-

fyllt. Konsekvensen av ej fullt uppnått mål, är att gators och fastigheters värde inte upprätt-

hålls och kommande underhåll blir fördyrat. Åtgärder för att uppnå måluppfyllelse är ännu 

bättre och effektivare upphandlingar, ökad kvalitetsuppföljning på utförda arbeten och ingå-

ende material samt behov av ökad budget då nedbrytningen går snabbare och snabbare på 

grund av tidigare eftersatt underhåll. 



 
 

 

sida 63 
 

 

 

Nämndens mål: 

5.5.3.1.2 Fastigheter och anläggningar ska användas effektivt och ändamålsenligt ur energi-

synpunkt 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Efter klimatkorrigering (nov 2013-okt 2014 var 14% varmare än motsvarande period föregå-

ende år) har medieförbrukningen sjunkit med 0,5 %. Fortsatta investeringar i mediebespa-

rande åtgärder ska ge möjlighet till ytterligare sänkt energiförbrukning för kommunen. 

Nämndens mål: 

5.5.3.1.3 VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

”-1 % av ledningsnätet ska saneras varje år.” Resultat 2014: 0,75 %. Gult 

”-Färre akuta läckor än genomsnittet de senaste tre åren.” Resultat 2014: 11 läckor och ge-

nomsnitt senaste tre åren 17. Grönt 

”-Utläckage (ej debiterbart) av dricksvatten mindre än snittet de senaste tre åren”. Resultat 

2014: 24,62% och genomsnitt senaste tre åren 22,59% , dvs en ökning med 9,0 %. Rött. 

I detta ligger det vatten som har gått åt vid de tre spolningarna av ledningsnätet som gjorts 

under året för att minimera risken för missfärgningar 

”-Inläckage (ovidkommande) till avloppsreningsverken mindre än snittet de senaste tre åren” 

Resultat 2014: 57,06%. Genomsnitt senaste tre åren 59,86%. Grönt. 

Sammantaget blir målet delvis uppfyllt. 

Branschföreningen Svenskt Vatten rekommenderar att mäta och redovisa ej debiterbart vatten 

och ovidkommande vatten till reningsverken i m3/km ledning och dygn. Detta ger en bättre 

bild av ledningsnätets status. 

Perspektiv: 

5.5.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

5.5.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

5.5.4.1.1 Förvaltningen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

97 % av personalen är nöjd eller delvis nöjd med förvaltningen som arbetsgivare. 
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Perspektiv: 

5.5.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

5.5.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

5.5.5.1.1 Förvaltningen ska samverka med föreningslivet och andra kommuner 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har under året deltagit i ett flertal samarbeten och arrangemang med förenings-

livet och andra kommuner. 

5.6 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Vatten och avlopp 478 0 478 909 

Affärsmässiga 

fastigheter 
3 582 979 2 603 2858 

Fritidsanläggningar -26 354 -26 620 266 343 

Skattefinansierad 

verksamhet 
-57 607 -52 174 -5 433 1437 

 -79 901 -77 815 -2 086 5 547 

Teknik- och fritidsnämnden redovisar totalt ett budgetunderskott på -2,1 mkr år 2014 

Resultatet förklaras av ett antal specifika poster av engångskaraktär; 

 Nedskrivning av trafikplats i Kilafors, -6,9 mkr  

 Nedskrivning av ledningsgrävning vid Bollnäs Norr för flytt av va-ledning, -1,8 mkr  

 Överskott vinterväghållning +2,36 mkr (gatuenheten) 

 Realisationsförluster försäljning av Segersta skola -1,74 mkr, Västansjö skola -

0,89 mkr (fastighetsgruppen) 

 Hyresförluster konkurs SUH -0,66 mkr (fastighetsgruppen) 

 Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, totalt +1,95 mkr (fastighetsgruppen) 

 Återföring reservering skadeståndsanspråk försäljningstvist +1,4 mkr (affärslokaler) 

 Utrangering utloppsledning Häggesta -1,16 mkr (va-verksamheten) 

Gatuenheten redovisar ett överskott med 2,16 mkr. I bokslutsarbetet har sen, i samråd med 

ekonomikontoret och revisorer, nedskrivningar skett av trafikplats Kilafors med 6,9 mkr, och 

ledningsgrävning vid Bollnäs Norr med 1,8 mkr, totalt 8,7 mkr. 2014-års vinterperioder var 

milda och relativt snöfria, vilket innebar att vinterväghållningen gick med överskott 2,36 mkr. 

Fastighetsgruppen redovisar totalt ett överskott med 1,08 mkr, vilket inkluderar realisations-

förlusterna med 2,63 mkr och realisationsvinsterna med 1,95 mkr. Driftnettot på fastigheterna 

har varit positivt jämfört med budgeterat. 
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Affärslokalerna redovisar ett budgetöverskott på 2,61 mkr vilket inkluderar det återförda ska-

deståndsanspråket på 1,4 mkr från försäljningen av fastigheten Skidan. En tvist som pågått 

sedan år 2009 och som blev klart under hösten 2014, med positivt utfall för Bollnäs kommun. 

Fritidsenheten har hållit budget tack vare vissa provisoriska åtgärder. Tjänsten som anlägg-

ningschef vid Arbrå sporthall har varit obesatt i 5 månader, samt att två deltids-tjänster vid 

Sävstaås IP/Solrosens IP förblivit vakanta sedan juni/februari. Bemanningen har fungerat tack 

vare temporära lösningar via arbetsmarknadsenheten. Tjänsterna kommer att återbesättas 

2015. 

Va-verksamheten redovisar överskott med 0,48 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna ligger 

knappt 0,70 miljoner kronor under budget på grund av uppskjutna investeringar och inklude-

rar en utrangering på 1,16 miljoner kronor för utloppsledning Häggesta. Driftskostnaderna 

ligger 0,78 miljoner kronor under budget. 

5.7 Investeringar 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2013 

Summa -61 976 -97 340 35 364 -62 485 

- varav större investeringsprojekt 

Rörbroar -3 876 -4 000 124 0 

Björktjära skola -8 807 -12 307 3 500 -3 631 

Sanering va-

ledningar 
-5 833 -4 600 -1 233 -5 997 

Häggesta renings-

verk 
-6 960 -5 000 -1 960 -4 267 

Löten/Västansjö 

VV 
-7 707 -10 000 2 293 0 

Gatuenheten: De största projektet är en stor kulvert (rörbro) vid Blomkransen som har bytts 

ut. Totalt omfattar årets   projekt ca 14 mkr. 

Fastighetsgruppen: Tillbyggnad på Björktjära skola är klart (3 mkr lägre än budget). Totalt 

omfattar årets projekt ca 44 mkr. 

Fritidsenheten: Totalt omfattar årets projekt ca 3 mkr. 

VA: Detaljprojekteringen för ombyggnaden av avloppsreningsverket i Häggesta har fortsatt 

under året och planeras att vara färdig under mars 2015. Ett nytt tillstånd för anläggningen, 

med hårdare utsläppsgränser än tidigare tillstånd, har också givits av Länsstyrelsen. 

Under sommaren och hösten har anläggandet av markoxidationsanläggningen i Västansjö 

/Löten (Kilafors vattenverk) pågått. Idrifttagning sker i januari 2015. 

Drygt 6 250 m av ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten sanerades under året. I Boll-

näs åtgärdades berörda VA-ledningar i samband med gatuplanens upprustning vid Skogsvä-

gen, Varpnäsvägen och Solbackavägen. Totalt omfattar årets projekt ca 24,5 mkr. 
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5.8 Personalredovisning  

Personalstruktur 

 2014-12-31 2013-12-31 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 20,8 43,5 64,3 19,8 46,8 66,6 

Visstid 1,0 9,0 10,0 1,0 5,0 6,0 

Totalt 21,8 52,5 74,3 20,8 51,8 72,6 

       

Timavlönade 

  under 

2014* 

3,5 2,0 5,5    

*omräknat till årsarbetare      

Antalet årsarbetare har sjunkit med 2,3 från 2013 (fritidsenheten 1,3 och fastighetsgruppen 

1,0). Samtidigt har visstidsanställningar ökat inom gatuenheten med 3 stycken för att klara av 

verksamheten inom gatuunderhåll och bilpool. 

Sjukfrånvaro 

 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Total  sjukfrånvaro* 2,72% 3,17% 3,30% 

- varav  långtidsfrånvaro** 22,57% 42,02% 31,37% 

Sjukfrånvaro  för kvinnor 3,72% 5,46% 5,64% 

Sjukfrånvaro  för män 2,29% 2,16% 2,33% 

*Sjukfrånvarons  andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare-  som visstidsan-

ställda. 

**Den  del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60  dagar eller mer 

Förvaltningens sjukfrånvaro har sjunkit från 3,17% år 2013 till 2,72 % år 2014. Antalet sjuk-

timmar har sjunkit från 5.154 timmar 2013 till 4.313 timmar 2014. Större delen av minsk-

ningen härrör till långtidssjukfrånvaro som sjunkit med 1.200 timmar, från 2.170 till 970 

timmar. Antalet korttidssjukfrånvarotimmar har ökat med 355 timmar, men det bedöms i 

dagsläget inte vara problem ur arbetsmiljösynpunkt. 

5.9 Internkontroll  

Internkontroll har utförts enligt fastställd internkontrollplan 2014. Rapportering sker till tek-

nik- och fritidsnämndens sammanträde 2015-02-09. 

5.10 Framtidsbedömning 

Förvaltningen bedömer det som mycket viktigt att tjänstemännen på respektive ansvarsom-

råde får möjlighet att verifiera beställda varor och tjänster samt beakta arbetsmiljöfrågor. Ef-

tersom stora investeringar och underhåll utförs, är det av yttersta vikt att kommunen säkerstäl-

ler rätt leverans, beställd kvalitet samt bra arbetsmiljö, vilket kräver en stor insats med upp-
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följning och provtagningar. Samtidigt har gatuenheten fått förstärkt underhållsbudget som ska 

utföras med färre personal. Förvaltningen är vaksam på att inte personalen blir överbelastad. 

Samarbetet och dialogen med Helsinge Vatten AB och Bollnäs energi AB intensifieras. Ökat 

samarbete leder till en billigare ekonomisk slutlösning för kommunen där gatumark utnyttjas. 

Samverkan och dialog mellan teknik-, service- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnads-

kontoret och Trafikverket har påbörjats där kommunen kan utveckla samfinansierade och bi-

dragsberättigande projekt. 

I de flesta kommuner har medborgarna generellt fått längre avstånd till service och övrigt ut-

bud inom kommunen, vilket bidragit till att gång och cykling som transportmedel minskat. 

Fysisk aktivitet har för de flesta människor förflyttats från vardagen till fritiden, ofta genom 

planerad idrott, träning och motion. Mycket av spontanidrottandet som var vanligt förr i tiden 

försvann när träningen blev mer och mer organiserad. Inte alla grupper i samhället har emel-

lertid anammat organiserad motion och träning. I Bostadsområden med många nyanlända 

utrikesfödda barn och ungdomar som ännu inte har anammat det organiserade föreningslivets 

villkor och arbetssätt så är en närliggande spontanidrottsplats en viktig faktor för barnen och 

ungdomarnas möjlighet till integrering i lokalsamhället. För att nå fler grupper i samhället 

betonas ofta behovet av spontanidrottsplatser och miljöer. Bland annat stödjer mycket forsk-

ning sådana satsningar. Bollnäs kommun kan på alla sätt bli en förebild genom att satsa på 

bostadsnära anläggningar och miljöer för spontanidrott för att skapa goda förutsättningar till 

ökad fysisk aktivitet/rörelse och minska stillasittandet bland befolkningen. Det är även viktigt 

att skapa trygga förutsättningar för alla invånare att ta sig till dessa miljöer och anläggningar. 

Från 1 januari 2015 har nya enheter/verksamheter flyttats över till teknik-, service- och fritids-

förvaltningen. Från kommunstyrelseförvaltningen flyttas IT-enheten, kostenheten, kommu-

nens tryckeri och stadshusvaktmästeriet över. Från barn- och utbildningsförvaltningen kom-

mer städ- och vaktmästeriverksamheten (intern service). Det innebär att förvaltningen ökar 

från ca 70 anställda till över 200 vilket blir en stor utmaning. Förvaltningen ser stora möjlig-

heter i att samordna dessa verksamheter med förvaltningens nuvarande verksamheter. Enligt 

planerna ska även bemanningsenheten flyttas över från socialförvaltningen senast vid halvårs-

skiftet. Det innebär då att teknik-, service- och fritidsförvaltningen kommer att ha runt 400 

anställda. 

VA-verksamheten står nu på tröskeln till en ekonomisk utmaning då stora investeringar utö-

ver den normala nivån har påbörjats under 2014 och kommer att fortsätta de närmaste åren. 

Avskrivningar på tidigare investeringar, ett tidigare överskott samt förhoppningsvis fortsatt 

låga elkostnader gör dock att vi inte tror oss behöva höja taxan de närmaste tre åren. Drift-

budgeten är dock mycket beroende på räntenivån på investeringarna. 

Den genomförda ombyggnaden av vattenverket i Västansjö/Löten och den planerade om-

byggnaden i Glössbo gör att leveransen av ett friskt och gott livsmedel till våra abonnenter 

blir säkrare. Helsinge Vatten har under 2014 tillsammans med Bollnäs kommun tagit fram 

den första delen av en va-plan. Va-planen kommer att bli en viktig del i den långsiktiga plane-

ringen för Helsinge Vatten och Bollnäs kommun beträffande va-verksamheten. Där ska even-

tuell anslutning av nya områden prioriteras. 

Under början av 2015 kommer äntligen arbetet med att ansluta Orbaden/Vallstaby till det 

kommunala vattenledningsnätet att påbörjas. När detta är färdigställt kommer 180 nya vatten-

abonnenter att få sitt dricksvatten från Flästa. 
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6 Barn- och utbildningsnämnden 

6.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Jan Lahenkorva 

Antal ledamöter: 11 ordinarie 

Förvaltningschef: Skolchefer Eva Eklund/Tommy Lindvall 

 Ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskolal. 

 Ansvarar för elevhälsa och SYV 

6.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Förvaltningsledning 

Under våren 2014 övergick förvaltningschefen för BUN:s och NLA:s verksamhetsområden 

till annan tjänst. Från 1 maj fick de två biträdande förvaltningscheferna titeln ”skolchef” med 

ansvar för förskola och grundsär-/grundskola respektive gymnasie-/gymnasiesärskola, vuxen-

utbildning, arbetsmarknad och flyktingmottagning. 

 Satsning på förstelärare 

Hösten 2014 fick 33 lärare anställning som förstelärare i Bollnäs kommun. Förstelärarnas 

huvuduppdrag är att utveckla undervisningen - på sin skola, inom sitt ämne och tillsammans 

med lärare som behöver stöd. 

 Satsning på matematik i Bollnäs 

Bollnäs kommun deltar i SKL:s matematiksatsning. 90 av landets kommuner jobbar tillsam-

mans med utgångspunkt i den samlade kunskap som finns, om hur styrning och ledning går 

till i framgångsrika skolkommuner. En bärande tanke är att det i alla möten finns representan-

ter från fyra nivåer - politisk nivå, förvaltningsnivå, rektorsnivå och lärarnivå. 

 Fler nyanlända 

Skolor och förskolor tar emot betydligt fler nyanlända barn/elever än tidigare. För att ge dessa 

barn och ungdomar en god utbildning och en bra start på livet i Sverige/Bollnäs krävs hög 

kompetens, en anpassad organisation samt en god tillgång på resurser. 

Skolinspektion har bland annat gett Bollnäs kommun ett föreläggande för att uppfylla skolla-

gens krav på studiehandledning på modersmålet 

 Slimmad administration 

Den administrativa organisationen har minskat under 2014. Samtidigt finns ett ökat tryck på 

arbetsuppgifter som handlar om myndighetsutövning och arbetsuppgifter kopplade till ett 

växande antal fristående verksamheter. 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

Under våren 2014 har ett nytt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete tagits i bruk – kvalitets-

kvadraten. Kvalitetskvadraten kommer att fördjupa/förbättra arbetet med uppföljning analys 

och återkoppling. Den kommer också att bidra till en aktiv dialog om verksamhetens uppdrag 

i både chefsgrupper och nämnd 
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 Skolinspektionens tillsyn 

Hösten 2014 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn i all förskole- och skol-

verksamhet i Bollnäs - både kommunal och fristående. Huvudmannen, förskolorna och grund-

skolorna har fått ett antal förelägganden som ska åtgärdas och återrapporteras till Skolinspekt-

ionen senast 31 augusti 2015. Men det finns också en rad områden där vi inte fått några före-

lägganden och där våra verksamheter alltså fullt ut uppfyller Skollagens krav. 

  

Verksamhet Förskola  

I september 2014 var 100 barn fler inskrivna jämfört med september 2013. Föräldrar nyttjar 

förskola i större utsträckning än tidigare. Dessutom tog förskolan emot ytterligare 40 nyan-

lända barn mellan 16 juni och 31 oktober. 

Trycket på förskoleplatser i centrala Bollnäs har varit, och är fortfarande, stort. Hösten 2015 

står en ny förskola på Ren med fyra avdelningar klar. 

Inför hösten 2014 togs Segersta förskola och Växsjö förskola över av fristående huvudmän. 

 Kompetensutveckling 

Som första kommun i länet fick Bollnäs en kommunförlagd förskolelyftskurs på 7,5 högsko-

lepoäng: Att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla-systematiskt kvalitetsarbete. 

Drygt 25 förskollärare i Bollnäs deltar i denna utbildning 

Verksamhet grundskola  

Beslut om att godkänna igångsättning av ombyggnation av A-huset (en del av gamla Gärdes-

skolan) till en ny 7-9 skola fattades i maj 2014. Arbete pågår och skolan beräknas kunna tas i 

bruk vid läsårsstarten i augusti 2016. 

Inför hösten 2014 togs Västansjö och Segersta skolor över av fristående huvudmän 

I samband med att Västansjö skola och Segersta skola och förskola övergick till fristående 

huvudman, minskades rektorsorganisation för för- och grundskolan med en tjänst. 

 Svårt att rekrytera behöriga lärare 

Skolorna får allt svårare att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen. Konkurrensen är stor. 

Bollnäs kommun måste jobba än mer för att framstå som en attraktiv arbetsgivare 

Gymnasieskolorna 

Året har, efter beslut i BUN, framförallt fokuserats på att minska lokalytorna för att nå en 

budget i balans. Full effekt nås 2015. 

 

För Torsbergsgymnasiet har det betytt att man från hösten 2014 inrymmer 

även KOMVUX (kommunal vuxenutbildning) och SFI (svenska för invandrare) efter om-

byggnader som även inneburit att IM (introduktionsprogrammen för ej behöriga gymnasieele-

ver) fått nya lokaler. 

Flera av Höghammarskolans verksamheter finns nu också på Torsberg, ex hela Hotell- och 

restaurangprogrammet från ht 2014, efter mindre lokaländringar. Detta betyder att flera loka-

ler på Heden lämnats tillbaka till fastighetsägaren. Kvar är endast programmet för Häst och 

smådjur, vilket flyttat till befintliga lokaler i hus 116, samt de estetiska programmen som 
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under hösten har gått ur hus 112 och samsas i befintliga lokaler, i hus 114, 116, 118 och 120. I 

övrigt har verksamhet flyttats från Häggesta till Ljungheden, som nu inrymmer flera program 

under dess utfasning. På Ren har nu all verksamhet flyttats in i huvudbyggnaden med sitt an-

nex. 

Fyra rektorer på Torsbergsgymnasiet blev i januari, genom ett nämndsbeslut, en rektor och tre 

biträdande rektorer samtidigt som ledningsresursen minskade. Idag är det en rektor och 2 bi-

trädande rektorer. Höghammarskolans har idag en rektor och en biträdande rektor. Samtidigt 

har administration dragits ner vilket betyder att det krävs nya lösningar. Lednings- och admi-

nistrationsresursens nivå har genom genomförda beslut under 2013 och 2014, bl a utifrån den 

vilkmanska utredningens förslag till neddragningar, inneburit arbetsmiljöproblem för persona-

len. 

För Höghammarskolan finns en elevprognos som innebär en minskning från mera än 200 ele-

ver 2013 till mellan 40 och 80 elever hösten 2019. Detta har inneburit stora svårigheter att 

matcha med minskning av lokalytor och personal. Stora anpassningarna har skett de senaste 

läsåren, men fortsatta neddragningar är nödvändiga. 

 

Höghammars boenden har likaså tagit bort lokaler och personal för att anpassa verksamheten 

till antal boende elever. Boendena har från 150101 övergått till socialnämnden, vilket förbe-

retts genom en omfattande planering. 

Samlad elevhälsa 

 Termin två och tre efter starten av den samlade elevhälsan. Att börja känna varandra 

på riktigt. 

 På uppstart-och utvärderingsträffar och även APT fokus på det förändrade uppdraget. 

Arbete för att främja närvaro i fokus 

 Hög arbetesbelastning och höga sjukskrivningstal. 

 Journalföring i PMO utbildningsinsatser 

 Elevhälsoteam på plats på de flesta skolor 

 Elevhälsoplan börjar komma tankar kring detta ute i verksamheten. 

 Hög kompetens i gruppen 

Samlad administration 

Arbetet med att forma en likvärdig stödfunktion - indirekt till gagn för barn/föräldrar och ele-

ver – har drivits bland annat via informations- och utbildningstillfällen för administratörer, 

men även som ett led i de vardagliga diskussionerna med medarbetarna. Vissa specialistroller 

har formats (ex IT-support inom program) och vissa rutinförändringar för att skapa bättre 

back-up för god service även vid ordinarie ansvarigs frånvaro. Barnomsorgsadministrationen 

har centraliserats vilket skapat ett mer effektivt arbetssätt och likvärdiga bedömningar sett ur 

vårdnadshavares perspektiv, back-up vid frånvaro är även här bättre säkrad. 

Målet med den samlade administrationen har delvis uppnåtts. Alla berörda har arbetat på ett 

mycket bra sätt för att nå detta – det är dock en process över längre tidsperiod att nå målet. 

”Färdig” blir man aldrig – det handlar om ett uppdrag där förhållningssättet är att arbeta med 

ständiga förbättringar. 

Förbättringsarbetet behöver drivas vidare men i andra former p g a organisationsförändringar, 

se avsnitt om framtid. 
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6.3 För verksamheten viktiga nyckeltal 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Placeringar i kommunal 

förskola 
885 892 836 

Placeringar i fristående 

förskola 
300 208 185 

Elever i kommunal 

grundskola 
2118 2192 2282 

Elever i fristående 

grundskola 
621 439 373 

Elever i gymnasieskola 637 659  

Elever i gymnasie-

särskola 
139 196  

Elevantal avser september. 

6.4 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Droganvändningen ska 

minska bland våra ele-

ver. 

Andelen alkoholkonsu-

menter i årskurs 9 ska 

minska med 2% från 

föregående år 

Andelen alkoholkonsu-

menter i gymnasiets 

årskurs 2 ska minska 

med 2% från föregånde 

år. 

Andelen elever i åk 9 

som någon gång använt 

narkotika ska minska 

frånföregående år med 

2% 

Andelen elever i gym-

nasiet åk 2 som någon 

gång använt narkotika 

ska minska från föregå-

ende år med 2% 

Andelen elever i åk 7-9 

som röker och/eller 

snusar ska minksa från 

föregågende år med 2% 

 Våra elever ska ha för-

utsättningar att lyckas i 

klassrummet. 

Andelen behöriga lärare 

ska öka jämfört med 

2013 

Minst 90% av eleverna 

ska känna sig sedda och 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

uppmärksammade i 

klassrummet 

Minst 90% av eleverna 

känner och upplever att 

de lär och utvecklas i 

klassrummet 

 Barn, elever och föräld-

rar ska vara nöjda med 

verksamheten 

Samtliga förskolor, 

grundskolor och gym-

nasieskolor ska nå 

kommunens nöjdhetsin-

dex 2013 för respektive 

skolform 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och 

gott företagsklimat 

 Vi ska vara länets bästa 

skolkommun 

Placering 1 i länet -

 SKL 

Placering 1 i länet -

 FÖRÄLDRAALLI-

ANSEN 

Placering 1 i länet -

 KVALITETSNYCK-

ELTAL FÖRSKOLA 

Placering 1 i länet -

 Ungt företagande 

 En ökad andel elever 

som går vidare till nästa 

studienivå 

Andelen elever som gått 

över till högskolestudier 

inom 3 år ska ständigt 

öka 

Tillgången till trådlösa 

nät har ökat jämfört 

med 2013 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 Ett kvalitetssäkrat bud-

get- och uppföljningsar-

bete 

Budget i balans 

Minst 85% av cheferna 

ska vara nöjd med eko-

nomistöd och uppfölj-

ningssystem 

Medarbetare känner till 

Barn- och utbildnings-

nämndens resursfördel-

ningsmodeller och rele-

vanta jämförelsetal 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Våra medarbetare ska 

känna delaktighet i 

utvecklingen av verk-

samheten 

Medarbetarna ska anse 

att de är delaktiga i 

utvecklingsarbetet på 

sin arbetsplats 

 Personalen ska ha ade-

kvat utbildning och 

fortbildning för sina 

arbetsuppgifter 

Personalen har utbild-

ning och kompetens för 

sina arbetsuppgifter 

Varje medarbetare ska 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

erhålla minst en dags 

kompetensutveckling 

under 2014 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 Tydlig ansvars- och 

rollfördelning i hela 

organisationen 

Beslutet om lednings- 

och administrationsor-

ganisation med huvud-

process och stödprocess 

 Genomförande av struk-

turplan Framtidens 

skola. 

Fastställa alternativa 

lösningar för Kilafors-

skola och Granbergs-

skolan 

Kartlägga förskolors 

och skolors arbete med 

det entreprenöriella 

lärandet 

 Samverka med SOC 

kring medborgaren för 

att skapa trygghet och 

självkänsla 

Att rutinerna har varit 

ett stöd för förskolor 

och skolor i samarbetet 

med socialtjänsten 

6.5 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 

Perspektiv: 

6.5.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

6.5.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

6.5.1.1.1 Droganvändningen ska minska bland våra elever. 

 Målet kan ej bedömas  

Analys 

Enkätundersökningen inte sammanställd pga att ansvarig tjänstman inom socialförvaltningen 

avslutade sin anställning. 

Nämndens mål: 

6.5.1.1.2 Våra elever ska ha förutsättningar att lyckas i klassrummet. 

 Målet är delvis uppfyllt 
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Analys 

Grundskola - 2012/13 86%, 2013/14 78% 

Nämndens mål: 

6.5.1.1.3 Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med verksamheten 

 Målet kan ej bedömas  

Analys 

Undersökningen inte genomförd. 

Perspektiv: 

6.5.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

6.5.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagskli-

mat 

Nämndens mål: 

6.5.2.1.1 Vi ska vara länets bästa skolkommun 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

SKL 9 av 10. Föräldraalliansen 4 av 10. Förskola ej gjort. 

Nämndens mål: 

6.5.2.1.2 En ökad andel elever som går vidare till nästa studienivå 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

2011 – 35%, 2012 – 39% o 2013 – 37 %  Även riket hade nedgång 2013 

Perspektiv: 

6.5.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

6.5.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

6.5.3.1.1 Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Budgeten är inte i balans på övervägande andel budgetansvariga enheter. 
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Perspektiv: 

6.5.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

6.5.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

6.5.4.1.1 Våra medarbetare ska känna delaktighet i utvecklingen av verksamheten 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

77,8% instämmer helt eller delvis. 

Nämndens mål: 

6.5.4.1.2 Personalen ska ha adekvat utbildning och fortbildning för sina arbetsuppgifter 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Inte följt upp, planering pågår 

Perspektiv: 

6.5.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

6.5.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

6.5.5.1.1 Tydlig ansvars- och rollfördelning i hela organisationen 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Planering pågår 

Nämndens mål: 

6.5.5.1.2 Genomförande av strukturplan Framtidens skola. 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Avveckling av Segersta och Västansjö skolor har skett under året. 

Nämndens mål: 

6.5.5.1.3 Samverka med SOC kring medborgaren för att skapa trygghet och självkänsla 

 Målet är uppfyllt 



 
 

 

sida 76 
 

 

 

Analys 

Rutinerna har varit ett stöd för förskola och skola 

6.6 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

För- och grund-

skola 
-365 228 -354 480 -10 748 -3 648 

Gymnasieskola 

exkl Nytorp 
-97 263 -93 941 -3 322 -6 344 

Nytorp -5 211 -900 -4 311 -6 080 

Särskola -10 275 -4 670 -5 604 - 3 058 

Gemensamma 

kostnader BUF 
-44 594 -44 023 -571 - 4 888 

 -522 571 -498 014 -24 556 -24 018 

exkl Nytorp -517 359 -497 114 -20 245 -17 938 

Förskolepengen visar ett underskott på drygt 3,3 Mkr 

Grundskolepengen visar ett underskott på knappt 3,3 Mkr 

I båda fallen beror det på att fler barn och elever har kommit till våra förskolor och skolor än 

vad vi prognosticerat/budgeterat för. 

För- och grundskolorna gör tillsammans ett underskott på drygt 5 Mkr. Det har aldrig hänt 

tidigare. Enstaka enheter – främst inom grundskolan – har visat underskott, men totalt har för- 

och grundskolan ändå alltid gjort ett positivt resultat. 

Orsaker: 

- Kostnader för vikarier har skjutit i höjden i samband med att den nya bemanningsenheten 

startade 1 januari 2014. 

- Ännu en minskning av pengen till förskolechef/rektor 2014 som gjorde det extra tungt att få 

till en fungerande förskole- och skolverksamhet. 

Förskolan har fått minskning av pengen till förskolechef på totalt ca 5% under åren 

2009, 2012 och 2014 

Grundskolan har fått en minskning av pengen till rektor på totalt drygt 10% för åk F-6 och 

drygt 13% för åk 7-9 under åren 2010, 2012, 2013, 2014 

Fritidshemmet har fått en minskning av pengen till rektor på totalt knappt 10% under åren 

2012 och 2014 

Gymnasiepengen visar ett litet överskott, medan verksamhetens egen budget går med 5,4 mkr 

i underskott. Neddragningar har inför 2015 skett på lokaler vilket minskar kostnaderna med 

ungefär motsvarande summa, vilket borde komma verksamheten till del. Flyttkostnader och 

ombyggnadskostnader för att krympa lokalbeståndet har belastat verksamheten med 

ca 300 tkr. Kostnader tagna på verksamheten för att skapa utbildningsförbundet uppgår till 

ca 250 tkr. 
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Pengen för gymnasiesär visar ett överskott. Verksamheten har gått med ett underskott på 

3 mkr, vilket kan förklaras med att samtliga effekter inte uppnåtts med de neddragningar som 

gjorts på personalsidan, samt att elever hoppat av under året. Inför 2015 höjs avgifterna till 

andra kommuner. Flera lokaler har tagits bort, vilket kommer att ge effekt på ekonomin 2015. 

Personalanpassningarna inför läsåret är påbörjade tidigare för att vara verkställda till hösten. 

Flyttkostnader och ombyggnadskostnader för att krympa lokalbeståndet har belastat verksam-

heten med ca 1 mnkr. LSS-boende har haft ett underskott på knappt 1 mkr, vilket förklaras av 

färre boende elever. Lokaler, personal och pris anpassas. 

Verksamheten elevhälsa utfall mot budget är ett totalt minus på 535,4 tkr. Det riktade stödet 

till grundskola/förskola har gått med underskott. Det är framför allt det riktade stödet till 

grundskolan som ökat. Under året har en översyn av principerna för särskilt stöd gjorts. Hu-

vuddelen av resurserna överförs till elevpeng och kvar för ansökan är medel för barn med 

allvarliga och bestående funktionsnedsättningar. Principerna för tilläggsbelopp till förskole-

barn och särskoleelever är oförändrade. Personal och driftskostander visar ett överskott, bero-

ende av sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera vikarier. 

Personalminskningar har skett inom samlad administration under året bland annat i samband 

med pensioneringar. I budget har minskningar planerats till halvårsskifte men kostnader har 

legat kvar några månader ytterligare. Under hösten har viss personalförstärkning tagits in med 

sikte på behov att täcka stöd till Bemanningsorganisationen, resursen har dock i praktiken 

nyttjats för att förstärka vid flera av de sjukskrivningsperioder som nämns under rubrik ”Per-

sonalredovisning”. 

Flyttkostnader för att krympa lokalbeståndet har utöver ovanstående inom gymnasie- och 

gymnasiesärverksamheten belastat verksamheten med ca 700 tkr, dvs tillsammans blir den 

totala kostnaden ca 2 mnkr. 

6.7 Investeringar 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2013 

Summa -4 519 -4 000 -519 -3 747 

- varav större investeringsprojekt 

Inköp av datorer -2 200 -2 079 -121 -2 181 

Under första halvåret har två moduler med vardera två avdelningar placerat i centrala Bollnäs 

– en vid Hamregårds förskola och en vid Björktjära förskola. 

Björktjära skola har byggts ut. De nya lokalerna togs i bruk vid läsårsstarten höstterminen 

2014. 

För att möjliggöra anpassningar av lokaler i Torsbergsgymnasiet för KOMVUX, 

SFI och IM har investerats ca 8 mkr under förra läsåret, beviljade från 

kommunfullmäktige. Smärre ombyggnader, bekostade av verksamheten, har skett 

för övriga verksamhetsflyttar i samverkan med fastighetsägaren. 
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6.8 Personalredovisning  

Personalstruktur 

 2014-12-31 2013-12-31 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 713,4 181,8 895,2 783,9 198,4 982,3 

Visstid 100,2 71,2 171,4 97,1 76,8 173,9 

Totalt 813,6 253,0 1066,6 881,0 275,2 1156,2 

       

Timavlönade 

  under 

2014* 

11,3 4,7 16,0 37,5 10,0 47,5 

*omräknat till årsarbetare      

Medarbetarenkäten visar på stort engagemang bland medarbetare i förskola och grundskola. 

Dock beskriver flera förskolechefer och rektorer en hård arbetsbelastning. Sjukfrånvaron har 

varit hög på en del enheter, medan den varit låg på andra. Flera förskolechefer lyfter fram att 

2014 varit ett år med ovanligt många infektionssjukdomar – både hos barn och hos personal. 

Flera förskolechefer lyfter också fram äldre förskollärare som en grupp som i större utsträck-

ning än övriga drabbas av långtidssjukskrivningar – ibland pga arbetet men oftare pga medi-

cinska åkommor. 

Ett antal längre sjukfall har funnits inom administrationen under året, en majoritet av dessa 

har varit knutna till planerade operationer med lång rehabilitering. 

Enheten elevhälsa har haft flera långa sjukskrivningar både orsakade av medicinska anled-

ningar och av mer psykosociala skäl. Anpassningar till elevunderlag har genomförts med 1,0 

tjänst SYV gymnasiesärskolan och 1,0 tjänst skolsköterska . Det har inneburit ökat tryck på 

flera yrkeskategorier och i många fall pressade arbetsförutsättningar. 

LSS-boende har minskat antalet anställda med ca 28 personer under 2014. 

Sjukfrånvaro 

 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Total  sjukfrånvaro* 6,82% 5,81% 5,46% 

- varav  långtidsfrånvaro** 57,94% 54,18% 51,04% 

Sjukfrånvaro  för kvinnor 7,39% 6,43% 6,02% 

Sjukfrånvaro  för män 5,09% 3,94% 3,71% 

*Sjukfrånvarons  andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare-  som visstidsan-

ställda. 

**Den  del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60  dagar eller mer 
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6.9 Internkontroll  

 

6.10 Framtidsbedömning 

Fler invandrare kommer att komma till förskolor och skolor i Bollnäs. Det ställer stora krav 

på organisation och kompetens. 

Mycket arbete pågår för att höja elevernas betygsresultat. Engagerade medarbetare och chefer 

kommer att göra detta möjligt. 

Oro för ekonomin. 2014 har varit det första året – möjligen någonsin – som för- och grund-

skolan gjort ett minusresultat i förhållande till budget. Verksamheterna har flera år bakom sig 

av nedskärningar. Och nu väntar en delning av Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-

områden – gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning kommer att gå över till 

Hälsinglands utbildningsförbund. Vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för för- 

och grundskolan är ytterst osäkert. 

Höghammars boenden har från 150101 övergått till socialnämnden. Arbetsuppgifter, som 

kontakter med köpande kommuner, görs i samarbete mellan nämndernas verksamheter. 

Verksamheterna inom gymnasieskolorna och vuxenutbildning kommer att från 150811 att 

tillhöra Hälsinglands utbildningsförbund. 

För Höghammarskolan finns en elevprognos som innebär en minskning från 190 elever våren 

2014 till mellan 40 och 80 elever år 2019. Aktuella planeringstal utgår från 60 elever hösten 

2019. Fortsatta neddragningar är nödvändiga inför kommande läsår, vilket också kommer att 

innebära att antalet program på gymnasiesärskolan till år 2019 planeras minska från 12 till 4-5 

plus det individuella programmet (IV). 

Gymnasieskolans Restaurang och livsmedelsprogram (RL) skulle behöva flyttas från Heden 

till lokaler vid gymnasiet. Planering finns för att genom en investering på 4,4 mkr i lokalerna i 

Gärdesskolans kök och matsal minska lokalkostnaderna ytterligare, men framförallt öka förut-

sättningarna för programmets framtid. 

 

Anställningarna för studie och yrkesvägledarna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

kommer att gå över till Hälsinglands Utbildningsförbund. Övrig elevhälsopersonal (skolskö-

terka, kurator, psykolog) kommer förbundet att köpa av kommunen det första året. 
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Ytterligare anpassningar ska genomföras för SYV bemanning med 2,0 tjänster höstterminen 

2015 (1,0 tjänst Höghammarskolan, 1,0 tjänst gymnasiet/vuxenutbildningen.) 

Efterfrågan från verksamheterna på stöd från elevhälsan och SYV ökar, ärenden upplevs mer 

komplicerade, elever med flykting eller asylbakgrund ökar och ställer nya krav på verksam-

heterna. 

Den samlade administrationen löses nu upp i olika steg, vid årsskiftet 14/15 flyttas intern ser-

vice med städ och vaktmästeri till annan förvaltning. Höghammars elevboende administreras 

från och med samma tidpunkt av Socialförvaltningen. 

Administratörerna knutna till verksamheterna gymnasie-, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 

och högskola erbjuds verksamhetsövergång till Hälsinglands Utbildningsförbund från 2015-

08-11. I samband denna förändring behöver Utbildningskontoret krympas då omfattningen av 

den verksamhet man ger service och stöd till minskar. 

Andra faktorer som inverkar på verksamheten är minskning från två nämnder att administrera 

till en. Samtidigt förs diskussioner om att centralisera sekreterarfunktioner inom samtliga 

nämnder. Motsvarande resonemang förs inom PA-sidan men då i samverkan mellan kommu-

ner. 
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7 Nämnden för lärande och arbete 

7.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Henrik Rubensson/Christina Ungh 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Tommy Lindvall 

 Vuxenutbildning (Komvux, särvux, SFI, Högskola) 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Integration- och flyktingfrågor 

7.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Hälsinglands utbildningsförbund har bildats av, Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns 

kommuner. Den kommunala vuxenutbildningen övergår hösten 2015. 

 Flyktingmottagningen har under 2014 tagit emot 311 personer. Bollnäs kommun har 

aldrig tagit emot så många flyktingar under ett år sedan kommunen började mottagan-

det 1985. 

 Aktivietetscentrum och Ungdomsplattformen startades 2014 och finansieras till stor 

del av medel från kommunens sociala fond. 

Vuxenutbildningsenheten bedriver grundläggande och gymnasiala kurser, såväl teoretiska 

som yrkesinriktade, som till viss del är flexibla vad gäller tid och plats. Vård- och om-

sorgssutbildning för vuxna samt verksamhetsansvar för yrkesdelen i Torsbergsgymnasiets 

Vård och omsorgsprogram bedrivs inom Bollnäs/Ovanåkers Vård- och Omsorgscollege. 

Antalet studerande i de olika verksamheterna varierar kontinuerligt. 

I slutet av oktober 2014 fanns följande antal elever inskrivna: 

Sfi: 280 elever i 13 olika grupper 

Grundläggande kurser: 55 elever läser 178 kurser 

Gymnasiala kurser: 321 elever läser 1018 kurser 

(VO-programmets yrkeskurser: 63 elever, 321 kurser) 

Särvux: 12 elever läser 9 kurser 

Märkbart är att det i flera teoretiska kurser är större efterfrågan än platser. Samma gäller Vård 

och omsorg för vuxna som har ett fortsatt stort söktryck. Vid en jämförelse med bokslut 2013 

har det totala elevantalet på vuxensidan ökat med ca 30 procent. Den enskilt största ökningen 

finns på SFI med 48 procent. 

Gävleborgs regionala Vård- och omsorgscollege och Bollnäs/Ovanåkers lokala Vård- och 

Omsorgscollege har under året blivit återcertifierat med en certifieringsperiod på fem år. 

Vård- och omsorgscollege innebär att utbildning och anställningsbarhet i allt högre grad 

stämmer överens. 

Enligt förordningen ska vuxenutbildning bedrivas kontinuerligt under året. Det innebär köp av 

kurser från andra utbildare t.ex. NTI alternativt utbildning i egen regi även under sommartid. 
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Gymnasiereformen Gy11 innebär ökade rättigheter till behörighetsgivande kurser från 2014. 

Genom samarbete i Hälsingevux breddas utbudet av kurser som ges på distans utan inter-

kommunal ersättning. Sammantaget innebär det ändå ökade kostnader. 

Via Högskoleenheten fullbordas kommunens hela utbildningstrappa mot högre studier på 

yrkes- och högskolenivå. Utbildningar vilka är nära sammankopplad till arbetslivet. 

Nämnden för Lärande och Arbete har antagit en förlängning av den tidigare antagna utveckl-

ingsstrategin för Högskoleenheten att också omfatta år 2014. 

Inför höstterminen 2014 har lokalerna minskats med ett våningsplan. 

14 studerande på Kulturkommunikationen tog sin examen i juni. Av dessa har i dagsläget 5 

stycken jobb anknytna till kultur, 2 stycken andra jobb, 2 stycken studerar vidare, 4 stycken är 

inte klara med sin sysselsättning,och 1 planerar att starta eget företag. 

En andra omgång av kursen i Grafisk design och Kulturkommunikatör och 3D-CAD halvfart 

på distans har påbörjats. 

Ett utökat samarbete mellan utbildningarna har varit årets utvecklings tema. Det visar ett bra 

resultat som enheten bygger vidare på. 

Hemsidorna har gjorts om. Resultatet visar ett stort utökat antal besökare både per utbildning 

och totalt. 

Till den nya 3D-CAD utbildningen på högskoleenheten har 40 datorer inköpts av beviljade 

statliga medel till utbildningen. 

Utbildningen Kulturkommunikatörer har turnerat med sin föreställning Stromboli. Ett fri-

stående seminarium kring inkludering har genomförts med särskilt inbjudna politiker, skolle-

dare, lärare och elever. 

Flyktingverksamheten (Flyktingmottagningen, 18+ och Ensamkommande barn, Pannotia): 

Bedrivs med statliga ekonomiska medel. Sammantaget uppgick verksamheternas omsättning 

till 30 mkr som omsatts i kommunen, personalkostnader, hyreskostnader, handel och pro-

jektstöd till förvaltningar föreningar mm. 

Flyktingmottagningen ansvarar för kommunens flyktingmottagande som syftar till att flyk-

tingar så snabbt som möjligt ska bli en del av samhället. Flyktingmottagningen arbetar mål-

medvetet med olika insatser för att skapa förutsättningar för integration. Totalt inskrivna vid 

flyktingmottagningen 2014-12-31 = 502 personer varav många är barn och ungdomar. Flyk-

tingmottagningen har under 2014 tagit emot 311 personer. Bollnäs kommun har aldrig tagit 

emot så många flyktingar under ett år sedan kommunen började mottagandet 1985. Det har 

aldrig tidigare funnits så många boendeplaster för asylsökande i Bollnäs kommun som det 

finns för närvarande. 

I september öppnades ytterligare ett boende Pannotia, Hedhamre för ensamkommande barn. 

Verksamheten har nu tre boenden, Pannotia Arbrå, Pannotia Ren och Pannotia Hedhamre. 

Flyktingverksamheten har under året utökat insatserna till barn och ungdomar då deras behov 

inte tillgodoses i etableringsreformen. Bollnäs kommuns flyktingverksamhet, fotbollsför-

eningarna Bollnäs GIF fotboll, Arbrå BK och Hällbo IF tillsammans med och SISU Idrottsut-

bildarna startade under våren 2013 upp samverkansprojektet Integration genom föreningsliv. 

Under 2014 utökades projektet till övriga idrottsföreningar och invandrarföreningar i kommu-

nen. 
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Samarbete med skolorna sker kontinuerligt. För att stärka möjligheterna att ge flykting-

barn/ungdomar personligt stöd så har flyktingverksamheten beviljat skolorna 4,7 mkr i pro-

jektmedel under 2014. Skolorna har dessutom fått 3,4 mkr från flyktingverksamheten av den 

statliga schablonersättning som flyktingverksamheten erhåller för personernas etablering. 

Arbetsmarknadsenheten (AME): 

Ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande insatser. Planering 

och genomförande har skett i samarbete med Arbetsförmedling, socialförvaltning samt övriga 

samarbetspartners. Arbetet utgår från den enskilde individen och prioriterade grupper är ung-

domar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, med arbetshandikapp, flyk-

tingar och invandrare samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Enhetens huvudsakliga 

uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbets-

marknaden. Detta sker i form av individuellt utformade insatser såsom t.ex. praktik, syssel-

sättning, arbetsträning, förstärkt arbetsträning, arbetsförmågebedömning, arbetsprövning, 

sysselättning, vägledning, coaching och anställningar. Under 2014 har 632 personer varit in-

skrivna inom AME varav 129 personer varit anställda vid BEA (Bestämmelser för arbetsta-

gare i arbetsmarknadspolitiska insatser). 

Inom resultatenheten finns förutom Arbetscentrum följande verksamheter/samarbetsprojekt; 

Aktivitetscentrum,Arkion, Bygglaget, KulturA, Skogslaget, Sjölyftet, Träslottets Trädgård, 

Ungdomsplattformen, Utredning av arbetsförmåga samt Utökad etablering - Bollnäs kom-

mun.  

I november startade Utökad etablering- Bollnäs kommun som är ett samarbetsprojekt mellan 

Arbetsförmedlingen Bolnäs- Ovanåker och AME, Bollnäs kommun. En etableringskoordina-

tor och en coach arbetar i projektet. Etableringskoordinator har i uppdrag att arbeta med in-

riktning mot målgruppen arbetsökande som omfattas av Lag (2010:197) om etableringsinsat-

ser för nyanlända med inriktning mot personer som har akademisk bakgrund. Coach har i 

uppdrag att arbeta med inriktning mot arbetssökande som har lägre utbildningsnivå och i upp-

draget ingår även insatser för övriga utrikesfödda. 

7.3 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Medborgarna ska bli 

bemötta med respekt 

och med lika behand-

ling. 

Deltagarna i våra verk-

samheter ska uppleva att 

de blir bemötta med 

respekt. 

 Lätt tillgänglig medbor-

garinformation. 

De som deltar i vår 

verksamhet upplever att 

vår information är lät-

tillgänglig 

Antalet besök på vår 

hemsida ska öka med 

5 % i jämförelse med 

2013 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och 

 Studerande på efter-

gymnasiala utbildningar 

ska öka 

Antalet studerande ska 

öka med 10 % jämfört 

med 2013 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

gott företagsklimat 
 Verksamheterna ska 

utveckla det entreprenö-

riella lärandet. 

Varje chef ska i sina 

medarbetarsamtal initi-

era en diskussion om 

hur den anställde omsät-

ter det entreprenöriella 

förhållningssättet i sitt 

arbete 

 Utveckla samverkan 

med interna och externa 

aktörer. 

Ansökan ska verkställas 

om deltagande i minst 

ett nytt transnationellt 

projekt/ samarbete 

2014. 

Medverkan till ökad 

kompetensutveckling 

ska genomföras i fem 

lokala företag under 

2014. 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 En långsiktig hållbar 

ekonomi i balans 

En utbildningsinsats 

gällande interna eko-

nomirutiner särskilt 

avtalstrohet ska genom-

föras under 2014 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Personalen ska ha ade-

kvat utbildning och 

fortbildning för sina 

arbetsuppgifter. 

Personal ska ha utbild-

ning och kompetens för 

sina arbetsuppgifter. 

Varje enskild medarbe-

tare ska erhålla i ge-

nomsnitt en dags kom-

petensutveckling under 

2014 

 Personalen ska vara 

delaktiga, ha inflytande 

och trivas på sin arbets-

plats. 

Personalen ska uppleva 

delaktighet, inflytande 

och trivsel på sin ar-

betsplats 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 Projekt ska innebära ett 

lärande för organisat-

ionen. 

Beslut om projektmo-

dell skall omsättas i 

praktisk handling under 

2014 

 Tydlig ansvars- och 

rollfördelning inom hela 

organisationen. 

Beslut om lednings- och 

administrationsorgani-

sation med huvudpro-

cess och stödprocess 

följs upp under 2014 

utifrån målet om tydlig 

ansvars- och rollfördel-

ning. 
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7.4 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 

Perspektiv: 

7.4.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

7.4.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

7.4.1.1.1 Medborgarna ska bli bemötta med respekt och med lika behandling. 

 Målet är uppfyllt 

Nämndens mål: 

7.4.1.1.2 Lätt tillgänglig medborgarinformation. 

 Målet är delvis uppfyllt 

Perspektiv: 

7.4.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

7.4.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagskli-

mat 

Nämndens mål: 

7.4.2.1.1 Studerande på eftergymnasiala utbildningar ska öka 

 Målet kan ej bedömas  

Analys 

Mätning ej gjord. 

Nämndens mål: 

7.4.2.1.2 Verksamheterna ska utveckla det entreprenöriella lärandet. 

 Målet kan ej bedömas  

Analys 

Ofullständig mätning. 
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Nämndens mål: 

7.4.2.1.3 Utveckla samverkan med interna och externa aktörer. 

 Målet är uppfyllt 

Perspektiv: 

7.4.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

7.4.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

7.4.3.1.1 En långsiktig hållbar ekonomi i balans 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Målet uppnått genom positivt bokslut. 

Perspektiv: 

7.4.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

7.4.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

7.4.4.1.1 Personalen ska ha adekvat utbildning och fortbildning för sina arbetsuppgifter. 

 Målet är delvis uppfyllt 

Nämndens mål: 

7.4.4.1.2 Personalen ska vara delaktiga, ha inflytande och trivas på sin arbetsplats. 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Målet delvis uppnått. Oklara svar på medarbetarenkäten. 

Perspektiv: 

7.4.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

7.4.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

7.4.5.1.1 Projekt ska innebära ett lärande för organisationen. 

 Målet är uppfyllt 
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Analys 

Målet uppnås kontinuerligt. 

Nämndens mål: 

7.4.5.1.2 Tydlig ansvars- och rollfördelning inom hela organisationen. 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Organisationsförändring genomförd - utvärdering ej genomförd. 

7.5 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Lärande och arbete -25 583 -25 777 194 287 

 -25 583 -25 777 194 287 

 Nämnden redovisar ett positivt resultat. 

Högskoleenheten: 

Yh-utbildningens underskott beror på att utbildningen för Kulturkommunikatörer har haft ett 

lägre antal studerande än planerat. För att kompensera detta har personalen minskats under 

höstterminen. En viss personalstab behövs för att kunna genomföra utbildningen. 

Det går inte att redovisa ett nollresultat vid varje redovisningstillfälle, pga att verksamheten 

pågår läsårsvis men stadsbidragen kommer vid utbildningsstarten, efter genomförd utbildning 

eller beroende av när läkarintyg inlämnas för att söka särskilt stöd. För att hantera detta an-

vänds ett balanskonto för att boka in kommande intäkter. 

Övrigt som påverkat resultatet är hyreskostnader som inte varit reglerade efter de lokaler som 

Högskoleenheten använt, rehab för personal som varit långtidssjukskriven samt uppstarts-

kostnader för CAD utbildningen. 

Flyktingmottagningen  

Inga budgetavvikelser under året. 

18+ 

Vid överförande av 18+ verksamheten till socialnämnden medföljer 2 mnkr. 

Ensamkommande barn (Pannotia) 

Vid överförande av boendena för ensamkommande barn till socialnämnden medföljer 

ca 100 tkr. Överskottet på 269 tkr som lämnats på veksamheten motsvarar 204 tkr av tillförd 

budget samt 65 tkr i täckande av 2013 års underskott. 

Arbetsmarknadskontor och konjukturprogram 

Ingen budgetavvikelse 

Aktivitetscentrum och Ungdomplattformen 
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Redovisas separat, ingen budgetavvikelse 

7.6 Internkontroll  

 

7.7 Framtidsbedömning 

Vuxenutbildningsenheten: 

Ökad efterfrågan på utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och att fler med svenska som sitt 

andra språk kommer in i grundläggande och gymnasiala kurser är en stor utmaning. Ökningen 

av elevantal fortsätter men troligtvis inte lika dramatiskt som under 2014. Bedömningen är att 

elevantalet sannolikt kommer att öka till ca 320 elever innan den avstannar. 

Enligt förordningen ska vuxenutbildning bedrivas kontinuerligt under året. Det innebär köp av 

kurser från andra utbildare alternativt utbildning i en regi även under sommartid. Den Kom-

munala vuxenutbildningen har ett begränsat utbud och för att minska konsekvenserna kommer 

utbudet att behöva öka. Det nya utbildningsförbundet kan förhoppningsvis vara en del i lös-

ningen, men många kurser kommer att behöva köpas in av andra anordnare. Sammantaget 

kommer detta att innebära ökande kostnader. 

Högskoleenheten: 

I Kommunens mål- och styrkort finns kommunövergripande mål för utveckling, välfärd och 

tillväxt. Kommunen har som nyckelfaktor att ge bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång 

till högre utbildning och gott företagsklimat. Högskoleenheten har en mångårig erfarenhet att 

arbeta mot företag kring utbildningsrelaterade frågor och en upparbetad kompetens att kart-

lägga och få till stånd utbildningar, på eftergymnasial nivå, som arbetslivet efterfrågar. Rätt 

kompetens är en förutsättning för att företag och offentliga verksamheter ska kunna utvecklas 

och bidra till kommunens tillväxt. 

Flyktingverksamheten 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 om den politiska organisationen inför nästa man-

datperiod. Detta innebär att flyktingmottagningen tillförs kommunstyrelseförvaltningen och 

18+ verksamheten samt boendena för ensamkommande barn, Pannotia, tillförs socialnämn-

den. 

Arbetsmarknadsenheten 
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Länet står inför stora utmaningar nästa år. Det gäller inte enbart arbetslösheten i stort, utan 

även arbetslöshetens sammansättning som är hög och förväntas bli ännu högre bland de ut-

satta grupperna. Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper med svag ställning på ar-

betsmarknaden fortsätter att stiga, från cirka 65 procent 2014 till närmare 75 procent 2016. En 

orsak är att det sker ett stort tillskott av utrikes födda i arbetskraften. Migrationsverket bedö-

mer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande 

kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. På lite längre sikt innebär dock detta ett till-

skott till arbetskraften som är nödvändigt för att vi ska kunna öka sysselsättningen. 
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8 Socialnämnden 

8.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Erika Engberg 

Antal ledamöter: 11 stycken 

Förvaltningschef: Tommy Stokka 

 Ansvara för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. 

 Ansvara för vård och omsorg inom äldreomsorg 

 Ansvara för omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 Ansvara för kommunal hälso- och sjukvård 

 Ansvara för konsumentverksamhet 

8.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Ärendeinströmningen till individ- och familjeomsorgen har ökat inom samtliga enhet-

er. 

 Antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd i kommunen har ökat med 17% de 

senaste två åren. 

 Antalet aktualiseringar inom barn- och familjenheten har ökat med 39 % under det 

gångna året. 

 Familjehemsenheten har haft 34 nya placeringar av barn varav 19 av dessa är ensam-

kommande flyktingbarn utanför avtal. 

 Inom äldreomsorgen har 18 nya platser öppnats i befintliga särskilda boenden. 

 En central organisation för trygghetslarm har från september ersatt alla larm som tidi-

gare gick direkt till omvårdnadspersonalen. 

 Samarbete med sociala företag i kommunen har etablerats. 

 Demensvården har varit i fokus under det gångna året, samt utbildning i psykisk 

ohälsa hos äldre. 

 Värdegrundsarbete och arbete med genomförandeplaner och dokumentation har pågått 

inom olika verksamheter i omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 

 För att öka förståelsen och samarbete med slutenvården har personalen på Hedmamre 

praktiserat/hospiterat på avd 10B psykosavdelning Hudiksvalls sjukhus. 

 Aktivitetshuset har fokuserat på utveckling och att öka tillgängligheten för fler besö-

kare. Studiebesök har gjorts i andra kommuner och utrustning har införskaffats. 

 Tillsammans med hemsjukvården och hemtjänsten har modellen Trygg hemgång efter 

en sjukhusvistelse utvecklats på biståndshandläggarenheten. 

 Antalet beslut enligt Socialtjänstlagen har ökat med 30% - från 2648 beslut år 2013 till 

3428 beslut  år 2014 

 Antalet beslut enligt LSS har ökat med 35% - från 265 beslut år 2013 till 357 beslut 

2014 

 Antalet vårdplaneringar vid sjukhuset har ökat med 7% från 342 VPL år 2013 till 365 

VPL år 2014. 

 Antalet uppföljningar av beslut har ökat med 73% gällande Socialtjänstlagen och med 

84% för beslut gällande LSS 
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 Den 1 januari 2014 slogs Socialförvaltningens resursenhet ihop med Barn- och utbild-

ningsnämndens pool till en kommungemensam bemanning organiserad under Social-

förvaltningen. Denna bemanning har under året gett stöd och servat med vikarier till 

de båda förvaltningarna. Efter sammanslagningen har mycket tid gått åt till att få ihop 

enheterna till en välfungerande bemanning med gemensamma rutiner och arbetsätt. 

Arbetet med införande av digitala trygghetslarm har påbörjats och förvaltningen har under 

2015 att ta ställning till ett antal alternativ både i förhållande till inköp och drift. Det analoga 

nätet släcks ner inom en överskådlig framtid tid och våra verksamheter måste anpassas för att 

möta ny teknik. 

Äldreomsorgens medarbetare har även detta år jobbat fantastiskt bra med arbetet kring kvali-

tetsregistren, vilket medfört att vi fått 3,6 miljoner i prestationsersättning. Sjuksköterskorna är 

de som är processledare och ansvarar för att varje kund får riskbedömningar, åtgärder och 

uppföljningar. Kvalitetsregistren har delvis som syfte att få fram evidens kring vilka metoder 

som ger önskvärda resultat, men också skapa en kunskapsbas som ger likvärdig vård och om-

sorg i hela landet. 

I den nationella brukarundersökningen som genomförts uppger 97% att de har fått ett bra be-

mötande, både i ordinärt och på särskilt boende. I den sammantagna bedömningen av trygghet 

och nöjdhet ligger resultatet i Bollnäs högre än både riket och länet och inom både hemtjänst 

och på särskilt boende. 

På försörjningsstödsenheten har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt stöd ökat från 773 

under 2012, 853 under 2013 till 935 år 2014. Många har återkommande behov och några har 

varit beroende av försörjningsstöd mer än 10 år. En analys visar att för gruppen 18 – 25 år 

saknar 78 % fullständiga gymnasiebetyg. En tredjedel av dessa har dessutom psykisk ohälsa. 

För gruppen över 25 år uppger 57 % att de har psykisk eller fysisk ohälsa eller både och 30 % 

av hushållen har utländsk bakgrund. Arbetslösheten i den gruppen är 49,8 %. 

Barn- och familjeenheten har haft 413 aktualiseringar under året jämfört med 297 föregående 

år. Anmälningar om barn som far illa prioriteras med det har varit svårt att klara av den 

lagstadgade skyldigheten att utredningarna ska vara färdigställda inom fyra månader. Ingen 

enskild har dock drabbats då insatser sätts in även under utredningstiden om det finns behov. 

Familjehemsenheten har varit hårt belastad då man under året haft 34 nya placeringar varav 

19 av dessa avser ensamkommande flyktingbarn som kommit utanför avtalet. Under flera år 

har IFO haft 50 barn placerade i familjehem. I slutet av 2014 är 70 barn placerade i familje-

hem och två i jourhem. 

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har mycket arbete lagts ner för att 

förbereda övertagande av Höghammarskolans elevboende, ett arbete som också engagerat ett 

antal personer i ledningsstödet. En internt framtagen rapport visade på brister i insatsen kon-

taktperson och verksamhetschefen har tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med 

detta. Ett gediget arbete inom psykiatriområdet resulterade i prestationsersättningar på drygt 

700 000 kronor som ska användas för att förbättra och utveckla verksamheten. Delaktighets-

modellen infördes under året vilket ökar kundernas möjlighet att påverka sin situation. Sats-

ningen på att granska avtal med externa leverantörer av vård och omsorg har resulterad i rela-

tivt stora kostnadsreduktioner. 

Biståndshandläggarna har gjort en stor arbetsinsats under året och markant reducerat de antal 

kunder som inte haft uppföljning av sina beslut. Biståndshandläggarenheten noterar också en 

stor inströmning av ärenden, bland annat ärende som gäller personlig assistans enligt LSS 
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samt boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Det noteras också att Försäkringskassan tillämpar 

en allt striktare bedömning. Socialnämnden beslutade under 2014 att socialförvaltningen ska 

använda sig av verktyget ÄBIC - en strukturerad modell för dokumentation av äldre personers 

behov med användning av internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa (ICF). 

8.3 För verksamheten viktiga nyckeltal 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Antal kunder hemtjänst* 970 1000 888 

Utförd tid hemtjänst** 220 356 228 029 216 831 

Antal platser särskilt 

boende 
277 259 266 

Antal platser korttids 18 18 24 

Kostnader utskrivnings-

klara 
176 724 2187 660 1598 818 

Antal kunder med boen-

destöd  
102 87 78 

Antal familjehemsplace-

rade  
69 55 49 

Antal hushåll med för-

sörjningsstöd  
456 357 319 

Antal barn i hushåll med 

försörjningsstöd 
232 220 210 

Uppgifterna är per den 31 dec 2014 om inget annat anges. 

 

*Uppgifterna är per den 1 okt respektive år och redovisar samtliga kunder (kommunens egen 

regi samt externa utförare) med beviljat biståndsbeslut i ordinärt boende inkl de som har an-

höriganställning eller enbart matdistribution och trygghetslarm. 

** Avser både interna och externa utförare av hemtjänst 

8.4 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Droganvändandet ska 

minska för våra med-

borgare. 

Rutiner för samordning 

med äldreomsorgen och 

för personer med funkt-

ionsnedsättning gäl-

lande drog och alko-

holmissbruk ska upprät-

tas innan 1 juli 2014.(se 

ÖJ 2013) 

Antal elever i åk 9 som 

någon gång använt 

narkotika ska reduceras 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

från föregående år med 

minst 2 procentenheter. 

Andelen elever i åk 9 

som någon gång använt 

alkohol ska reduceras 

från föregående år med 

minst 2 procentenheter. 

Antal ansökningar om 

inneliggande beroende-

behandling ska minska. 

Antalet intoxikationer 

av GHB och GBL ska 

minska 

 Den psykiska ohälsan 

ska minska 

Minst en kundrevision 

avseende systematisk 

granskning ska utföras 

inom handikappomsor-

gen. 

Minst 90% av Social-

förvaltningens sjukskö-

terskor ska un-

der2013/2014 genom-

fört utbildning i första 

hjälpen psykisk ohälsa 

Det ska finnas rutiner 

gällande samarbete 

mellan skola, sjukvård 

och socialtjänst senast 1 

juli 2014 

 Trygghet, ekonomiskt 

och socialt 

Den genomsnittliga 

väntetiden för ett första 

personilgt besök (nybe-

sök) efter att en person 

tagit kontakt med soci-

altjänsten för att ansöka 

om ekonomiskt bistånd, 

som inte är av akut 

karaktär, ska uppgå till 

högst 12 dagar 

Samtliga unga vuxna 

(18-24 år) som ansöker 

om försörjningsstöd på 

grund av arbetslöshet 

ska få påbörja någon 

form av arbetsfrämjande 

insats inom tre månader 

från nybesöket 

Antalet barn i hushåll 

som uppbär försörj-

ningsstöd ska minska 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

med 5% jämfört med 

föregående år 

 Delaktighet och infly-

tande 

Alla kunder ska ha en 

aktuell genomförande-

plan 

Genomförandeplan ska 

upprättas senast 14 

dagar efter att insatserna 

påbörjas 

Antalet inkomna syn-

punkter ska öka från 

föregående år med 

minst 5% 

Socialförvaltningens 

stöd till anhöriga ska ha 

en volymökning med 

minst 5% 

 Kunderna ska uppleva 

bra bemötande 

Minst 2 kvalitativa 

kundundersökningar 

under 2014 där den 

sammanvägda bedöm-

ningen av bemötande är 

bra 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbildning och 

gott företagsklimat 

 Andelen medborgare 

med egen försörjning 

ska bli fler 

Antalet inskrivna i akti-

vitetscentrum och ung-

domsplattformen ska 

uppgå till minst 100 

personer under 2014 

Antal hushåll som upp-

bär försörjningsstöd ska 

minska med minst 10% 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 Verksamheten ska följa 

upp och utvärdera resul-

tat av de tjänster som 

köps 

Alla externa köp av 

platser inom Handikap-

pomsorgen ska följas 

upp under 2014 avse-

ende verksamhetens 

innehåll, kvalitet och 

avtal 

 Metodutveckling Under 2014 ska minst 

en e-hemtjänst införas 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Personalen ska ha rele-

vant kompetens för sina 

arbetsuppgifter 

Andelen med relevant 

grundutbildning för 

respektive tjänst ska 

vara minst 90% 

 Personalen ska uppleva 

Socialförvaltningen som 

en attraktiv arbetsgivare 

En förvaltningsövergri-

pande värdegrund ska 

etableras 

Minst 75% ska i medar-
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

betarenkäten uppge att 

de vill rekommendera 

Socialförvaltningen som 

arbetsgivare 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 God kännedom inom 

verksamheterna om 

"Våld i nära relationer" 

Minst 75% av persona-

len ska i medarbetaren-

käten uppge att de kän-

ner till handlingsplan 

mot våld i nära relation-

er 

 Verksamheterna ska 

genomsyras av ett jäm-

ställt förhållningssätt 

Minst 2 undersökningar 

ska genomföras under 

året med fokus på jäm-

ställdhet 

Minst 75% av persona-

len ska i medarbetaren-

käten ange att de har fått 

utbildning i/kunskap om 

jämställdhet 

 Verksamheterna ska 

arbeta med ständiga 

förbättringar och effek-

tiviseringar 

Minst 3 dokumenterade 

processanalyser ska 

genomföras under 2014 

8.5 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 

Perspektiv: 

8.5.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

8.5.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

8.5.1.1.1 Droganvändandet ska minska för våra medborgare. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Arbetet inom förvaltningen gällande alkohol- och drogmissbruk har gett positiva resultat både 

bland våra äldre kunder såsom ungdomarna i skolans åk 9. Även antalet incidenter med för-

giftning genom GHB/GBL har under 2014 minskat. 



 
 

 

sida 96 
 

 

 

Nämndens mål: 

8.5.1.1.2 Den psykiska ohälsan ska minska 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Inom förvaltningen har samtliga tillsvidareanställda sjuksköterskor fått utbildning i första 

hjälpen psykisk ohälsa vilket medför stora möjligheter att i framtiden minska den psykiska 

ohälsan. 

Nämndens mål: 

8.5.1.1.3 Trygghet, ekonomiskt och socialt 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar verksamheten utifrån synvinklarna social- och 

ekonomisk trygghet. Detta medför att väntetiderna kan hållas och att unga arbetslösa vuxna i 

åldern 18-25 år erbjuds att delta på Ungdomsplattformen. 

Nämndens mål: 

8.5.1.1.4 Delaktighet och inflytande 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Socialförvaltningen har en god struktur för upprättandet av genomförandeplaner. Planerna 

inom äldreomsorgen är under året reviderade för att även innehålla det som är viktigt för kun-

den utifrån de lokala värdighetsgarantierna; kontinuitet, trygghet och välbefinnande. Arbetet 

med att informera kunder och anhöriga om möjligheterna till att ge synpunkter på verksam-

heten har lett till bra underlag till förbättring och utveckling av våra verksamheter och rutiner. 

Nämndens mål: 

8.5.1.1.5 Kunderna ska uppleva bra bemötande 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Våra kunder inom hemtjänst och på de särskilda boendena upplever bemötandet av vår perso-

nal som bra. 
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Perspektiv: 

8.5.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

8.5.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagskli-

mat 

Nämndens mål: 

8.5.2.1.1 Andelen medborgare med egen försörjning ska bli fler 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Våra unga vuxna (under 25 år) och vuxna som har deltagit i Ungdomsplattform och Aktivi-

tetscentrum får genom deltagandet större chanser till egen försörjning i framtiden. Deltagarna 

står ibland långt ifrån arbetsmarknaden och den totala andelen hushåll som behöver försörj-

ningsstöd fortsätter att öka även under 2014. 

Perspektiv: 

8.5.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

8.5.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

8.5.3.1.1 Verksamheten ska följa upp och utvärdera resultat av de tjänster som köps 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Uppföljning har visat att samtliga placeringar stödjer sig på individuellt upprättade avtal, vilka 

reglerar vad som ingår i placeringen. Det har vid utvärderandet av avtalen dock framkommit 

skillnader i vad kunderna själv betalat för och inte. 

Nämndens mål: 

8.5.3.1.2 Metodutveckling 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

E-hemtjänst har inte införts under året. 
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Perspektiv: 

8.5.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

8.5.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

8.5.4.1.1 Personalen ska ha relevant kompetens för sina arbetsuppgifter 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Andelen med relevant grundutbildning inom socialförvaltningen är över 90% och arbetsupp-

gifterna kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Vidareutbildning och kompetenshöjning sker 

efter behovsbedömning. 

Nämndens mål: 

8.5.4.1.2 Personalen ska uppleva Socialförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare 

 Målet är delvis uppfyllt 

Analys 

Socialförvaltningen upplevs av de flesta medarbetare som en bra arbetsgivare och som kan 

rekommenderas till andra. 

Perspektiv: 

8.5.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

8.5.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

8.5.5.1.1 God kännedom inom verksamheterna om "Våld i nära relationer" 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Personal inom flertalet verksamheter har fått utbildning om "våld i nära relationer" vilket 

kommer att ge personalen stora möjligheter att se och agera i situationer som uppstår. 

Nämndens mål: 

8.5.5.1.2 Verksamheterna ska genomsyras av ett jämställt förhållningssätt 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Det stora flertalet av personalstyrkan inom socialförvaltningen har genomgått utbildning i 

jämställdhet och härskartekniker under åren 2011-2014. Dessa kunskaper är värdefulla i be-
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mötandet gentemot våra kunder och  medarbetarna emellan. 

Nämndens mål: 

8.5.5.1.3 Verksamheterna ska arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Införskaffandet av ett kvalitetsledningssystem kommer att leda till kontroll på alla huvud- och 

stöd processer som finns inom socialförvaltningen. Detta betyder överskådlighet för chefer, 

tillgänglighet för alla och en förenkling av hanteringen av dokument och rapportering. 

Införandet i kommunen av ett system för uppföljning av mål och styrkort medför en tydligare 

rapportering ,möjlighet till analys och uppvisande av alla de aktiviteter som görs inom för-

valtningen i det dagliga arbetet för att ge så bra service som möjligt till våra kunder och klien-

ter. 

8.6 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Individ- och famil-

jeomsorg 
-89 447 -86 279 - 3 168 3 571 

Äldreomsorg -322 099 -320 731 -1 368 -51 490 

Handikappomsorg -130 749 -128 543 -2 206 -174 

Adm & gemen-

samma resurser 
-33 036 -14 457 -18 579 13 899 

 -575 331 -550 010 -25 321 -34 194 

Det totala underskottet för socialförvaltningen är 25,3 mkr per siste december 2014. 

 Utfallet gällande socialchef visar ett underskott på 18,4 mkr. Under detta ansvar ligger 

en besparing på 14 mkr samt 2013 års underskott på 5 mkr vilket sammanlagt blir 

19 mkr. Under samma ansvar finns även LOV externa utförare som per december vi-

sar ett underskott på 2 mkr. Underskottet beror på att det har skett en utökning av utfö-

rare samt att utförarna har fler kunder än budgeterat. 

 Individ- och familjeomsorgen visar ett totalt underskott på 3,2 mkr varav de största 

avvikelserna är inom försörjningsstöd med 7,6 mkr och placeringar av vuxna med 

missbruksproblem med 1,7 mkr. 

 Det totala underskottet inom äldreomsorgen är 1,4 mkr. Vid bokslutet täcktes bl a ut-

bildningskostnader av stimulansmedel på 3,4 mkr. Särskilt boende har efter omfördel-

ning av ramförstärkningen med 10,8 mkr på helårsbasis ett överskott med 3,2 mkr. 

Överskottet beror på att den beslutade förstärkningen skedde senare under året. De 

största avvikelserna finns inom hemtjänsten med ett underskott på 11,5 mkr och kort-

tids med 1,3 mkr. Dessutom har hemsjukvården ett underskott på 1,3 mkr och restau-

rangerna 0,6 mkr. 

 Hemtjänsten har trots en ramförstärkning med 5 mkr på helårsbasis ett stort under-

skott. Trenden totalt inom hemtjänsten är att den utförda tiden minskar men verksam-
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heterna har omställningsproblem med att anpassa antalet anställda i samma takt som 

behoven minskar. Flera områden arbetar dock med att ändra scheman för att reducera 

antalet anställda. Laps Care planeringen följs upp utifrån olika effektivitetsmått och 

fortsatt arbete kommer att ske med att skapa kostnadseffektiv planering. Beslutet om 

central Laps Care planering verkställdes 1 september 2014 vilket innebär en besparing 

med 0,67 årsarbetare (2,0 årsarbetare på helårsbasis) resterande del av året. 

 Underskottet på korttids beror på extra personal som behövs vid tillsyn och palliativ 

vård. Ny schemaläggning skall anpassas efter kundernas behov och därmed reducera 

köp från bemanningsenheten. 

 Hemsjukvårdens underskott beror på utökning av tjänster på grund av ökat behov i 

verksamheten. Dessutom har problematiken med rekrytering av sommarvikarier för 

legitimerad personal inneburit att den ordinarie personalen arbetat övertid. Övertiden 

har de valt att ta ut i pengar vilket har bidragit till ökade personalkostnader. 

 Ett underskott visas inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning med 

2,2 mkr. Underskotten finns inom boendestöd med 0,8 mkr beroende på personalför-

stärkning samt ökade antal ärenden och ökade beviljade timmar inom personlig assi-

stans med 5,3 mkr. Några av kunderna använder sig inte av all sin beviljade tid vilket 

påverkar intäkterna från Försäkringskassan. Dessutom får flera kunder tillfällig utök-

ning av timmar, dvs LSS-beslut vilket inte täcks upp av intäkter från Försäkringskas-

san. 

 Bemanningen visar ett underskott med 2,3 mkr.. Enheterna köper mindre resurser från 

bemanningen och därmed har intäkterna minskat jämfört med budgeten. Processen 

med att slimma organisationen har påbörjats, där man återgår till 1 chef samt att det 

görs reduktioner i administrationen. Roller inom bemanningen med klarare ansvars-

områden har också beslutats. 

8.7 Investeringar 

Trygghetslarm Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2013 

Summa -2 214 -2 000 -214 -505 

- varav större investeringsprojekt 

Trygghetslarm -2 214 -2 000 -214 0 

Investeringsbudgeten för trygghetslarm reducerades under pågående investeringsperiod vilket 

har medfört en budgetavvikelse. Investeringen är avslutad i våra verksamheter. 

8.8 Personalredovisning  
Personalstruktur 

 2014-12-31 2013-12-31 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 933,5 117,8 1051,3 877,6 113,0 990,6 

Visstid 8,3 5,0 13,3 17,7 0 17,7 

Totalt 941,8 122,8 1064,6 895,3 113,0 1008,3 

Timavlönade 

  under 
154,1 27,0 181,1 144,0 25,0 169,0 
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 2014-12-31 2013-12-31 

2014* 

*omräknat till årsarbetare      

Totalt antal anställda per 2014-12-31 är 1064,6 årsarbetare. Under 2014 har personal tagits 

över från Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) med 85 personer i bunpoolen + 2 admi-

nistratörer samt 14 personer från Höghammars boenden som anställts i poolen. Totalt 101 

personer som kommit från annan förvaltning. Det innebär att jämförelsetalet i antalet anställda 

för socialförvaltningen som ska jämföras med 2013-12-31 är 963,6, dvs en motsvarande 

minskning av antalet anställda med 44,7 årsarbetare. 

Från och med 1 januari 2015 kommer ytterligare verksamhet och personal att tas över från 

BUF, Höghammars elevboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn. Vid över-

tagandet handlar det om 52 personal (varav 31 årsarbetare som tillsvidareanställs i socialför-

valtningen, resten av personalen ”köps” från BUF under vårterminen) från elevboendena samt 

27 årsarbetare för Pannotia. Vid halvårsskiftet beräknas bemanningen gå över till Tekniska 

förvaltningen, men detta torde inte innebära några större kostnadsminskningar för socialför-

valtningen då det är i huvudsak i socialförvaltningens verksamheter som köper arbetskraft 

därifrån. 

Sjukfrånvaro 

 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Total  sjukfrånvaro* 8,67% 7,80% 7,39% 

- varav  långtidsfrånvaro** 52,10% 46,33% 49,80% 

Sjukfrånvaro  för kvinnor 9,28% 8,22% 7,80% 

Sjukfrånvaro  för män 4,21% 4,83% 4,39% 

*Sjukfrånvarons  andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare-  som visstidsan-

ställda. 

**Den  del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60  dagar eller mer 

Det finns ett fel i statistiken från Heroma där systemet inte räknar arbetad tid på de personer 

som lägger in tillgänglig tid i beställningsmodulen på bemanningsenheten. Det innebär att den 

sjukfrånvaro som visas för hela 2014 ligger för högt i jämförelse med 2013 och 2012. Om 

man tar hänsyn till detta och räknar bort just denna del så blir sjukfrånvaron 0,14 % lägre 

2014, dvs 8,53. 

8.9 Internkontroll  

Internkontrollen för 2014 är utförd enligt framtagna rutiner på socialförvaltningen och rappor-

teras till socialnämnden på dess sammanträde den 4 februari 2015. 

8.10 Framtidsbedömning 

Individ- familjeomsorg 
Individ- familjeomsorgen kommer från den 1 januari 2015 överta personal och boenden (Pan-

notia) för ensamkommande flyktingbarn samt utslussningsverksamheten 18+ i kommunen. 

För att effektivisera arbetet, förbättra arbetsmiljön och öka tillgängligheten för klienterna pla-
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neras ett införande av direktservice på försörjningsstödsenheten. Tanken med direktservice är 

att en stor del av klienterna kommer att få träffa en socialsekreterare varje månad i samband 

med ansökan om försörjningsstöd och om ansökan är komplett blir ansökan behandlad på 

plats. Förhoppningen är att man kan påbörja arbetet med direktservice i början av 2015. Arbe-

tet med utrikesfödda hushåll är många gånger mer omfattande och tidskrävande än andra 

ärenden och oftast måste alla samtal ske med tolk. Aktivitetscentrum är ett viktigt projekt och 

samarbetet med dem kommer att intensifieras under 2015. 

Ungdomar och unga vuxna uppvisar ett alltmer kvalificerat missbruk ofta i form av THC och 

spice. Dessa individer finns aktuella på flera olika enheter inom verksamheten och tankar 

finns om att hitta nya arbetssätt. Socialsekreteraren skulle kunna arbeta i ett helhetsperspektiv 

med ansvar för ekonomi, sysselsättning, samt behandling för sitt riskbruk, missbruk eller be-

roende, vilket förhoppningsvis skulle leda till en mer fungerande rehabiliteringsprocess. 

Äldreomsorg 
En av socialförvaltningens prioriteringar 2015 är ”Framtidens äldreomsorg” Hur ska en opti-

mal fördelning se ut gällande hemtjänst och särskilt boenden? Vem ska utföra våra insatser? 

Hur ska vi hantera matleverans? Hur väl stämmer våra verksamheter med de nationella rikt-

linjerna gällande vård och omsorg vid demenssjukdom? Hur ska vi använda anhörigstöd för 

bästa kundnytta? En arbetsgrupp är tillsatt och det här arbetet kommer att bli ett av de viktig-

aste uppdragen. 

För att kommunen ska få en ekonomi i balans är ett tydligt politiskt mål att antalet medarbe-

tare ska minska. Med anledning av ekonomiprioriteringen kommer det att bli viktigt med tyd-

lig information till de äldre (och medborgarna över huvudtaget) om vilka förväntningar man 

kan ha på verksamheten framöver. 

Ett viktigt utvecklingsområde för äldreomsorgen framöver är att vi får till mycket mer 

kund/brukar medverkan än vi hittills haft. Tekniken kommer att bli en allt naturligare del av 

framtidens omsorg och det är viktigt att ha etiska diskussioner i denna utveckling. 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går mot att mer vård tillgodoses i patientens 

närmiljö och framförallt till de mest sjuka äldre. Vi behöver ha tydliga ansvarsförhållanden 

mellan primärvård, slutenvård och den kommunala vården. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning  
Från den 1 januari 2015 övertar verksamheten Höghammars elevboenden för elever som 

kommen från andra kommuner och går på Höghammarskolan. 

Det blir allt svårare att rekrytera kontaktpersoner till kunder med mycket specifika önskemål. 

Det har också varit svårt att kombinera tjänsten enhetschef för personlig assistent med detta 

uppdrag, vilket resulterat i en del påtalade brister som skall utvärderas i ett projekt under vå-

ren 2015. 

Inom daglig verksamhet finns det ett ökat önskemål och behov av alternativ sysselsättning 

och ser att det framöver finns ett behov av alternativet basgrupp samt öppna marknaden. Soci-

alnämnden fattade under november månad 2014 beslut om pensionsålder för kunder inom 

daglig verksamhet. Detta betyder att de som pensioneras har möjlighet att övergå till en grupp 

för de kunder som är i behov av en lugnare miljö och inte behöver sysselsättning som är ar-

betsinriktad i så stor omfattning. 

För yngre personer med psykosocial problematik behöver vi kunna erbjuda andra boendefor-

mer i form av ex. trapphus med fullvärdiga lägenheter. 
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När det gäller gruppboenden så är det idag en blandning mellan gruppboende och servicebo-

ende, vilket innebär att serviceboendedelen ökar konstant medan bemanningen har stått still. 

En brandinspektion har gjorts på Örsängesvägen vilket troligen resulterar i ett automatiskt 

brandlarm och det bristande underhållet i byggnaderna kommer troligtvis att resultera i ett 

stort underhåll. 

Ett träningsboende för unga vuxna kommer på plats under våren 2015 för ca 7 kunder vilket 

innebär en möjlighet att träna på att bo själv för att sedan kunna flytta till ett eget boende. 

En stor utmaning för hela socialförvaltningen och dess olika verksamheter är det fortsatta be-

hovet av att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Biståndshandläggarenheten 

I budgeten 2015 har Biståndshandläggarenheten fått pengar till ytterligare en handläggare. För 

den nya medarbetaren ordnas en ny arbetsplats i anslutning till Biståndshandläggarenheten. I 

samband med att den nya handläggaren tillträder, sista mars 2015, ändras områdesindelning-

en. Handläggare inom äldreomsorgen får mindre områden som i möjligaste mån anpassats till 

hemtjänstens- och hemsjukvårdens områden. Det möjliggör att vi kan utveckla samarbetet. 

Vid verksamhetsförändringen förstärks också handläggningen inom OF. Vi fortsätter med att 

två handläggare ansvarar för VPL och uppföljningarna vid särskilt boende. 

En förhoppning är att de tekniska problemen blir löst för Bollnäs kommun, så där det fungerar 

för kund går att använda videokonferens vid vårdplaneringarna på sjukhuset, som ett alterna-

tiv till att åka och vara fysiskt på plats. Vårdplaneringar sker vid Bollnäs-, Hudiksvall- och 

Gävle sjukhus. 

Dokumentationssystem till stöd för införandet av ÄBIC planeras och installeras. Implemente-

ringen av ÄBIC fortskrider. Utöver de förbättrade utredningarna kommer troligen även hand-

läggningstiden att bli längre, i alla fall till att börja med innan den nya modellen ”sitter”. 

Biståndshandläggarenheten jobbar vidare med de förbättringsområden som framkom vid 

KPMG:s genomlysning. 

Det finns ett förslag att sjuklönekostnaden ska ingå i schablonbeloppet och nuvarande admi-

nistration upphör. 
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9 Miljö- och byggnämnden 

9.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Bo Lindgren (S) 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Kjell Petersson 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för myn-

dighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerings- och kartresurser. Arbets-

uppgifternas omfattning bestäms av kommunfullmäktiges mål och andra politiska ambitioner, 

konjunktur, samhällsutveckling samt lagar och förordningar. Utöver den kontroll och tillsyn 

som ankommer på nämnden jobbas det även med informations- och kunskapsförmedling 

inom ansvarsområdet. 

Arbetsområden under kommunstyrelsen: 

 Översiktlig planering 

 Lokala miljömål 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.: 

 Detaljplanering 

 Bygglov/bygganmälan 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelstillsyn 

 Naturvårdsfrågor 

 Energirådgivning 

  

9.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

  

Arbetet med kommunens översiktsplan har pågått under året och varit intensivt. En samråds-

handling har tagits fram och presenterats. Efter utställande av denna har inkomna synpunkter 

arbetats in. Ett antagande av den nya planen beräknas kunna ske under 2015. Parallellt med 

översiktsplanen har arbete skett med ny VA-plan. 

12 nya detaljplaner har vunnit laga kraft under året, vilket är ovanligt många. Antalet bygg-

lovsansökningar/strandskyddsdispenser har varit något fler än tidigare år. Ett program för 

utveckling av Långnäsområdet har presenterats. Arbetet med utveckling av Brotorget och SJ-

området har fortsatt under året och tillgänglighetsanpassning har kommit allt mer i fokus. 

Ett nytt kartsystem, Geosecma, har införskaffats och implementerats. 

Inom miljösektorn har utbildning i "Eco-driving" anordnats för kommunens anställda och ett 

projekt för ökat cyklande, "Vintercyklisten", bedrivits. Badvattnet i Ljusnan har under som-

maren varit otjänligt vid Karlslundsbadet. Ett stort arbete med omfattande provtagning har 

lagts ned på att efterforska bakomliggande orsaker. Inventering av enskilda avlopp har fort-

löpt enligt fastlagd plan. Miljögruppen har även arbetat med nationellt initierade tillsynspro-

jekt riktade mot smyckes- och kosmetikbranschen. 
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Ett nytt projekt, Fishing in the middle of Sweden, har startats tillsammans med övriga Häl-

singekommuner. Projektets syfte är att öka intresset för sportfisket i Hälsingland ute i Europa. 

Arbetet i projekten "Fjällvägen" och "Atlantbanan" har fortsatt tillsammans med grannkom-

muner och näringsliv. 

Kontoret har deltagit i "Sjölyftet", ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt riktat mot natur- och 

vattenvård. 

  

  

9.3 Styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

Medborgare God folkhälsa med 

nöjda och engagerade 

medborgare. 

 Nämndens verksam-

hetsområden skall vara 

serviceinriktade och 

informativa samt ha hög 

rättssäkerhet 

Minst 90% av kunderna 

skall visa sig vara nöjda 

i nämndens kundenkät. 

Nämnden ska utveckla 

minst två nya e-tjänster. 

Antalet avslag i över-

prövningsärenden skall 

vara lika eller färre än 

2013. 

Inga återförvisade ären-

den från överprövnings-

instanser ska före-

komma på grund av 

administrativa brister. 

 Nämnden skall verka 

för att befintliga grön-

områden värnas och 

utvecklas, samt att nya 

tillskapas i takt med att 

kommunen växer. 

Den totala arealen 

parkmark ska inte 

minska inom detaljpla-

nelagt område. 

 Ökad tillgänglighet för 

personer med funkt-

ionshinder ska genom-

syra nämndens verk-

samhet. 

I varje aktualiserat 

ärende ska tillgänglighet 

beaktas. 

Tre kontrollmål för 

tillgänglighet ska finnas 

med i varje planärende. 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Bra infrastruktur i hela 

kommunen, tillgång till 

högre utbilding och gott 

företagsklimat 

 Miljö- och byggnämn-

den skall verka för att 

efterfrågade tomter tas 

fram. 

Miljö- och byggnämn-

den skall ha en planbe-

redskap motsvarande 2 

års behov av tomter för 

både permanentboende 

och fritidsboende. 

Miljö- och byggnämn-

den skall ha en planbe-

redskap motsvarande 2 

års behov av tomter för 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 
 Nämndens mål Mätetal 

handels- och industriän-

damål. 

Ekonomi God ekonomisk hus-

hållning 
 Miljö- och byggnämn-

densskall ha en effektiv 

ekonomi- och verksam-

hetsstyrning. 

Ekonomi, verksamhet 

och resultat skall balan-

sera. 

 Omsättningshastigheten 

på personalen skall vara 

optimal för att få bibe-

hålla kompetensen. 

Personalomsättningen 

får inte överstiga 8% 

(motsvarande två tjäns-

ter) bortsett från pens-

ionsavgångar. 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbetare 

 Förvaltningen skall 

marknadsföra 

sig/uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Minst sju kvalificerade 

sökande till varje tjänst. 

Förvaltningen ska ar-

rangera minst tre prak-

tikplatser/år. 

 Alla medarbetare på 

förvaltningen skall 

känna delaktighet och 

inflytande över sina 

arbetsuppgifter 

Medarbetarenkät ska 

visa visa att minst 95% 

av medarbetarna upple-

ver delaktighet och 

inflytande över sina 

arbetsuppgifter. 

 Medarbetarna ska ha en 

god arbetsmiljö. 

Frisknärvaron ska vara 

minst 95% 

Alla tillbud ska rapport-

eras 

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 Handläggningen skall 

kännetecknas av kvali-

tet,effektivitet och rätts-

säkerhet. 

Minst 90% av kunderna 

skall visa sig vara nöjda 

i nämndens kundenkät. 

 Nämnden ska öka sin 

tillgänglighet för in-

formation och rådgiv-

ning. 

Kvällsöppet varje full-

mäktigekväll 

9.4 Måluppfyllelse 

Grön - betyder att målet är uppfyllt, allt går som planerat 

Gul - betyder att målet delvis är uppfyllt, men att vissa problem har uppstått 

Röd  - betyder att målet inte är uppfyllt 

Svart streck - betyder att vi inte har lyckats mäta om målet uppfyllts eller ej 
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Perspektiv: 

9.4.1 Medborgare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

9.4.1.1 God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. 

Nämndens mål: 

9.4.1.1.1 Nämndens verksamhetsområden skall vara serviceinriktade och informativa samt ha 

hög rättssäkerhet 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Ingen kundenkät 2014. 

(5) e-tjänster har tagits fram inom projekt Fjällvägen. 

Antalet avslag i överprövningsärenden var (1) 2013 och (10) 2014. 

Ärenden som återförvisats från överprövningsinstanser på grund av administrativa brister var 

(1) 2013 och (1) 2014. 

Nämndens mål: 

9.4.1.1.2 Nämnden skall verka för att befintliga grönområden värnas och utvecklas, samt att 

nya tillskapas i takt med att kommunen växer. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Den totala arealen parkmark har inte minskat inom detaljplanelagt område. 

Nämndens mål: 

9.4.1.1.3 Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder ska genomsyra nämndens verk-

samhet. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Tillgänglighetsfrågor prioriteras högt i verksamheten. 

Minst tre kontrollmål för tillgänglighet finns med i alla planärenden. Riktlinjer för utformning 

av ramper är framtagna. Samråd sker med handikapporganisation i planärenden. 

Handläggare inom plan, bygg och bostadsanpassning har genomgått utbildning under 2014. 
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Perspektiv: 

9.4.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

9.4.2.1 Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbilding och gott företagsklimat 

Nämndens mål: 

9.4.2.1.1 Miljö- och byggnämnden skall verka för att efterfrågade tomter tas fram. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Miljö- och byggnämnden har en planberedskap motsvarande 2 års behov av tomter för per-

manentboende, fritidsboende samt handels- och industriändamål. 

Perspektiv: 

9.4.3 Ekonomi 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

9.4.3.1 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål: 

9.4.3.1.1 Miljö- och byggnämndensskall ha en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Ekonomi, verksamhet och resultat balanserar 2014. Resultat 100%. Rapportering av ekono-

miutfall och förväntad prognos till årets slut sker vid varje nämndssammanträde. 

Nämndens mål: 

9.4.3.1.2 Omsättningshastigheten på personalen skall vara optimal för att få bibehålla kompe-

tensen. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Personalomsättningen 2014 är 6,25%. 

Perspektiv: 

9.4.4 Medarbetare 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

9.4.4.1 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål: 

9.4.4.1.1 Förvaltningen skall marknadsföra sig/uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

 Målet är uppfyllt 
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Analys 

I genomsnitt 23 sökande till varje utannonserad tjänst. 

(3) praktikplatser under 2014. 

Nämndens mål: 

9.4.4.1.2 Alla medarbetare på förvaltningen skall känna delaktighet och inflytande över sina 

arbetsuppgifter 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Mätetalet uppfylls i årets medarbetarenkät. Ingen medarbetare har svarat "stämmer inte" på de 

frågor som berör delaktighet och inflytande över arbetsuppgifterna. 

Nämndens mål: 

9.4.4.1.3 Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Frisknärvaron är 96,6%. 

Alla tillbud rapporteras i MarshPlus. 

Perspektiv: 

9.4.5 Arbetssätt och processer 

Kommunövergripande nyckelfaktorer: 

9.4.5.1 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål: 

9.4.5.1.1 Handläggningen skall kännetecknas av kvalitet,effektivitet och rättssäkerhet. 

 Målet kan ej bedömas  

Analys 

Ingen kundenkät 2014. 

Nämndens mål: 

9.4.5.1.2 Nämnden ska öka sin tillgänglighet för information och rådgivning. 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Handläggare inom bygg-, livsmedels- och miljöfrågor finns tillgängliga kvällstid i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunens hemsida har uppdaterats med aktuell 

information. Telefontider finns angivna för garanterad tillgänglighet. 
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9.5 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Miljö- och bygg-

nämnd 
-18 063 -18 145 82 -1 797 

 -18 063 -18 145 82 -1 797 

 Bostadsanpassningsbidrag -332 tkr 

 Energieffektiviseringsstöd -94 tkr 

 Intäkter från bygglovshantering +463 tkr 

 Intäkter från kart- och mätverksamhet +570 tkr 

Trots en snäv budgetram har Samhällsbyggnadskontoret klarat balanskravet och lämnar ett 

överskott på drygt 80 tkr. Budget för bostadsanpassningsbidrag har överskridits med 332 tkr 

och kostnader för energieffektivisering har blivit 94 tkr högre än budgeterat. Genom att inte 

tillsätta vikarier för några av de vakanser som uppstått och vara allmänt återhållsam med t.ex. 

deltagande i konferenser etc. har dessa överskridanden kunnat klaras inom befintlig bud-

getram. 

Taxor för miljö- och hälsoskyddstillsyn har höjts under året och intäkter från kart- och mät-

verksamhet samt bygglovshandläggning har blivit betydligt högre än budgeterat. 

Kontoret äger och hanterar ett antal projekt inom infrastruktur, miljö och naturvård. Dessa har 

medfört en betydande ökning av såväl intäkter som kostnader. 

9.6 Investeringar 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2013 

Summa 0 0 0 -208 

- varav större investeringsprojekt 

9.7 Personalredovisning  

Personalstruktur 

 2014-12-31 2013-12-31 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 15,0 15,0 30,0 14,0 15,0 29,0 

Visstid 4,0 1,0 5,0 2,0 0 2,0 

Totalt 19,0 16,0 35,0 16,0 15,0 31,0 

       

Timavlönade 

  under 

2014* 

0,1 0,1 0,2    

*omräknat till årsarbetare      
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Samhällsbyggnadskontorets personal är jämnt fördelad mellan könen och ålderssammansätt-

ningen är relativt jämnt fördelad med en spridning mellan 25 - 62 år. 

Fyra personer har varit föräldralediga under året och två visstidsanställda har vikarierat för 

dessa. Övriga visstidsanställda har arbetat med tillfälliga projekt. 

Sjukfrånvaro 

 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Total  sjukfrånvaro* 2,84% 2,51% 2,89% 

- varav  långtidsfrånvaro** 8,30% 8,08% 1,02% 

Sjukfrånvaro  för kvinnor 3,67% 3,58% 2,27% 

Sjukfrånvaro  för män 2,02% 1,42% 3,50% 

*Sjukfrånvarons  andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare-  som visstidsan-

ställda. 

**Den  del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60  dagar eller mer 

En person har varit sjukskriven under längre tid än 1 månad, dock har omfattningen inte varit 

100% under hela sjukskrivningsperioden. I övrigt är sjukfrånvaron relativt jämnt fördelad. 

9.8 Internkontroll  

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan har genomförts. Planen innehåller sju rutiner och 

21 kontrollmål. Antalet stickprov som gjorts är 63. Resultatet blev att det fanns totalt två av-

vikelser i ärendehanteringen. Det saknades hänvisning till aktuellt lagrum i beslutet. Förbätt-

rade rutiner i form av nya beslutsmallar ska utformas inom berörd verksamhet. Övriga rutiner 

har fungerat på avsett sätt. 

9.9 Framtidsbedömning 

Bollnäs kommun växer befolkningsmässigt. För att klara denna tillväxt krävs en god planbe-

redskap både för bostadsändamål och industri/handelsetablering. Ett flertal detaljplaner, bl.a. i 

Arbrå, känns inaktuella och behöver uppdateras. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer även fortsättningsvis att fokusera på strategisk samhälls-

planering där samtliga verksamhetsgrenar inom kontoret kommer att vara delaktiga. Ett ökat 

samarbete med våra grannkommuner känns som en framgångsfaktor för att kunna behålla 

kontorets höga kompetens inom flera områden. 
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10 Överförmyndarnämnden 

10.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Kent Hedberg 

Antal ledamöter: 3 

Förvaltningschef: Gun Hedlund 

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-

nämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,förvaltares och gode mäns för-

valtning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.  
 

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta 

sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. 

 

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. 

Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan 

överklagas hos Tingsrätten. 

 

Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun har beslutat att ingå i ett samarbete kring överför-

myndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam Överförmynda-

renhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus. 

10.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Trenden som upplevts de senaste åren är att behovet av gode män ökar. Uppdragen kräver 

mer tid och huvudmännen saknar i större utsträckning möjlighet att själva betala arvode och 

kostnadsersättningar. 

Även mottagandet av ensamkommande barn ökar och prognosen för 2015 visar på en stigande 

kurva. Handläggningen av dessa ärenden är flera gånger mer tidskrävande än ett vanligt god 

mansuppdrag. Flertalet arbetsuppgifter kommer att under 2015 överföras från Tingsrätten till 

Överförmyndaren i utredningen av godmanskap och förvaltarskap. 

Dessa förändringar har under året arbetats med samt en effektivisering av verksamheten för 

att anpassa oss till dessa förändringar. Ett anspråk på att få anställa ytterligare en har under 

året framförts för att kunna fortsätta att jobba utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv. 

10.3 Kommentarer till budgetavvikelser 

 Utfall 2014 Budget 2014 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 2014 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 2013 

Överförmyndarnämnden -3 421 -3 472 51 -181 

 -3 421 -3 472 51 -181 

Verksamhet 132 visar ett underskott då alla kostnader inte är återsökningsbara från migrat-

ionsverket. Preliminärt underskott på 147 000 kr beräknas då återsökningen från Migrations-

verket inte är gjort för fjärde kvartalet 2014. Ett bidrag på 15 000 kr/placerad ungdom bokför 

på detta konto som en intäkt men är egentligen tänkt ett bidrag för överkostnader. Detta bi-
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drag delas med socialtjänsten. 

Verksamhet 133 visar i år ett överskott på 145 000 kr. Detta då kommunen inte 2014 behövt 

stå för arvode i samma utsträckning som prognostiserat. Denna del av budgeten är otroligt 

svår att prognistisera då arvodesbesluten tas utifrån förutsättningarna år från år, det vill säga 

hur stort blir arvodet samt är det huvudmannen eller kommunen som betalar. 

10.4 Framtidsbedömning 

Bollnäs och Ovanåker kommer 2015-2018 verka i en gemensam nämnd. Mottagandet av en-

samkommande barn har under 2014 ökat och prognosen för 2015 visar ytterligare en ökning 

av mottagandet. Från 1 jan 2015 kommer tingsrätten att ”skjuta över” arbetsuppgifter på 

Överförmyndarverksamheten i form av förelägganden att inhämta information och utredning i 

ansökningar av godmanskap och förvaltarskap vilket ökar arbetsbelastningen. 
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11 AB Bollnäs Bostäder 

Ordförande: Ulf Nyren 

VD: Lars Åsberg 

  

Verksamhet 
Bollnäs Bostäder redovisar för år 2014 en vinst på 13,3 mkr före och 10,5 mkr efter boksluts-

dispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 233,1 mkr . 

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 

68,3 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 63,8 mkr och inventarier för 4,5 mkr. Dessu-

tom har det investerats 0,4 mkr i immateriella anläggningstillgångar. 

Med anledning av att bolaget genomfört ett antal större investeringsprojekt har en nyupplå-

ning med 40 mkr gjorts, vilket betyder att den totala låneskulden till banker numera är 

550 mkr. 

Räntekostnaden för året har till banker varit 16,4 mkr och borgensprovision till kommunen 

2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskif-

tet till 11,9 mkr. 

Kostnaderna för reparationer har uppgått till 19,6 mkr. Bolaget har under året satsat 42,7 mkr 

i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 15,8 mkr lägenhetsunderhåll. 

Hyrorna för bostäder och lokaler höjdes med 1,4 procent från 1 januari 2014. För garage, car-

portar och parkeringsplatser höjdes hyrorna med 20 kronor per månad. Detta har inneburit en 

hyresintäktsökning på totalt 1,6 %. För de lokaler som har indexavtal höjdes hyrorna med i 

respektive avtal angivna index. Detta har betytt ökade intäkter för bolaget med knappt 4 mkr. 

Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per 

år. Nämnda hyresrabatt har funnits i sju år och för 2014 utgjorde den cirka 400 tkr fördelade 

på210 hyresgäster. 

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 58. Detta motsvarar 1,5 % av lägenhetsbestån-

det. Vid motsvarande tidpunkt året innan var antalet 51 eller 1,3 %. Hyresbortfallet för out-

hyrda lägenheter och lokaler uppgick till totalt 4,6 mkr. 

En ny affärsplan har tagits fram under 2014 (se Måluppfyllelse). 

Innehavet av förvärvad mark vid Myrbäckskroken i Bollnäs omfattar nu mera än åttatusen 

kvadratmeter. Detaljplanearbetet pågår och kan leda till en antagen plan under 2015. 

Den första etappen på Säversta är klar och inflyttning har skett i oktober (se Investeringar). 

En fortsättning på exploateringsplanerna på Säversta Östra har påbörjats. 

Byggrätten väster om Nygatan, Bro 5:31, i Bollnäs, har sålts till HSB Gävleborg som har på-

börjat en nyproduktion av ett flerbostadshus i ungefär samma storlek som Sundsbro. 

På Ren 30:480 har mark förvärvats av Bollnäs kommun i samband med att bolaget påbörjat en 

nyproduktion av en förskola (se Investeringar). 

I kommunen diskuteras det om satsningar i Arbrå där Bollnäs Bostäder är en viktig part. Bo-

laget har därför under året gjort en marknadsundersökning i form av en enkät som har skickats 

ut till 2.200 hushåll i Arbrå och Vallsta. Efter utvärdering av enkäten har bolaget sett att det 
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finns intresse till olika satsningar som till exempel nyproduktion av lägenheter. Bolaget har 

börjat se över möjligheter för markförvärv för en eventuell nyproduktion. 

Fastighetsunderhåll som har utförts under 2014 är bland annat fönsterbyten och fasadarbeten 

på Kvarnvägen 2-4 och renovering av balkonger på Hedhamregatan 9-11 i Bollnäs. Värmeå-

tervinning och rörinfordring av avlopps- och dagvattenledningar har påbörjats under hösten i 

kvarteret Ljungheden 2, Kvarnvägen 9-15. Fasadrenovering har utförts i kvarteret Bofinken i 

Arbrå, fasad- och fönsterarbeten har utförts på Östra Stationsgatan 16 i Bollnäs och på 

Ängslunda i Arbrå. Tak har bytts i kvarteret Bofinken i Arbrå samt en mindre del har bytts på 

Hällagården i Kilafors. Regnvattensystem har bytts på Långnäsvägen 5 i Bollnäs. Trapphus-

målning har utförts på Hambogatan 14, Hambogatan 8 och Kilbygatan 6 i Kilafors. Detta har 

även utförts på Storgatan 20 i Arbrå, på Kvarnvägen 9-15 och på Östra Stationsgatan 20 i 

Bollnäs där även mattor bytts ut i trapphuset. Invändig målning har gjorts i Gärdesgallerian 

och i delar av allmänna utrymmen på Hamrelund i Bollnäs. Hissarbeten har utförts i fastig-

hetsbeståndet, bland annat på Östra Stationsgatan 20 B och på Kvarnvägen 9-15 i Bollnäs, på 

Ängslunda i Arbrå och på Hällagården i Kilafors. I kvarteret Vängåvan har byte av pivåföns-

ter utförts under 2014. Byte av låssystem har utförts på Hällagården i Kilafors och i kvarteret 

Bläckhornet i Bollnäs. Bolaget har medverkat i ett kommunprojekt i Kilafors där en stor lek-

plats har anlagts. En rad upphandlingar som avser entreprenadtjänster har gjorts under året. 

Tre av bolagets medarbetare, bolagets elansvarige och två bovärdar, har gått i pension under 

våren/försommaren. Nya medarbetare har rekryterats till alla tre tjänsterna. Under hösten har 

ytterligare en medarbetare, bolagets personal- och utbildningsansvarig, gått i pension. Därav 

har en organisationsöversyn gjorts inom avdelningarna Ekonomi & administration och Kund-

center. Den nya organisationen har trätts i kraft den 1 september. I november valde bolagets 

Bostadskonsulent att avsluta sin anställning för att byta arbete. En internrekrytering har gjorts 

och en av bolagets tidigare bovärdar arbetar nu som Bostadskonsulent. På grund av detta och 

för att förstärka organisationen har det rekryterats två nya bovärdar från och med den 1 janu-

ari-15. En ny medarbetare har även rekryterats till Kundcenter från och med den 16 februari-

15 (se Måluppfyllelse). Under året har bolaget haft sju praktikanter varav fyra är kvar vid 

årets slut. 

Bolaget hade vid årets slut 36 medarbetare, 15 kvinnor och 21 män, med tjänster motsvarande 

39,6 årsarbeten. Genomsnittsåldern var 49 år och den genomsnittliga anställningstiden var 

drygt 19 år. Sjukfrånvaron för 2014 var 4,3 %. För 2013 var sjukfrånvaron 1,2 %. Det högre 

talet för 2014 beror på att bolaget hade några långtidssjukskrivningar, vissa var planerade och 

vissa var oplanerade. 

Kompetensutveckling i form av utbildningar, föreläsningar och studiebesök har skett under 

året. 

En utvecklingsdag för alla medarbetare genomfördes i december för att tillsammans gå ige-

nom den nya affärsplanen. Journalisten och författaren Per Brinkemo har föreläst en halvdag 

för alla medarbetare om somalier i diaspora, somalisk kultur och om vägar till integration. I 

dagsläget är detta högaktuellt då bolagets medarbetare i vardagen arbetar med integrationsfrå-

gor och hur dessa kan förbättras och utvecklas. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljö-

arbetet har en kostföreläsning med Viola Adamsson genomförts för alla medarbetare och en 

utbildning i kommunikation, service och bemötande har genomförts för bolagets bovärdar. 

Miljö 
Kontinuerligt görs åtgärder för energibesparingar i beståndet. Bland annat i gemensamma 
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tvättstugor byts torkutrustningar och tvättmaskiner ut till mer energisnåla. Även motorvär-

mare byts ut till mer energisnåla. Äldre armaturer byts ut till nya. Utomhus fasas kvicksilver-

lampor med 125 watt ut till kvicksilverfria ljuskällor med förbrukning från 20 till 35 watt. 

Entré- och gårdsbelysningar åtgärdas för att skapa trygga utemiljöer. Inuti beståndet byts äldre 

armaturer ut till lågenergilampor och närvarostyrning. Bolaget har varit med i kampanjen 

Halvera Mera där en förstudie i energieffektiva åtgärder har gjorts för kvarteret Bonden. För-

hoppningen är att bolaget kan använda resultaten från denna förstudie även på andra fastig-

heter i beståndet. Radonmätningar har utförts under året och under eldningssäsongen 

2013/2014 har radonmätningar skett i cirka 100 lägenheter. Två gemensamma miljöhus har 

byggts i Kilafors för hyresgästerna på Knöttasvägen, på Hambogatan 8 och Kilbygatan 6. I 

Arbrå har tre miljöhus byggts för hyresgästerna på Videt 1-4, Hälsingegatan 53-61 och kvar-

teret Åsparken. Medarbetarna arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från bola-

gets servicebilar. 

Miljömålen för 2014 har utvärderats, se nedan under Måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 
Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och processer, Medbor-

gare/Kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi samt Medarbetare. 

En avstämning av det balanserade styrkortet har gjorts. (not: ”Resultat balanserade styrkort 

2014”). Målen uppnås i princip fullt ut. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen – och 

med anledning av årets höga sjukskrivningstal bedöms inte perspektivet ”Medarbetare” som 

uppnått. 

Balanserade styrkortet 2014 

 

I ägardirektiven från 2013 är en av de större utmaningarna nyproduktionsmålet som är satt till 

90 nya lägenheter mellan 2013-2016. I den långtidsplanering bolaget upprättat uppnås detta 

mål. Under 2014 färdigställdes 56 lägenheter (Sundsbro och Säversta). Samtidigt påbörjades 

ett nytt byggprojekt för 32 lägenheter (Säversta Östra). 

När bolaget planerar lägenheter är det behovet som styr – att anlägga en helhetssyn på kom-



 
 

 

sida 117 
 

 

 

munen och se till samtliga målgruppers behov är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. 

Hushållens socioekonomiska status i kommunen väger också tungt i bedömningen. Av riktlin-

jerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett 

varierat bostadsutbud. Detta speglas i det pågående och planerade byggnadsprojekten – som 

skiljer sig åt i såväl produktionskostnad som tänkt målgrupp. 

Bolagets miljömål för 2014 har utvärderats. Nio av de tio miljömålen har uppfyllts under året. 

Ett mål har till viss del uppfyllts. 

Det pågår oavbrutet ett utvecklingsarbete i bolaget för att utföra det allmännyttiga uppdraget 

klokt, effektivt och mer ekonomiskt samtidigt som hyresgästerna skall uppleva bättre service 

och högre trivsel. Inom avdelningen för Kundcenter genomfördes 2014 en förändring där ut-

hyrningsdetaljen förstärktes och arbetssätten sågs över. Åtgärden var en del i bolagets tanke-

sätt om ständiga förbättringar och anpassningar till nya tider. 

2014 slutfördes ett arbete med en ny affärsplanering för bolaget. Detta var ett angeläget ar-

bete. Bolaget har krav och förväntningar på sig; från ägare, kund, lagstiftning och närsam-

hället. Dessa krav är inte alltid lätta att tolka. Arbetet med affärsplaneringen har resulterat i att 

samtliga formaliserade styrdokument sammanfattats till ett uppdragsdokument med en tillhö-

rande strategi – företagets affärsplan. 

Kommentarer till utfall och prognos 
Vakanserna har ökat marginellt jämfört med år 2013, men hamnade trots det bättre än progno-

sen. Tack vare en mild höst och förvinter och minimalt med snöröjning och sandning, har 

värmekostnaden och kostnaden för fastighetsskötsel klart understigit prognosen. Även kost-

naden för el ligger under det som först antogs. Tack vare detta har bolaget haft möjlighet att 

utföra extra underhållsinsatser så att nivån för underhåll hamnade på 166 kr/kvm. 

Räntekostnaden har hamnat strax under budgeten tack vare att de rörliga räntorna har legat 

lägre än budgeterat. Bolagets vinst på 13,3 mkr är över det budgeterade resultatet på 8,0 mkr. 

Soliditeten utgör vid utgången av 2014 cirka 19 % vilket överstiger det i ägardirektivet an-

givna kravet på 15 %. 

Framtidsbedömning 
Den globala konjunkturen vägrar fortfarande att ta fart trots att centralbankerna vidtar åtgär-

der för att undvika deflation. Återhämtningen i världen tar längre tid än väntat. Den försiktiga 

optimism från 2014 finns dock fortfarande kvar; i synnerhet kring USA som uppvisar goda 

siffror i sysselsättningsstatistiken. 

Sverige uppvisar inte några tecken på att falla ner i en deflationsspiral. Inflationen är lägre än 

Riksbankens mål men lönerna stiger fortfarande stadigt och resursutnyttjandet har normali-

serats efter krisen. 

Bollnäs kommun har de senaste åren uppvisat en stabil befolkningsutveckling, men liksom 

övriga kommuner i Gävleborgs län är arbetslösheten högre här än riksgenomsnittet. Det är 

framförallt ungdomar och invånare från främmande länder som har svårt att ta sig in på ar-

betsmarknaden. 

Så länge befolkningsutvecklingen i kommunen är stabil bedömer bolaget att det finns ett be-

hov av nyproduktion av ändamålsenliga lägenheter som uppfyller dagens krav. Därför jobbar 

bolaget tillsammans med kommunen för att erhålla god planberedskap. Kortsiktigt ser det 

ganska bra ut. Säversta etapp II, Sundsbro etapp II och snart Myrbäckskroken är fastigheter 

värda att nämna som ligger i planering. I framtiden närmar sig bolaget både Arbrå tätort och 
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kvarteret bredvid Karlslunds Servicecenter (Broddlägret). 

I det korta tidsperspektivet är bedömningen att bolaget även fortsättningsvis kommer att upp-

visa ett gott resultat. Ett problem bolaget påtalade förra året - de stora lokal- och lägenhets-

uppsägningar kommunens särskoleverksamhet aviserade – har bolaget manövrerat väl. 

Arbrå och Kilafors riskerar att på längre sikt uppvisa högre vakansgrad än kommunsnittet. 

Den lokala urbaniseringen från kommundelar till tätorten kan dämpas med klok samhällspla-

nering. Det lokala utvecklingsprojekt som startats i Arbrå av bolaget är fortfarande aktiverat. 

Målbilden är bland annat att öka tillgängligheten med en modern nyproduktion av ett flerfa-

miljshus. Bolaget inväntar en ny detaljplan. 

Bolagets verksamhet i övrigt följer i stort det som planerats. 2015 kommer den nya förskolan 

på Ren att invigas. Byggstart för Säversta etapp II skall ske. Ljungheden skall fasadrenoveras 

och samtidigt få bättre isolering och ny färgsättning. 

Visionen att utveckla Karlslunds Servicecenter lever vidare. Markförvärvet av ca 6 000 m² 

råmark invid Broddlägret skall slutföras 2015. Tillsammans med kommunen planerar bolaget 

för framtiden och de äldre. 

För en mer detaljerad lista över kommande projekt och händelser av vikt i framtiden hänvisar 

bolaget till Affärsplan 2015. 

Investeringar 
Passivhuset Sundsbro invid Scandic Hotell invigdes den 3 april. Representanter från bostads-

bolaget tillsammans med representanter från bland annat Riksdagen, SABO och kommunen 

deltog i invigningen. Ett seminarium i Energieffektivt byggande & miljö hölls i samband med 

detta. Inflyttning i de 24 lägenheterna har skett under mitten av april. Huset är just nu enligt 

uppgift Sveriges nordligaste flerbostadspassivhus. Att det dessutom både är passivhus och 

miljöcertifierat som miljöbyggnad Guld gör det än mera unikt. 

På Säverstaområdet har etapp I, en nyproduktion med 32 lägenheter, genomförts. Dessa hy-

resrätter, 16 lägenheter om 2 rok (53 m²) samt 16 om 3 rok (70 m²), har byggts i fyra vinkel-

hus i två våningar med hiss och åtta lägenheter per hus. Boendekonceptet heter BoKlok, där 

Skanska och IKEA har kombinerat sina erfarenheter av att bygga hus och att inreda dem till 

människor som vill bo bra i ett eget hem till en bra peng. Som ett led i företagets miljötänk 

har husen separat mätning av hushållsel och varmvatten. I september anordnades ett välbesökt 

Öppet Hus. Lägenheterna stod inflyttningsklara i oktober 2014. 

Bolaget har fått ett uppdrag av kommunen att bygga en förskola i Ren i Bollnäs och byggstart 

har skett under oktober. Utformningen av förskolan har tagits fram i samråd med personal 

från barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, teknik-, fritids- och ser-

viceförvaltningen samt bostadsbolaget. Det blir ett minienergihus i två plan, en modern för-

skola som klarar dagens miljökrav. Totalt ryms fyra avdelningar med plats för upp till 

20 barn/avdelning. Om allt går enligt planerna ska det vara inflyttningsklart i oktober 2015. 

Kommunen kommer att hyra lokalerna av bolaget. 
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12 Bollnäs Energi AB 

Ordförande Bertil Hulth 

Vd Mikael Strandberg 

  

Sammanfattning av perioden 1 januari 2014 - 31 december 2014 

 Året 15 % varmare än normalt 

 9,1 miljoner kronor i minskade värmeintäkter 

 1,4 miljoner kronor i minskade elintäkter 

 Anslutning av 34 fastigheter till fjärrvärme 

 Ytterligare 677 fastigheter har tillgång bredband via fiber 

 1000 Mbit/sekund i fibernätet 

2014 var det varmaste året, globalt sett sedan mätningarna startade 1880. I Bollnäs var året 

15 % varmare än ett normalår. Detta har medfört att intäkterna från fjärrvärmen understeg 

budget med c:a 9,1 Mkr. 

Priset på el som producerats i Säverstaverket har även det varit mycket lågt i förhållande till 

tidigare år. Orsaken till det låga elpriset är stor tillgång på elproduktion samtidigt som lågkon-

junkturen gjort att industrin inte efterfrågar lika mycket el som tidigare. Elintäkterna under-

steg budget med c:a 1,4 Mkr. 

Fjärrvärmenätet i Arbrå har byggts ut i den södra delen av tätorten. 18 nya fastigheter (små-

hus) har anslutits. I Bollnäs har främst förtätning av redan utbyggda områden skett. Där har 15 

nya fastigheter anslutits. Det nya flerfamiljshuset som HSB bygger vid Ohnbacken är ett av 

dessa. I Kilafors har en fastighet anslutits. 

Utbyggnaden av fiber till privata fastigheter har fortsatt inom Bollnäs tätort. Under året har 

Björktjära färdigställts i och med utbyggnaden i den östra delen. Dessutom har samtliga fas-

tigheter inom Brånan och Höglunda nu möjlighet till anslutning till fibernätet. Av totalt 677 

fastigheter som erbjudits anslutning har 345 valt att ansluta sig redan från start. Övriga har 

fiberslangen vid tomtgräns. När fastighetsägaren beslutar sig för att ansluta sig till fiber tar det 

c:a två veckor till anslutningen är klar. 

Under 2014 uppgraderades dessutom hela fibernätet för hastigheter upp till 1000 Mbit/s. 

Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har uppfyllts: 

Mål Resultat 

Mäta kommunmedborgarnas kännedom om Bollnäs 

Energi med en enkät. 

Enkätundersökning genomförd. Redovisas för styrel-

sen i februari 2015. 

Antal nya fjärrvärmeanslutningar 2014 skall vara 

minst 30 st. 

34 st nya anslutningar 

Minst 10 nya serviceavtal under 2014. 68 nya serviceavtal 

Minst 200 nya bredbandskunder under 2014 345 nya fiberanslutningar varav 229 nya bred-

bandskunder. 

I de områden som bredband med fiber är utbyggd 

skall minst 50 % av hushållen vara ansluten. 

Resultat 51 %. 
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Mål Resultat 

Ge möjlighet till minst 2 praktikplatser. 6 praktikplatser har tillhandahållits under året 

Oljan skall för 2014 utgöra högst 2 %, normalårskor-

rigerad, av bränslemixen. 

Oljeandel 0,8 %. 

Bolagets ska självfinansiera sina investeringar. Målet uppfyllt 

Amortera minst 10 mkr under 2014 Minskat koncernkrediten med c:a 13 Mkr 

Upprätta friskvårds- och utbildningspolicy under 

2014. 

Målet uppfyllt 

Minst 10 % av kunderna ska ha e-faktura 2014. Målet uppfyllt 

Införa uppföljningssystem på hemsidan. Målet uppfyllt 

Minst en gemensam aktivitet med ett annat bransch-

företag i länet. 

Bl.a. lednings- o ekonomifrågor med Söderhamn 

Nära AB 

 

 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har delvis uppfyllts:   

Mål Kommentar Konsekvens 

Bolaget skall uppvisa ett rörelsere-

sultat som är minst 13 % av netto-

omsättningen. 

På grund av minskade intäkter 

blev utfallet 12,2 %. 

Negativt resultat. 

Senast under 2014 skall Säversta-

verkets gamla styrsystem, Sie-

mens, vara överflyttad och driftsatt 

i nya ABB systemet. 

På grund av kostnadsbesparing har 

vissa delar av överflytten skjutits 

fram. 

Ej högprioriterade delar styrs av 

äldre datorsystem. Arbetet fortsät-

ter 2015. 

Senast under 2014 skall alla fjärr-

värmemätare läsas av med auto-

matik. 

På grund av resursbrist återstår det 

några mätare som läses med bilbu-

ren avläsningsterminal. 

Något extraarbete i samband med 

mätaravläsning. 

 

 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har inte uppfyllts: 

Mål Kommentar Konsekvens 

Ta fram beslutsunderlag 2014 för 

alternativa taxor från 2015. 

På grund av resursbrist har inte 

tillräckligt faktaunderlag kunnat 

samlas in. 

Nuvarande taxekonstruktion forts-

ätter att gälla tills vidare. 

Samlokaliserad administration Svårighet att hitta lämpliga lokaler 

för bolaget alternativt delar av 

Teknik, Service o Fritidsförvalt-

ningen. 

Försämrad möjlighet till administ-

rativ samordning inom bolaget. 

Frågan har dock lösts i början av 

2015. 

Personalnärvaron vid personalmö-

ten skall vara minst 75 % i genom-

snitt 

Utfall 64 %. Styrelsen har beslutat att nya 

kommunikationsvägar internt ska 

utredas för att säkerställa att per-

sonalen nås av ledningens inform-

ation. 
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Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 
Verksamhetens resultat, före nedskrivning av aktieinnehav i Samkraft, bokslutsdispositioner 

och skatt, blev -1,4 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat överskott på 3,0 miljoner 

kronor. Till stor del beror det på den varma väderleken under året. El- och fjärrvärmeintäkter-

na har minskat totalt med 10,5 miljoner kronor. Bredbandsverksamheten redovisar ett positivt 

resultat på c:a 1,5 miljoner medan fjärrvärmeverksamheten redovisar ett negativt rörelseresul-

tat på 2,9 miljoner kronor. 

Bolaget har under året ändrat redovisningsprincip avseende intäktsredovisning av mottag-

ningsavgifter. Tidigare princip innebar att intäkt bokades vid mottagande av avfall. Ny princip 

innebär att intäkt bokas vid förbränning av avfall och att en lagerskuld bokas upp vid motta-

gande av avfall. 

Den nya principen ger bolaget en mer rättvisande redovisning då matchning kan ske mellan 

intäkterna och kostnader som är kopplade till förbränningen av avfallet. Redovisningsmässigt 

minskas det egna kapitalet med värdet på lagret den 2014-12-31 med 6,2 miljoner kronor. 

Efter bokslutsdispositioner och skatt hamnar resultatet på +0,3 miljoner kronor. 

Investeringar 
De investeringar som gjorts under året är främst utbyggnad av fibernätet inom Bollnäs tätort 

och utbyggnad av fjärrvärmenätet i Arbrå och Bollnäs. Dessutom har bl.a. en ny oljecistern 

börjat byggas vid Säverstaverket. Den förbereds för att kunna lagra biologisk olja. Den totala 

investeringsnivån uppgår till 19,4 miljoner kronor. Av dessa stod bredband för 12,5 miljoner 

kronor. Ett överskridande av bredbandsbudgeten förklaras av tidigareläggning av utbyggnad 

på Sävsberg med anledning av gatuenhetens underhållsåtgärder på bl.a. Torsbergsgatan. Dess-

sutom fakturerades asfaltarbeten för åren 2012 och 2013. 

Personalredovisning 
Under året har bolagets drabbats av några långtidsjukskrivningar som inte varit kopplade till 

arbetet. En medarbetare avled tyvärr efter en kort tids sjukdom i slutet av året. Undantaget 

långtidsjukskrivningarna blev sjukfrånvaron 1 %. 

Bolaget har haft 30 anställda. Under de närmaste tre åren kommer tre medarbetare att uppnå 

pensionsåldern, 65 år 

Internkontroll 
Vid den årliga genomgången av internkontrollplanen har inga anmärkningar konstaterats. 

Samtliga kontrollpunkter förutom en har kunnat genomföras. Styrelsen har deltagit i upprät-

tande av riskanalys som grund för 2015 års kontrollplan. 

Framtidsbedömning 
De kommande åren kommer utbyggnad av fibernätet vara mest aktuellt. Bollnäs tätort färdig-

ställs 2015 i och med utbyggnad på Sävsberg och Säversta. Dessutom kommer Kilafors tätort 

att byggas ut. Det råder stor osäkerhet om det kommer finnas statliga stöd att söka för fiberut-

byggnad. Bollnäs Energi bygger utan bidrag i de områden som nämnts ovan. 

Utvecklingen på elpriset har stor betydelse för framförallt vindkraften i landet. Samkraft AB 

brottas med ekonomiska bekymmer med anledning av detta. Därför har Bollnäs Energi beslu-

tat att skriva ner värdet på aktieinnehavet i Samkraft AB med 5,8 Mkr. Återstående värde 

motsvarar ägarandelen mot bolagets egna kapital. 
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13 Bollnäs Ovanåker Renhållning AB 

Ordförande: Mats Löwenstein 

tf VD Lars-Olov Södergårds 

  

Sammanfattning av perioden 1 januari 2014 - 31 december 2014 
En ny avfallsplan gällande åren 2015-2020 har antagits. Där kommer insamling av matavfall 

att bli en av de viktigare förändringarna. Insamlingen är tänkt att påbörjas under 2017. 

Den nya reningsanläggningen för lak- och dagvatten har färdigställts under året och kommer 

att tas i drift fullt ut under våren. 

Leverans av färdigkrossat bränsle till Bollnäs Energi uppgick till drygt 60000 ton vilket var 

enligt prognos. 

Avfallsmängder till återvinning vid återvinningscentralerna har ökat under året. Kundernas 

attityd till återvinning förbättras kontinuerligt. I återbrukshuset på Bollnäs ÅVC lämnades 

under 2014 drygt 80 ton för återanvändning. Leksaksbytaraktiviteter har arrangerats i Bollnäs 

och Ovanåker där totalt 380 barn bytt 1100 leksaker. 

Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 
Samtliga perspektiv i bolagets styrkort uppnår grönt ljus vid sammanfattad bedömning även 

om vissa mål inte har nåtts eller kunnat mätas. Enligt Avfallsenkäten som senast genomfördes 

under 2013 är det positiva omdömen från medborgarna om avfallshantering i stort och om 

återvinningscentralerna. Målsättningen att ta emot 40 studiebesök på anläggningen har inte 

varit praktiskt möjlig att nå. I den medarbetarenkät som genomfördes under 2014 framkom 

försämrade värden bl. a avseende delaktighet, men där finns tro på förbättringar under kom-

mande år. 

Att förebygga uppkomst av avfall och att öka graden av återvinning är viktiga målsättningar 

för BORAB, med dessa mäts huvudsakligen med plockanalyser vilka inte kan genomföras 

varje år. 

Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 
BORAB uppvisar ett resultat efter finansiella kostnader som är 1,6 mkr bättre än budget. Den 

viktigaste förklaringen är att bolaget infört regelverket för K3 vilket minskat avskrivningarna 

för året med ca 1,4 mkr. 

På intäktssidan överstiger mottagningsavgifter från verksamhetsavfall och intäkten från utle-

vererat skrot budgeten. Personalkostnaden är högre än budgeterat till följd av förändringar på 

ledningssidan. Nödvändiga åtgärder på ÅVC och ÅVS har inneburit högre kostnad än i bud-

get på dessa poster. Färre aktiviteter på informations- och marknadssidan har där lett till lägre 

kostnad än planerat. Även årets elkostnad är lägre än budget. 

Investeringar 
Reningsanläggning för lak- och dagvatten har färdigställts under året. Investeringen som upp-

går till 26,6 mkr inkl. projektering är en följd av Länsstyrelsens tillståndskrav för verksamhet-

en. Entreprenör är L Hammarströms Trädgårdsanl. AB. Till följd av den stora investeringen 

har likviditeten tryggats med extern finansiering. 

Personalredovisning 
Medelantalet anställda är 22, varav 5 kvinnor. Medelålder är 45 år med en jämn fördelning. 
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Sjukfrånvaron har ökat från 2,2% år 2013 till 6,7%. 

Internkontroll 
Under året har en genomgång av risker i verksamheten gjorts där sannolikhet och konsekven-

ser bedömts. En internkontrollplan har fastställts av styrelsen. Rutiner för brandskydd och 

mottagningskontroller är viktiga för att säkra verksamheten och arbetsmiljön. Arbetet med 

förebyggande åtgärder pågår ständigt inom dessa områden. Ett arbete för att säkerställa att 

samtliga abonnenter debiteras rätt renhållningstaxa har påbörjats under året. 

Framtidsbedömning 
BORAB står inför flera utmaningar och utveckling av verksamheten under de närmaste åren. 

Ny upphandling av avfallsinsamling genomförs under våren 2015 för att börja gälla från år 

2016. I samband med detta kommer BORAB att ta över den kundtjänst och fakturering som 

tidigare skötts av entreprenören. 

Utredning avseende samverkan om matavfallsinsamling och rötning/biogastillverkning har 

påbörjats. 

Intrimning av den nya reningsanläggningen kommer att ske då bl a ett kontrollprogram tas 

fram. Slutliga villkor kommer att fastställas runt år 2020. 

Sluttäckning av den tredje och slutliga etappen av deponin kommer att genomföras under 

2016-2017. 

BORAB kommer att vara ett aktivt företag inom den utveckling som pågår inom avfalls-

branschen. 
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14 Helsinge Vatten AB 

Ordförande Mats Löwenstein 

VD Ylva Jedebäck Lindberg 

  

Sammanfattning av perioden 1 januari 2014 - 31 december 2014 
Helsinge Vattens uppdrag är bland annat att ansvara för distribution och rening av vatten samt 

drift, skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar. 

Även under 2014 har en del extra underhåll lagts på vattenledningsnätet i Kilafors för att mi-

nimera störningarna med missfärgat vatten. I augusti påbörjades arbetet med markoxidations-

anläggningen vid Västansjö vattentäkt och Lötens vattenverk. Ett nytt tillstånd för verksam-

heten vid avloppsreningsverket i Häggesta blev klart i oktober och detaljprojekteringen för 

ombyggnationen av verket har fortsatt under året. Ledningsnätsrenoveringar har genomförts 

på flera håll i samarbete med gatuplanerna i båda kommunerna. Styrdatorn för va-verk i Boll-

näs kommun har uppgraderats under hösten och successivt kommer de olika anläggningarna 

att anpassas och läggas in i det nya systemet. I Ovanåker pågår förberedelserna för en flytt av 

vattenverket i Svabensverk och anläggandet av ett nytt reningsverk i Långhed. 

En jämställdhetsplan för perioden 2015-2018 antogs i december 2014. 

I Bollnäs har Helsinge Vatten tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och teknik-, ser-

vice- och fritidsförvaltningen arbetat med framtagandet av en va-plan. Detta fortsätter under 

det kommande året. 

Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 
Uppföljning av Helsinge Vattens styrkort för 2014 ger grönt ljus för de tre perspektiven ”Ar-

betssätt och processer”, ”Utveckling, välfärd och tillväxt” samt ”Medarbetare”. Perspektivet 

”Ekonomi” har mål och mätetal i respektive ägarkommuns tekniska nämnders styrkort och 

redovisar därför vitt. Perspektivet ”Medborgare” redovisar betyget gult. 

Arbetssätt och processer: Kommunövergripande arbetsplatsträffar hålls inom alla enheter. 

Styrelsen genomförde ett studiebesök vid Västansjö vattentäkt i september. 

Medborgare: Antalet unika besökare på hemsidan uppvisar en ökning med 25 % under 2014 

jämfört med 2013. Dricksvattnet har fått bedömningen tjänligt med anmärkning vid ett fåtal 

provtagningar i respektive kommun under 2014. Inga prover har gett resultatet otjänligt. En-

staka prover på utgående vatten från några av avloppsreningsverken har överskridit gränsvär-

det för BOD eller fosfor. Vid avloppsreningsverket i Långhed har fyra provsvar, med ca tre 

månaders intervall, överskridit gränsvärdet för fosfor. Under 2015 ska ett nytt reningsverk 

anläggas i Långhed. 

Utveckling, välfärd och tillväxt: Många samarbeten/nätverk pågår med andra va-bolag, kom-

muner eller andra företag/organisationer. 

Medarbetare: Samtliga utvecklingssamtal har genomförts under 2014. Medarbetarenkäten för 

2014 genomfördes januari 2015, där svarade 94 % att de kände till målen för Helsinge Vat-

tens verksamhet. För påståendet ”Är i helhet nöjd med min arbetssituation” har betyget ökat 

ytterligare något från föregående år och det samlade betyget är 5,47 på en skala 1-6. 

Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Re-
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sultatet av VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas bokslut. 

Avvikelser mot budget att nämna är: 

 Uppgradering styrdator Häggesta +1 Mkr, ej budgeterad. 

 Entreprenad för driften drog över totalt +800 Tkr mot budget. Varav asfalteringskost-

nader 400 Tkr och tillståndskostnad Häggesta reningsverk 400 Tkr. 

 Elkostnad för verk Bollnäs fick ett lägre utfall mot budget, -400 Tkr. 

 Personalkostnaden blev knappt -400 Tkr lägre på grund av föräldraledig personal samt 

avgångar med ersättningsglapp på grund av rekryteringsprocess. 

För att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras driftbidraget mot utfall driftskostnader i 

verksamheten gällande Bollnäs. Regleringen blev 642 Tkr som Helsinge Vatten återbetalar 

för 2014. 

Investeringar 
Under sommaren och hösten har anläggandet av markoxidationsanläggningen i Västansjö 

/Löten (Kilafors vattenverk) pågått. Idrifttagning sker i januari 2015. Anläggandet av nya 

borrhål i Glössbo vattentäkt fick avbrytas under sommaren då Bollnäs kommun inte kom 

överens med markägarna om servitut för de nya borrhålen. Ny placering utreds och förhandlas 

fram under vintern 2014/2015 och förhoppningsvis kan borrning ske under sommaren 2015. 

Drygt 6 km av ledningsnätet i Bollnäs kommun sanerades under året. I Bollnäs åtgärdades 

berörda VA-ledningar bland annat längs Skogsvägen, Varpnäsvägen och Solbackavägen. En 

omdragning av huvudvattenledningen från tryckstegringsstationen vid Framnäs (gamla vat-

tenverket), under järnvägen och riksvägen och upp till Norrlandsvägen har skett under hösten 

och kommer att slutföras under början av 2015. 

Personalredovisning 
Helsinge Vatten har 34 tillsvidareanställda medarbetare. Under året har en säsongsanställning 

samt en praktikanställning också varit en del av verksamheten. Bland de tillsvidareanställda är 

4 kvinnor (11,8 %). Medelåldern var vid årets slut 49,5 år. Åldersfördelningen är följande: 

21-35 år – 3 personer 

36-50 år – 15 personer 

51-65 år – 16 personer 

Bland de enheter i Helsinge Vatten som jobbar i huvudsak inom Bollnäs va-verksamhet har 

den stora pensionsväxlingen skett de senaste åren. Av de 14 personer som arbetar på led-

ningsnät eller va-verk Bollnäs är endast en över 60 år. Inom Ovanåkers va-verksamhet pågår 

fortfarande pensionsväxlingen. Av de 10 personer som i huvudsak arbetar på ledningsnät eller 

va-verk Ovanåker är tre personer över 60 år, ytterligare tre är 58-59 år. 

Sjukfrånvaron har under året varit 1,49 % 

Internkontroll 
Helsinge Vatten har påbörjat framtagandet av en internkontrollplan. Kontroll har under 2014 

skett av köptrohet mot ramavtal, revision av räkenskaper och leverantörsfakturor. 

Framtidsbedömning 
VA-verksamheten står nu på tröskeln till en ekonomisk utmaning då stora investeringar utö-

ver den normala nivån har påbörjats under 2014 och kommer att fortsätta de närmaste åren. 

Avskrivningar på tidigare investeringar, ett tidigare överskott samt förhoppningsvis fortsatt 
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låga elkostnader gör dock att vi inte tror oss behöva höja taxan de närmaste tre åren. Drift-

budgeten är dock mycket beroende på räntenivån på investeringarna. 

Det nya tillståndet för Häggesta ARV, som börjar gälla i mars 2016, innebär hårdare gräns-

värden för utsläpp av organiskt material och fosfor. En skärpning av kraven är en del av arbe-

tet för att nå de nationella miljömålen om ”Giftfri miljö” och ”Ingen övergödning”. I tillstån-

det ställs också krav på ett långsiktigt planerat saneringsarbete av ledningsnätet för att minska 

tillskottet av ovidkommande vatten till avloppsreningsverket. 

Den planerade ombyggnaden i Glössbo innebär en säkrare placering av vattenuttaget från 

vattentäkten i händelse av en olycka längs riksväg 50. 

Helsinge Vatten har under 2014 tillsammans med Bollnäs kommun tagit fram den första delen 

av en va-plan. Va-planen, med dess innehåll av policy och strategi för va-verksamheten för 

både kommunala och enskilda anläggningar, kommer att bli en viktig del i den långsiktiga 

planeringen för Helsinge Vatten och Bollnäs kommun beträffande va-verksamheten. Där ska 

bland annat eventuell anslutning av nya områden prioriteras. 
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15 Revisorerna 

 
BOLLNÄS KOMMUN  
 
Till: 
Bollnäs kommun 
Kommunfullmäktige 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 
Bollnäs kommuns revisorer lämnar härmed redogörelse för sitt arbete och för an-
vändningen av 2014 års anslag. 
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, i enlighet med kommunal-
lagens bestämmelser, att efter granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 
år 2014, avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 
 
1. Verksamhet 
Kommunens fem revisorer har under år 2014 genomfört granskande och främjande 
revision inom ramen för god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget revis-
ionsreglemente. 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 bedöm-
ningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen 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 2014 har revisorerna genomfört följande granskningar: 

• gymnasieskolans ledning och styrning  

• IT-styrningen  

• översiktig granskning av den interna kontrollen  

• samgranskning med Landstinget Gävleborg och Gävle kommun  

- missbruks- och beroendevård 

• uppföljning av tidigare granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövning 

• delårsbokslut för 2014 

• årsredovisning för 2014 
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Revisorerna har därutöver följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet ge-
nom uppföljningar, granskningar och protokollsgranskningar samt genomfört stu-
diebesök. 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. 
 
Kontinuerliga möten har avhållits med KF´s presidium för informationsutbyte och 
avstämning av uppdraget. Träffar med revisionskollegorna i Ovanåker och Söder-
hamns kommuner har genomförts för erfarenhetsutbyte och gemensam planering. 
 
Revisorerna har haft 10 sammankomster under år 2014/2015. 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 2014 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 1 328 tkr. 
De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 1 328 tkr med följande 
fördelning (tkr): 
Arvoden   322 
Personalomkostnader      40    
Övriga kostnader             142 
Konsulttjänster                819 
Summa                    1 328 
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1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska

ställningen.

Kommunen lever upp till Kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-

b) avseende det enskilda året 2014. Däremot är vår bedömning att årets

balanskravsresultat inte räcker för att täcka tidigare års underskott. Vi bedömer

vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande

räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi konstaterar att målen som fullmäktige fastställt följs upp i årsredovisningen med

bedömt utfall för 2014. Vi bedömer att måluppfyllelsen för verksamheten, utifrån

återrapporteringen i årsredovisningen, är svag. Vi bedömer även den finansiella

måluppfyllelsen som svag.

Sedan föregående år har kommunen anpassat sig till följande normgivning utifrån

Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer:

 RKR:s rekommendation nr 13.2, Redovisning av hyres- och leasingavtal.

 RKR:s rekommendation nr 20, Redovisning av finansiella tillgångar och

finansiella skulder. Upplysning lämnas om genomsnittlig ränta,

räntebindningstid och upplåningens förfallostruktur.

Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor enligt

följande:

 RKR:s rekommendation nr 11.4 , Materiella anläggningstillgångar. Vi

rekommenderar att det påbörjas en översyn rörande hanteringen av

komponentredovisning.

Kommunen avviker från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar

enligt följande:

 RKR:s rekommendation nr 2.1. Särskild avtalspension och visstidspension.

 RKR:s rekommendation nummer 18, Intäkter från avgifter, bidrag och

försäljningar.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
I den Kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för

kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare

regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal

redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-

nämndens normering.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt Kommunallagen är ansvarig för

årsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas

på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt Kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

följande revisionsfrågor:

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat

avseende god ekonomisk hushållning?

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

 resultaträkning

 kassaflödesanalys

 balansräkning

 sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också

inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas

redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen

baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den presenteras i

årsredovisningen

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att

bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att

andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en

granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är

tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med

kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med

utgångspunkt i Sveriges yrkesrevisorers (SKYREV:s) utkast ”Vägledning för

redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA

(International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan

implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts

beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har

skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial

och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som

presenterades 2015-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2015-

05-07 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-07-25.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och ekonom som ansvarar

för årsredovisningsprocessen.



4 av 12
PwC

2.3. Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt

8 kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen

 Kommunal redovisningslag

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3. Granskningsresultat

I de fall kommunens redovisningsprinciper avviker från god redovisningssed har i

regel upplysning om detta och skälen för avvikelsen lämnats under rubriken

Redovisningsprinciper (krav enligt KRL 1:3), redovisas under avsnitt 3.2.5.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen på sitt sammanträde 2015-05-08.

Det innebär att kommunen inte lever upp till kommunallagens krav att

årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige senast 15 april året efter

det år som redovisningen avser.

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet

överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.

Förvaltningsberättelsen innehåller även uppgifter om pensionsmedelsförvaltningen.

Under avsnittet God ekonomisk hushållning och balanskravet redovisas en avstämning

mot balanskravet.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Enligt Kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en

utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen

återfinns en beskrivning av årets resultat, nettokostnadsandel av skatteintäkter,

avvikelser mot budget samt investeringar med mera. Vi vill framhålla att för att en

utvärdering skall kunna ske bör mål för den finansiella ställningen anges. I

dagsläget finns målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett

finansiellt perspektiv men vi anser att det är oklart om dessa även är tillämpliga vid

utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

Händelser av väsentlig betydelse

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som

inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.

Förväntad utveckling

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom

olika verksamheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att på-

verka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden.
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Väsentliga personalförhållanden

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt

åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal

uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information samt omfattar

även arbetsmiljö, rehabilitering och personalförsörjning etcetera.

Gemensam förvaltningsberättelse

Enligt RKR:s rekommendation 8:2, Sammanställd redovisning, ska kommunens

samlade verksamhet redovisas i en gemensam förvaltningsberättelse. Utöver detta

ska särskilda upplysningar lämnas om koncernföretagen och förehavanden mellan

kommunen och företagen.

Vi konstaterar att i årets förvaltningsberättelse, finns i liten omfattning beskrivet

den samlade kommunala verksamheten avseende ekonomi och verksamhet som

bedrivits genom koncernföretagen. Däremot finns separata verksamhetsberättelser

med beskrivning av ekonomi med mera för respektive koncernföretag i anslutning

till nämndernas redogörelser.

Nämndernas redogörelse inleds med ett organisationsschema över den politiska

organisationen med tillhörande förvaltningar samt kommunala bolag. Denna kan

med fördel, till kommande år, utvecklas till att inkludera hela den samlade

verksamheten, genom att även uppdragsföretagen redovisas.

Vår bedömning är att i förvaltningsberättelsen redovisas inte den samlade

kommunala verksamheten i enlighet med RKR rekommendation 8:2. För en ökad

följsamhet i enlighet med rekommendation ser vi därför gärna till kommande år en

utveckling av den sammanställda redovisningen och beskrivningen av den samlade

verksamheten.

Pensionsredovisning

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges

föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och

uppföljning av verksamheten

Bollnäs kommun arbetar sedan 2009 med målstyrning i form av balanserade

styrkort som 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. Under 2014 har ett utvecklingsarbete pågått gällande dels utveckling av

styrkorten och dels har verksamhetssystemet Stratsys implementerats i kommunen.

Under 2015 kommer ett fortsatt arbete ske med utveckling av målstyrningen genom

Stratsys.
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3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vår bedömning är att den samlade investeringsredovisningen i stort ger en korrekt

bild. Till investeringsredovisningen finns en tabell som specificerar större projekt.

Vi anser att denna tabell behöver kompletteras med analys och upplysning om

bland annat total budget, avvikelse och projektets status inkluderande prognos för

pågående projekt.

3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per

sista augusti redovisas i tabellen nedan:

Driftredovisning per

nämnd, tkr

Utfall

2014

Budget

2014

Prognos per

delårs-

rapport

Budget-

avvikelse

Prognos-

avvikelse

Kom munfullmäktige

m m
8 21 1 8 580 8 580 369 369

Kom munsty relse 1 33 655 1 36 686 1 36 7 86 3 031 3 1 31

Teknik- och fritidsnäm nd 7 9 901 7 7 81 5 80 465 -2 086 564

Näm nden för Lärande och Arbete25 583 25 7 7 7 25 7 7 7 1 94 1 94

Barn och utbildningsnäm nd 522 57 1 498 01 4 51 3 849 -24 557 -8 7 22

Socialnämnd 57 5 332 550 01 0 584 01 1 -25 322 8 67 9

Miljö- och by ggnäm nd 1 8 064 1 8 1 45 1 9 1 45 81 1 081

Summa nämnderna 1 363 317 1 315 027 1 368 613 -48 290 5 296

Den totala budgetavvikelsen är stor och i nivå med föregående år. Utfallet jämfört

med prognos innebär att utfallet ligger något bättre än prognosen. De största

avvikelserna i kronor räknat berör Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnden

och det förhållandet gällde även 2013. I procent så ligger Socialnämnden avvikelse i

förhållande till budget på 4,6 % och Barn- och utbildningsnämnden på 4,9 %.

3.1.2. Balanskrav
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för år

2014. Vi noterar dock att det i balanskravsutredningen finns en post, upplösning av

kommunens sociala investeringsfond. Vår bedömning är att det inte finns något

stöd för denna hantering i den kommunala redovisningslagen och att den sociala

investeringsfonden inte ska ingå i balanskravsutredningen.

Vår samlade bedömning är därmed att avstämning av årets resultat enligt

balanskravets bestämmelser inte har skett enligt 4 kapitlet i kommunal

redovisningslag.



8 av 12
PwC

Exkluderas upplösning av den sociala fonden från balanskravsutredningen minskar

årets överskott med 2 108 tkr. Det resulterar i ett för året positivt balanskravs-

resultat, men innebär att balanskravsunderskottet från föregående år inte täckas i

sin helhet med överskottet 2014.

Enligt reglerna kring balanskravet ska tidigare års eventuellt negativa resultat

regleras och återställas under de närmast följande tre åren.

3.1.3. God ekonomisk hushållning
I budget 2014 antog fullmäktige ett koncernövergripande styrkort som innefattar

fem perspektiv:

 Medborgare

 Utveckling

 Ekonomi

 Medarbetare

 Arbetssätt

Under kommunstyrelsens verksamhetsberättelse återrapporteras det kommun-

övergripande styrkortet. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas

nämndernas mål och uppföljning av dessa. Den samlade bedömningen av

måluppfyllelsen bygger på återrapporteringen av det kommunövergripande

styrkortet.

3.1.3.1. Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål

som fastställts i budget 2014:

Finansiellt mål, fastställt

av fullmäktige i budget

2014

Utfall 2014
Måluppfyllelse, KS

bedömning

Det årliga öv erskottet ska

m otsv ara m inst 1 % av

skatteintäkter och generella

statsbidrag.

Årets resultat per 201 4-1 2-31

uppgår till -2,0 mnkr.
Målet ej uppfy llt

Ett överskott om 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag skulle kräva ett

överskott om 13,5 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade att man för 2014 och 2015 skulle frångå det

finansiella målet om självfinansiering av investeringar och därför har vi inte bedömt

om resultatet är förenligt med det målet. Däremot instämmer vi i kommun-

styrelsens bedömning att årets resultat om ett underskott på 2,0 mnkr innebär att

överskottsmålet 1 % inte uppnås. Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som

svag.
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3.1.3.2. Mål för verksamheten

Vi konstaterar att målen som fullmäktige fastställt följs upp i årsredovisningen med

bedömt utfall för 2014.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att måluppfyllelsen för verksamheten, utifrån återrapporteringen i

årsredovisningen, är svag.

3.1.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna

för den.

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av

årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter

som gäller för verksamheten.

3.2. Rättvisande räkenskaper

3.2.1. Resultaträkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i

enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets

resultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Resultaträkning, tkr
Utfall

2014

Utfall

2013

Budget

2014

Prognos

2014

Verksamhetens intäkter 436 51 9 435 460 390 1 53 390 1 53

Verksamhetens kostnader -1 7 38 7 58 -1 7 28 800 -1 657 923 -1 7 1 1 509

Av skriv ningar -7 1 1 64 -56 7 22 -62 842 -62 842

Verksamhetens nettokostnader -1 373 403 -1 350 062 -1 330 612 -1 384 198

Skatteintäkter 984 464 924 7 58 992 000 990 000

Generella statsbidrag och utjämning 37 4 235 360 47 2 357 000 37 4 000

Summa skatter och statsbidrag 1 358 699 1 285 230 1 349 000 1 364 000

Finansiella intäkter 1 5 500 23 582 1 6 000 1 2 000

Finansiella kostnader -2 800 -1 67 4 -6 569 -2 569

Jämförelsestörande intäkt 28 51 8

Jämförelsestörande kostnad -9 1 40

Årets resultat -2 004 -23 546 27 819 -10 767
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En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster

som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan.

 Skattehöjning med 1 krona har beräknats gett cirka 45 mnkr i högre

skatteintäkt

 Årets avskrivning har ökat med 14,4 mnkr. Det förklaras i huvudsak av att

utrangering gjorts av anläggningstillgång med 8,1 mnkr där en del beror på att

kommunen efter utredning konstaterat att kommunen inte ägde tillgången

samt att rekommendationen för finansiell leasing 2014 tillämpats fullt för

bilpoolen och att därmed har avskrivningen på fordonen tillkommit med 3,7

mnkr som låg som verksamhetens kostnad 2013.

 Årets finansiella intäkter har minskat med 8,0 mnkr och det förklaras med att

omsättningen av kortfristiga placeringar varit lägre 2014 jämfört med 2013.

Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år förklaras i första hand med

skattehöjningen.

3.2.2. Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,

avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar i huvudsak tillräckliga noter.

Not för ansvarsförbindelsen och avsättning för pensioner fyller dock inte helt

kraven enligt gällande rekommendationer.

Bilagor och specifikationer finns som underlag till bokslutet. Samtligt material har

hämtats i digital form från central lagringsplats i kommunens ekonomisystem. Till

kommande år föreslår vi att strukturen på bokslutsdokumentationen ses över.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är i

huvudsak är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt

principerna i KRL.

Efter genomförd granskning lämnas följande synpunkter och kommentarer

avseende balansräkningens och resultaträkningens poster:

 Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av

materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Inga åtgärder har påverkat

resultat- eller balansräkning under 2014 vilket vi tycker är otillräckligt i

förhållande till god redovisningssed. Vi rekommenderar att kommunen

inleder ett arbete med att anpassa redovisningen till komponentavskrivning.

 Under året har kostnadsförts och balanserat som skuld utgifter för framtida

långtidsplanerat fastighetsunderhåll för interna och externa hyresgäster,

vilket inte är god redovisningssed. Av bokföringsmässiga grunder följer att

intäkter och kostnader ska periodiseras så att de hänförs till den period då

prestationen levereras respektive resursen förbrukats.
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Vår bedömning är dock att resultatpåverkan för år 2014 ej är materiell. Vi

rekommenderar att kommunstyrelsen till kommande år säkerställer att

redovisningen sker enligt bokföringsmässiga grunder och god sed.

3.2.3. Kassaflödesanalys
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-

teringar. Kassaflödesanalysen är upprättad på ett sätt som överensstämmer med

RKR:s rekommendation 16.2.

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av

årsredovisningen.

3.2.4. Sammanställd redovisning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens

ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter

beskrivs på ett korrekt sätt och det framgår att kommunens redovisning har varit

vägledande vid upprättande av den sammanställda redovisningen.

Jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt kassaflöde har justerats med

anledning av de kommunala bolagens införande av redovisningsregelverket K3.

RKR har utkommit med ett yttrande med anledning av bolagens ändring av

jämförelsetal för 2013. Då det rör sig om en engångseffekt så anser RKR att de

ändringar av jämförelsetalen som bolagen gjort i sina årsredovisningar ej ska

påverka jämförelsetalen i den sammanställda redovisningen utan den påverkan som

bolagen redovisat i jämförelsetalen 2013 ska i den sammanställda redovisningen i

sin helhet redovisas direkt mot eget kapital.

Vår bedömning är att kommunstyrelsens val att justera jämförelsetal i den

sammanställda redovisningen inte har väsentlig påverkan och ger en i övrigt

rättvisande bild.

I samband med att redovisningsregelverket K3 införts 2014 för aktiebolag och

ekonomiska föreningar har övergångstidpunkten för byte av regelverk satts till

1 januari 2013. I regelverket finns intaget övergångsbestämmelser som innebär att

jämförelseåret 2013 i vissa fall ska ändras. Det har inneburit förändringar av

jämförelsetal, i första hand beroende på övergång till komponentredovisning, men

också beroende på skyldighet att redovisa uppskjuten skatt har genomförts hos

vissa av bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen.

3.2.5. Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak uppfyller KRL:s

krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:
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 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god

redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut:

RKR 2.1 Särskild avtalspension och

visstidspension

Olika sorters pensionsförmåner ska

specificeras i noten till avsättningar.

RKR 8.2 Sammanställd redovisning Delvis Förvaltningsberättelsen bör

kompletteras med information om

kommunala entreprenader samt

information om den samlade

verksamhetens utveckling,

personalförhållanden och förhållanden

av betydelse för styrning och

uppföljning.

RKR 18 Redovisning av intäkter från

avgifter, bidrag och försäljning

Delvis Beskrivning av förutbetala intäkter av

väsentliga inkomstgrupper jämfört med

föregående år saknas. Grunderna för

intäktsföring för olika poster, dvs. över

vilken tid och enligt vilket mönster som

inkomsten inkommer saknas.

2015-04-13

__________________________ ___________________________
Dennis Hedberg Micaela Hedin
Projektledare Uppdragsledare


	Årsbokslut kommun och koncern 2014.pdf
	Granskning av årsredovisningen 2014 slut ver



