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1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

Bollnäs – möjligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland är en 

fantastisk, välskött och attraktiv kommun att bo och leva i. 

År 2015 har fortsatt varit ett händelserikt år inom många områden, så väl 

inom föreningslivet, idrotten och kulturen har det varit stor bredd och 

utbud av aktiviteter, men också oerhört många andra event som många 

Bollnäsbor och besökare haft möjlighet att avnjuta.              

Året har präglats av mycket arbete för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs, för en bra kvali-

tet i kärnverksamhet, för en väl fungerande infrastruktur, för ett gott arbets- och närings-

livsklimat, för ett engagerat föreningsliv och att alla kommundelar ges möjlighet att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. 

Vi kan se den positiva utvecklingen att även det här året ökar befolkningsmängden, nystart av 

företag fortsätter och fler nya flerfamiljshus planeras. HSB-huset stod klart och inflyttning 

skedde i början av sommaren. Trots den positiva utvecklingen är det alltför många kommun-

medborgare som inte har egen försörjning. Det råder en alltför hög arbetslöshet i kommunen 

och länet. Satsningar för att trenden ska vända och kompetensförsörjning ska säkras pågår i 

samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen. 

Den ekonomiska utvecklingen har under 2015 vänt från ett mycket bekymmersamt år 2014 till 

ett mycket positivt resultat 2015. Resultatet beror på ett gemensamt och genomgripande bud-

getarbete, att nämnderna gör ett gott arbete, som visar ett gemensamt överskott samt att det är 

stora engångsposter ex, finansiella reavinster som påverkar kommunens ekonomi positivt. 

Viktigt arbete som måste fortsätta. 

På grund av en stor efterfrågan av förskoleplatser har Fiskens förskola blivit klar och inflyt-

tad.  Hälsinglands Utbildningsförbund är bildat för att stärka utbildningsutbudet för gymna-

sie- och vuxenutbildningen i Hälsingland, verksamhetsövergång skedde i augusti månad. 

Det som mest har präglat året lokalt, nationellt och internationellt är den stora oro som råder i 

Syrien på grund av kriget, som en följd av detta de stora flyktingströmmarna till många länder 

i Europa och Sverige som står för ett stort mottagande och öppenhet. Till Bollnäs är det 

många som kommit för att bosätta sig eller tillfälligt bo på asylboenden. Flera av kommunens 

verksamheter har gjort en extra stor arbetsinsats på grund av rådande situation. 

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

planering genomförts. Stora investeringar har framför allt bestått av ombyggnad av centrala 7-

9, Alirskolan, ombyggnad av Sävsbergskola för socialtjänsten, tillgänglighetsanpassningar, 

markarbetet av nya Brotorget påbörjades, om- och tillbyggnad av Häggesta reningsverk, pro-

jektering av restaurering av Karlslunds kök samt fiberutbyggnad i kommunen fortskrider. 

 

Inriktningen inför 2016 är att fullfölja beslutade inriktningar och åtgärder för en positiv ut-

veckling i Bollnäs kommun för både tillväxt, verksamhet och ekonomi. 

Marie Centerwall (s)                                                                                                                 

Ordförande Kommunstyrelsen 

 

  



1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Återbetalning FORA 14 mkr 

 Ca 8 mkr lägre skatteintäkter än budgeterat 

 Statsbidrag p.g.a. flyktingsituationen ca 4 mkr (1/13 del av 48 mkr som ska avse åren 

2015-2016) 

 Realisationsvinster vid försäljning av finansiella placeringar, 17 mkr 

 Ca 4 mkr lägre räntekostnader än budgeterat 

 Nämndernas verksamheter har ett överskott på 17 mkr 

 Verksamhetsövergång till Hälsinglands utbildningsförbund har skett 2015-08-11 

 Ökad befolkning och fortsatt ökat antal barn och elever inom för- och grundskolan 

Utfallet för kommunen 2015 är ett överskott med 71 mkr (2014 underskott med 2 mkr). Jäm-

fört med budget visar 2015 ett överskott med 61 mkr eftersom kommunen har ett överskotts-

mål om 1 % av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag, motsvarande 10 mkr. 

Finansen visar överskott med 44 mkr som består av återbetalning från FORA med 14 mkr, 

finansiella reavinster 17 mkr, lägre räntekostnader 4 mkr, skatteintäkter och generella stadsbi-

drag är ca 8 mkr lägre än budgeterat, ett generellt stadsbidrag för 2015-2016 p.g.a. flyktingsi-

tuationen är intäktsförd med 1/13 för 2015 med 4 mkr samt buffert ca 13 mkr. 

Av kommunens nämnder visar samtliga utom Kulturnämnden och Barn- och utbildnings-

nämnden ett överskott. Men inom nämnderna varierar resultatet mellan verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden ett underskott för helår 2015 med 2 mkr. Men underskottet om 

-10 mkr hör till de verksamheter som den 11 augusti gått över till Hälsinglandsutbildningsför-

bund. För verksamheterna som efter 11 augusti är kvar i nämnden är utfallet ett överskott om 

8 mkr. 

Kommunkoncernen redovisar ett överskott 2015 om 84 mkr (2014 överskott om 3 mkr). I 

koncernen ingår Bollnäs Stadshus AB som redovisar ett överskott om 10 mkr (2014, 6 mkr), 

och det nybildade Hälsinglands utbildningsförbund som redovisar ett överskott om 7 mkr. 

Kommunstyrelsen har under året arbetat med en skärpt uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 



1.3 Kommunens organisation 

 

  



1.4 Fakta om Bollnäs kommun 

Yta 1 827 km
2 

Kontaktpersoner hos Bollnäs kommun: 

Åsa Myhrberg   tfn 0278-251 42 

Clas Olsson   tfn 0278-251 43 

Erik Sahlin  tfn 0278-251 44 

 

Befolkning   

 2015-12-31 2014-12-31 

Invånare totalt  26 594 26 394 

 

2015-12-31 Kommundel Tätort 

Bollnäs 17 617 13 271 

Arbrå  4 116 2 133 

Hanebo/Kilafors 3 543 1 170 

Rengsjö 1 318 270
 

  
Sysselsättning 

 

Sysselsatta dagbefolkning över 16 år 

Näringsgren                                2014  2013 

                                               Antal   %  Antal % 

Jord- o skogsbruk o fiske 634 5,6             664  5,8 

Tillverkning o. utvinning 917    8,2 963 8,4  

Energi och miljö                       305 2,7 326 2,9  

Byggverksamhet                    1 025    9,1 1018 8,9 

Handel                 1 088 9,7 1 129 9,9 

Transport 611 5,4 617 5,4 

Hotell o restauranger               396   3,5 363 3,2 

Info. och kommunikation 142 1,3 174 1,5 

Kreditinst. och försäkr. 92 0,8 80 0,7 

Fastighetsverksamhet 148 1,3 127 1,1 

Företagstjänster             757 6,7           810 7,1 

Civila myndigh o försvar 434 3,9 407 3,5 

Utbildning  1 188 10,6 1 256 11,0 

Vård och omsorg                   2 847 25,3 2 809 24,6 

Personliga o kultur tjänst 441 3,9 426 3,7 

Okänd bransch 209 1,9 243 2,1                 

SUMMA                            11 234 100 11 409 100 

Källa: AMPAK från SCB 

Större arbetsplatser i kommunen 2015  

 Antal anst 

Bollnäs kommun offentlig förvaltning 2278 

Aleris, specialistvård hälso- och sjukvård 400 

Landstinget, ink folktandvård   hälso- och sjukvård 284 

Hälsinglands Utb.förbund gym. och vuxen utbildn. 230 

Fortum                                       el och callcenter          197 

PASS Team AB omsorgsverksamhet 188 

Neuropsyk i Bollnäs AB vård 153 

Samhall AB städservice, basenhet 112 

SNA Europe AB verkstadsindustri 85 

UPS AB administration frakter 84 

Försäkringskassan offentlig förvaltning 80 

Bruks AB verkstadsindustri 76 

Svenska Kyrkan kyrklig verksamhet 70 

Kilafors Industri AB verkstadsindustri 62 

Ängabyggen AB byggverksamhet 62 

Hedens Omvårdnadscenter AB vård 58 

Vallsta Skogsmaskiner AB skogsarbete m m 51 

ICA Kvantum handel 50 

 

Källa: Information från företagen, feb 2015 
 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2015-2018 

  Mandat 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 14 

Vänsterpartiet (v)  3 

Folkpartiet Liberalerna (fp) 2 

Miljöpartiet De Gröna (mp) 2 

  S:a 21 

Bollnäspartiet (bp)   7 

Sverigedemokraterna (sd)   6 

Centerpartiet (c)   5 

Moderata samlingspartiet (m)  4 

Kristdemokraterna (kd)   1 

Sjukvårdspartiet (svp)   1 

                                                                           S:a 24 

SUMMA  45 

 

 

Kommunal utdebitering 

          1995 1996 97-98 1999 00-04 06-08 2009 10-11    2012  2013     2014   2015-16 

Borgerliga kommunen   
 

19,99
1 

20,17
2
 20,24

3 
20,40

4 
20,90 20,90 20,90 20,90 20,64

5 
20,86

6 
   21,86   21,86

  
 

Landstinget    
   

10,26
1 

10,08
2
 10,01

3 
  9,85

4 
10,35 10,67 10,87 11,17 11,43

5     
11,51

6
   11,51   11,51 

SUMMA        30,25 30,25 30,25 30,25 31,25 31,57 31,77 32,07 32,07     32,37    33,37    33,37 

Kyrkan, skatt/avgift (medeltal)
 7
 01,31 01,33 01,33 01,33 01,33 01,39 01,39   1,39   1,39    1,39     1,39   1,39

 

Specifikation för skatt/avgift 2015-16 

                     Kommun   Lands-Församling  Summa 

                                          tinget  inkl.stift
8     

Skatt/avgift 

S:a skatt/avgift     21,86       11,51    1,39          34,76 

 

Församlingarna ingår i Bollnäs-Ovanåkers Kyrkliga 

 Samfällighet  
 

 

1) Skatteväxling med 1,49 kr pga särskolan och särskilda 

omsorgen. 

2) Skatteväxling med 0,18 kr pga psykädel. 
3) Kompletterande skatteväxling med 0,07 kr pga övertagande av 

särskolan och särskilda omsorgen. 
4) Skatteväxling med 0,16 kr pga naturbruk- o omvårdnadsutbild-

ning. 

5) Skatteväxling med landstinget  med 0,26 kr avs kollektivtrafik  
6) Skatteväxling med landstinget med 0,22 kr avs hemsjukvård 

7) Skatt till kyrkan har tagits bort och ersatts med avg fr o m  

2000. 
8) Avser kyrkoavgift 0,98 kr, begravningsavgift 0,37 kr samt 

avgift till stiftet 0,04, s:a 1,39 kr. 
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1.5 Periodens resultat 

AVVIKELSER MOT BUDGET (TKR)    

    

BUDGETERAT 2015   10 225 

    

Avvikelser inom verksamheterna    

Kommunfullmäktige inkl. partistöd 493   

Kommunrevision 31   

Valnämnd 4   

Överförmyndare                        - 41   

Kommunstyrelse 2 095   

Teknik- & fritidsnämnd 18 051   

Kulturnämnd - 1 525   

Barn- & utbildningsnämnd (förskola, grund-

skola mm) 
7 542   

Barn- & utbildningsnämnden (gymnasiet, 

komvux, SFI mm) 
-9 964   

Socialnämnd 318   

Miljö- & byggnämnd 453   

SUMMA  17 457  

    

Avvikelser övrigt    

- Skatteintäkter, stadsbidrag, slutavräkning - 8 427   

- Statsbidrag flyktingsituationen 3 758   

- Finansiella intäkter och kostnader 21 333   

- Återbetalning FORA 13 575   

- Pensioner skuldökning 521   

- Pensionsutbetalningar - 704   

- övrigt 13 681   

SUMMA  43 737  

    

SUMMA AVVIKELSER MOT BUDGET   61 194 

    

Periodens resultat enligt resultaträkningen   71 419 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Omvärldsbevakning 

Näringsliv 

Bollnäs har idag 3 028 aktiva verksamheter varav 2 929 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 163 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 arbetslöshet ökade under 2015 och ligger över länssnittet. För riket har 

arbetslösheten minskat marginellt medan den är oförändrad i länet. För ungdomar i ålder 18-

24 år har arbetslösheten minskat i både Bollnäs, Gävleborgs län och riket. Gävleborg är ett av 

de län med högst arbetslöshet i landet såväl 2014 som 2015. Eftersom ungdomar och utlands-

födda har svårast att komma in på arbetsmarknaden har kommunen valt att göra satsningar i 

aktivitetscentrum och ungdomsplattform. Aktivitetscentrum vänder sig till vissa nyanlända 

flyktingar och övriga utrikesfödda. Ungdomsplattformen var under 2015 ett samarbetsprojekt 

mellan Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen och Bollnäs Folkhögskola. Målgruppen var 

ungdomar mellan 18-25 år. 

 

Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2014 fördelat på män 

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

kommunen ligger högre 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. Denna skillnad är mindre för kvinnor än män. 
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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-

rar för beredning av strategiska folkhälsofrågor och fick 2014 uppdraget att även fungera som 

kommunens narkotikakommission. 

Kommunens befolkning 

Bollnäs kommuns befolkning har ökat med 200 personer under 2015. Den huvudsakliga orsa-

ken till ökningen är invandringen. Prognoserna för 2016 är en fortsatt ökning med 200 invå-

nare. För åren 2017 - 2019 är prognosen en svagare ökning, ca 30 invånare respektive år.  

Prognoserna för åren 2017-2019  baserar sig på tidigare års trend där kommunen har en svag 

men stabil utveckling av invånarantalet medan prognosen för 2016 bygger på en fortsatt stark 

invandring. 
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Under 2015 var födelsenettot negativt, antalet födda var färre än antalet avlidna. Födelsenettot 

under den senaste 10 -årsperioden är ca - 100 vilket innebär att kommunen behöver ha ett 

positivt flyttnetto på ca 100 invånare för att befolkningen inte ska minska. För år 2015 var 

flyttnettot 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 2015 åskådliggörs i tabellen nedan. Bollnäs 

kommun har fler inflyttande än utflyttande i övervägande delen av åldersintervallen. År 2014 

hade kommunen det största negativa flyttnettot i åldersintervallet 55 -64 år och för 2015 lig-

ger det inom åldersintervallet 65 -69 år. Inflyttningen är positiv i alla åldersintervall mellan 0-

64 år men störst i åldersintervall 0-4 år. För 2014 låg det största inflyttningsnettot i åldersin-

tervallet 30-34 år. Något som är värt att notera är att flyttnettot i åldersintervallet 20-24 har 

varit positivt både under 2014 och 2015 vilket det inte har varit tidigare år. För personer äldre 

än 60 år är flyttnettot negativt. 

 



12 
 

Svensk ekonomi och Internationell ekonomi 

Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) utvecklas den Svenska ekonomin starkt. Un-

der 2015 ökade BNP med nästan 4 % och under år 2016 beräknas tillväxten vara ungefär lika 

stor. Den svenska ekonomin utvecklas för närvarande betydligt starkare än ekonomin i de 

flesta andra länder. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är 

det som framför allt driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader växer 

snabbt till följd av det omfattande flyktingmottagandet. 

Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skatteun-

derlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent under 

2016 vilket är den största ökningen sedan konjunkturtoppen 2007. Detta är en ökning som 

förväntas fortsätta under 2017. Samtidigt som detta beräknas kommunernas kostnader öka 

med närmare 6 procent. Antalet arbetade timmar förväntas öka med 2 procent i årstakt under 

2016. Den stora ökningen av kommunsektorns konsumtion innebär att en betydande del av 

sysselsättningsökningsökningen kommer att ske i skattefinansierad verksamhet. 

Enligt prognosen kommer antalet invånare att öka med 851 000 mellan åren 2015 och 2019. 

Kraftigt ökat antal invånare innebär både ökade kostnader och intäkter för landets kommuner 

och landsting. Huruvida dessa ökade kostnader, på längre sikt, motsvaras av ett större skatte-

underlag är idag svårt att svara på. Den starka ökningen av kommuninvånare, till följd av det 

ökade flyktingmottagandet, kommer att innebära snabbt växande verksamheter och ett ökat 

behov av personal inom den kommunala sektorn. På kort sikt är inte finansieringen det stora 

problemet eftersom staten ersätter kommunerna och landstingen för mottagandekostnaderna. 

Den stora utmaningen idag är istället hur kommunerna ska kunna expandera verksamheten så 

snabbt och mycket som krävs utan att kvalitén sjunker. Enligt SKL kan de finansiella svårig-

heterna uppkomma på sikt, när statens ersättningar för mottagandet upphör men belastningar-

na på verksamheterna finns kvar. 

Samhällsekonomin påverkar Bollnäs kommun 

Skatteunderlagstillväxten för 2015 var relativt god. Tittar man på statistiken för arbetslösa ser 

man att den är oförändrad i länet medan riket totalt har en något minskad arbetslöshet som 

innebär mer löneinkomster som bidrar till bättre skatteunderlag än året innan. I Bollnäs kom-

mun fortsatte sysselsättningen att minska 2015. Inflödet av flyktingar till Sverige är fortsatt 

stort och det råder brist på kommunplatser vilket innebär integrationsutmaningar för kommu-

nen. 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 kommande åren, vi måste 

prioritera och hitta effektiva arbetssätt i samverkan med andra aktörer. Samtidigt som hälso-

främjande och sjukdomsförebyggande arbete måste få större genomslagskraft, måste vi också 

i större utsträckning använda IT och innovativa hjälpmedel för att klara av framtiden krav på 

vård och omsorg. 
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Skatteintäkter över åren 

Skatteintäkter (Mkr) 

 

Slutavräkningen för 2014 ger 2 022 tkr mindre i skatteintäkter än de preliminära skatteintäk-

terna. När det gäller slutavräkningen för 2015 beräknas skatteintäkterna bli 1 133 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, därav kraftigt stigande kurva från 2013 till 

2014 i diagrammet. 

Skatteintäkterna enligt prognosen har en god procentuell uppräkning fram till 2017 men där-

efter är prognosen svagare. Skatteintäkterna för kommunen baserar sig på utvecklingen av 

skatteunderlaget för hela landet. Skatteprognosen för åren 2016-2017 i tabellen ovan baserar 

sig bland annat på befolkningsprognosen från februari 2016. 

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 2011-2016
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Känslighetsanalys 

Bollnäs kommuns beroende av omvärlden kan åskådliggöras genom en känslighetsanalys. 

Den visar vilka följder olika förändringar, som kommunen inte råder över, kan få på kommu-

nens 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 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. Boll-

näs kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, och 

införa en resultatutjämningsreserv för att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta 

konjunkturvariationerna. Kommunen ska kunna bygga upp resultatutjämningsreserven inom 

ramen för det egna kapitalet. På det sättet kan kommunen sätta undan en del av överskottet i 

goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en låg-

konjunktur. Införandet av reserven kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet 

om god ekonomisk hushållning som kommunen ska uppfylla.  Prognosen de kommande åren 

för skatteintäkterna och generella statsbidrag är osäkra. Med dessa förutsättningar är det nöd-

vändigt 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 
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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 

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 

2015 har följande beslut om medel beviljats, Aktivitetscentrum 428 tkr och Ungdomsplatt-

formen 924 tkr. För 2015/2016 har följande beslut om medel beviljats, handledning av sociala 

företag, etapp två, 500 tkr. 

2.3 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och finansiella 

mål 

Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun! Har en hållbar utveckling med tillväxt och 

goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle 

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

 

Perspektiv  Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 

 

Medborgare  God folkhälsa och en-

gagerade medborgare. 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Analys 

Service mot medborgare upplevs som god. Antalet 

besökare på hemsidan har ökat. Det finns ett ökat 

behov av kommunikation via andra medier. E-tjänster 

behöver utvecklas och utökas. Tillgänglighetsanpass-

ningar har genomförts. Parker och grönområden är 

attraktiva och lättillgängliga. Kommunen har en jäm-

ställd fritidsverksamhet med hög service. Social-

nämnden arbetar med att äldre ska få större infly-

tande över sin vardag samt en trygghet i bostaden. 

Förebyggande arbete mot droger och missbruk pågår 

och riktade insatser mot ungdom och användningen 

av alkohol och tobak har minskat. 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

 Anpassad infrastruk-

tur, tillgång till högre 

utbildning och gott 

företagsklimat 

 Målet är delvis upp-

fyllt 

Analys 

Invånarantalet och antalet företag ökar något i kom-

munen. Antalet arbetslösa har ökat med 5,3 % och 

andelen elever som är behöriga till gymnasiet är 

mycket låg, 61 %. Det krävs insatser inom dessa 

områden för att vända trenden. Gator och vägar har 

god framkomlighet och är trafiksäkra. Vissa tjänste-

köp sker mot sociala företag. Samhällsplanering sker 

aktivt för att invånarna ska få tillgång till billiga lä-

genheter för både unga och äldre. Det finns gott om 

planlagd mark för industri, men något sämre för han-

delsetableringar. 
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Perspektiv  Kommunövergripande 

nyckelfaktorer 

 

Ekonomi  God ekonomisk hus-

hållning 
 Målet är uppfyllt 

Analys 

Koncernen redovisade ett positivt resultat om 84 mkr 

för 2015, varav 71 mkr är kommunens resultat. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål, att ”kommu-

nen ska under rullande 3-årsperiod ha ett överskott, 

som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag” motsvarar ca 41 mkr.  De flesta av 

nämnderna har hållit sin budget men inom nämnder-

na varierar resultatet mellan verksamheterna. Vissa 

intäkter av engångskaraktär bidrar till det goda resul-

tatet. Köptroheten har ökat något. Kommunen har 

självfinansierat sina investeringar under 2015. 

Medarbetare  Attraktiv arbetsgivare 

med kompetenta och 

motiverade medarbe-

tare 

 Målet är delvis upp-

fyllt 

Analys 

Medarbetarna i kommunen är delaktiga i utveckl-

ingsarbetet, har möjligheter till lärande och utveckl-

ingsmöjligheter. Andelen behörig personal har mins-

kat något och utmaningen är att leda och fördela 

arbetet så kompetensen används på rätt sätt. Det är 

fler medarbetare som känner att de inte får det stöd 

de behöver av chefen och färre kan tänka sig att re-

kommendera kommunen som arbetsgivare. Sjuktalen 

har ökat för kvinnor och sjunkit för män under 2015. 

Skillnaden mellan män och kvinnors sjuktal har ökat 

under de senaste åren. Analys ska göras. 

Arbetssätt och proces-

ser 

 Delaktigt, effektivt och 

öppet arbetssätt 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Analys 

Förvaltningar samverkar med varandra, andra kom-

muner, föreningar m.fl. Under året har Bollnäs kom-

mun tillsammans med Söderhamn och Nordanstigs 

kommuner bildat Hälsinglands utbildningsförbund. 

Förbundet startade sin verksamhet i augusti 2015. 

Skolor och förskolor tillsammans med socialförvalt-

ningen, har fungerande rutiner för orosanmälan, det 

finns fler områden som kan utveckla samarbetet för 

ökad trygghet.  Kommunen har flertalet effektiva 

administrativa system. Bl.a. har verksamhetssystemet 

Stratsys förbättrat rapportering kring ekonomi och 

måluppfyllnad. 
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2.4 Kommunens ekonomi 

Periodens resultat 

Kommunen redovisar ett resultat på 71 419 tkr och hela koncernen 83 783 tkr. 2014 års resul-

tat för kommunen var -2 004 tkr och koncernens resultat var 2 810 tkr. Tabellen visar resulta-

tet under fem år, 2011 - 2015. 

 

Budgetavvikelse 

Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse, kommunen 

(tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 

Periodens bud-

get 
-10 244 12 158 6 000 27 819 10 225 

Periodens utfall -32 152 26 963 -23 547 -2 004 71 419 

Budgetavvikelse -21 908 14 805 -29 547 -29 823 61 194 

 

 

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. 

(tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Överförmyndarnämnden -563 379 -599 -181 51 -41 

Kommunstyrelsen m.fl 7 056 5 424 1 910 1 225 3 031 2 623 

Teknik- och fritids-

nämnden 
-4 016 8 045 9 386 5 547 -2 086 18 051 

Nämnden för lärande 

och arbete 
-3 433 1 200 280 287 194 0 

Barn- och utbildnings-

nämnden (BO/GR) 
-15 834 577 -17 705 -24 018 -24 557 7 542 

Barn- och utbildnings-

nämnden (GY KVX mfl) 
     -9 964 

Socialnämnden -718 -8 556 -13 842 -34 194 -25 322 318 

Miljö- och byggnämnden 624 139 -1 045 -1 797 82 453 

Kulturnämnden      -1 525 

SUMMA -16 884 7 208 -21 615 -53 131 -48 288 17 457 
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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 2015 uppgår till 95 procent (2014, 100,1 %). 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

 

 

 

Investeringar 

Nettoinvesteringarna för 2015 uppgick till 60 128 tkr. Den budgeterade investeringsvolymen 

var 133 018 tkr. Investeringarna redovisas mer detaljerat i investeringsredovisningen. 

(tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nettoinvesteringar 97 350 96 254 40 209 85 152 74 354 60 128 

 

De största investeringarna under 2015 var ombyggnad av Sävsbergsskolan 11 513 tkr, renove-

ring av Torsbergsskolan (Gärdeskolan) 8 368, Häggesta reningsverk 7 251 tkr och sanering av 

vattenledningar 6 381 tkr. 

 

För 2015 har Bollnäs kommun gjort nedskrivningar över plan med 4,8 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) 4,7 (2014) 

2015 mkr på avskrivningarna. 
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Lån 

 

2014 tog kommunen ett lån på 100 mkr för att hantera den likvidpåverkan som uppstår i sam-

band med hög investeringsnivå. Vid årets slut uppgick den totala låneskulden till 137 

(129,5) mkr inklusive leasing och naturfond. Den totala låneskulden uppgick till 5 358 (5 095) 

kronor per invånare. 

Pensioner 

För 2015 har kommunen betalat ut 36,5 mkr för alla anställdas intjänade pensionsförmåner 

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

sonalen 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 

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

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

minskat med 34 mkr från 2014 

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-

Årets värde

Föregående 

Års värde

Föregående

Års värde

Föregående

Års värde

(mnkr) 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

1. Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser 113 839 111 687 110 238 98 958

2.

Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt), vs pensionsförpliktelser

som inte tagits upp bland avsättningar 788 332 822 426 868 774 817 694

3. Totalat pensionsförpliktelser 902 171 934 113 979 012 916 652

4.

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar 

(bokfört värde) 449 833 420 336 410 084 401 862

4.

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar 

(marknads värde) 493 319 484 000 434 619 432 500

5. "Återlånade medel", vilka utgör skillnaden mellan punkterna 3 och 4 (marknadsvärde) 408 852 450 113 544 393 484 152

6. Följande information bör framgå:

-Til lgångslag avseende 4 (finansiella placeringar)

-Likvida medel 47,0 32,0 84,0 88,2

-Räntebärande värdepapper inkl upplupna räntor 194,0 233,0 240,5 266,5

-nominella räntor 47,0 51,0 48,0 109,9

-realräntor 147,0 183,0 192,6 156,6

-Aktier 252,0 219,0 110,1 77,8

-svenska 70,0 76,0 28,5 31,5

-utländska 182,0 143,0 81,5 46,4

Totalt 493,0 484,0 434,6 432,5
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utbetalningar. Avsättningen var till en början mer symbolisk, först under början av 1990-talet 

har pensionsavsättningarna varit av större omfattning. Pensionsfondens värde uppgick per 

2015-12-31 till 493 mkr. 

Det bokförda värdet på kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 

cirka 902 mkr, varav 788 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 283 mkr, medan marknadsvärdet var hela 

362,7 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. 

Aktuellt läge 

Under året har risksituationen i pensionsportföljens fortsatt att förbättras, framför allt tack 

vare stigande börser. Det har emellertid varit relativt stora rörelser på börserna under år 2015 

och året slutade med fallande börser. Risken att värdet på pensionsportföljen ska falla under 

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

av den marknadsvärderade pensionsskulden) var vid årsskiftet 136 % (Tillgångar [493mkr] / 

Skulder [363mkr]). Det kan jämföras med situationen för ett år sedan då konsolideringen var 

128,3%. 

 

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas 

vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att 

skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde 

samt de 5 % bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att 

kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är. 
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Aktuell portfölj 

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 493 mkr. 

Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i place-

ringspolicyn. 

  

 

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 maj såldes ett par av de allra längsta realobligationerna i ett läge då 

räntorna på dessa var väldigt låga. Detta för att förhindra att de skulle falla i värde om rän-

torna steg, vilket också inträffade. 

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. 
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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. I maj såldes ett flertal aktieindexobligationer för att säkra vinsterna i 

dessa. Sedan detta gjordes har börserna fallit. 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 1,9 % får betraktas som relativt svag. Men ligger i linje med vad 

som kan förväntas mot beaktande av den låga risken i portföljen och den extremt låga avkast-

ningen på ränteplaceringar. 

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 och 2015 har inget uttag skett. 

Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Kommunens egna kapital har återställts efter att ha minskat några år tack vare det stora över-

skottet 2015. 

Eget Kapital (mnkr) 

 

Likviditet 

Kommunens likviditet är för närvarande god. Kommunens verksamheter förbrukar mindre 

pengar än kommunen erhåller som intäkter i form av skatter och avgifter. Kommunen har ej 

heller genomfört samtliga beslutade investeringar under 2015 vilket är positivt för likvidite-

ten. Dessutom har kommunen fått ett extra generellt stadsbidrag på grund av flyktingsituat-
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ionen, utbetalt på ca 49 mkr i december. Även pengar för återbetalning från FORA avseende 

avgifter för 2004 på ca 13 mkr har inbetalats till kommunen i december. Likviditeten för 2016 

kommer att försämras eftersom fler investeringar är igångsatta och utbetalning av dessa faktu-

ror kommer ske under 2016. Även ökade kostnader, utbetalning av löner, köp av externa plat-

ser, försörjningsstöd m.m. påverkar likviditeten. 

 

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 66 procent medan 

den verkliga soliditeten uppgår till 24 procent 2015. 
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Ansvarsförbindelser 

 2015 2014   

Bolag och Kommunalförbund     

Bollnäs Stadshus AB 70 000 70 000   

Bollnäs Energi AB 570 000 580 000   

Bollnäs Bostäder AB 550 000 550 000   

Bollnäs Ovanåker Renhållning AB 15 000 15 000   

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 3 000 3 000   

Samkraft AB 0 8 093   

Övriga     

Hälsingeutbildningar ek. förening 600 600   

Lövvik-Offerbergs vattenförening 24 69   

Egnahem 547 712   

Regionförbundet Gävleborg 1 950 1 950   

Privata medel 128 142   

Totalt 1 211 249 1 229 566   

Under 2015 har kommunen infriat borgen mot Kommuninvest på grund av Samkraft ABs 

obestånd. Kommunen har nu istället en regressfordran mot Samkraft AB. 

  

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. Kommunen har under 2012 beslutat om en social investeringsfond, 

under 2015 har 1 501 tkr använts. Kommunfullmäktige beslutade införa en resultatutjäm-

ningsreserv, samt avsätta ytterligare medel till den sociala investeringsfonden i samband med 

bokslutet 2015. 

Årets resultat enligt resultaträkningen 71 419  

Reducering av samtliga realisationsvinster -14 790  

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                    0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0  

Orealiserade förluster i värdepapper 0  
Justering för återföring av orealiserade förluster i värde-
papper 0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 56 629  

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -30 770  

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0  

Balanskravsresultat 25 859 

  Medel från sociala investeringsfonden 1 501  
Medel avsatta till sociala investeringsfonden          -10 000 

  

Balanskravsunderskott från tidigare år 0  

BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0  
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2.5 Kommunkoncernens ekonomi 

I koncernen Bollnäs kommun ingår nämnder, Bollnäs stadshus AB och därigenom helägda 

bolagen Bollnäs Bostäder AB, Bollnäs Energi AB, samt delägda bolagen Bollnäs Ovanåkers 

renhållning AB och Helsinge Vatten AB samt i koncernen ingår från 2015-08-11 det nybil-

dade Hälsinglandsutbildningsförbund. Eftersom kommunen är både ägare och köpare av flera 

av koncernföretagens tjänster är intresset dubbelt. Kommunens målsättning är att uppnå kon-

cernnytta och ge medborgare bästa möjliga service. 

Koncernen redovisade ett positivt resultat om 83 783 tkr för 2015. Mer information finns i 

den sammanställa redovisningen inklusive noter samt i respektive företags årsredovisning. 

 

 
 

Resultatsammanställning koncernföretag  

 
(totalt resultat enligt koncernföretagens årsredovisningar) 

 
 

2.6 Intresseföretagens ekonomi 

Bollnäs kommun har även intresseföretag som utför tjänster och uppdrag som kommunen valt att 

lägga ut på ett förbund gemensamt med ett antal andra kommuner. Kommunalförbundet södra häls-

ningland är ett räddningsförbund som ägs tillsammans med Ovanåkers och Söderhamns kommun.  

Inköp Gävleborg är en inköpsorganisation som ägs tillsammans med 10 kommuner i Gävleborgs län.  

Resultatsammanställning intresseföretag 
 

 

(tkr) Givna Mottagna Given Mottagen

Kommunen

Stashus AB, 556792-9962 100% 174 940

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 174

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100%

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 556223-4863 67% 940

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60%

Hälsinglands utbildningsförbund, 222000-3111 43%

Koncernbidrag UtdelningÄgd andel

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 17 700 64 541 46 287 4 542 1 1 205 000

Stashus AB, 556792-9962 100% 17 493 630 70 000

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 136 35 365 38 028 2 204 550 000

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100% 49 435 12 372 13 277 1 2 304 570 000

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 556223-4863 67% 11 461 5 460 12 475 659 15 000

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60% 21 804 1 179

Hälsinglands utbildningsförbund, 222000-3111 43% 23 524 5 143 5

Borgen

2014-12-31

(tkr)

Ägd andel Försäljning Koncernkonto

2015-12-31

Räntor och

borgensavgifter

tkr Ägd andel Resultat 2015 Resultat 2014

Stashus AB, 556792-9962 100%    -791  -1 129

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 11 875  11 317

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100%  -5 943      294

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 556223-4863 67%   1 783   1 846

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60%         0         0

Hälsinglands utbildningsförbund, 222000-3111 43%   7 067         -

tkr Ägd andel Resultat 2015 Resultat 2014

Kommunalförbundet södra hälsingland 40%    684 -652

Inköp Gävleborg 11% -3 894 -461



26 
 

2.7 Personalredovisning 

Medarbetare
1
 

Den 31 december 2015 hade Bollnäs kommun totalt 2279 månadsavlönade
2
 medarbetare och 

av dessa hade 2068 tillsvidareanställning
3
 och 211 visstidsanställning. Antalet månadsavlö-

nade medarbetare (2279) motsvaras av 2189,6 årsarbetare
4
. 

Både antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning och antalet med viss-

tidsanställning minskade i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Antalet minskade 

med 234 tillsvidareanställningar och 21 visstidsanställningar. Minskningen förklaras till stor 

del av att ca 200 tillsvidareanställda medarbetare från bland annat gymnasieskolan, gymnasie-

särskolan och vuxenutbildningen gick över till kommunalförbundet Hälsinglands Utbildnings-

förbund i en verksamhetsövergång från den 11 augusti 2015. 

 Diagram 1: Antal anställda per anställningsform den 31 december 2011-2015. 

 

Från den 1 januari 2015 genomfördes en stor organisationsförändring som berörde samtliga 

förvaltningar i Bollnäs kommun. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen ökade med 143 

tillsvidareanställda medarbetare (totalt 210). Socialförvaltningen ökade med 55 tillsvidarean-

ställda medarbetare (totalt 1136). Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelse-

förvaltningen minskade med 363 respektive 54 tillsvidareanställda medarbetare (totalt 561 

respektive 125). 

Utöver månadsavlönade medarbetare hade Bollnäs kommun ett antal timavlönade medarbe-

tare som tillsammans arbetade 407 645 timmar under 2015, vilket motsvarar 205,9 årsarbe-

tare. Det är en minskning med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år. 

 Tillsvidareanställda per verksamhetsområde 

Av Bollnäs kommuns tillsvidareanställda arbetade 86 procent inom skola och omsorg. Reste-

rande (14 procent, ”övrigt”) arbetade bland annat inom gatu- och fastighetsskötsel, kultur- och 

fritidsverksamhet, kommungemensam centraladministration, kostenheten samt med arbets-

marknads- och integrationsfrågor. 

                                                      
1
 Anhörigvårdare, personliga assistenter enligt PAN-avtalet och förtroendevalda politiker redovisas inte. 

2
 Med månadsavlönade menas tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön. 

3
 Anställning och anställda som begrepp skiljer sig från antal medarbetare. En medarbetare kan i redovisnings-

sammanhanget ha mer än en anställning. Antalet anställningar är därför något fler än antalet medarbetare. 
4
 Antalet årsarbetare baseras på den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade med tillsvidareanställ-

ning och visstids-anställning, omräknat till heltid. 
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Antalet tillsvidareanställda har minskat främst inom skolan och äldreomsorgen medan det har 

skett en ökning främst inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och övriga 

verksamheter. Minskningen inom området skola förklaras till stor del av övergången av verk-

samheter till kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund. 

 

Tabell 1: Tillsvidareanställda per verksamhetsområde den 31 december 2012-2015. 

Verksamhet 2012 2013 2014 2015 

Barnomsorg 301 296 279 281 

Omsorgen om per-

soner med funkt-

ionsnedsättning 

246 252 240 288 

Individ- och famil-

jeomsorg 

59 61 63 62 

Skola 780 730 637 372 

Äldreomsorg 713 726 799 783 

Övrigt 249 256 263 282 

Totalt 2348 2321 2281 2068 

Diagram 2: Tillsvidareanställda per verksamhetsområde den 31 december 2015.  

 

Sjukfrånvaro
5
 

År 2015 var den totala sjukfrånvaron 7,65 procent av den ordinarie arbetstiden, vilket är en 

ökning med 0,36 procentenheter jämfört med föregående år. Av den totala sjukfrånvaron var 

53,58 procent sjukfrånvaro ≥60 dgr (långtidssjukfrånvaro). Långtidsjukfrånvaron har fortsatt 

att öka något jämfört med tidigare år. 

 

 

 

                                                      
5
 Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade 
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Tabell 2: Total sjukfrånvaro per kön för samtliga medarbetare i Bollnäs kommun år 2015. 

Kön Total sjukfrånvaro
6
 i procent 

Långtidssjukfrånvaro
7
 i procent 

av total 

Kvinnor 8,73 54,79 

Män 3,55 42,38 

Total 7,65 53,58 

Kvinnornas sjukfrånvaro var högre än männens under år 2015 och kvinnornas sjukfrånvaro 

fortsatte att öka, medan männens sjukfrånvaro minskade, jämfört med år 2014. Kvinnor i ål-

dersintervallet 50-65 år hade högst sjukfrånvaro (9,33 procent). 

 

Diagram 3: Sjukfrånvaro per kön år 2009-2015 

 

Tabell 3: Total sjukfrånvaro per åldersintervall år 2015 

 Ålder Total sjukfrånvaro
8
 i procent Långtidssjukfrånvaro

9
 i procent 

0-29 6,87 21,53 

30-49 7,36 54,23 

50-65 8,25 59,59 

66 - äldre 1,93 0 

Total 7,65 53,58 

  

Åldersfördelning 

Medelåldern var 47,7 år den 31 december 2015, vilket var något lägre än vid samma tidpunkt 

föregående år då medelåldern var 48,2 år. Teknik-, service- och fritidsförvaltningen hade den 
                                                      
6
 Den totala sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid. 

7
 Långtidssjukfrånvaron visas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaro är sjukfrånvaro 

som överstiger 60 dagar. 
8
 Den totala sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid. 

9
 Långtidssjukfrånvaron visas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaro är sjukfrånvaro 

som överstiger 60 dagar. 
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högsta medelåldern, 51,7 år och socialförvaltningen hade den lägsta medelåldern, 46,9 år. 

Diagram 4: Åldersfördelning för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2015. 

 

Inom de närmaste fem åren uppnår 186 tillsvidareanställda medarbetare pensionsålder. Av 

dessa är 6 stycken chefer med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Fem av dessa che-

fer finns inom verksamheterna barnomsorg och skola. 

Tabell 4: Tillsvidareanställda per verksamhet och kommande pensionsavgångar 2015-12-31. 

Verksamhet Tillsvidareanställda Antal 62-67 år Procent 62-67 år 

Barnomsorg 281 31 11% 

Omsorgen om personer 

med funktionsnedsätt-

ning 

288 21 7% 

Individ- och familje-

omsorg 

62 2 3% 

Skola 372 43 12 % 

Äldreomsorg 783 65 8 % 

Övriga 282 24 8 % 

Totalt 2068 186 9 % 

Rehabilitering 

Cheferna har stöd av dataprogrammet Adato som är ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverk-

tyg. Adato ger signal till chef när rehabiliteringsutredning ska göras. Vid upprepad korttids-

frånvaro genomförs hälsosamtal med stöd av företagshälsovården. 

Försäkringskassan och Bollnäs kommun har fortlöpande samarbete i rehabiliteringsfrågor. En 

rehabsamverkansgrupp träffas fyra gånger per år och i gruppen finns handläggare från Försäk-

ringskassan och företrädare från företagshälsovården, arbetstagarorganisationerna Kommunal 

och Lärarförbundet samt HR-enheten. 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförs årligen i samarbete med före-

tagshälsovården. I utbildningen ingår olika delar av arbetsmiljöområdet och ett tillfälle är te-

mat Rehabilitering, riskbruk och beroende. 

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. 
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöutbildning har genomförts under året och 47 chefer och skyddsombud deltog. 

Programmet inleddes med en heldag om systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan. De 

övriga fyra halvdagarna handlade om att arbeta systematiskt med psykosocial arbetsmiljö, 

rehabilitering, riskbruk, beroende, stress och ergonomi. Varje ämnesområde belystes dessu-

tom utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhet 

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

jämställdhet. 

Bollnäs kommun hade 2068 tillsvidareanställda den 31 december 2015, varav 83 procent 

kvinnor och 17 procent män. Av antalet chefer med ansvar för personal, ekonomi och verk-

samhet var 67 procent kvinnor och 33 procent män. Andelen kvinnliga chefer har minskat 

något jämfört med tidigare år. I kommunens styrkort anges ett mål där andelen kvinnor re-

spektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organisationen och för 

2015 är detta mål ej uppnått. 

Tabell 5: Könsstruktur för tillsvidareanställda per förvaltning den 31 december 2015. 

Förvaltning Tillsvidareanställda Kvinnor Män 

Barn-och utbildningsför-

valtningen 

561 89 % 11 % 

Kommunstyrelse-

förvaltningen 

125 58 % 42 % 

Samhällsbyggnads- kon-

toret 

31 52 % 48 % 

Socialförvaltningen 1136 88 % 12 % 

Teknik-, service- och 

fritidsförvaltningen 

210 61 % 39 % 

Totalt 2068 83 % 17 % 

Sedan år 2001 har Bollnäs kommun ett heltidsbeslut, vilket innebär att alla tillsvidareanställ-

ningar ska annonseras och tillsättas på heltid. Av kommunens 1720 tillsvidareanställda kvin-

nor hade 90 procent en heltidsanställning och av 348 tillsvidareanställda män hade 97 procent 

en heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för både kvinnor och män har 

ökat år 2015. 

Tabell 6: Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda i procent den 31 december 2010-2015.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 95,3 95,8 95,4 96,4 96,2 96,9 

Män 97,3 97,3 96,2 97,8 97,4 98,6 

Total 95,7 96,1 95,6 96,7 96,4 97,2 

Medellönen för tillsvidareanställda var den 31 december 26455 kr/mån. Kvinnornas medellön 

var 26079 kr/mån medan männens var 28316 kr/mån. 
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Diagram 5: Medellön för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2011-2015. 

 

Kompetensförsörjning 

Ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi har arbetats fram av personalkontoret i samver-

kan med chefer vid en chefsdag. Kompetensförsörjningsstrategin är ett ärende som kommer 

att behandlas av kommunfullmäktige. 

Kompetensförsörjningsstrategin består av fem områden: 

 Attrahera 

 Rekrytera 

 Utveckla 

 Behålla 

 Avsluta 

Kompetensförsörjningsstrategin är ett ramverk över de områden som skapar goda förutsätt-

ningar för fortsatt kompetensförsörjning. Med strategin som grund skall respektive förvaltning 

årligen prioritera ett antal områden i förvaltningsvisa kompetensförsörjningsplaner. Utifrån de 

förvaltningsvisa planerna tar kommunchefen fram en kommunövergripande kompetensför-

sörjningsplan. 

För att klara framtida rekryteringsbehov erbjöd 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 framtidsmässa och i Framtidsvalets 

material. 

Programmet Framtida ledare genomfördes inte under 2015, då beslut tagits om att nya pro-

gram skall startas med 18 månaders mellanrum. 

Under år 2015 deltog Bollnäs kommun i Trainee Södra Norrland och har under 16 månader 

tagit emot en trainee som controller på ekonomikontoret. 

Under 2015 startades KIVO-projektet (Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg). Detta 

är ett samverkansprojekt under Vård- och omsorgscollege Gävleborg. Projektet syftar till att 

främja lika möjligheter på arbetsmarknaden. Det vänder sig till kvinnor och män som står 

särskilt långt från arbetsmarknaden för att skapa förutsättningar för dem att komma i utbild-

ning, arbete eller närmare arbetsmarkanden. En lokal samt regional arbetsgrupp arbetar för att 

skapa rutiner för att stärka bland annat kunskaper i det svenska språket. 
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3 Räkenskaper 

3.1 Intäkts- och kostnadsstatistik 
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3.2 Resultaträkning (tkr) 

 

Not Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Utfall

2015 2015 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 314 143 443 330 129 187 436 519 849 144 762 598

Verksamhetens kostnader 2 -1 675 648 -1 758 153 -82 505 -1 738 758 -2 039 367 -1 944 578

Avskrivningar 3 -60 838 -63 148 -2 310 -71 164 -136 252 -141 850

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 422 343 -1 377 971 44 372 -1 373 403 -1 326 475 -1 323 830

 

Skatteintäkter 4 1 035 000 1 025 375 -9 625 984 464 1 025 375 984 464

Generella statsbidrag och utjämning 5 388 000 392 956 4 956 374 235 392 956 374 235

Finansiella intäkter 6 16 000 34 422 18 422 15 500 35 043 16 600

Nedskrivning andelar 7 0 0 0 0 -6 250 -5 788

Finansiella kostnader 8 -6 432 -3 363 3 069 -2 800 -36 866 -42 872

ÅRETS RESULTAT 10 225 71 419 61 194 -2 004 83 783 2 810

Kommunen Koncernen



34 
 

3.3 Balansräkning (tkr) 
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3.4 Kassaflödesanalys (tkr) 

 

2015 2014 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 71 419 -2 004 83 783 2 810

Justering för av- och nedskrivningar 63 148 71 164 136 251 141 593

Justering för gjorda avsättningar 2 152 1 449 3 712 1 941

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* 6 235 1 458

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 136 719 70 609 229 982 147 802

Förändring kortfristiga fordringar -6 941 9 611 -31 472 6 817

Förändring förråd, varulager & exploateringsmark -13 -91 -3 178 -2 849

Förändring kortfristiga placeringar -29 497 -10 252 -29 497 -10 252

Förändring kortfristiga skulder 61 614 29 169 78 593 14 289

Kassaflöde från den löpande verksamheten 161 882 99 046 244 428 155 807

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -423 -450

Investering i materiella anläggningstillgångar -83 798 -78 445 -150 075 -174 550

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 229 5 053 7 655 7 008

Övrig justering av anläggningstillgångar -131 3 377 258

Investeringsbidrag 11 906 404 11 906 404

Förändring leasing -5 765 -1 580 -5 765 -1 580

Köp finansiella anläggningstillgångar -4 178 -371 -5 421 -1 119

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 006 680

Kassaflöde från investeringsverksamheten -74 737 -74 939 -137 739 -169 349

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld -5 000 -5 000 -15 000 -5 450

Upptagna lån 0 100 000 540 140 000

Erhållet/länmat koncernbidrag 0 -288 0

Förändring långfristiga skulder 1 077 -29 127 637 -28 115

Förändring långfristiga fordringar 990 1 284 1 079 1 284

Nyemission/aktieägartillskott 0 -988

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 933 66 869 -12 744 106 731

ÅRETS KASSAFLÖDE 84 212 90 976 93 945 93 189

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

Likvida medel vid årets slut 175 288 91 076 197 993 104 048

*Ej likvidpåverkande poster

Avsatt till pensioner -105

Övriga avsättningar 3 196

Nedskrivning intressebolag (Samkraft) 6 250 5 788

Övrig justering -15

Förändring obeskattade reserver -7 523

Förändring av skatt på obesk reserver 1 655

Realisationsvinster -1 552

Summa ej rörelsekapitalpåverkande 0 0 6 235 1 459

Kommunen Koncernen
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3.5 Noter 

 

 

2015 2014 2015 2014

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter* 428 540 433 777 831 016 758 301

Realisationsvinster 14 790 2 742 18 128 4 297

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 443 330 436 519 849 144 762 598

*I verksamhetens intäkter 2015 för kommunen ingår jämförelsestörande 

poster på 13 575 tkr avseende återbetalning FORA (AFA)

Interna intäkter 488 056 473 189 124 061 119 023

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och sociala kostnader 1 002 422 1 051 861 1 103 700 1 110 855

Pensionskostnader m.m. 92 758 90 591 97 620 95 157

Realisationsförluster och utrangeringar 2 466 3 162 2 466 3 165

Övriga verksamhetskostnader 660 507 593 144 830 669 733 627

Bolagsskatt 4 913 1 774

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 758 153 1 738 758 2 039 367 1 944 578

Interna kostnader 488 056 473 189 124 061 119 023

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader och anläggningar 49 619 50 145 83 288 81 635

Avskrivningar maskiner och inventarier 8 689 12 962 48 124 52 159

Nedskrivningar 4 840 8 057 4 840 8 057

SUMMA AVSKRIVNINGAR 63 148 71 164 136 252 141 850

För uppgifter om anskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper

NOT 4 SKATTEINTÄKTER

Preliminära skatteintäkter 1 026 264 987 135 1 026 264 987 135

Prognos slutavräkning föregående år -2 022 -2 854 -2 022 -2 854

Prognos slutavräkning innevarande år 1 133 183 1 133 183

SUMMA SKATTEINTÄKTER 1 025 375 984 464 1 025 375 984 464

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 284 737 269 394 284 737 269 394

Strukturbidrag 11 882 11 788 11 882 11 788

Kommunal fastighetsavgift 47 122 48 194 47 122 48 194

Bidrag för LSS utjämning 21 178 26 302 21 178 26 302

Kostnadsutjämningsbidrag 23 315 12 493 23 315 12 493

Flyktingsituationen 3 758 3 758

PO- kompensation 1 984 1 984

Regleringsbidrag -1 020 6 064 -1 020 6 064

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 392 956 374 235 392 956 374 235

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelning på aktier och andelar 4 454 3 420 5 695 4 005

Ränteintäkter 7 469 4 341 7 731 4 791

Borgensprovision 4 548 4 564 4 548 4 564

Övriga finansiella intäkter 17 950 3 175 17 067 3 240

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 34 422 15 500 35 043 16 600

NOT 7 NEDSKRIVNING ANDELAR   

Nedskrivning andelar i intressebolag 6 250 5 788

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 0 0 6 250 5 788

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader 3 078 2 016 32 013 37 513

Övriga finansiella kostnader 285 784 4 853 5 359

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 3 363 2 800 36 866 42 872

Kommunen Kommunkoncernen
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2015 2014 2015 2014

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 800 748 1 916 104 3 173 706 3 252 416

Ackumulerade avskrivningar -777 473 -872 063 -1 241 113 -1 308 655

Ackumulerade uppskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 60 380 64 841

Ackumulerade nedskrivningar -50 487 -91 216 -188 993 -229 722

Bokfört värde 972 787 952 825 1 803 980 1 778 880

Avskrivningstider 10-50 år       

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 70 470 169 973 912 974 993 001

Ackumulerade avskrivningar -45 035 -142 831 -331 346 -400 711

Bokfört värde 25 435 27 142 581 628 592 290

Avskrivningstider 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående

Anskaffningsvärde 4 568 11 511

Bokfört värde 4 568 11 511

Pågående investeringar avskrivs ej

Leasade bilar
Anskaffningsvärde 15 890 13 796 15 890 13 796

Ackumulerade avskrivningar -4 703 -3 671 -4 703 -3 671

Bokfört värde 11 187 10 125 11 187 10 125

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 952 825 948 161 1 778 881 1 698 901

Investeringar 76 809 67 386 83 070 167 730

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -3 700 -4 520 -7 038 -4 920

Nedskrivningar -3 529 -8 057 -3 529 -8 057

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -49 750 -50 145 -83 135 -81 377

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 35 600 6 603

Övriga förändringar 131 131 0

Redovisat värde vid årets slut 972 787 952 825 1 803 980 1 778 880

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 27 142 25 907 593 235 587 070

Investeringar 6 989 11 058 36 639 32 661

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -533 -617 -536

Nedskrivningar 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 1 709 22 503

Avskrivningar -8 695 -9 290 -49 337 -49 409

Redovisat värde vid årets slut 25 435 27 142 581 628 592 290

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående
Redovisat värde vid årets början 11 511 66 457

Omklassificeringar -37 309 -128 930

Investeringar 30 366 73 984

Redovisat värde vid årets slut 4 568 11 511

Leasade bilar
Redovisat värde vid årets början 10 125 12 216 10 125 12 216

Investeringar 5 765 1 580 5 765 1 580

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar 0

Avskrivningar -4 703 -3 671 -4 703 -3 671

Redovisat värde vid årets slut 11 187 10 125 11 187 10 125

Kommunen Kommunkoncernen
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2015 2014 2015 2014

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 0 0

Övriga aktier och andelar
Gävleborgs kreditgarantiförening 0 100 0 100

Kommunaktiebolaget 5 5 5 5

Kommuninvest 7 208 3 012 7 208 3 012

Arla/Milko 57 115 57 115

Swedish Meat 0 129 0 129

Mellanskog 1 044 636 1 044 636

Lantmännen 0 216 0 216

Växa Sverige/Svenska husdjur 0 13 0 13

Edsbyn Arena Ab 5 5 5 5

Övrigt 0 0 5 711 11 724

Värdereglering aktier och andelar 0 -90 0 -90

Summa övriga aktier och andelar 8 319 4 141 14 030 15 865

Långfristiga fordringar
Anslagstäckta lån 5 876 6 030 5 876 6 030

Fordran GHG Bostäder 1 639 2 475 1 639 2 475

Kommuninvest förlagslån 5 200 5 200 4 761 5 200

Övriga långfristiga fordringar 0 0 6 742 6 391

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

Summa långfristiga fordringar 9 445 10 435 15 747 16 826

NOT 11 FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSMARK
Kontorsförråd 365 352 365 352

Varulager 14 482 11 317

Exploateringsmark bostäder 0

Exploateringsmark industrier 27 233 27 233 27 233 27 233

Summa förråd, lager och exploateringsmark 27 598 27 585 42 080 38 902

NOT 12 FORDRINGAR
Fakturafordringar 21 804 23 348 64 387 37 461

Värdereglering fakturafordringar -1 384 -844 -1 384 -844

Fordran koncernkontot (bolag) 17 493 16 502 17 493 0

Upplupna skatteintäkter 23 308 15 424 23 308 15 424

Upplupna intäkter från Migrationsverket (ensamkommande barn) 8 164 6 105 8 164 6 105

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 31 239 28 852 14 779 37 517

Förskottskassor 11 12 12 12

Skattekontot 198 748 1 823 2 131

Momsfordringar 11 566 10 473 12 484 11 646

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

Övriga kortfristiga fordringar 1 605 6 443 2 492 2 633

Summa fordringar 118 308 111 367 149 686 118 214

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Pensionsportfölj
Ingående värde 420 336 410 084 420 336 410 084

Årets investering 122 693 92 656 122 693 92 656

Årets försäljning -129 230 -21 534 -129 230 -21 534

Årets justering -1 734 -11 234 -1 734 -11 234

Årets reavinst 22 333 2 963 22 333 2 963

Årets reaförlust 0 -167 0 -167

Förändring likvida medel 15 435 -52 432 15 435 -52 432

Summa pensionsportölj 449 833 420 336 449 833 420 336

Marknadsvärde (Söderberg & Partners 493 319 484 000 493 319 484 000
se förvaltningsberättelse)

NOT 14 KASSA OCH BANK
Bankkonto 35,6734 99 140 606

Koncernkonto (bolag) 175 252 90 977 197 854 103 442

SUMMA KASSA OCH BANK 175 288 91076 197 993 104 048

Kommunen Kommunkoncernen
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2015 2014 2015 2014

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån i banker och kreditinstitut 105 000 110 000 1 304 611 1 320 050

Leasing 11 505 10 005 11 505 10 005

Naturfond 2 536 2 959 2 536 2 959

Övrigt 12 445 11 905

0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 0

Investeringsbidrag 13 675 4 715 13 675 4 715

återstående antal år (vägt snitt) 26 26 26 26
Anslutningsavgifter 4 739 1 793 4 739 1 793

återstående antal år (vägt snitt) 19 19 19 19

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgångar har.
0

Summa långfristiga skulder 137 455 129 472 1 349 511 1 351 427

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta 1,12% 1,23% 2,05% 2,32%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2 3 3 3

Lån som förfaller inom

1 år 30 000 380 050 490 000

2-3 år 50 000 80 000 760 000 680 050

3-5 år 30 000 30 000 170 000 150 000

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 47 739 34 854 75 748 60 005

Källskatt & arbetsgivaravgifter 32 741 35 656 37 240 37 173

Ferielöneskuld 5 828 9 428 5 828 9 428

Timlöneskuld, period 13 11 283 11 690 11 618 11 690

Pensionsskuld individuell del 34 810 36 135 35 941 36 135

Upplupen löneskatt individuell del 8 464 8 766 9 256 9 335

Semester-/tim-/uppehålls-löneskuld mm 48 608 61 180 58 046 63 637

Förutbetalda intäkter 64 379 13 748 98 897 50 390

Upplupna kostnader 28 882 27 159 56 505 42 849

Momsskuld 2 786 2 689 7 809 8 104

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

Avräkning statsbidrag flyktingar 25 990 16 682 16 497 16 682

Koncernkonto (bolag) 77 572 68 551 0 0

Övriga kortfristiga skulder 13 719 14 649 42 074 31 439

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 407 801 346 187 460 460 381 867

NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR

Ingånde ansvarsförbindelse inkl löneskatt 822 426 868 774 822 426 868 774

Ränteuppräkning 5 648 5 712 5 648 5 712

Basbeloppsuppräkning 6 485 999 6 485 999

Gamla utbetalningar -31 078 -32 217 -31 078 -32 217

Aktualisering -995 -1 303 -995 -1 303

Bromsen 0 -4 054 0 -4 054

Övrig post -7 498 -6 436 -7 498 -6 436

Årets förändring av löneskatt -6 656 -9 049 -6 656 -9 049

SUMMA PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR 788 332 822 426 788 332 822 426

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Hälsingeutbildningar ekonomisk förening 600 600 600 600

Kommunala bolag 1 208 000 1 211 094 1 208 000 1 211 094

Regionförbundet Gävleborg 1 950 1 950 1 950 1 950

Kommunalt förlustansvar egna hem, 40 % av låneskulden 547 712 547 712

Lövvik-Offerbergs vattenförening 24 69 24 69

Privata medel 128 142 128 142

Fastigo 304 296

Bankgaranti avseende tillstånd deponi 335 335

SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 1 211 249 1 214 566 1 211 888 1 215 197

Bollnäs kommun har i november 2004 ingått solidarisk  borgen såsom för egen skuld

för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  och framtida  förplik telser. 

Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest  

ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

medlemmar i kommuninvsest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems-

kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunens respektive insatskapital i Kommuninvest.ekonomiska förening. 

Vid uppskattning av den finansiella effek ten av Bollnäs kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick  Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förplik telse till 325 620 649 809 kronor och totala tillgångarna till

319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förplik telserna uppgick  till

1 552 666 872 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick  till

1 525 474 099 kronor. 

Kommunen Kommunkoncernen
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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. 

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 kommu-

nens balansomslutning. Under året har Hälsinglandsutbildningsförbund bildats tillsammans 

med Söderhamns och Nordanstigs kommuner. Kommunkoncernens medlemmar och ägaran-

delar 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. 

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 nyttjandeperiod. 

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 
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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 delvis av komponentredovisning vilket innebär att materiella an-

läggningstillgångar delas in i komponenter, om tillgången består av komponenter som är be-

tydande 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. Arbetet med att komponentfördela tillgångar som är anskaf-

fade före f2014 ska påbörjas under 2016. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det 

år de anskaffas till anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodi-

seras 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. I 

enlighet med gällande placeringsreglemente placeras en stor del av pensionsportföljen i real-

ränteobligationer med avsikten att behålla realränteobligationerna till förfall. Realränteobli-

gationens nominella värde plus indexuppräkning är garanterade på förfallodagen. Värdened-

gången är därmed inte bestående och behöver följaktligen inte skrivas ned (kommunala redo-

visningslagen kapitel 6 § 5). Pensionsportföljen värderas kollektivt till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och försäljningsvärdet. 

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 ej kompenserad övertid och därpå upplupna arbetsgi-

varavgifter redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld i balansräkningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna under 2015 med lagstadgade 

arbetsgivaravgifter samt för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmässigt pålägg för 

pensionskostnader med 7,04 % totalt 38,46 % för personer 26-65 år. Reducerade pålägg för 

personer över 65 år och under 26 år. 
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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. 

  

3.7 Driftredovisning 

 
Nettobudget 

2015 

Nettoutfall 

2015 

Avvikelse 

Budget/Utfall 

Nettoutfall 

föregående år 

2014 

Avvikelse 

budget/utfall 

2014 

Kommunfullmäktige 

  inkl. partistöd 
-3 389 -2 896 493 -2 852 111 

Kommunrevision -1 517 -1 487 31 -1 323 5 

Valnämnd -21 -17 4 -615 203 

Överförmyndare -3 788 -3 829 -41 -3 421 51 

Kommunstyrelse -94 514 -92 419 2 095 -133 655 3 031 

Teknik- & fritids-

nämnd 
-94 342 -76 291 18 051 -79 901 -2 086 

Kulturnämnd -41 247 -42 772 -1 525 0 0 

Barn- & utbild-

ningsnämnd 
-418 991 -411 449 7 542 -522 571 -24 557 

BUN Gy, gysä, kvx, 

SFI mfl 
-126 821 -136 785 -9 964 0 0 

Socialnämnd -581 250 -580 932 318 -575 332 -25 322 

Miljö- & bygg-

nämnd 
-19 707 -19 254 453 -18 064 82 

      

Finans 1 395 812 1 439 550 43 737 1 361 311 18 465 

      

Summa 10 225 71 419 61 194 -2 004 -30 017 
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3.8 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-133 018 -60 128 72 890 -74 354 

- per nämnd     

Kommunstyrelse -1 280 8 559 9 839 -5 645 

Teknik- och fri-

tidsnämnd 
-122 757 -62 758 59 999 -61 294 

Kulturnämnd -585 -510 75 0 

Barn- och utbild-

ningsnämnd 
-4 000 0 4 000 -4 519 

Socialnämnd -4 000 -3 748 252 -2 214 

Miljö- och bygg-

nämnd 
-396 -91 305 0 

I utfall för kommunstyrelsen ingår inkomster avseende investeringsbidrag för bredbandsut-

byggnad 9 152 tkr. 
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4 Kommunens verksamheter  

4.1 Nämnder 

4.1.1 Kommunstyrelsen 

4.1.1.1 Inledning 

4.1.1.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare 

Förvaltningschef: Hans Persson 

Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och svarar för samordning och planering av 

den kommunala verksamheten. De bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfull-

mäktige. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över nämndernas och 

de kommunala bolagens verksamheter. 

4.1.1.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Kommunstyrelsekontor 

 Mycket arbete med akut flyktingsituation 

 "Förvaltarenhet" utreds 

 KSF bidrar till "100-lönekuvert" med 4 tj 

 Ny telefoni- och växel 

 Aktivt arbete med ANDT 

 Folkhälsoplanen implementeras 

 Utvecklar arbetssättet för beredning av ärenden 

 "Framtidens kök" genomförs 

Ekonomikontor 

 Implementering Stratsys 

 Bildandet HUF 

Personalkontor 

 Ny HR-organisation 

 Ny HR-portal och utbildningsportal 

 Semester- o löneväxling 

 Nätverk för riktlinjer/rutiner LAS 

 Lokal lönebildning 

Näringslivskontor 

 Handeln utvecklas, Vi växer 

 Företag investerar, nya arbetstillfällen 

 161 företag har startat 

 Projektansökningar, beviljade bidrag 28 mkr 
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Arbetsmarknadsenheten 

 Inskrivna 703 

 21 % erhållit arbete 

 Avslutade projekt; Tillgänglighetsinventering, Handledare inom Vård- och Omsorg, 

NANO-projektet, Utökad etablering, Utredning av arbetsförmåga, AKC samt UP 

 LÖK, minska ungdomsarbetslöshet 

 Ung i Gävleborg beviljat 

Flyktingmottagande 

 Mottagna: 457 

 Inskrivna: 769 

 Samordnar integrationsstrategin 

 Utveckla metod för återsökning av ekonomiska medel 

4.1.1.2 Måluppfyllelse 

4.1.1.2.1 God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Nämndens mål Analys 

 Erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 

24 timmars myndighet 

Antalet besökare, 558 155, på hemsidan har ökat 

jämfört med föregående år då det var 525 697. 

 

Under året har hemsidorna för Torsberggymnasiet, 

Höghammar särskola och Idrottsgymnasiet gått över 

till Utbildningsförbundet. Trots det kan vi se en total 

ökning av antal besökare. 

 

Då vi ser att 40,55% av våra besökare kommer på 

annat än vanliga datorer gäller det att möta detta 

behov på ett bättre sätt för att behålla och öka antal 

besök hos oss. 

Antalet elektroniska tjänster ligger på ungefärligt 

samma antal som förra året. Kommunen har inte 

hittat rätt i sättet att möta det behov som våra brukare 

har. Avtalet med det e-tjänstverktyg som vi idag 

använder är avslutat. Kommunen undersöker mark-

naden för att finna ett bättre sätt att jobba med e-

tjänster. 

 Friskare medborgare. För män ligger "nya sjukpenningtalet" hos försäk-

ringskassan ganska konstant men det har ökat något 

för kvinnorna i Bollnäs kommun. 

4.1.1.2.2 Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

Nämndens mål Analys 

 Antalet medborgare med egen försörjning ska bli 

fler. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivi-

tetsstöd uppgick i december 2014 till 1 640 personer. 

Motsvarande period 2015 var det totala antalet öppet 

arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

1 727 personer. 

Arbetslösheten har därigenom ökat med 87 personer 
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Nämndens mål Analys 

(5,3 %) och målet har inte nåtts. 

Kvarstående sökande totalt, vilket förutom öppet 

arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

också inkluderar sökande som har arbete utan stöd, 

sökande som har arbete med stöd, övriga inskrivna 

vid Arbetsförmedlingen samt dem som har nystarts-

jobb, uppgick i december 2014 till totalt till 2 559 

personer. Motsvarande period 2015 var 2 644 perso-

ner i kategorin kvarstående sökanden, vilket var en 

ökning med 85 personer, (3,3 %). 

 Antalet aktiva verksamheter ska bli fler och 

uppgå till minst 3000 stycken år 2018 

Vid årsskiftet 2014 fanns i Bollnäs kommun totalt 3 

021 registrerade verksamheter. Av dem var 102 stat-

liga och kommunala. Vid årsskiftet 2015 fanns totalt 

3 028 registrerade verksamheter, varav 102 var stat-

liga eller kommunala verksamheter. 

Antalet företag har därmed ökat med 7 (0,2 %) och 

målet har nåtts. 

Vid årsskiftet 2014 låg antalet privata arbetsplatser 

per 1000 invånare på 144,79. Vid årsskiftet 2015 låg 

antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare på 

145. Antalet privata arbetsplatser i Bollnäs kommun 

har under 2015 därmed ökat med 0,29 per 1000 invå-

nare. 

Antalet privata arbetsplatser per 1000 invånare har 

därmed ökat med 0,29 och målet har nåtts. 

 Antalet medborgare ska bli fler och uppgå till 

minst 27 000 personer år 2018. 

Invånarantalet har under 2015 ökat med 200 perso-

ner. 2014 ökade invånarantalet med 253 personer. 

 Antalet födda är 276 och det är fler än de 

senaste åren. 

 Antalet döda är 357 och det är något fler än 

beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur 

och förväntade medellivslängd 

 Antalet inflyttade är 1 553 och det är fler än 

de senaste åren. 

 Antalet utflyttade är 1 278 och det är också 

fler än de senaste åren. 

4.1.1.2.3 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål Analys 

 Uppvisa ett ekonomiskt överskott Kommunen redovisar ett positivt resultat på 71 

419 tkr. 

 Förbättrad köptrohet inför kommunens ramavtal Köptroheten har enligt mätningar via Inköps Gävle-

borg system ökat jämfört med föregående år. 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 kommunens köptrohet 

uppdateras underlaget till vad som ingår i mätningar-

na kontinuerligt. 
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Nämndens mål Analys 

 Självfinansiera investeringar För perioden är målet uppfyllt att självfinansiera 

investeringarna i kommunen då investeringarna totalt 

per 2015-12-31 uppgår till 60 128 tkr och totala av-

skrivningar för samma period uppgår till 63 148 tkr. 

4.1.1.2.4 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål Analys 

 Tryggad personal- och kompetensförsörjning 

inklusive kompetensutveckling 

Målet ej bedömt 

 Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö Målet ej bedömt 

 Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats 

och det arbete de utför 

Målet ej bedömt 

4.1.1.2.5 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål Analys 

 Utöka samverkan både inom och utom kommu-

nen 

Målet ej bedömt 

4.1.1.3 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Styrelse -5 770 -4 975 795 -4 337 

Ekonomikontor m.m. -37 612 -37 141 471 -32 730 

Kommunstyrelsekontor 

m.m. 
-22 691 -23 516 -825 -22 819 

Personalkontor -14 822 -13 317 1 505 -11 786 

Arbetsmarknadsenhet -9 757 -9 829 -72 -11 520 

Näringslivskontor -3 862 -3 641 221 -3 533 

Flyktingmottagning 0 0 0 0 

Summa -94 514 -92 419 2 095 -86 724 

4.1.1.4 Kommentarer till driftsredovisning 

Kommunstyrelseförvaltningen (exkl. Överförmyndarnämnd och Kulturnämnd) 
 

Förvaltningen i sin helhet gör ett överskott med 2 mkr. Detta överskott förklaras med att 

kommunschefens anslag för arbetsmarknadsinsatser endast delvis har förbrukats. Inom för-

valtningen finns stora obalanser mellan enheter. 

 

Styrelse - KF, KS m.fl. 
Ett överskott redovisas med 800 tkr. Detta beror till största delen av att kontot för KS oförut-

sedda ger överskott om 600 tkr. 



49 
 

 

Ekonomikontor 
Ett överskott redovisas med 471 tkr. Kostnader avseende sociala investeringsfonden har be-

lastat programmet med 1,5 mkr. Överskottet beror av en vakant tjänst samt lägre färdtjänst-

kostnader än budgeterat. 

Kommunstyrelsekontor - KS-kontor samt kommunikation och strategi m.fl. 
Kommunstyrelsekontoret uppvisar ett underskott på 2,8 mkr. Programmet har i budget ett 

internt sparbeting om 775 tkr som är tänkt att finansieras via ekonomikontorets överskott. Det 

finns förklaringar till avvikelserna är bl.a. tillkommande kostnader pga. ny växellösning, hy-

reskostnad avseende HUF i Kulturhuset, löneökningar i samband med förändrad organisation. 

Personalkontor 
Ett överskott om 1,5 mkr redovisas för personalkontoret. Detta beror på: 

- Lägre kostnader för IT-system 

- En tjänst mindre på löneenheten under 2015 

- Lägre kostnader för fackliga företrädare till följd av bildandet av Hälsinglands utbildnings-

förbund 

- Lägre kostnader för gratifikationer för anställda som jobbat 25 år 

- Intäkter till följd av statsbidrag för företagshälsovård 

Kommunchef 
Överskott redovisas med knappt 2 mkr. Medel har bl.a. använts för ett arbetsmarknadsprojekt 

"Utökad Tillgänglighet - Rekreation" 

Näringslivskontor 
Ett överskott om 220 tkr redovisas till följd av ett en tjänst har varit vakant. 

Arbetsmarknadsenheten 
Budget i balans för samtliga verksamheter vid årsskiftet. 

Flyktingmottagande 
Verksamheten redovisar budget i balans vid årsskiftet. De kostnader som uppstått under året 

bokas mot ett balanskonto. Flyktingverksamheten har ingen kommunal budget. Verksamheten 

bedrivs enbart med statliga ekonomiska medel från Migrationsverket som i huvudsak omsätts 

i kommunen, personalkostnader, hyreskostnader och projektstöd till andra förvaltningar före-

ningar mm. Projektstöd ges i syfte att underlätta etableringen för nyanlända vuxna, ungdomar 

och barn. 

Bokförda intäkter tom 2015      = 33 549 590 kr 

Bokförda kostnader tom 2015  = 16 582 118 kr 

  

  

4.1.1.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-1 280 -593 687 -5 645 
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4.1.1.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsbudget har bestått av tre poster: 

- Oförutsedda inv.kostnader             800 tkr 

- Ny telefonväxellösning                  400 tkr 

- Nya arkivhyllor                                80 tkr 

Kostnader för endast uppstått för telefonväxellösning med 593 tkr. 

4.1.1.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 KS totalt        

Total sjukfrånvaro* 3,13%        

- varav långtidsfrånvaro** 32,50%        

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,30%        

Sjukfrånvaro för män 1,72%        

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare som visstidsanställda. 

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Kommunstyrelsen är nämnd för verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen exklusive 

kulturenheten. 

Den 1 april 2015 var antalet månadsavlönade 139 varav 55 var visstidsanställda inom arbets-

marknadsåtgärd vid Arbetsmarknadsenheten. 

4.1.1.7.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 46,6 23 69,6 87 30,5 117,5 

Visstid 19,5 30,4 49,9 0,6 1,6 2,2 

Totalt 66,1 53,4 119,5 87,6 32,1 119,7 

       

Timavlönade 

2015* 
3,18 5,44 8,62 7,36 4,32 11,68 

*omräknat till årsarbetare      

4.1.1.8 Framtidsbedömning 

Kommunstyrelsekontor 

En ny organisation för KS-kontoret införs 2016-01-01. Förvaltningschef leder det nybildade 

KS-kontoret som består av tidigare kommunstyrelsekansli och enheten för välfärd och demo-

krati. IT-strategifrågorna flyttar vid årsskiftet från kommunikation och strategi till nya KS-

kontoret.  
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Under 2016 ska styrningen av kommunens IT-verksamhet förtydligas utifrån KS-kontorets 

nya ansvar för IT-strategi. 

En stor uppgift som ligger framför kommunen är införandet av ”Framtidens arkiv”, e-arkiv. 

Projektet som leds av Gävle kommun startade 2013 och omfattar regionens kommuner. Infö-

randet kommer att vara omfattande och pågå under flera år. 

Ett förslag till gemensam nämndadministration föreligger. Vinsten med en samordning är att 

det bidrar till enhetliga rutiner för beredning av ärenden och en samlad kompetens till nytta 

för hela förtroendemannaorganisationen. 

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för flyktingsituationen är bildad, i den finns även 

representanter för polis och räddningstjänst. 

Det stora arbetet med genomgång av kommunens policydokument ska politiskt behandlas och 

beslutas. Utredningsarbetet gällande kommunens styrning och ledning förväntas bli klart un-

der år 2016. 

Fortstatt arbete med att implementera Folkhälsoplanen i kommunens förvaltningar. Polisen 

och kommunen har tecknat ett samverkansavtal och har lämnat ett medborgarlöfte om åtgär-

der som ökar tryggheten i centrala delar av Bollnäs såsom t.ex. Resecentrum, Wilhelmina-

passagen och området kring Kulturhuset och Max. 

Ekonomikontor 

Det kommunalägda bolaget BORAB har idag sin debitering hos extern part. Under 2016 

kommer debiteringshanteringen att flyttas till kommunens ekonomikontor. Utbildningsinsat-

ser för internkontroll kommer att ske i kommunen och arbetet kommer att styras upp med ett 

nytt reglemente för internkontroll. Ekonomikontoret kommer även att planera för en kom-

mande större uppgradering av ekonomisystemet. 

Personalkontor 

Utvecklingsarbete i lönebildning, kompetensförsörjning, samverkan, arbetsmiljö mm pågår 

med målsättning att förbättra dessa områden. En viktig förutsättning för att lyckas med detta 

är att vi arbetar kommunövergripande och gemensamt med förvaltningarna i dessa frågor. 

Cheferna i organisationen är nyckelpersoner i denna utveckling. 

Näringslivskontor 

Arbetet kommer att bedrivas som tidigare baserat på samverkan och partnerskap internt och 

externt. Fortsatt stor fokusering kommer att läggas på lyhördhet, tillgänglighet samt skapandet 

av förutsättningar av olika slag som möjliggör fortsatt god utveckling med ekonomisk och 

sysselsättningsmässig tillväxt. 

Intresset för nyföretagandet förväntas bli oförändrat och kontoret kommer fortsätta arrangera 

insatser av olika slag som stimulerar till ökat företagande, bland annat nyföretagarutbildningar 

för människor som redan har en anställning samt ”Starta företag i Sverige”. 

2015 märktes av en ökning avseende stöd- och bidragshanteringen och 2016 förväntas bli ett 

intensivt år med många nya ärenden. För att möta upp den efterfrågan som finns både internt 

och externt har en ny medarbetare (projektrådgivare) anställts. 

Arbetsmarknadsenheten 

Enligt Prognos för arbetsmarknaden i Gävleborgs län 2016 bedöms sysselsättningen öka till 

slutet av 2016. Men det väntas även arbetslösheten göra. Samtidigt har rekordmånga arbetsgi-
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vare svårt att få tag på arbetskraft när de ska rekrytera. Efter en längre tid med minskad ar-

betslöshet i Gävleborgs län vände utvecklingen andra kvartalet 2015 och arbetslösheten bör-

jade öka igen. Den ökningen bedöms fortsätta och nå 16 000 personer eller 11,5 procent i slu-

tet av 2016. Samtidigt kvarstår länets strukturella problem med många arbetssökande som har 

svårt att konkurrera om jobben parallellt med brist på arbetskraft inom många branscher. Ex-

empelvis har en fjärdedel av företagen i näringslivet och två tredjedelar inom den offentliga 

tjänstesektorn haft svårigheter vid rekrytering. Det högsta på åtta år. Arbetsgivarnas behov av 

personal är positivt, men problemet med att hitta personer med den kompetens som krävs blir 

också mer uppenbart. Det krävs långsiktiga insatser som involverar många aktörer för att hitta 

lösningar. 

Tack vare inflyttning av personer från andra länder har länets befolkning och personer i ar-

betsför ålder ökat. Ökar gör även andelen arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden. 

Det gäller framför allt de som är födda utanför Europa och de som saknar gymnasieutbild-

ning. Möjligheterna för en person med en utsatt ställning att få ett jobb är mindre än hälften så 

goda som för övriga. 

Det gäller att ta till vara tillskottet av personer i yrkesaktiv ålder. Förutsättningarna för dem 

att kunna etablera sig på arbetsmarknaden måste förbättras. 

Gävleborg har fortsatt landets lägsta andel högutbildade. Och de som har hög utbildning hittas 

inte hos Arbetsförmedlingen i någon större utsträckning. Samtidigt har de yrken som bedöms 

ha stor efterfrågan på arbetskraft kommande år ofta det gemensamt att de kräver högre utbild-

ning. En av utmaningarna är att skapa bättre förutsättningar för att matcha arbetsgivarnas ef-

terfrågan av kompetens och att öka utbudet av arbetskraft. 

Fortsatt samverkan/samarbete med Arbetsförmedling, socialtjänst samt övriga samverkans- 

och samarbetspartners på såväl lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå kommer att 

krävas för genomförande av arbetsmarknadsinsatser. 

 

Flyktingmottagande 

Arbetsmarknadsenheten har fått ekonomiska medel från flyktingverksamhete för arbetsmark-

nadsinsatser i syfte att underlätta etableringen för nyanlända på arbetsmarknaden. 

Samarbete med skolorna sker kontinuerligt. För att stärka möjligheterna för skolorna att ge 

flyktingbarn/ungdomar personligt stöd mm så har flyktingverksamheten beviljat skolorna 

(Barn och Utbildningsförvaltningen) projektmedel. Skolorna (Barn och Utbildningsförvalt-

ningens) har dessutom fått ekonomiska medel av den statliga schablonersättning som flyk-

tingverksamheten erhåller för personernas etablering. Skolorna (Barn och Utbildningsförvalt-

ningens) har dessutom fått ekonomiska medel av den statliga schablonersättning som flyk-

tingverksamheten erhåller för personernas etablering. 

Utbildningsförbundet har beviljats ekonomiska medel från flyktingverksamheten till sommar-

skola för gymnasieungdomar. Utbildningsförbundet har även fått ekonomiska medel av den 

statliga schablonersättning som flyktingverksamheten erhåller för personernas etablering. 

Flyktingverksamheten bedriver ett mycket positivt integrationssamarbete med bl.a. kommu-

nens föreningar. Bollnäs Simsällskap och Bollnäs Gif Fotboll har under 2015 beviljats eko-

nomiska medel för att utveckla arbetet med kommunens föreningar, integration genom före-

ningsliv. Bollnäs Simsällskap har ansökt och beviljats ekonomiska medel från flyktingverk-

samheten för att ytterligare utveckla föreningarnas engagemang, kunskaper och aktiviteter 
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under 2016. 

Kulturenheten har ansökt och beviljats ekonomiska medel från flyktingverksamheten för 2016 

för att anställa en flerspråkig person som en del av sin arbetstid skall vistas i skolan och knyta 

kontakter med ungdomar som han sedan ”lotsar” till fritidsgårdarna. 

Under början av 2016 planerar flyktingverksamheten att utveckla samarbetet vidare med öv-

riga civilsamhället. 

Arbetet med kommunens integrationsstrategi "fortlöper" positivt. Samtliga bolag och förvalt-

ningar har lämnat in sina handlingsplaner som nu håller på att sammanställs. 

En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar har arbetat fram en mall för 

redovisning och bevakning av ekonomiska medel från Migrationsverket. En redovisning av 

2015 ekonomisk medel beräknas vara klar under början av 2016. 

Flyktingverksamheten har övertaget handläggandet av ekonomiskt bistånd till nyanlända un-

der etableringen från socialtjänsten. Verksamheten har anställt ytterligare en flyktinghandläg-

gare för dessa arbetsuppgifter. 

En ny överenskommelse för mottagande av nyanlända för bosättning i kommunen genom 

anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket för 2016 kommer att underteck-

nas. Länsstyrelsen har muntligt meddelat att Bollnäs kommuns överenskommelse genom an-

visning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket sannolikt kommer att innebär ett 

mottagande om 10 nyanlända personer för Bollnäs kommun. Hur stort det sammantagna mot-

tagandet av nyanlända blir för 2016 kan ingen besvara i förväg eftersom flertalet av de nyan-

lända bosätter sig själva i kommunen. 

4.1.2 Teknik- och fritidsnämnden 

4.1.2.1 Inledning 

4.1.2.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Daniel Didricksson (L) 

Antal ledamöter: 7 

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 
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 kommunens bilpool 

 kommunens kostenhet 

 kommunens IT-enhet 

 stadshusets vaktmästeri 

 kommunens posthantering 

 städ- och vaktmästeriverksamhet via enheten intern service 

4.1.2.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Gatuenheten sköter nu driften av ytterområdena åt fastighetsgruppen på ett stort antal 

skolor och förskolor då avtalet med Green Landscaping AB har avslutats i förtid på 

grund av att de ej levererat vad upphandlat avtal föreskriver. 

 Ombyggnad av ny central 7-9 skola, Alirskolan, har startats under året. 

 Konstgräsplan i Kilafors har slutförts i nära samarbete med föreningsverksamheten i 

Kilafors. 

 Mycket arbete har lagts ner på återställningar av ledningsschakter i kommunala vägar. 

Gatuenhetens budget drabbas då återställningarnas kostnader överstiger intäkterna. 

Underskottet 2015 är drygt 1,2 mkr vilket lett till att andra planerade beläggningsar-

beten (fem vägar) måste skjutas upp för att inte enhetens budget ska överskridas. 

 Arbetet med Brotorget har påbörjats. 

 Projektering inför ombyggnad av Karlslundsköket för kylda matlådor har påbörjats. 

 Ombyggnationen av Häggesta reningsverk etapp 1 är igång, markarbeten pågår. 

  

4.1.2.2 Måluppfyllelse 

4.1.2.2.1 God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Nämndens mål Analys 

 Främja, bedriva och stimulera en jämställd fri-

tidsverksamhet med bästa möjliga service 

Målet uppfyllt 

 Underlätta tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning 

Målet är uppfyllt. 

 Attraktiva och lättillgängliga park- och grönom-

råden 

Målet är uppfyllt. 

4.1.2.2.2 Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

Nämndens mål Analys 

 Gator och vägar ska ha god framkomlighet Målet är uppfyllt. 

 Kommunen ska arbeta för hög trafiksäkerhet på 

kommunala gator och vägar 

Målet är uppfyllt. 

4.1.2.2.3 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål Analys 

 Gator, vägar, fastigheter skall underhållas så att Målet delvis uppfyllt. Underhållsbudget för både 
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Nämndens mål Analys 

deras tekniska och ekonomiska värde upprätthålls gatuenhet och fastighetsgrupp är upparbetad. För att 

uppnå att tekniskt och ekonomiskt värde upprätthålls, 

krävs dock mer underhåll än budgeterade medel. 

Nedbrytning av gator med skador och bärighetspro-

blem accelererar vilket leder till ökade kostnader vid 

åtgärd. Fastighetsunderhållet kommer år 2016 bud-

getmässigt att kunna ökas från 90 kr/kvm till 100 

kr/kvm. Utförda inventeringar och rapporter pekar 

dock på att underhållsbehovet är högre än detta. 

 Fastigheter och anläggningar ska användas effek-

tivt och ändamålsenligt ur energisynpunkt 

Målet är uppfyllt. 

 VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljö-

mässiga och ekonomiska aspekter 

Målet delvis uppfyllt. För att uppnå målet bör en 

ökning av investeringarna i ledningsnätet ske. 

4.1.2.2.4 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål Analys 

 Förvaltningen ska arbeta utifrån ett hälsofräm-

jande förhållningssätt 

Målet delvis uppfyllt, men en försämring mot tidigare 

år vad gäller medarbetarnas syn på om chefen utövar 

ett hälsofrämjande ledarskap. Från 95,5 % till 87,4%. 

Anledningen måste analyseras och bearbetas. En 

orsak kan vara att många chefer är anställda efter att 

utbildningen om hälsofrämjande ledarskap utfördes. 

4.1.2.2.5 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål Analys 

 Förvaltningen ska samverka med föreningslivet 

och andra kommuner 

Målet är uppfyllt. 

 Anordna medborgardialoger varje år Målet ej uppfyllt. Ingen politisk medborgardialog har 

genomförts. 

  

4.1.2.3 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2014 

Vatten & avlopp 0 3 260 3 260 478 

Affärsmässiga fas-

tigheter 
4 386 14 697 10 311 3 585 

Fritidsanläggningar -30 545 -30 501 44 -26 354 

Skattefinansierad vht -53 773 -49 756 4 017 -57 610 

IT-enheten -13 448 -12 855 593 -13 579 

Kostenheten -962 -416 546 1 911 

Intern service 0 -719 -719 0 

Summa -94 342 -76 291 18 051 -91 569 
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4.1.2.4 Kommentarer till driftsredovisning 

Skattefinansierad verksamhet redovisar överskott med 1 570 tkr. Årets resultat påverkas också 

av realisationsvinster +6 955 tkr, hyresförluster tomma lokaler -1 598 tkr, nedskrivning av 

anläggningstillgångar -1 184 tkr samt kostnadsföring av markarbete Bollnäs Norr -1 264 tkr. 

Totalt resultat för skattemässig verksamhet efter extraordinära poster är överskott 4 480 tkr. 

Affärsfastigheter redovisar överskott med 3 502 tkr. Årets resultat påverkas också av realisat-

ionsvinster +3 107 tkr och försäljning hyresavtal +3 700 tkr. 

Totalt resultat för affärsfastigheter efter extraordinära poster är överskott 10 311 tkr. 

VA-verksamheten redovisar överskott 3 260 tkr. 

Totalt resultat affärsverksamheter inklusive extraordinära poster är överskott 13 570 tkr. 

Förvaltningens totala resultat inklusive extraordinära poster är överskott 18 051 tkr. 

4.1.2.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar totalt -122 757 -62 758 59 999 -61 294 

- varav större investeringsprojekt 

1308- Rörbroar -4 124 -4 082 42  

1353- Reinv belys-

ning 
-4 000 -3 732 268  

1365- Brotorget -10 000 -2 905 7 095  

1710- Gärdet 7-9 

skola 
-25 000 -8 368 16 632  

1760 -

 Sävsbergskolan 

omb Soc 

-18 000 -11 513 6 487  

1553- Sanering va-

ledningar 
-5 300 -6 381 -1 081  

1573- Häggesta-

reningsverk 
-20 000 -7 251 12 749  

1472- När- och 

spontanidrottsplatser 
-1 500 905 2 405  

1473- Mediebespa-

rande åtgärder id-

rottshallar 

-1 000 -1 895 -895  

1480- Reinvestering 

idrottsanläggning 
-2 500 -1 525 975  

4.1.2.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Totalt utfall för investeringar 2015 blev netto 62,8 mkr mot budgeterade 122,8 mkr. Avvi-

kelse 60 mkr. Tilläggsbudget med 60 mkr till 2016 kommer att begäras. 

Ny central 7-9 skola, Alirskolan, har upparbetat 8,4 mkr av årets budget på 25 mkr pga förse-
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nad byggstart genom överklagad upphandling. Ombyggnationen av Sävsbergsskolan har upp-

arbetat 11,5 mkr av 18 mkr i år. Båda projekten löper nu enligt plan. 

Investeringsprojektet När- och spontanidrottsplatser "kvarlämnar" 2,4 mkr till 2016. Bidrag 

från Flyktingmottagningen och Bollnäs Bostäder har tillförts med 1,2 mkr. Byggstart har av-

vaktats till 2016 då bidragsansökan till Arvsfonden måste beslutas innan byggstart. Ansökan 

behandlades under december månad och beslutet blev ett bidrag på 1,8 mkr. 

Investeringsprojektet mediebesparande åtgärder övertrasseras med 0,9 mkr. Det är ett ventilat-

ionsarbete i Kilafors som måste slutföras. Pengar, 0,7 mkr, har begärts i 2016 års budget att 

regleras via negativ tilläggsbudget i bokslutet. 

Renoveringsarbetet med att lägga ny beläggning på Sävstaås IP:s friidrottsanläggning pågår 

och kommer att slutföras under 2016. 975 tkr kvarlämnas till 2016-års investeringsbudget 

samt att ytterligare 1,2 mkr begärts i budget för 2016. Kostnaderna för arbetet beräknas sluta 

på drygt 3,5 mkr. 

På Brotorget har mer än planerat utförts tack vare mild väderlek. Prognos på investeringens 

totalkostnad ligger på cirka 0,5 mkr över budget. 

Rörbro under Sjukhusvägen åtgärdad genom relining. Kostnad 3,5 mkr. En mindre rörbro på 

Renshammarsvägen är också utbytt. Kulvert under Mobackes är påbörjad med tillhörande 

vägåtgärder.  

Investering i gamla belysningsanläggningar pågår med utbyte av kvicksilverarmaturer och 

farliga enfas-anläggningar. Projektering och vissa arbeten med dessa ombyggnationer är på-

började. Konsekvens kan bli att någon farlig anläggning får släckas ner 2016. 

Ombyggnaden av avloppsreningsverket i Häggesta påbörjades med etapp 1 under 2015. Om-

byggnationen i sin helhet är beräknad att avslutas 2018. 

8 047 m av ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten har sanerats/nyanlagts under året. 

Berörda VA-ledningar åtgärdades i samband med andra kommunala upprustningar vid Väs-

tergatan i Arbrå samt Skogsvägen, Alirgatan och Södra Bäckvägen i Bollnäs. En överförings-

ledning och investering i en tryckstegringsstation har också gjorts för att kunna ansluta Vall-

staby vattenledningsförening med 180 fastigheter till det kommunala vattenledningsnätet. 

4.1.2.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

Jan-Dec 

Teknik- 

o 

tids-

nämnd 

Fastig-

hets-

grup-

pen 

Gatu-

enheten 

Fritids-

enheten 

IT-

enheten 

Kost-

enheten 

Intern 

service 
Admin 

Total 

  sjukfrånvaro* 
6,01% 3,26% 3,15% 5,22% 6,84% 5,45% 10,15% 0,90% 

- varav  långtids-

frånvaro** 
51,99% 39,32% 26,90% 48,89% 80,28% 31,47% 70,93% 0,00% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
6,70% 6,40% 4,75% 7,83%  5,72% 8,71% 1,39% 

Sjukfrånvaro 

  för män 
5,05% 2,19% 2,64% 3,89% 6,84% 3,37% 14,80% 0,65% 
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*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. 

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Ökad sjukfrånvaro från 2,72 % till 6,01 % mot föregående år p.g.a. nytillkomna personalin-

tensiva verksamheter. Endast en liten andel av sjukfrånvaron är arbetsrelaterad. 

  

4.1.2.7.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 120,9 80,3 201,2 20,8 43,5 64,3 

Visstid 7,4 12 19,4 1 9 10 

Totalt 128,3 92,3 220,6 21,8 52,5 74,3 

       

Timavlönade 

2015* 
12,8 5,8 18,6 3,14 1,95 5,09 

*omräknat till årsarbetare      

Stor ökning på grund av nya verksamheter tillförda 2015. 

4.1.2.8 Framtidsbedömning 

Med de uppdrag förvaltningen har finns möjlighet att förändra organisationen och genom 

detta minska driftkostnader. Genom att köpa rätt tjänster och utföra andra i egen regi kommer 

förvaltningen klara att möta upp kommande besparingskrav inom kommunen. Detta förutsät-

ter ett mer öppet förhållningssätt till antal anställda. Förändrat antal anställda på rätt ställen, 

genererar lägre kostnader för förvaltningen och kommunen totalt sett. 

I en för kommunen krympande ekonomi, är det viktigt med en långsiktig planering av stora 

investeringar för att kunna använda skattemedlen på bästa sätt. Snabba förändringar i budget 

påverkar kvalitet, kontinuitet, planering, kostnader och administration negativt. 

I Bostadsområden med många nyanlända utrikesfödda barn och ungdomar som ännu inte har 

anammat det organiserade föreningslivets villkor och arbetssätt så är en närliggande spontan-

idrottsplats en viktig faktor för barnen och ungdomarnas möjlighet till integrering i lokalsam-

hället. För att nå fler grupper i samhället betonas ofta behovet av spontanidrottsplatser och 

miljöer. Bland annat stödjer mycket forskning 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. 

En bra planering och intensifierat och utökat samarbete mellan enheter inom och mellan för-

valtningar kommer leda till bättre kvalitet, minskad kostnad, större kvantitet utfört arbete samt 

en trevligare arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. 
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De stora pågående investeringarna för VA-verksamheten är en ekonomisk så väl som arbets-

mässig utmaning. Avskrivningar på tidigare investeringar, ett tidigare överskott samt för-

hoppningsvis fortsatt låga elkostnader gör dock att vi inte tror oss behöva höja taxan de närm-

aste tre åren. Driftbudgeten är dock mycket beroende av räntenivån på investeringarna. 

  

 

4.1.3 Barn- och utbildningsnämnden 

4.1.3.1 Inledning 

4.1.3.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Kristoffer Lindberg 

Antal ledamöter: 11 

Förvaltningschef: Kajsa Mellner Daxberg 

Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola, annan pedagogisk verk-

samhet och fritidshem upp till 10 års ålder. Nämnden ansvarar för godkännande av huvudmän 

för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg samt tillsyn av dessa. Nämnden an-

svarar för planering och tillhandahållande av grundskola i form av: - Förskoleklass -

 Grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarar för att alla kommunens ungdomar som 

lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. I nämn-

dens ansvarsområde inkluderas även ansvaret för den samlade elevhälsan. Nämnden skall 

inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt föreskrifter i lag eller förordning. 

4.1.3.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

För att ge den nya Barn och utbildningsnämnden möjlighet att lära känna sin verksamhet och 

sitt ansvarsområde, har olika aktiviteter genomförts under året. Utbildningsseminarier har 

varit mötesarenor för att främja dialog mellan förtroendevalda och verksamhetens chefer. 

Verksamhetsbesök i skolorna har genomförts. 

Skolinspektionens tillsyn hösten 2014 ledde till förelägganden inom en del områden. Under 

2015 har ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågått i verksamheten. Arbetet med analys, 

åtgärder och svar till myndigheten har inneburit utveckling och lärande som kommer att leda 

till verksamhetsförbättringar i samtliga skolformer. 

Från och med 11 augusti har gymnasium och vuxenutbildning övergått till Hälsinglands ut-

bildningsförbund. 

Arbetsmiljöverkets tillsyn hösten 2015 gällde två skolor samt huvudmannen. Skolledarnas 

arbetsbelastning behöver minska och nämndens systematiska arbetsmiljöarbete förbättras. 

Att antalet nyanlända barn och elever har ökat märks på samtliga enheter. 
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4.1.3.2 Måluppfyllelse 

4.1.3.2.1 God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Nämndens mål Analys 

 Droganvändningen ska minska bland våra elever. Grundskolan 

Måluppfyllelsen har delvis uppnåtts. Då det gäller 

andelen elever i åk 9 som druckit alkohol har dessa 

minskat med drygt 2 %, och målet har därmed upp-

nåtts. Andelen ungdomar som röker/snusar minskar 

stadigt, men målet nås inte helt. Positivt är att ande-

len som snusar minskar och närmar sig nivån icke-

rökare. Vad gäller elever som prövat narkotika ligger 

andelen i stort oförändrat jämfört med förra året, 

vilket inte är tillfredsställande. Detta delmål har inte 

uppnåtts. En satsning på samarbete med beroende-

mottagning planeras. Kommunens högstadieskolor 

avser att arbeta med konceptet Drogfri skola, vilket 

förväntas innebära tidigare upptäckt och åtgärder. 

Gymnasiet 

Bristen på tätare uppföljningar innebär att det är 

svårare att analysera resultaten. Sett till riket finns en 

trend om sjunkande alkoholbruk. Kommunen har i 

tidigare undersökningar haft resultat som bara i med 

någon/några procents mariginal avviket från riksge-

nomsnittet. CAN undersökning är genomförd 2015, 

och kommer att redovisas under 2016. 

 Våra elever ska ha förutsättningar att lyckas i 

klassrummet. 

Rektor beslutar om enhetens inre organisation, vilket 

följs upp i kvalitetskvadraten och den delen är inte 

sammanställd ännu. Den viktade pengen har ökat 

förutsättningarna för en del skolor att eleverna lyckas 

bättre. Men bristen på utbildade lärare kan i framti-

den försvåra möjligeten för elever att lyckas. Den nya 

viktade pengen och fler kontrollstationer av elevernas 

resultat i nämnden ökar möjligheten för att fler elever 

ska bli behöriga till gymnasiet. Slutbetygen våren 

2016 blir en mätstation 

 Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med 

verksamheten 

Nöjdhet är ett mått som inte ger signaler om respek-

tive förskola, skola och huvudman har goda resultat 

utifrån det uppdrag som staten har delat ut till hu-

vudmannen. Flertalet kommuner har tagit bort nöjd-

hetsmått i mål och styrkorten 

4.1.3.2.2 Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

Nämndens mål Analys 

 Vi ska vara länets bästa skolkommun Skolinspektionens tillsyn 2014 visar på kommunens 

styrkor och svagheter som skolkommun. Samtliga 

skolor och huvudmannen fik då ett beslutsunderlag 

med förelägganden. 

Styrkor  

 rutiner för särskilt stöd är fungerar 

 lagen om registerkontroll följs 
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Nämndens mål Analys 

 rutiner för anmälan tills socialtjänsten fun-

gerar 

Utvecklingsområden 

 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver 

implementeras och omsättas i verksamheter-

na i syfte att förbättra och utveckla utbild-

ningen 

 Analys av resultat 

 Utveckla dokumentationen 

 Säkerställa elevers tillgång till SYV, mo-

dersmål, studiehandledning 

 Elevhälsan behöver arbeta mer hälsofräm-

jande och förebyggande 

 Ökad kompetens hos förskolan personal när 

det gäller modersmål 

 Följa upp barngruppernas storlek 

 elevernas reella inflytande behöver stärkas 

 Utveckla ämnesövergripande undervisning 

 Definition av vad kränkning i förskolan  

 Huvudmannens ansvar för att förhindra 

kränkningar 

Under 2015 har alla skolor förskolor och förvaltning 

utarbetet utvecklingsplaner inom de områden skolin-

spektionen identifierat. Ett dokumentationsverktyg, 

Stratsys har börjats använda och kvalitetsrevisionen 

genomförs vid fyra tillfällen per år där bl. a ovanastå-

ende områden finns med. Skolinspektionen har också 

avslutat tillsynen inom förskola, fritidshem och fler-

talet av skolorna. Det som återstår är Kilafors och 

Granberg samt Huvudmannen. 

Skolinspektionen har varit ett stort stöd i utveckling-

en av våra skolor och förskolor. Stratsys är det verk-

tyg som kommer att göra skillnad för det systema-

tiska kvalitetsarbetet som i sin tur leder till väl funge-

rade skolor och förskolor. Barn- och utbildnings-

nämndens kunskaper om ansvaret för utbildning har 

ökat. 

Arbetet med systematiska kvalitetsarbetet måste 

fortsätta utvecklas och säkras. 

 En ökad andel elever som går vidare till nästa 

studienivå 

Oroande är den låga behörigheten till gymnasiet, 

endast 61 % av eleverna som lämnade åk 9 var behö-

riga. Det innebär minst ett år extra på gymnasiet. En 

ny resursfördelning har tagits fram med syfte att öka 

måluppfyllelsen. Dessutom har nämnden beslutat om 

fler betygskontroller. Det systematiska kvalitetsar-

betet måste fortsätta utvecklas så att det blir en natur-

lig del av skolornas och nämndens arbete. 

Den slutsats som kan göras är att nämnden följer upp 

resursfördelningssystemen. Fortsätter att utveckla det 

systematiska kvaltetsarbetet. 
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4.1.3.2.3 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål Analys 

 Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete Begreppet budget i balans kan sägas att varken under 

eller överskott skall finnas, utan så nära tilldelad 

budget som möjligt är det optimala. Årets överskott i 

förhållande till budget ligger till stor del på de poster 

som används för att utbetala peng till kommunens 

och enskildas verksamhet. För verksamheterna som 

bedrivs inom kommunen beror överskottet till stor 

del på att Bollnäs kommun befinner sig i samma 

situation som övriga Sverige med svårigheter att få 

tag på behörig personal som går att anställa. Fortsatt 

utveckling av uppföljningssystemen sker. 

4.1.3.2.4 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål Analys 

 Våra medarbetare ska känna delaktighet i ut-

vecklingen av verksamheten 

2,8 procent anser sig inte vara delaktiga övriga 97,2 

procent anser dig vara delaktiga i olika utsträckning. 

Medarbetarenkäten ht15. 

 Personalen ska ha adekvat utbildning och fort-

bildning för sina arbetsuppgifter 

Uppföljningen av andelen behörig personal ingår i 

årliga uppföljningar inom kvalitetskvadraten. Ande-

len minskar nu men utifrån ett relativt gott utgångs-

läge. 

Rektor och förskolechefs utmaning i detta är att leda 

och fördela arbetet så att kompetensen används på 

rätt sätt. 

4.1.3.2.5 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål Analys 

 Tydlig ansvars- och rollfördelning i hela organi-

sationen 

Beslutet som barn- och utbildningsnämnden gällande 

ledning och administration är inte lägre aktuellt ef-

tersom en stor del av verksamheten inte längre finns 

inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Förvaltningschefen har i uppdrag att ta fram en ny 

organisation. 

 Genomförande av strukturplan Framtidens skola. Framtidens skola redovisades vid arbetsutskottets 

sista sammanträde 2015. 

 Samverka med SOC kring medborgaren för att 

skapa trygghet och självkänsla 

Skolinspektionen har bedömt att förskolor och skolor 

har fungerande rutiner för orosanmälan. Förskoleche-

fer och rektorer är nöjda med de rutiner som utarbe-

tets tillsammans med socialtjänsten. Däremot finns 

det områden som kan utvecklas och respektive 

nämndsordförande har gett förvaltningarna ett ge-

mensamt uppdrag för att utveckla samarbetet som 

leder till ökad trygghet och självkänsla för arbetet. 

Slutsatsen är att fortsätta med det arbete även under 

2016 och möte är inplanerat för 2016 
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4.1.3.3 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Förskola -125 649 -122 110 3 539 -118 956 

Fritidshem -26 080 -25 512 568 -27 404 

Grundskola -228 511 -226 490 2 021 -219 323 

Admin, m.m. -38 751 -37 337 1 414 -42 977 

Summa -418 991 -411 449 7 542 -408 660 

Gymnasieskola -90 684 -103 310 -12 626 -102 452 

Särskola -6 538 -9 485 -2 947 -10 275 

Komvux/Högskola -17 217 -16 918 299 -17 231 

Övriga kostnader -2 382 -7 072 -4 690 -197 

Summa -116 821 -136 785 -19 964 -130 155 

4.1.3.4 Kommentarer till driftsredovisning 

Av den för- och grundskoleverksamhet som har samma förutsättningar som enskilda och fri-

stående, d.v.s. förskolor och skolor med peng samt verksamheter med fastbudget, ligger resul-

tatet på en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till detta 

är att peng och migrationsbidrag har utbetalts medan det inte kunnat användas till personalut-

ökning då det som i övriga Sverige är lärarbrist även i Bollnäs. Den för övrigt positiva avvi-

kelsen på ca 5,7 miljoner kronor avser den ökade intäkter för IKE i förhållande till budget, 

minskade kostnader för elevpeng till fristående i förhållande till budget. Ökade intäkter i form 

av barnomsorgsavgifter. 

Den verksamhet som har övergått till Hälsinglands utbildningsförbund har ett negativt resultat 

på cirka tjugo miljoner kronor. Avvikelsen för detta beror på minskade IKE-intäkter under 

vårterminen, gymnasieverksamhetens underskott under våren, ombyggnation av lokaler för 

Hälsinglandsutbildningsförbunds kansli, uppstartkostnader i form av genomförandeprojekt -

 IT projekt - ekonomiprojekt - personalprojekt, som fördelats mellan kommunerna - Bollnäs -

 Söderhamn och Nordanstig. Det avser också ett höjt elevplatspris för att bland annat få en 

motsvarighet i IT-kostnader mot Söderhamns insats, det beror på valet av IT-lösning sker med 

Söderhamnsmodellen. Därutöver är även elevplatspriset ökat inom undervis-

ning/läroverktygspengen för att få en budget i balans för gymnasieskolan. Mot dessa kost-

nadsökningar finns budgeterat tio miljoner kronor på ekonomikontoret samt efter att Hälsing-

lands utbildningsförbunds presenterat sitt bokslut för 2015 finns poster för eventuellt återfö-

rande till kommunen. 

4.1.3.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-4 000 0 4 000 -4 519 
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4.1.3.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Inget investeringsutrymme har tagits i anspråk. De planerade investeringarna belastade driften 

2015. 

4.1.3.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 BUN totalt 

Total sjukfrånvaro* 6,72% 

- varav långtidsfrånvaro** 59,66% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,46% 

Sjukfrånvaro för män 3,23% 

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

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Barn- och utbildningsnämnden: 56,75% av kvinnornas respektive 49,32% av männens sjuk-

frånvaro utgörs av frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

4.1.3.7.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 486 59,7 545,7 716,3 181,8 898,1 

Visstid 54,2 20 74,2 101,9 71,2 173,1 

Totalt 540,2 79,7 619,9 818,2 253,0 1 071,2 

       

Timavlönade 

2015* 
19,86 4,83 24,69 12,01 7,86 19,87 

*omräknat till årsarbetare      

Antalet årsarbetare har minskat i förhållande till fjolåret i beroende på verksamhetsövergång 

av LSS-boende till Socialförvaltningen, internservice till Tekniska förvaltningen och gymna-

sieverksamhet och vuxenutbildning/högskola till Hälsinglands utbildningsförbund. 

4.1.3.8 Framtidsbedömning 

Ökning av antalet nyanlända har gjort att antalet barn och elever i verksamheterna har ökat, 

Barn och elevtalsutvecklingen är mycket svår att förutspå efter som den är starkt kopplad till 

omvärldsfaktorer. 

Flyktingsituationen leder även under 2016 till förändrade direktiv från staten vilket i sin tur 

leder till verksamhetsförändringar. 

Bristen på legitimerade förskollärare och lärare börjar bli påtaglig, i Bollnäs liksom i landet i 
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övrigt. Statliga satsningar planeras för att mildra effekterna, men bristen förväntas öka. 

Att fler elever ska nå godkända betyg och bli behöriga till gymnasieskolan är verksamhetens 

största utmaning. 

Flera långsiktiga satsningar för kompetensutveckling pågår. Att stimulera medarbetare i för-

skola/skola och stärka deras förutsättningar inför nya utmaningar är viktigt. 

Statliga och lokala insatser kommer under de närmaste åren att göras för att ta tillvara den 

kompetens inom t ex utbildningsområdet, som finns hos nyanlända vuxna. 

4.1.4 Socialnämnden 

4.1.4.1 Inledning 

4.1.4.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Erika Engberg (S) 

Antal ledamöter: 11 stycken 

Förvaltningschef: Annika Placido 

 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 

 Ansvara för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

4.1.4.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Handläggare inom SoL och LSS har utökats till 10, vakanser under året och stora svå-

righeter att rekrytera nya handläggare 

 Prioriteringar av arbetsuppgifter, med utökat arbete som följd 

 Månadsvisa redovisningar av ej gjorda uppföljningar 

 Infört ÄBIC 

 Minskning av tjänster och vikarieköp av bemanningen 

 Ökad bemanning äldreomsorgen, statliga medel 3,5 mkr 

 Uppstart av hemtjänstprojekt december 

 3 vakanta enhetschefstjänster hösten 2015 

 Hög personalomsättning sjuksköterskor, svårrekryterat 

 Fler bostäder inom bostad med särskild service med befintlig bemanning 

 Höghammars elevboenden, vänt ett miljonunderskott till ett överskott på 4 mkr 

 Minskad efterfrågan korttidsvistelse 

 Retroaktiva intäkter från försäkringskassan 

 Övertagande av verksamhet för ensamkommande barn 

 Ökade arbetsuppgifter p.g.a. flyktingsituationen 

 Missbrukssituationen försämrats, fler i behov av inneliggande behandling, ibland med 

tvång, fler yngre med en mer komplex droganvändning 

 SN beslutat om 12 nya tjänster inom individ- och familjeomsorgen 



66 
 

4.1.4.2 Måluppfyllelse 

4.1.4.2.1 God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Nämndens mål Analys 

 Delaktighet i samhället och inflytande över sin 

egen vardag. 

Socialnämnden 
Arbetssättet äldres behov i centrum (ÄBIC) är infört i 

verksamheten. Antalet arbetade timmar för timan-

ställda är reducerat i verksamheterna. Flertalet pro-

jekt drivs tillsammans med andra föreningar i form 

av bl.a. anhörig- och demenscaféer, väntjänst och 

kvinnojour. 

 Trygghet i bostaden Socialnämnden 
Välfärdstjänsterna tillsyn via kamera och GPS-larm 

har införts under året. En kartläggning av våld i nära 

relationer med tillhörande handlingsplan är under 

framtagning. 

 Bryta isoleringen och möjliggöra ett hälsosamt 

liv. 

Socialnämnden 
Det förebyggande arbetet mot droger och övrigt 

missbruk pågår inom samtliga verksamheter, från 

barn i missbruksfamiljer till äldre och funktionsned-

satta i våra verksamheter. Riktade insatser har även 

skett mot skolungdomarna på gymnasiet. 

 Öka egenförsörjningen. Socialnämnden 
Avtal har tecknats med BUN och samarbetsprojekt 

pågår. Dock är antalet hushåll med försörjningsstöd 

20 st fler jämfört med samma period förra året. 

4.1.4.2.2 Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

Nämndens mål Analys 

 Anpassa tjänster och service med hjälp av inno-

vation och genom att införa sociala krav i upphand-

lingar. 

Socialnämnden 
Tjänsteköp sker idag inom äldreomsorgen med 2 st 

sociala företag och hitintills i en upphandling finns 

sociala krav med i förfrågningsunderlaget. 

 Öka möjligheten till ett värdigt och självständigt 

liv i kommunen för fler medborgare. 

Socialnämnden 
Samhällsplanering sker aktivt med andra förvaltning-

ar, kommunala bolag och privata företag om framti-

dens äldreomsorg, tillgång till billiga lägenheter för 

både unga och äldre samt andra lokalbehov för verk-

samheterna. 

4.1.4.2.3 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål Analys 

 Varje skattekrona ska få maximal effekt med 

kvalitet för medborgarna. 

Socialnämnden 
Uppföljning och utvärdering av nyckeltal och sta-

tistik på samtliga verksamheter görs månatligen. 

Vidare har en omfattande kartläggning av de interna 

huvudprocesserna samt upphandling av system för 

personalplanering genomförts. 
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4.1.4.2.4 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål Analys 

 Personalen ska ha relevant kompetens för sina 

arbetsuppgifter och förstå och arbeta utifrån social-

tjänstens värdegrund. 

Socialnämnden 
Kompetenskraven vid all nyrekrytering är hög för att 

säkerställa kvaliteten. Vidareutbildning och projek-

tanställningar sker i första hand med externa stimu-

lans- och projektmedel. Svårigheten att rekrytera 

utbildad personal inom vissa yrkeskategorier påver-

kar ett flertal verksamheter och är ett länsövergri-

pande problem. Värdegrundsarbetet är sedan tidigare 

år väl förankrat inom personalen på våra boenden och 

i hemtjänst. 

 Trygga heltidsanställningar med möjlighet till 

deltid. 

Socialnämnden 
Ett personalplaneringssystem är upphandlat och anta-

let arbetade timmar för timanställda har under året 

reducerats. 

 Personalen ska vara nöjd med arbetstidsplane-

ringen. 

Socialnämnden 
Ingen mätning har kunnat göras eftersom planerings-

systemet är under införande. 

4.1.4.2.5 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål Analys 

 Tidiga och stödjande insatser i samverkan med 

och kring individen. 

Socialnämnden 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med konceptet 

Trygg hemgång och SIP (särskild individuell plan) 

för våra brukare. 

 Verksamheterna ska genomsyras av ett jämställt 

förhållningssätt. 

Socialnämnden 
Under året har Kvinnofridsamordnaren arbetar mot 

Våld i nära relation och en kartläggning är genom-

förd av våldets förekomst. Förvaltningen arbetar 

enligt CEMR-deklarationen deklarationen med artik-

larna 22, Könsrelaterat våld och artikel 23, Männi-

skohandel. 

 Effektiva administrativa system och samordning. Socialnämnden 
Förvaltningen har ett flertal system för rutiner och 

kontroller runt våra brukare som kontinuerligt ut-

vecklas. I internkontrollplanen kontrolleras det att 

man arbetar mot de fastställda målen, att man följer 

lagar och förordningar, kommunala policys och rikt-

linjer och att det inte sker några oegentligheter. 
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4.1.4.3 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Socialchef & nämnd -23 789 -28 018 -4 229 -25 690 

Individ- & familje-

omsorg 
-91 437 -89 896 1 541 -89 447 

Äldreomsorg -329 085 -330 814 -1 729 -322 099 

Omsorg om pers m 

funktionsneds 
-130 932 -121 860 9 072 -130 749 

Biståndshandläggarenhet -6 007 -5 287 720 -5 046 

Bemanningsenhet 0 -5 057 -5 057 -2 300 

Summa -581 250 -580 932 318 -575 331 

4.1.4.4 Kommentarer till driftsredovisning 

Socialchef och nämnd 

Resultatet per december visar ett totalt underskott på 4,2 mkr. 

Nämnden visar per december ett överskott på 155 tkr beroende av mindre utbetalning av er-

sättning för förlorad arbetsförtjänst samt återföring av tryckerikostnad. 

Under socialchef finns externa utförare av LOV vilket har ett underskott på 3,2 mkr. Denna 

budget är justerad inför 2016. Pga rekrytering av tf socialchef via bemanningsföretag så har 

månadskostnaden för okt-dec att vara betydligt högre än tidigare lönekostnad. Dessutom finns 

en besparingspost på 1,2 mkr på helårsbasis. För att kompensera denna besparingspost så har 

kostnaderna för utbildningar skurits ned. 

Individ- och familjeomsorg 

Resultatet per december visar ett överskott på 1,5 mkr. 

Behovet av försörjningsstöd ökar och en ramförstärkning av budget på 5 mkr på helårsbasis 

har gjorts inför 2015 genom att återföra pengar från kommunstyrelseförvaltningen. 

Försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd har per december ett underskott på 2,4 mkr.  

Hushållen som uppbär försörjningsstöd fortsätter att öka. Under perioden fram till december 

månad har 1 088 hushåll varit aktuella på enheten. Samma period förra året var det 935 hus-

håll, d.v.s. det har skett en ökning med 153 hushåll. Det har även skett en ökning till 53 % 

gällande utrikesfödda hushåll, i jämförelse med samma period förra året då det var 39 % av 

hushållen. 

Ungdomsplattformen har under 2015 avslutats och ett nytt samverkansarbete (Navigatorscent-

rum) kommer att påbörjas under 2016.  

Det är en utmaning att finna sysselsättning för människor som är lågutbildade, inte kan 

svenska eller som på olika sätt har arbetshinder. Det behövs fortsatt samarbete med Arbets-

förmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Försäkringskassan. Arbete är inlett för att komma 

tillrätta med sjukskrivning av de som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Då de inte står 

till arbetsmarknadens förfogande blir försörjningsstödsperioderna långa. 

En analys har gjorts som visar att 78 % av de mellan 18-25 år som uppbär försörjningsstöd 
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saknar fullständiga gymnasiebetyg och en tredjedel har dessutom psykisk ohälsa. 

Det har skett en kraftig ökning av ensamkommande flyktingbarn med placeringar på HVB-

hem. Migrationsverket har kommunplacerat ca 100 ungdomar utanför avtal. Då tillgången på 

boendeplatser inte funnits att tillgå i kommunen har de flesta placerats på externa HVB. Det 

höga trycket avseende ensamkommande barn gör att placeringar sker vid HVB-hem i brist på 

familjehem, vilket är en dyrare lösning. 

Gällande placeringar av vuxna med missbruksproblem så har ett högre antal LVM-placeringar 

samt placeringar av yngre missbrukare som annars riskerar kostsammare LVM-vård gjorts än 

beräknat, vilket per december gett ett underskott på 5,7 mkr. Budgeten är justerad inför 2016. 

De ökade kostnaderna vid omhändertaganden enligt LVM sker när problematiken är så svår 

att det inte har funnits något alternativ till placering. IFO arbetar intensivt med att erbjuda 

behandling på hemmaplan gällande placeringar av vuxna med missbruksproblem och har 

dessutom utökat personalstyrkan på Beroendecentrum samt satsat på kompetensutveckling. 

Försök görs också för att bevilja kortare inneliggande behandling samt att använda växelvård 

vid beroendecentrum i större utsträckning. 

Kommunen har avtal med Migrationsverket att motta 13 asylsökande ungdomar mellan 16-17 

år, samt 35 ungdomar med permanent uppehållstillstånd, PUT 

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar framförallt för de som kommer utanför 

avtal. Detta innebär merarbete och ökade kostnader. Det är t ex inte möjligt att söka statsbi-

drag för ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare. Med ökat antal asylboenden i 

kommunen stiger också kostnaderna då fler ensamkommande barn kommer på anknytning. 

Ersättningen för dessa kostnader ingår inte i det schablonbidrag förvaltningen får från Migrat-

ionsverket för avtalade 48 platser på Pannotia och 18+. 

Äldreomsorg 

Resultatet per december visar ett underskott på 1,7 mkr.  

Den största negativa avvikelsen är inom hemtjänsten med ett underskott på 10,6 mkr.  

Den utförda tiden inom hemtjänsten har under året haft några toppar. En orsak till ökningen 

har varit ett flertal dygnetrunt vak/tillsyn vilket har påverkat resultatet. Dessutom har hög 

sjukfrånvaro gett ökade vikariekostnader. 

En konsult är anlitad för att omgående göra en genomlysning av hemtjänsten och ge stöd och 

praktisk hjälp för en effektivare planering. Därmed förväntas en högre verkningsgrad uppnås 

och även en ”rätt” planerad budget i och med utvecklingsarbetet som är påbörjat. Detta arbete 

är planerat att vara klart under våren 2016. 

Särskilt boende/korttids har per december ett överskott på 3,3 mkr. En anledning till detta är 

den besparingsåtgärd som vidtagits genom att klara korttidsfrånvaron upp till 14 dagar inom 

den egna enheten. 

Av de 3,5 mkr i statsbidrag som har inkommit för att öka bemanningen inom säbo under 2015 

har 2,8 mkr använts. 

Arbetet med att minska antalet arbetade timmar för timvikarier pågår i verksamheten, både 

inom hemtjänsten och på särskilt boende. En förhoppning finns att schemaplaneringssystemet 

Medvind kommer att bidra till att berörda får ett bra redskap så att uppföljning av personalre-

surserna kontra budgeten kan ske på ett bättre sätt samt att man på det sättet kan hitta ett ”rätt” 

mått för vilket mål hemtjänsten ska ha för utförd tid hos kund. 
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Hemsjukvårdens överskott på 1,4 mkr beror på minskat behov av förskrivna hjälpmedel samt 

ej tillsatta tjänster i början av året. Den största orsaken till detta är att det är svårt att rekrytera 

sjuksköterskor eftersom det är stor brist inom denna yrkeskategori.  

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

Resultatet per december visar ett överskott på 9 mkr. 

Under januari och maj månad har retroaktiva intäkter från Försäkringskassan inkommit inom 

personlig assistans vilket påverkar resultatet positivt och ger ett överskott per december med 

364 tkr.  

Fr. om 1 april har behovet av boendestöd minskat vilket gett ett överskott på 438 tkr per de-

cember. Läget kan dock förändras väldigt snabbt vad gäller både omfattning av antal timmar 

och kunder. 

Förvaltningen tog vid årsskiftet över Höghammars elevboende. För att få en budget i balans 

höjdes därför priserna för boendeplatserna, personalen skrevs över på semesteranställning för 

att tillämpa Arbråavtalet samt få möjlighet att integrera boendepersonalen i övriga OF och 

stora schemaförändringar har gjorts utifrån noggranna täthetsbedömningar där verksamhetens 

behov styr personaltätheten. Vikarieköpen har minskat då ordinarie personal täcker vakanser 

för varandra. 

Det som skedde i och med starten av höstterminen var att 16 st avhopp gjorts vilket föranlett 

ytterligare en anpassning av personalstyrkan samt uppsägning av lokaler. En buffert på 

1,3 mkr på helårsbasis har funnits budgeterad för att täcka en del av det vikande elevunderla-

get. 

Verksamheten är mycket svår att förutsäga då en elevs oplanerade avhopp medför en minskad 

årsintäkt på för närvarande 317 tkr, och med 2015 års erfarenhet ser man att det är rimligt att 

räkna med ”oplanerade avhopp” även framledes.  

Under 2016 står man inför den hittills största avveckling då det slutar en årskull om ca 30 

elever med boendeplats och man ska minska elevboendeverksamheten från nuvarande drygt 

70 platser till drygt 45. Planen är att stänga flera boenden. 

Inom OF pågår det en ständig översyn av arbetsscheman utifrån verksamhetens behov vilket 

per december gett ett överskott på 4,2 mkr inom övriga boenden. Det planerade öppnandet av 

ett träningsboende är skjutet på framtiden.  

Biståndhandläggarenhet 

Resultatet per december visar ett överskott på 720 tkr. 

En utökning av 1 årsarbetare har skett via omfördelning av budget. Denna utökning har varit 

vakant största delen av 2015. 

Bemanningsenheten 

Resultatet per december visar ett underskott på 5 mkr. Budgeten är justerad inför 2016. 

Underskottet beror på intäktsbortfall och detta har flera orsaker, bl.a. att både SOC och BUF 

köpt färre timmar än budgeterat. 

Eftersom den kommungemensamma bemanningsenheten har upphört fr.o.m. augusti så har 

också de budgeterade intäkterna för det tänkta köpta timmarna från BUF minskat. Minskade 

intäkter på bemanningen innebär också minskade kostnader ute på enheterna och då främst 
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inom ÄO som under 2015 har köpt färre vikarier. 

Från och med november så ser man en betydande minskning av köp av korttidsvikarier från 

bemanningen. Enhetschefen försöker lösa detta genom att placera personal på längre vikariat. 

Arbetet med att bedöma hur många personer som behövs inom korttidspoolen inför kom-

mande år pågår. 

En ny chef är rekryterad och har tillträtt under november. Denne får ett viktigt uppdrag att 

anpassa bemanningsenhetens volym i förhållande till verksamheternas behov.  

4.1.4.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-4 000 -3 748 252 -2 214 

4.1.4.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Den outnyttjade investeringsbudgeten på 150 000 kr för taklyftar begärs via tilläggsbudget 

föras över till 2016. 

4.1.4.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 
SOC 

totalt 

Bi-

stånds-

handl  

enheten 

Omsorg 

  funkt-

ions-

hinder 

Individ- 

o 

  famil-

jeomsor

g 

Stabs-

funkt-

ion 

Äldre-

omsorg 

Total 

  sjukfrånvaro* 
9,58% 10,64% 5,47% 6,24% 5,15% 10,97% 

- varav långtids-

frånvaro** 
51,40% 44,98% 49,46% 56,02% 33,71% 50,25% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
10,40% 11,45% 6,47% 7,18% 3,79% 11,48% 

Sjukfrånvaro 

  för män 
4,28% 1,88% 2,50% 2,65% 15,34% 4,93% 

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

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Kommungemensam bemanning, MAS redovisas ej särskilt. För vissa enheter redovisas ej 

resultat per kvinnor/män då det är få anställda inom enheten. 

Ackumulerad 2015, Socialnämnd: 46,99% av kvinnornas sjukfrånvaro respektive 30,79% av 

männens sjukfrånvaro utgörs av sammanhängande frånvaro 60 dgr eller mer. 
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4.1.4.7.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 967 137,8 1104,8 932 117,8 1049,8 

Visstid 19,7 5,8 25,5 8,4 5 13,4 

Totalt 986,7 143,6 1130,3 940,4 122,8 1063,2 

       

Timavlönade 

2015* 
122,1 23,6 145,7 145,5 25,8 171,3 

*omräknat till årsarbetare      

4.1.4.8 Framtidsbedömning 

Staben 

En trainee kommer att anställas från hösten 2016 genom organisationen Trainee Södra Norr-

land. Traineen kommer främst att arbeta mot ifo, med att analysera, utveckla och effektivisera 

arbetssätt genom IT. 

Handläggare SoL och LSS 

Fler ansökningar har gjorts enligt LSS framförallt inom personlig assistans då försäkringskas-

san har mycket långa handläggningstider. Ökade ansökningar av ledsagare sker då besparing-

ar inom gruppbostäder påverkar de boendes möjligheter att göra resor med övernattning. 

Antalet personer med utländsk härkomst ökar i kommunen inom äldreomsorgen och omsor-

gen om personer med funktionsnedsättning. 

Antalet äldre i kommunen ökar sakta men säkert vilket kommer att påverka handläggarna. 

Personer med demenssjukdom ökar och även antalet yngre som insjuknar i demenssjukdom. 

Rekrytering av socionomer med kunskap om äldre- och funktionsnedsättning är och blir en 

utmaning. Utbildningen är idag mycket bred och de specifika kunskaperna i de olika områ-

dena sker på arbetsplatsen, vilket innebär längre introduktionsperiod. Till dagens vakanta 

tjänster är det få sökande med rätt kompetens och därför behöver kommunen fundera på om vi 

har möjlighet att "klä på" andra yrkesgrupper för att säkra rekryteringen. 

Mer användning av videokonferenser vid vårdplanering på alla sjukhus där det finns möjlig-

het utifrån den enskilde. 

Äldreomsorgen 

Anhörigstöd; I framtiden kommer anhörigstödet att få en ännu större betydelse då kommuner-

na kommer att få stora problem att tillgodose alla behov. Verksamheten måste ständigt ut-

vecklas i takt med nya utmaningar och verksamheten behöver ha en god kunskap om vilka 

behov som finns inom området genom dialog med anhöriga och deras organisationer. 

Hälso- och sjukvård, hemsjukvård och särskilt boende; Den största framtida utmaningen är 

personalförsörjningen, både för patientsäkerheten och för kostnadsutvecklingen. En långsiktig 

strategi för att säkra personalbehovet måste tas fram på lokal, regional och inte minst nationell 



73 
 

nivå, dels för att rekrytera nya men även för att behålla den personal vi har. 

För framtiden behövs tekniska lösningar så att vi kan ta del av nödvändig medicinsk informat-

ion om patienterna. Kvalitetsregistrens dokumentation bör kunna integreras med de journalsy-

stem vi har för att undvika dubbeldokumentation. 

Hemtjänst och särskilt boende 

För att säkerställa framtidens äldreomsorg behövs utbildade medarbetare, redan idag är det 

svårigheter att rekrytera dessa. Det är viktigt att marknadsföra utbildningarna och yrket på ett 

positivt sätt så att fler söker både utbildning och senare även anställning inom yrket. Delta-

gande i olika projektsatsningar som t.ex. praktikplatser, trainee, Civo eller ung omsorg är vik-

tigt för verksamheten. 

Sjukfrånvaron är ett ökande problem i verksamheten och kommunen måste ta fram strategier 

som ger verkliga resultat och göra en fördjupad analys av vad som är orsaken till den ökade 

sjukligheten. 

Ett rehabiliterande arbetssätt är en förutsättning för att klara framtida utmaningar, som är po-

sitivt för verksamheten men inte minst för brukarens möjlighet till ett mer självständigt liv. 

Utbyggnad av särskilda boende för äldre är mycket viktigt för att möta framtidens behov. En 

förstudie av ökade kostnader i samband med byggande av nytt äldreboende startar i början av 

2016 för att kunna lämna ett så korrekt underlag till fullmäktige som möjligt inför beslut. 

I slutet av 2015 påbörjades ett projekt inom hemtjänsten både för att öka verkningsgraden 

men också för att förbättra arbetsmiljön. Att projektet lyckas har stor betydelse för framtidens 

kostnadsbild, då kostnaden för utförda hemtjänsttimmer är mycket hög i Bollnäs. 

2015 påbörjades en treårig statlig satsning för ökad bemanning inom äldreomsorgen. En ana-

lys och kostnadsberäkning av konsekvenserna av satsningen behöver genomföras. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Bostad med särskild service enl. LSS; I dagsläget har Bollnäs kommun relativt låg personal-

bemanning på gruppbostäderna, då många brukare börjar bli äldre och är i behov av mer om-

vårdnadsinsatser vilket kommer att kräva en högre personaltäthet. Insatsen bostad med sär-

skild service innefattar även fritids- och kulturaktiviteter i vardagen som t.ex. biobesök, gå ut 

och fika, gå på hockey eller annat som den enskilde är intresserad av.  

Socialnämnden bör eftersträva Socialstyrelsens rekommendationer om fyra - fem personer i 

en gruppbostad för att kunna förverkliga att det behövs fler gruppbostäder i Bollnäs kommun. 

För det krävs en planering av nya gruppbostäder. 

I boendena för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer det även framledes att 

vara mycket varierande behov av insatser för brukarna. Därför ställs det höga krav på mycket 

välutbildad personal inom området då brukarna periodvis är mycket svårt psykiskt sjuka och 

slutenvårdens begränsade möjligheter till behandling medför svår problematik att hantera för 

personalen. 

Elevboende Höghammar; Förväntad fortsatt avveckling av elevboendeplatser inför nästa läsår 

2016/2017. Årskullen som slutar juni 2016 är cirka 30 elever. Hur många elever som börjar 

hösttermin 2016 vet vi inte förrän augusti 2016. 

Minskat elevantal innebär också minskade intäkter i verksamheten, ett oplanerat avhopp inne-

bär en intäktsminskning med 320 tkr.  
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Daglig verksamhet är en växande verksamhet som kräver anpassning och utveckling för att 

möta framtidens brukare. Nya målgrupper kommer med andra typer av problem/behov (ex. 

beroendeproblematik) som verksamheten inte är rustad för. Det finns behov av att hitta alter-

nativa sysselsättningar/arbeten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Individ- och familjeomsorgen 

Den ökade flyktingströmmen och antalet ensamkommande barn har ökat mycket i Bollnäs 

kommun och med det har arbetstyngden ökat väsentligt. I oktober hade IFO sex vakanta tjäns-

ter. Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera nya socialsekreterare med rätt kompetens och 

erfarenhet. Socionomer är en bristvara i hela landet. Ledningen arbetar intensivt med att se 

över vilka arbetsuppgifter som kan lyftas av socialsekreterarna för att minska arbetsbördan 

och stressen. De uppgifter som tas bort kan utföras av en administratör, som är lättare att re-

krytera. 

Bostadsbristen i Bollnäs kommun är ett stort och växande problem. Möjligheten till akut bo-

ende på t.ex. vandrarhem har sjunkit p.g.a. av att de utnyttjas som asylboende. 

Försörjningsstöd; Allt talar för att behovet av försörjningsstöd kommer att öka med anledning 

av den fortsatt höga arbetslösheten, det höga flyktingmottagandet och andelen personer som 

inte är anställningsbara på grund av låg utbildningsnivå. Ett fortsatt samarbete med Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten är av yttersta vikt. Många som 

är sjukskrivna saknar SGI (sjukpenninggrundande inkomst) Eftersom de inte står till arbets-

marknadens förfogande blir försörjningsstödsperioderna långa. Sannolikt är det annan form av 

försörjning som är relevant och i förekommande fall behövs samordnat rehabarbete. 

Barn och unga; Kompetenssatsningen från Socialstyrelsen via statsbidrag för utbildning av 

socialsekreterare med inriktning på barn och unga fortsätter, vilket är positivt. 

Svårigheter att rekrytera familjehem kvarstår när behov uppstår. En lösning kan vara att kon-

traktera familjehem men samtidigt innebär det högre kostnader. 

Avtalet med Migrationsverket skrivs om för 2016 och innebär en ökning av mottagande inom 

avtal från 13 ensamkommande barn 2015 till 111 ensamkommande barn 2016. Det är en ut-

maning och arbete pågår för att skapa boendeformer både på HVB och i familjehem. Anvis-

ningar utöver avtal kommer att minska men finns kvar för de som kommer på anknytning. En 

del kan bo hos släktingar, andra inte. Samtliga ska utredas av socialtjänsten. 

Process har inletts för att skapa fler boendeplatser i kommunen för ensamkommande barn och 

för att omplacera de som idag finns på externa HVB.  

Vuxen; Bedömningen är att missbruk bland unga/unga vuxna fortsätter öka, framförallt avse-

ende nätdroger. De unga vuxna finns ofta aktuella på flera enheter. En framgångsfaktor skulle 

vara att ta ett samlat grepp kring dessa individer, se helheten vad gäller missbruk, behandling, 

bostad, arbete och försörjning. Förstärkning av Beroendecentrum sker 2016 i syfte att öka de 

tidiga insatserna och stöd på hemmaplan för att undvika eller förkorta placeringar på institut-

ion. 

Placeringar av vuxna som behöver skyddas mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

ökar. Dessutom ökar gemensamma placeringar av föräldrar och barn vid kriser i samband 

med asylprocessen. 

Öppenvård; Lägenhetsförsörjningen för ensamkommande barn inom 18+ verksamheten måste 

tryggas. Tillgången på lediga lägenheter minskar i kommunen.  



75 
 

4.1.5 Miljö- och byggnämnden 

4.1.5.1 Inledning 

4.1.5.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Skoglund 

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 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelstillsyn 

 Naturvårdsfrågor 

 Energirådgivning 

4.1.5.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Ny översiktsplan 

 Föroreningar SJ-området 

 Kollektivtrafikplanering 

 Fiskevårdsplan 

 Inventering enskilda avlopp 

En ny översiktsplan för Bollnäs kommun antogs av fullmäktige den 14 december. Vid samma 

möte beslöts även att arbetet med fördjupad översiktplan för Bollnäs stad skall inledas. 

Dialog med Trafikverket angående ansvarsfördelning och ekonomisk ersättning gällande för-

oreningarna på SJ-området i Bollnäs har pågått under året. Föroreningarnas omfattning har 

kartlagts och presenterats i rapport upprättad av Sweco. 

Inom kollektivtrafikområdet har ett förslag till bussgata mellan Brånan och Björktjära tagits 

fram och arbetet med ett planförslag för ny bussterminal i Bollnäs centrum påbörjats. Ny tra-

fiklösning vid stadshuset har utretts. 

Arbetet med ny fiskevårdsplan har inletts i samarbete med Ljusdals och Ovanåkers kommu-

ner. Projektet "Fishing in the middle of Sweden" fortgår med mycket gott resultat. 
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Under året har 219 enskilda avlopp inventerats vilket är betydligt fler än tidigare år. 

  

4.1.5.2 Måluppfyllelse 

4.1.5.2.1 God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Nämndens mål Analys 

 Nämndens verksamhetsområden skall vara ser-

viceinriktade och informativa samt ha hög rättssäker-

het 

Samtliga mätetal till målet är uppfyllda. I kundenkät 

2015 är 93 % nöjda. 3 nya e-tjänster har utvecklats 

under året. Inga avslag i överprövningsärenden under 

år 2015. 

 Nämnden skall verka för att befintliga grönområ-

den värnas och utvecklas, samt att nya tillskapas i 

takt med att kommunen växer. 

Den totala arealen parkmark har minskats (en liten 

del) under perioden. 

 Ökad tillgänglighet för personer med funktions-

hinder ska genomsyra nämndens verksamhet. 

Tillgänglighet beaktas i alla ärenden. 

Flera kontrollmål avseende tillgänglighet ingår i 

planhandläggningen, t.ex. tillgång till kollektivtrafik, 

GC-väg och åtkomst för rörelsehindrade. 

4.1.5.2.2 Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

Nämndens mål Analys 

 Nämnden skall verka för att efterfrågade tomter 

tas fram. 

Målet klaras p.g.a. att endast ett fåtal småhus för 

närvarande byggs på kommunal mark. Det finns gott 

om planlagd mark för industriändamål medan läget är 

något sämre när det gäller mark för nya handelseta-

bleringar. 

 Förtätning, funktionsblandning och ökad tillgäng-

lighet i tätorterna 

Delvis uppfyllt beroende av typ av planärende 

4.1.5.2.3 God ekonomisk hushållning 

Nämndens mål Analys 

 Nämnden skall ha en effektiv ekonomi- och verk-

samhetsstyrning. 

Miljö- och byggnämnden redovisar jämfört med 

budget ett resultat för år 2015 på 98 %, en avvikelse 

på 453 tkr. Börjat debitera ärenden om planbesked. 

 Omsättningshastigheten på personalen skall vara 

optimal för att få bibehålla kompetensen. 

Personalomsättningen uppgår till 5,71 % vid bokslut 

2015. 

4.1.5.2.4 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

Nämndens mål Analys 

 Förvaltningen skall uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. 

En tjänst utannonserad under 2015 med 19 sökande. 

Fem praktikplatser har arrangerats under 2015. 

 Alla medarbetare på förvaltningen skall känna 

delaktighet och inflytande över sina arbetsuppgifter 

Ny medarbetarenkät genomfördes hösten 2015. 

93,4% anser att de känner delaktighet och inflytande 

över sina arbetsuppgifter. 
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Nämndens mål Analys 

 Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. Frisknärvaron uppgår till 96,43% vid bokslut 2015. 

Ett tillbud är anmält under 2015 i kommunens rap-

porteringssystem Marsh Plus. 

Information om stress hölls för all personal den 10 

november 2015 av företagshälsovården. 

Personalen deltar i relevanta utbildningar. 

4.1.5.2.5 Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Nämndens mål Analys 

 Handläggningen skall kännetecknas av kvalitet, 

effektivitet och rättssäkerhet. 

Inga överprövningsärenden på grund av administra-

tiva brister (avser bygg) har förekommit under 2015. 

 Nämnden ska öka sin tillgänglighet för informat-

ion och rådgivning. 

Bygg och miljö har öppet under fullmäktigekvällarna. 

Varje verksamhetsgrupp uppdaterar hemsidan fortlö-

pande. 

4.1.5.3 Driftsredovisning 

 
Budget 

2015 
Utfall 2015 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2014 

Miljö & bygg-

nämnd 
-19 707 -19 254 453 -17 838 

Summa -19 707 -19 254 453 -17 838 

4.1.5.4 Kommentarer till driftsredovisning 

Miljö- och byggnämnden redovisar vid bokslut en avvikelse gentemot budget med 453 tkr (98 

%). De största avvikelserna finns inom verksamheterna bostadsanpassningsbidrag och bygg-

lov. 

4.1.5.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-396 -91 305 0 

4.1.5.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Den budgeterade investeringen, "Utredning och projektering av Stadshuskorsningen i Boll-

näs" har senarelagts i väntan på detaljplanearbete och åtgärdsvalsstudie och endast utred-

ningsarbetet har genomförts under 2015. 
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4.1.5.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 
MBN 

totalt 

Total sjukfrånvaro* 3,00 % 

- varav långtidsfrånvaro** 25,26% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,91 % 

Sjukfrånvaro för män 2,16 % 

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

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Tre heltidssjuka under vardera ca en månad samt två partiellt långtidssjuka med 25 % sjuk-

skrivning står för huvuddelen av förvaltningens sjukfrånvaro. Samtliga är åter i full tjänstgö-

ring. 

4.1.5.7.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 16 15 31 15 15 30 

Visstid 0 2 2 4 1 5 

Totalt 16 17 33 19 16 35 

       

Timavlönade 

2015* 
0,02 0 0,02 0,08 0,1 0,18 

*omräknat till årsarbetare      

4.1.5.8 Framtidsbedömning 

Bollnäs växer och behovet av nya bostäder är stort. Nya detaljplaner med områden för bostä-

der och handel efterfrågas. Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är påbörjad och därefter 

skall motsvarande arbete göras för Arbrå och Kilafors tätorter. Detta ger hårt tryck på planav-

delningen som kommer att växa. 

Arbetet med kommunens miljömål har avstannat under 2015 och här behövs resurser om må-

len för år 2020 skall nås. 

Volymen ärenden inom strandskydd och bygglov ökar för varje år. Tillsammans med en i 

övrigt växande verksamhet sätter detta stor press på registratorsfunktionen. 
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4.1.6 Kulturnämnden 

4.1.6.1 Inledning 

4.1.6.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Tobbe Lundell 

Antal ledamöter: 7+7 

Förvaltningschef: Hans Persson/Kulturchef Fredrik Lundström 

* Bibliotek 

* Kulturskola 

* Allmänkultur/Produktion 

* Fritidsgårdar med Gumpels 

* Kulturhus 

* Turistbyrå 

* Konsthall/Muséum 

* Världsarv 

4.1.6.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

*294 997 personer har besökt biblioteken 

*Alla förskolor i kommunen har fått dramatiserade sagor 

*Kulturskolan 60 årsjubileum med fullsatt konsert 

*6 utställningar i Konsthallen med 15 547 besökare och 1641 elever 

*Utställningen Bollnässtaden öppnades – nu har Bollnäs ett riktigt Muséum 

*Hårdrocksutställning och medskapande Bollnäsbor i konsthallen 

*Över 100 fler bokade konferenser i kulturhuset mot förra året (859 st i år) 

*Ny kulturbutik, stämningsförhöjd Peter Stormarefoajé 

*13091 besökare fick hjälp i Turistbyrån 

*Superfredagar på Fritidsgårdarna lockat ungdomar från alla bostadsområden 

*Fler besökare på Gumpels och fler aktiva flickor 

*Rekordmånga scenevenemang och många nya samarbeten i produktion och allmänkultur 

*Kulturbutikens försäljning ökat med flera hundra procent 

Kulturen har utvecklats både i bredd och med många nya samarbeten. Omfattande insatser har 

gjorts mot barn- och ungdomar och nya perspektiv har lockat ny fler, nya grupper och invol-

verat Bollnäsbor mer aktivt i arrangemang 
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4.1.6.2 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Kulturnämnd -37 503 -37 869 -366 -36 892 

Summa -37 503 -37 869 -366 -36 892 

4.1.6.3 Kommentarer till driftsredovisning 

Kulturskolan har haft tjänstledig personal under 2015. Vikarier har satts in men de har varit 

billigare och inte haft full täckning på de tjänster som de vikarierat på. Detta har gjort att kul-

turskolan har ett överskott under 2015. 

Kommentar på Kulturhusets underskott: 

Sjukskrivning, vikarierande utan lönebidrag. 

Uppdatering av låssystem efter stulen huvudnyckel. 

Uteblivna hyresintäkter, HUF. 

Ökade personalbehov kring arrangemang. 

Gumpels underskott härleds till felaktig budget, påpekad problematik sedan övertagandet från 

Teknik, -Service, - Fritidsförvaltningen. 

4.1.6.4 Investeringsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Investeringar 

totalt 
-585 -510 75 0 

4.1.6.5 Kommentarer till investeringsredovisning 

Utbyte av belysning på stora scenen och i Peter Stormaresalen. Glödlampor ersatta av Led. 

Slutförs Q1 2016. 

4.1.6.6 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 KN 

Total sjukfrånvaro* 8,64 % 

- varav långtidsfrånvaro** 84,89% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 13,03% 

Sjukfrånvaro för män 4,16 % 

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

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

Högre sjukfrånvaro är ett resultat som börjar skönjas efter mångåriga provisoriska lösningar 
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personalmässigt och till följd av utökad verksamhet efter ombyggnation utan ökad driftbudget 

i paritet med de nya kraven. Personalen på biblioteket är sedan förra året också mer ansträngd 

efter besparingar. 

4.1.6.6.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 26 27,3 53,3 26,5 26,9 53,4 

Visstid 2,2 5,7 7,9 2,5 1,5 4,0 

Totalt 28,2 33,0 61,2 29,0 28,4 57,4 

       

Timavlönade 

2015* 
2,2 1 3,2 1,1 0,7 1,8 

*omräknat till årsarbetare      

4.1.6.7 Framtidsbedömning 

Grunden har lagts för många nya projekt och samarbeten vilka kommer att ta form 2016. Det 

fins goda utvecklingsmöjligheter i våra lokaler och scener. En risk är att bokningen av konfe-

renser som hittills ökat avsevärt från både lokal, läns och riksnivå kommer att klinga av om 

lokalernas tillgänglighet minskar drastiskt. En hårt trängd personalsituation är också ett var-

ningstecken. Kulturen har annars goda möjligheter att växa till följd av nya perspektiv och 

mål som etablerats i och med antagen kulturplan 2015 särskilt som allt fler blir medvetna om 

vårt utbud och fler ser vinsterna för det omgivande samhället tack vare kulturens goda sprid-

ningseffekter och nya fokus på aktiva arenor för Bollnäsborna än vad som hittills varit gängse. 

4.1.7 Överförmyndarnämnden 

4.1.7.1 Inledning 

4.1.7.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Ulrika Dahlberg 

Antal ledamöter: 5 ordinarie + 5 ersättare 

Förvaltningschef: Hans Persson 

Tillsyn i överförmyndarfrågor (god man, förvaltare, förmyndare och god man för ensam-

kommande barn). Är även rådgivande och beslutande i dessa frågor. 

4.1.7.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Granskning av årsräkning och beslut om arvode genomfördes enligt plan. Utifrån detta timan-

ställs två granskare under våren vilka avslutades i juni/juli då granskningen då ansågs slut-

förd. 

Enheten har från 1 maj en ny assistent på halvtid och ytterligare en assistent från 1 juli utifrån 

ökad arbetsbelastning varpå enheten nu har 4,5 åa. 



82 
 

Mottagande och tillsyn över ensamkommande barn ökar. Under 2015 fick ÖF 92 nya barn 

under sin tillsyn jämfört med 34 under 2014. Asyltalet för mottagande av ensamkommande 

barn har höjts från 13 till 104. 

Utbildning för god man/förvaltare genomfördes v 42 med 31 deltagande och utbildning för 

god man för ensamkommande barn genomförs löpande (5 ggr) samt under tvådagars utbild-

ning i november. Rekrytering av god man för ensamkommande barn har satsats på. 

Extra arbetsuppgifter i form av utredning till Tingsrätten har tillkommit. 

Enheten har varit tungt arbetsbelastade så effektivisering och prioritering av verksamheten har 

varit ett arbete som löpt på under året. 

4.1.7.2 Driftsredovisning 

 Budget 2015 Utfall 2015 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2014 

Överförmyndarenheten -1 519 -1 429 90 -1 213 

Ensamkommande 

flyktingbarn 
0 -300 -300 -147 

Överförmyndare -2 269 -2 100 169 -2 061 

Summa -3 788 -3 829 -41 -3 421 

4.1.7.3 Kommentarer till driftsredovisning 

Verksamhet 131 visar ett överskott på ca 90 000 kr till största delen beroende på att en av de 

tillfälligt anställda granskarna anställdes på nystartsjobb. 

Verksamhet 132 visar ett underskott på ca 300 000 kr. Detta beror på att alla kostnader för 

ensamkommande barn inte är återsökningsbara från Migrationsverket. De kostnader som ger 

detta underskott är för att god man för ensamkommande barn måste kvarstå under utredning 

fram till beslut om särskild förordnad vårdandshavare. D.v.s. underskottet är beroende av so-

cialtjänstens handläggning avseende särskild förordnad vårdandshavare och då inte påverkbar 

av överförmyndarens verksamhet. 

Verksamhet 133 visar ett överskott på ca 169 000 kr. En del beroende på att varken nämnd 

eller gode män rest i den omfattningen som prognostiserats. En del beroende på att huvud-

männen i större utsträckning kunna betala arvodet till sin ställföreträdare i högre utsträckning 

än planerat. Denna del av budgeten är svår att prognostisera då vi inte i förhand kan veta vilka 

huvudmän som kan betala sitt arvode själv och vilka kommunen får stå för. 

4.1.7.4 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2015 

 Överförmyndare 

Total sjukfrånvaro* 1,00 % 

- varav långtidsfrånvaro** 0,00 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,00 % 

Sjukfrånvaro för män 0,00 % 
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*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetsiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. 

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

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

En sjukfrånvaro med 1 % är ett bra resultat. En % som vi kommer jobba för att hålla. 

4.1.7.4.1 Personalstruktur 

Personalstruktur 

 2015 2014 

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidare 4,5 0 4,5 3 0 3 

Visstid 0 0 0 0 0 0 

Totalt 4,5 0 4,5 3 0 3 

       

Timavlönade 

2015* 
0,31 0,45 0,76 0,26 0,3 0,56 

*omräknat till årsarbetare      

Enbart kvinnor jobbar på enheten, förutom en manlig granskare som jobbat under våren. En 

personalgrupp med kompetens som kompletterar varandra bra då kompetens och personlighet 

varit det viktiga i rekryttering. Detta då det är en liten grupp med stort område som kompe-

tensmässigt måste fyllas. 

4.1.7.5 Framtidsbedömning 

En fortsatt ökning av ensamkommande barn är att vänta. Då enheten redan är överbelastad av 

de ärenden som redan finns rekrytteras nu ytterligare personal, en assistent och en handläg-

gare (till att börja med). Denna enorma ökning gick inte att förutse när budget för 2016 plane-

rades. Stor del av enhetens tid går åt till rekryttering, beslut, tillsyn, administration och utbild-

ning av god man. 

Svårighet att rekrytera ställföreträdare till personer med vissa typer av nedsättning-

ar/diagnoser. Samhällsutvecklingen som gör att färre upplever sig ha tid för halv ideella upp-

drag. Stor del av enhetens tid går åt till rekryttering av ställföreträdare till dessa uppdrag, 

ibland kan vi inte genomföra ett byte eller ge tingsrätten ett förslag då ingen ställföreträdare 

finns att tillgå. 

En sårbarhet utifrån: 

 Migrationsverkets anvisning av ensamkommande barn samt andra kommuners möj-

lighet att köpa plats på våra privata HVB-hem 

 Tingsrättens möjlighet att förelägga överförmyndaren utredningen i nya ansökningar 

av god man/förvaltare. 

Bristfällig kunskap i samhället om god man och förvaltarskap är en utmaning som på grund 

av okunskap tar tid från enheten i anspråk. Informationsinsatser komma tillrätta med det har 

genomförts och kommer fortsättas med under 2016. 



84 
 

2016 är första året med mål från nämnden. Detta målarbete samt internkontroll kommer att implemen-

teras i verksamheten under året. Även Länsstyrelsen kommer begära in statistik för 2015 och fortsätt-

ningsvis vilket också måste implementeras i den dagliga verksamheten. 

 

Arbetsmiljön kommer att fokuseras utifrån den arbetsbelastning och stress som personalen på enheten 

upplevt under 2015. Stress utifrån upplevelsen att rättsäkerheten inte levs upp till utifrån arbetsbelast-

ningen. Jobbet med strukturering och omfördelning av arbetsuppgifter kommer man arbeta med under 

året i och med att ny personal rekrytteras. 

 

 

4.2 Koncernföretag 

4.2.1 Bollnäs stadshus AB 

Verksamhetens art och inriktning 

Bolagen ingående i koncernen Bollnäs Stadshus AB bedriver verksamhet främst inom områ-

dena bostäder, energi, bredband, vatten och avlopp samt avfallshantering. 

Bollnäs Bostäder AB bedriver uthyrning av bostäder inom Bollnäs kommun. Bollnäs Energi 

AB producerar fjärrvärme och energi för abonnenter inom närområdet. Bollnäs Energi har 

också verksamhetsgrenen bredband som arbetar med att utveckla kommunens infrastruktur. 

HelsingeVatten AB är ett samägt bolag med Ovanåker kommun som är verksam inom va-

området. Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB är ett samägt bolag med Ovanåkers kommun 

som bedriver avfallshantering. 

Moderbolaget Bollnäs Stadshus AB är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess 

bolagsordning, äga och förvalta aktier i de dotterbolag som ingår i koncernen samt utöva styr-

ning av koncernen. 

För ytterligare information hänvisas till respektive bolags och Bollnäs kommuns årsredovis-

ning. 

Flerårsjämförelse 
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Soliditet, eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande 

till balansomslutningen. 

Uppgifterna i flerårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3- regelverket, med hän-

visning till K3 p35.3 och 35.32. 

Väsentliga händelser 

Bollnäs Bostäder AB 

- låga värmekostnader och låg vakansgrad 

- har färdigställt förskolan på Ren 

- har förvärvat mark vid Karlslunds servicecenter 

Bollnäs Energi AB 

- minskade värmeintäkter till följd av det tredje varmaste året sedan 1880 

- har skrivit ner värdet även i år i Samkraft AB med 6 250 tkr. 

- har anslutit ytterligare 16 fastigheter till fjärrvärme 

- har anslutit ytterligare 415 fastigheter till bredband via fiber. 

Bollnäs och Ovanåkers renhållnings AB 

- sista delen av ny reningsanläggning för lak- och dagvatten har färdigställts vid Sävstaås 

- ökad avfallsmängd till återvinningen under året 

- 13 % fler besökare än 2014 

- utsetts till bäste renhållare 

- ny VD 

Helsinge Vatten AB 

- färdigställt markoxidationsanläggning i Västansjö vattentäkt och Lötens vattenverk. 

- ombyggnationen av Häggesta reningsverk har påbörjats 

- 180 fastigheter är nya vattenkunder i och med inkopplandet av Vallsta by vattenledningsför-

ening 

Ägarförhållanden 

Bollnäs Stadshus AB är ett av Bollnäs Kommun, 212000-2361 helägt bolag. 

Flera jämförelser 

Koncernen redovisar för år 2015 ett resultat om 10,1 mkr att jämföra med 5,9 mkr föregående 

år. Nedskrivning av aktier i intressebolaget Samkraft AB med 6,2 Mkr. 

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer 

AB Bollnäs Bostäder planerar att under 2016 starta flera nybyggnadsprojekt. Regionen har 

ett fortsatt utvecklingspotential och hyresrätten är en efterfrågad bostadsform. Planarbete 

kommer att utföras för tomten vid Karlslunds servicecenter. Ett problem för framtiden är de 

svaga hushållens ställning på hyresmarknaden. De förhållandevis höga hyresnivåerna bolaget 

hamnar på vid nyproduktion av lägenheter attraherar inte de svaga hushållen. 
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Bollnäs Energi AB marknaden för nyanslutning av fjärrvärmekunder blir mindre och mindre 

för varje år. Målsättningen är dock fortsatt anslutning av 30 fastigheter. Tack vare låga räntor 

att fjärrvärmepriset kunnat ligga still i tre år trots att energiförsäljningen har varit mycket låg. 

Problem kan uppstå när konjunkturen vänder, räntor höjs och klimatet blir kallare. Utbyggnad 

av fiber fortsätter, under 2016-2018 planerar man att 90 % av hushållen ska ha tillgång till 

bredband. Elpriserna är fortsatt låga och lönsamheten för elproduktion är kraftigt försämrad. 

 

Bollnäs- Ovanåkers Renhållnings AB BORAB tar från 2016 över den kundtjänst och faktu-

rering som tidigare skötts av entreprenören. Projektet matavfall startas upp. Ny taxa införs 

under som innebär att taxan delas upp i en grundavgift och en hämtningsavgift. Intrimning av 

den reningsanläggningen fortgår och den planeras att tas i bruk 2020. Sluttäckning av den 

tredje och slutliga etappen av deponin kommer att genomföras under 2016-2017. Byggnation 

av ny tvätthall och verkstad färdigställs under 2016. 

 

Helsinge Vatten AB fortsätter 2016 att bygga om Häggesta reningsverk. Arbete med VA-

plan för Bollnäs kommun fortsätter, bl.a. strategi för vilka områden som ska prioriteras för 

kommunal VA-försörjning. Riskfaktorer är de stora pågående investeringarna, men taxan 

kommer troligen ej att behöva höjas de närmaste tre åren p.g.a. tidigare års överskott samt 

låga elkostnader och räntor. En annan riskfaktor är att inom ett par år kommer bolaget inte 

kunna lämna slam från reningsverket till Borab, som använt detta som sluttäckning av depo-

nin. HVAB försöker tillsammans med andra aktörer hitta en lösning. 

Lämnade/erhållna koncernbidrag/aktieägartillskott 

Av not 11 framgår omfattningen av moderbolaget lämnade/erhållna koncernbidrag, lämnade 

aktieägartillskott till dotterföretag. 

Förslag till vinstdisposition 

Bolagets fria kapital: 

Balanserade vinstmedel 95 405 

Årets resultat -791 

Tkr 94 614 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen överförs i ny 

räkning. 

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföl-

jande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla be-

lopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges 

  

4.2.1.1 AB Bollnäs bostäder 

Ordförande: Ulf Nyrén 

VD: Lars Åsberg 

Sammanfattning av perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015 

Ny styrelse för bolaget är tillsatt efter årsstämman den 27 mars 2015. 
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Bollnäs Bostäder redovisar för år 2015 en vinst på 14,3 mkr före och 11,9 mkr efter boksluts-

dispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 234,9 mkr. 

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 

35,9 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 31,2 mkr och inventarier för 4,7 mkr. 

Den totala låneskulden till banker är 550 mkr. Räntekostnaden för året har till banker varit 

13,2 mkr och borgensprovision till kommunen 2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på 

Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 12,4 mkr. 

Kostnaderna för reparationer har uppgått till 21,6 mkr. Bolaget har under året satsat 45,8 mkr 

i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 15,6 mkr lägenhetsunderhåll. 

Ingen förändring av hyrorna gjordes från 1 januari 2015. Bolaget yrkade inte på någon höj-

ning. Bakgrunden till detta är främst nationalekonomisk. Vid förhandlingstillfället var räntan 

rekordlåg, inflationen var mycket låg och det bedömdes att detta läge skulle fortsätta råda 

under avtalsperioden. Dessutom lämnade de kommunala bolagen för sophantering, VA och 

energi sina taxor oförändrade. 

Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per 

år. Nämnda hyresrabatt har funnits i åtta år och för 2015 utgjorde den drygt 400 tkr fördelade 

på 

241 hyresgäster. 

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 25. Detta motsvarar 0,6 % av lägenhetsbestån-

det. Vid motsvarande tidpunkt året innan var antalet 58 eller 1,3 %. Hyresbortfallet för out-

hyrda lägenheter och lokaler uppgick till totalt 3,5 mkr vilket är en markant sänkning jämfört 

med tidigare år. 

Affärsplanen har reviderats under 2015. 

Från och med 2015-01-01 heter bolagets nya kommunikationsoperatör Zitius. Detta bolag 

sköter drift och underhåll av Bollnäs Bostäders fibernät. 

Bolaget finns numera på Facebook. 

Under året har bolaget sett över hela varumärkesplattformen - vari affärsplanen är den mest 

betydande delen. Återstår gör den grafiska identiteten som kommer att göras om under 2016. 

Affärsidé, vision, mission och kärnvärden är ledstjärnor i detta. 

Annat av betydelse: 

 Detaljplanen vid Myrbäckskroken är klar och det arbetas vidare med nyproduktion av 

i första hand två hus. 

 Markförvärvet är genomfört och detaljplanen är klar för Koldemo 30:36 och det arbe-

tas vidare med nyproduktion av ett hus med åtta lägenheter. 

 Exploateringsplanerna på Säversta Östra fortskrider. Bygglovet för etapp 2a överkla-

gades i slutet av året, men trots detta beräknar bolaget att byggstart kan komma igång 

under 2016. 

 I ett planbesked från kommunens miljö- och byggnämnd avseende ”Gulf-tomten” för-

klarade nämnden att fastigheten sannolikt är lämplig för ett högt flerfamiljshus. I bola-

gets vision finns ett hus med 14 våningar. Detaljplanearbetet skall igångsättas under 

2016. 



88 
 

 Detaljplanen för Broddlägret inleddes i slutet av året. Uppskattningsvis 70 lägenheter 

skall inrymmas i planområdet. 

 Ett hus i kvarteret Häggen, Vallgatan 35 E i Arbrå, har sålts. Bolaget äger efter denna 

försäljning tre hus i detta kvarter. 

Fastighetsunderhållsåtgärder i beståndet under 2015 är bland annat: 

I Bollnäs: 

Fönsterbyten på Kvarnvägen 8 och 10 och takarbeten på Kvarnvägen 6 har gjorts. Värmeåter-

vinning och rörinfordring av avlopps- och dagvattenledningar på Kvarnvägen 9-15 har utförts. 

Tilläggsisolering och ny puts på fasader har gjorts på Kvarnvägen 13 och 15. En ny parke-

ringsyta har anlagts på Blomkransen. Utemiljöarbeten på Södra Bäckvägen har påbörjats. På 

Östra Stationsgatan 20 A har hissrenovering gjorts. På bostadsområdet Öster har byte av 

låssystem skett, alla hissar har försetts med hisstelefon och storkök har renoverats. 

I Arbrå: 

Balkongplattor i kvarteret Skolmästaren har renoverats. I kvarteren Skolmästaren och Bofin-

ken har byte av låssystem skett. Parkbelysning har kompletterats i kvarteret Bofinken och på 

Ängslunda. En lokal i Vallsta har byggts om till en lägenhet. 

I Kilafors: 

Målning fönster och fasaddetaljer på Knöttasvägen har utförts och ett elektroniskt boknings-

system till tvättstugan har installerats. Hissrenovering har gjorts och en boulebana har anlagts 

på Hällagården. 

En rad upphandlingar som avser entreprenadtjänster för hela fastighetsbeståndet har gjorts 

under året. 

Miljö 

Kontinuerligt görs åtgärder för energibesparingar i beståndet. Bland annat i gemensamma 

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. Miljöhus har byggts i kvarteret Vängå-

van. Bolaget har varit med i kampanjen Halvera Mera där en förstudie i energieffektiva åtgär-

der har gjorts för kvarteret Bonden. Förhoppningen är att bolaget kan använda resultaten från 

denna förstudie även på andra fastigheter i beståndet. 

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: ”Uppföljning balanserat styrkort 

2015”). Målen uppnås. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen inom perspektivet per-

sonal vilket innebär att perspektivet markeras gult – delvis uppfyllt. 

Balanserade styrkortet 2015 
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När bolaget planerar lägenheter är det behovet som styr – att anlägga en helhetssyn på kom-

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 2015 har utvärderats. Sju av de åtta miljömålen har uppfyllts under 

året. 

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 Boservice genomfördes 2015 en utvärdering av den 

yttre skötseln. Tydliga förbättringsområden hittades. Därför inleddes under året en organisat-

ionsöversyn. Den resulterade i ett förslag att införa en ny enhet – Parkenheten. Och i slutet av 

året inleddes arbetet med att införa den nya enheten. Målsättningen är att den skall vara i full 

drift 1 april 2016 då fastighetsskötaravtalet går ut. 

Kommentarer till utfall och prognos 

En avvikelse mot budget är värmekostnaden som blev lägre än förväntat. Några övriga kost-

nadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är fastighetsskötsel, hyresbortfall och ränte-

kostnad. Dessa kostnadsminskningar har bolaget satsat på underhållsåtgärder. 

En kostnadspost som hamnade högre än budgeterat är reparationer. Den största anledningen är 

ökade kostnader för vattenskador i framförallt badrum. 

Bolagets vinst på 14,3 mkr blev något bättre än det i prognosen angivna resultatet på 

10,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2015 knappt 21 % vilket överstiger det i ägardi-

rektivet angivna kravet på 15 %. 

Investeringar 

På Ren 30:480 har nyproduktionen av en förskola i två våningsplan färdigställts. Det är en 

modern förskola som klarar dagens miljökrav. Totalt ryms fyra avdelningar med plats för upp 

till 20 barn/avdelning. Invigning och inflyttning har skett i oktober. Kommunen hyr lokalerna 
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av bolaget. 

Inköp av cirka 6000 m² mark har gjorts vid ”Broddlägret” intill Karlslunds servicehus. I slutet 

av 2015 beställdes en detaljplan för området. 

Personalredovisning 

Bolaget hade vid årets slut 38 medarbetare, 15 kvinnor och 23 män. Dessa är fördelade på 

16 fastighetsanställda och 22 tjänstemän med tjänster motsvarande 38 årsarbeten. Bolaget har 

under våren anställt två nya bovärdar och en ny medarbetare till Kundcenter. Under året har 

dessutom fyra praktikanter arbetat i bolaget varav två inom Boservice och två inom Kundcen-

ter. Genomsnittsåldern var knappt 50 år och den genomsnittliga anställningstiden var drygt 20 

år. Sjukfrånvaron för 2015 var 3,2 %. För 2014 var sjukfrånvaron 4,3 %. Det högre talet för 

2014 beror på att bolaget hade några långtidssjukskrivningar, vissa var planerade och vissa 

var oplanerade. Kompetensutveckling i form av bland annat utbildningar, föreläsningar och 

studiebesök har skett under året. Två utvecklingsdagar för alla medarbetare har genomförts 

för att tillsammans gå igenom de nya balanserade styrkorten och den nya affärsplanen. En 

hyresjuridikutbildning har genomförts för alla medarbetare. En studieresa med tema ”Migrat-

ion” har gjorts. Hela bolaget besökte Botkyrkabyggen i Stockholm som har lång erfarenhet 

och goda färdigheter i migrationsfrågor. Journalisten och författaren Per Brinkemo har före-

läst en heldag 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 

integrationsfrågor och hur dessa kan förbättras och utvecklas. Inom ramen för det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet har utbildning om hot och våld genomförts för alla medarbetare. 

Internkontroll 

Bolaget arbetar löpande med internkontroll och under 2016 kommer bolagets nya internkon-

trollfunktion i drift. Den följer COSO-modellen och syftar till att åstadkomma en rimlig för-

säkran till styrelsen: 

 om bolagets mål uppnås och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 

 om den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. 

 om att tillämpliga lagar följs. 

Framtidsbedömning 

Allt tyder på att den låga vakansgraden kommer att hålla i sig. Detta innebär att kötiden för att 

få hyra en lägenhet i Bollnäs på vissa områden kan vara förhållandevis lång med våra mått 

mätt. 

Bolaget jobbar intensivt på att få igång Säverstaprojektet som innehåller mindre lägenheter 

och som är den näst sista etappen på Säverstaområdet. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

bolaget – liksom alla andra fastighetsbolag i Sverige – inte kan bygga ”billigt”. Den kund-

grupp bolaget vänder sig till i nyproduktionerna är främst de som inte finns i kösystemet. Den 

efterfrågan bolaget ser är framförallt efter ”billigare” lägenheter. 

Samtidigt som Säversta tar form förbereder bolaget: 

 Säversta etapp 2b 

 Myrbäckskroken 

 Koldemo 30:36 

Anledningen till att dessa nybyggnadsprojekt startas nu är främst att bolaget behöver flera 
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projekt igång samtidigt då projekt ibland avstannar av anledningar som är svåra att förutsäga. 

Bolaget har också ägardirektiven och affärsplanen att förhålla sig till. 

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, Koldemo 30:36 och Myrbäckskroken är fastigheter värda att 

nämna som ligger i planering. I framtiden närmar sig bolaget både kvarteret bredvid Karl-

slunds Servicecenter (Broddlägret) samt Bollnäs tätort för ett 14 våningar högt flerfamiljshus. 

I det korta tidsperspektivet är bedömningen att bolaget även fortsättningsvis kommer att upp-

visa ett gott resultat. Ett problem bolaget påtalat tidigare – de svaga hushållens ställning på 

hyresmarknaden - har bolaget hitintills manövrerat väl. Men det finns flera anledningar till att 

vara försiktig i framtiden. De förhållandevis höga hyresnivåerna bolaget hamnar på vid ny-

produktion av lägenheter attraherar inte de svaga hushållen. Betalningsberedskapen finns helt 

enkelt inte. 

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. Huset skall stå klart för inflyttning senast 2017. 

Bolagets verksamhet i övrigt följer i stort det som planerats. 2016 kommer flera nybyggnads-

projekt startas. Säversta etapp 2a, Arbrå och Myrbäckskroken. Ljungheden skall fasadrenove-

ras klart och samtidigt få bättre isolering och ny färgsättning likt de två hus som färdigställdes 

2015. 

Visionen att utveckla Karlslunds Servicecenter lever vidare. Markförvärvet av ca 6 000 m² 

råmark invid Broddlägret blev klart 2015. Och 2016 inleds planarbetet. 

För en mer detaljerad lista över kommande projekt och händelser av vikt i framtiden hänvisar 

bolaget till Affärsplan 2016. 

4.2.1.2 Bollnäs energi AB 

Ordförande Christina Ung 

VD Mikael Strandberg 

Sammanfattning av perioden 1 januari - 31 december 2015 

2015 var det tredje varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade. Lokalt var det 11 % 

varmare än ett normalår vilket också har visat sig i minskade intäkter för fjärrvärmen jämfört 

med budget. Kostnaderna för bränsle mm har dock kunnat minskas, vilket resulterat i ett re-

sultat för fjärrvärmeverksamheten på + 1,1 miljoner kronor. 

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-
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steg budget med c:a 2,5 Mkr. 

Nyanslutning av fastigheter till fjärrvärme har resulterat i endast 16 nya under året. På grund 

av de generellt låga energipriserna har efterfrågan på fjärrvärme varit mindre än tidigare. 

Dock har en stor industri i Kilafors anslutits. Det innebär att energiproduktionen beräknas öka 

med c:a 8 % i Kilafors. 

Utbyggnaden av fiber till privata fastigheter har fortsatt inom Bollnäs tätort. Under året har 

Bollnäs tätort och Kilafors tätort färdigställts. Av totalt 676 fastigheter som erbjudits anslut-

ning har 415 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 att anslut-

ningen är klar. 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har uppfyllts:  

 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har delvis uppfyllts:  
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Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har inte uppfyllts:  

 

  

Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Verksamhetens resultat, före nedskrivning av aktieinnehav i Samkraft, reavinst vid fastighets-

försäljning, bokslutsdispositioner och skatt, blev +2,8 miljoner kronor att jämföra med ett 

budgeterat överskott på 3,9 miljoner kronor. Resultatförändringen beror på minskade intäkter 

för fjärrvärme och el. Räntekostnaderna har samtidigt minskat med 3,4 miljoner kronor jäm-

fört med budget. 

Bredbandsverksamheten redovisar ett positivt resultat på c:a 1,7 miljoner medan fjärrvärme-

verksamheten redovisar ett positivt resultat på c:a 1,1 miljoner kronor. 

Bollnäs Energi har sålt fastigheten Släggan 2 och samtidigt köpt del av fastigheten Lasarettet 

16 (Sjukhusvägen 39) av kommunen. Försäljningen av Släggan 2 har resulterat i en reavinst 

på 3,2 miljoner kronor. 

Med anledning av Samkraft AB:s resultat skrivs värdet på aktieinnehavet ner med 6,3 miljo-

ner kronor till 0 kronor. 

Före bokslutsdispositioner och skatt hamnar bolagets resultat på -0,3 miljoner kronor. 

Investeringar  

De investeringar som gjorts under året är främst utbyggnad av fibernätet inom Bollnäs och 

Kilafors tätorter. Den totala investeringsnivån uppgår till 22,3 miljoner kronor. Av dessa stod 

bredband för 15,4 miljoner kronor. 

Personalredovisning  

Under året har bolagets drabbats av några långtidssjukskrivningar som inte varit kopplade till 

arbetet. Undantaget långtidssjukskrivningarna blev sjukfrånvaron 0,9 %. 

Bolaget har haft 31 anställda. Under de närmaste tre åren kommer tre medarbetare att uppnå 

pensionsåldern, 65 år. 

Internkontroll  
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Vid den årliga genomgången av internkontrollplanen har inga anmärkningar konstaterats. 

Samtliga kontrollpunkter har kunnat genomföras. Styrelsen har varit delaktiga i upprättande 

av riskanalys som grund för 2015 års kontrollplan. 

Framtidsbedömning 

Fibernätet i Bollnäs tätort har färdigställts 2015 i och med utbyggnaden på Sävsberg, Säversta 

och Norra Ren. Dessutom har Kilafors tätort byggts ut. Därmed är alla större tätorter ut-

byggda. Bolaget planerar att under 2016-2018 bygga ut fibernätet på landsbygden så att målet 

att 90 % av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) är uppfyllt. 

Konkurrensen om värmekunderna ökar. På grund av låga elpriser blir alternativen till fjärr-

värme mer konkurrenskraftiga. För att locka nya kunder till fjärrvärmen och samtidigt behålla 

befintliga kunder måste bolaget skapa mervärden för kunderna. En mycket uppskattad service 

är en SMS-tjänst där fastighetsägarna får meddelanden om driftstörningar samt vid planerade 

arbeten på fjärrvärmenäten. Dessutom har ”mina sidor” på hemsidan utvecklats så kunderna 

lättare kan följa sin energiförbrukning. En annan tjänst som ökar, är serviceavtal på värmecen-

traler. Även andra tjänster kan behöva utvecklas. Dessutom behöver fjärrvärmetaxornas kon-

struktion ses över. Fler och fler energibolag går över till taxor som baseras på bl.a. den verk-

liga effekten som tas ut i fastigheten. Idag är effektavgiften baserad på energiförbrukningen 

och omräknad med ett kategorital. 

Det låga ränteläget har varit gynnsamt de senaste åren. Detta har inneburit att fjärrvärmepri-

serna har kunnat ligga stilla i tre år trots att energiförsäljningen varit mycket låg. Om inflat-

ionen tar fart och Riksbanken börjar höja räntorna igen, samtidigt som klimatet gör att försälj-

ningen är låg, kan det innebära att räntekostnaderna blir betydligt högre samtidigt som intäk-

terna minskar. 

4.2.1.3 Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB 

Ordförande: Mona Thoresson 

VD: Dan Nordin 

Sammanfattning av perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015 

Under 2015 har ny VD och styrelse tillträtt för bolaget. 

Den sista delen av investeringen i en ny reningsanläggning för lak- och dagvatten vid Säv-

staås har 

färdigställts under året. Investeringen uppgår till 27 mkr och är en följd av Länsstyrelsens 

tillståndskrav för verksamheten. 

Avfallsmängder till återvinning har ökat under året. Under 2015 har bl.a. drygt 116 ton läm-

nats i 

återbrukshuset på Sävstaås i stället för att bli till avfall. Återvinningscentralen på Sävstaås har 

haft 

nästan 70000 besökare under året, en ökning med 13 % från året innan. BORAB har under 

året utsetts 

till bäste renhållare i en kundenkät som genomförts i ett antal kommuner. Bl.a. har 

återvinningscentralerna fått mycket gott betyg. Däremot visar den plockanalys som genom-

förts under 

hösten inte på önskvärda förbättringar vad gäller mängden tidningar och förpackningar i 

hushållssoporna. 

Leverans av färdig krossat bränsle till Bollnäs Energi uppgick till ca 52000 ton vilket var 
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ca 8000 ton 

mindre än 2014. Den främsta anledningen till minskningen är den varma väderleken. 

En ny upphandling av avfallsinsamling har genomförts under 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. 

 

Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 
Fyra av fem perspektiv i bolagets styrkort uppnår grönt ljus vid sammanfattad bedömning. De 

mål som inte uppnåtts eller kunnat mätas rör bl. a mängden förpackningsmaterial och tidning-

ar, som inte ska överstiga 75 kg/person och år. Vid senaste plockanalysen hösten 2015 visade 

resultatet 79 kg/person. Där kommer dock nya kraftfulla insatser att genomföras under kom-

mande år, i samband med att matavfallsinsamling införs. BORABs förhoppning är att medve-

tandegraden av återvinning och källsortering ökar i och med detta införande. 

Andelen felleveranser som medför åtgärd mot leverantör ligger för verksamheten på 8 % mot 

målsättningen på 5 %. Framtida åtgärder för att minska denna siffra kommer att vara riktade 

insatser i form av information och kommunikation till leverantörer under 2016. 

Minst 75 % av hushållen ska vara nöjda med möjligheten att kunna lämna till återbruk vid 

ÅVC. Tyvärr fanns inte frågan med i kundenkäten vilket gör att utfallet av detta mål ej går att 

fastställa. I övrigt har resultaten i kundenkäten visat väldigt höga siffror gällande bemötande 

och service på ÅVC, vilket i sin tur gett resulterat i högst betyg gällande kundnöjdheten i hela 

landet. 

 

Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 
Intäkterna är ca 1,2 mkr över budget. Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall har ökat me-

dan krossningstjänsten för BEAB ger lägre intäkt än förväntat. Ersättningsnivån för skrot har 

sjunkit markant under året. Kostnadssidan är totalt sett i nivå med budget. Personal, informat-

ion och el lägre än budget medan avfallshantering och underhåll dragit över. Totalt är resultat 

efter finansiella poster är ca 1,5 mkr bättre än budgeterat. 

Investeringar 
Den sista delen i investeringen i en ny reningsanläggning för lak- och dagvatten vid Sävstaås 

har färdigställts under året. Investeringen uppgår till 27 mkr och är en följd av Länsstyrelsens 

tillståndskrav för verksamheten. 

I övrigt har inga större investeringar genomförts under året. 

Personalredovisning 
Medelantal anställda är 22 varav 5 kvinnor. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 5,9 %, till följd av 

en långtidssjukskrivning. Frisknärvaron har ökat till 31 % ifrån 29 %, och utnyttjandet av 

friskvårdsbidraget har ökat med 22 % till 64 %. Under året har fyra personer nyanställts och 

två lämnat bolaget (pensionering). Medelåldern har sjunkit något till 43 år med en förhållan-

devis jämn åldersfördelning. 

Internkontroll 
En internkontrollplan har fastställts av styrelsen. Konkreta exempel på risker i BORABs verk-

samhet är bränder i avfallsupplag och annan miljöpåverkan genom exempelvis utsläpp. Arbe-

tet med förebyggande åtgärder inom dessa områden pågår ständigt genom utveckling av 

brandskyddsrutiner, mottagningskontroller och framtagande av kontrollprogram för provtag-
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ning. Ledningen kommer under 2016 att utveckla arbetet med riskanalyser för att definiera de 

områden som behöver stärkas. 

Framtidsbedömning 
I samband med att den nya upphandlingen av avfallsinsamling träder ikraft vid årsskiftet, 

kommer BORAB att ta över kundtjänst i egen regi. Personal är rekryterad och tillfälliga loka-

ler iordningsställd. Ändamålsenliga lokaler kommer att göras iordning i samband med att ny 

byggnad för omklädningsrum verkställts, senast under 2017. Intrimning av system och utbild-

ning sker löpande. Målsättningen är att öka kundnöjdheten. 

Uppstart av projektet matavfallsinsamling börjar under 2016. Projektledare är utsedd och im-

plementeringen sker under 2017. Projektet är en stor utmaning för BORAB och är ett viktigt 

steg för att uppnå de fastställda miljömålen. En ny organisation är framarbetad under hösten 

2015. Organisationen är kompletterad av funktionen kundtjänst och projektledare matavfalls-

insamling. Den är fastställd och gällande från årsskiftet. 

Troligen kommer ansvaret för att samla in förpacknings och tidningsmaterial (FTI) att övergå 

till kommunerna. Något som i sådana fall kommer att påverka organisationen avsevärt. 

En ny konstruktion av avfallstaxan träder ikraft under 2016. Taxan är nu uppdelad i en grund-

avgift och en hämtningsavgift. 

Byggnationen av den nya tvätthallen och verkstaden färdigställs under 2016. 

Intrimningen av den nya reningsanläggningen kommer att fortgå. Prognosen är att anlägg-

ningen kommer att tas i fullt bruk innan 2020 i enlighet med beslut av Länsstyrelsen Gävle-

borg. 

  

4.2.1.4 Helsinge vatten AB 

Ordförande: Sven-Inge Hallström 

 

VD: Ylva Jedebäck Lindberg 

 

Sammanfattning av perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015 
• Markoxidationsanläggningen i Västansjö/Lötens vattenverk i drift sedan januari. 

• Ombyggnationen av Häggesta reningsverk påbörjad. 

• 180 fastigheter blir nya vattenkunder i och med inkopplandet av Vallstaby vattenlednings-

förening. 

 

Helsinge Vattens uppdrag är bland annat att ansvara för distribution och rening av vatten samt 

drift, skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar. 

 

Ledningsnätsrenoveringar har genomförts på flera håll i samarbete med gatuplanerna i båda 

kommunerna. En GPS har köpts in för att användas vid projekteringsmätning och utsättning 

av ledningsnätsjobb. I Ovanåker har det byggts ett nytt reningsverk i Långhed och arbetet med 

nya borrhål och nytt vattenverk i Svabensverk pågår. 

 

I Bollnäs har Helsinge Vatten tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Teknik-, ser-

vice- och fritidsförvaltningen fortsatt arbetet med framtagandet av en VA-plan. Arbetet går nu 

in i ett stadie för policy och strategier där politiska inriktningar och mål är en viktig del. 

 

Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 
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I Helsinge Vattens styrkort för 2015 har perspektiven ”Arbetssätt och processer” och ”Medar-

betare” samma mål ”Helsinge Vatten ska stå för ett tydligt och ärligt ledarskap”. 

Uppföljningen ger grönt ljus för de fyra mätetal som är kopplade dit: 

• Samtliga utvecklingssamtal har genomförts under 2015. 

• Minst 90 % av medarbetarna ska känna till verksamhetens mål – resultat enligt medarbetar-

enkäten för 2015 där svarade 94 % att de kände till målen för Helsinge Vattens verksamhet. 

• Andelen medarbetare som känner arbetstillfredsställelse ska fortsatt ligga på en hög nivå, 

d.v.s. genomsnittet för mätetalet i medarbetarenkäten ska vara minst 5,0 (skala 1-6). Det sam-

lade betyget för påståendet ”Är i helhet nöjd med min arbetssituation” blev 5,13. 

• Sjukfrånvaron för 2015 var 1,34 %, vilket är klart under ägarkommunernas. 

 

Perspektivet ”Utveckling, välfärd och tillväxt” redovisar också grönt: 

• Många samarbeten/nätverk pågår med andra va-bolag, kommuner eller andra före-

tag/organisationer. 

 

Perspektivet ”Ekonomi” har målet ”Va-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga 

och ekonomiska aspekter”. Mätetalen är satta i respektive ägarkommuns tekniska nämnders 

styrkort. 

 

Bollnäs – redovisar gult: 

• 1 % av ledningsnätet ska saneras varje år – delvis uppfyllt, resultat 0,94% 

• Färre akuta läckor än genomsnittet de senaste tre åren – ej uppfyllt, resultat 17 läckor, snittet 

2012-2014 är 15,7 läckor/år 

• Mängden ovidkommande vatten till reningsverken skall vara högst 20 m3/km ledning och 

dygn – uppfyllt, resultat 19,36 m3/km ledning och dygn 

• Mängden ej debiterbart vatten ska vara högst 3,75 m3/km ledning och dygn – delvis upp-

fyllt, resultat 3,86 m3/km ledning och dygn 

 

Ovanåker – redovisar gult: 

• Va-saneringsplanen ska ha en framförhållning på tre år – uppfyllt 

• Va-intäkterna ska täcka kostnaderna till 100 % - uppfyllt 

• Andelen debiterbart vatten ska vara minst 65 % - helt uppfyllt, resultat 65,73% 

• Andelen ovidkommande vatten till reningsverket ska vara högst 55 % - ej uppfyllt, 

resultat 71,50 % 

 

Perspektivet ”Medborgare” redovisar betyget gult med följande uppföljning av mätetalen: 

• Antalet unika besökare på hemsidan uppvisar en ökning med 10 % under 2015 jämfört med 

2014 

• Dricksvattnet har fått bedömningen tjänligt med anmärkning vid ett fåtal provtagningar i 

respektive kommun under 2015. Inga prover har gett resultatet otjänligt 

• Enstaka prover på utgående vatten från några av avloppsreningsverken har överskridit 

gränsvärdet för BOD eller fosfor – målet ej uppfyllt 

• En kundundersökning med uppföljning av störning och information kring en vattenläcka 

genomfördes i september 

 

Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Re-

sultatet av VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas bokslut. Resultatet av VA-
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verksamheten för Bollnäs för 2015 uppgår till +3 260 Tkr. 

 

Kapitalkostnaderna är 3 548 Tkr lägre än budgeterat, främst beroende på att internräntan 

sänktes från 3,45 % till 1,65 % efter att budgeten fastställdes. 

Elkostnaderna blev 977 Tkr lägre än budgeterat beroende på lägre förbrukning och lägre el-

pris. 

Kostnader på 1 198 Tkr utöver budget i inköp av material för drift, där upprustningar har 

gjorts på Häggesta RV och Arbrå RV. 

 

I de gemensamma kostnaderna som fördelas 70 % Bollnäs och 30 % Ovanåker har kostnader-

na för styrelsen ökat med 55 Tkr efter beslutet om nytt styrelsearvode samt en utökning av 

antalet styrelseledamöter. Föräldraledigheter gav lägre lönekostnader än budgeterat, -87 Tkr. 

Vi har också haft kostnader för informationsmaterial och en kundtidning på 35 Tkr som ej 

fanns med i budget. 

 

För att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras driftbidraget mot utfall driftskostnader i 

verksamheten gällande Bollnäs. Regleringen blev 250 Tkr, som Helsinge Vatten erhåller utö-

ver budgeterat driftsbidrag för 2015. 

 

Investeringar 
Ombyggnaden av avloppsreningsverket i Häggesta påbörjades med etapp 1 under 2015. Om-

byggnationen i sin helhet beräknas klar under 2018. Anläggandet av nya borrhål i Glössbo 

vattentäkt utfördes under hösten 2015. Kompletterande kringarbeten pågår. 

 

8 047 m av ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten sanerades/nyanlades under året, 

vilket motsvarar 0,94 % av det totala ledningsnätet. 

 

Fler nya anslutningar än normalt har gjorts under 2015. De direkta kostnaderna har uppgått till 

1 076 447 kr, jämfört med budgeterade 400 000 kr. Kostnaderna tas på investeringsbudgeten 

och skrivs av på 50 år. Anslutningsavgifterna uppgick under året till 1 580 827 kr och periodi-

seras på 20 år. Vallstaby vattenledningsförening är inte medräknat i ovanstående siffror. 

Dessa intäkter ska förutom de direkta kostnaderna täcka tidigare gjorda investeringar på an-

läggningarna och kan jämföras med att fastighetsägaren köper en ägarandel i VA-kollektivet. 

I genomsnitt ska dessa intäkter och kostnader ta ut varandra, allt utifrån VA-kollektivets 

självkostnadsprincip. 

Personalredovisning 
Helsinge Vatten har 35 tillsvidareanställda medarbetare. Under året har en praktikanställning 

också varit en del av verksamheten. Bland de tillsvidareanställda är 4 kvinnor (11,4 %). Me-

delåldern var vid årets slut 49,0 år. 

Åldersfördelningen är följande: 

21-35 år – 4 personer 

36-50 år – 14 personer 

51-65 år – 17 personer 

 

En anställd vid va-verk i Ovanåker har gått i pension under året. Redan i början av 2015 an-

ställdes hans ersättare för att få en bra övergång och kunskapsöverföring. Totalt inom företa-

get är 6 personer 60 år eller äldre. Av dessa arbetar fyra på ledningsnät eller va-verk Ovanå-

ker. 
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Sjukfrånvaron har under året varit 1,34 %. 

Internkontroll 
Helsinge Vatten fastställde i början av 2015 en internkontrollplan efter att under hösten 2014 

ha gjort en riskanalys enligt Coso-modellen. Under året har kontroll av rutiner och register 

kring utdelning av nycklar och larmkoder samt kontroll av upphandlingsrutiner gjorts. Stöd-

system för uppföljning av utbildningar och dess giltighet samt rutiner för dokumenthantering 

digitalt har också gåtts igenom. En kurs i diariehantering och bestämmelser kring handlingar i 

offentlig sektor hölls tillsammans med Aefab under hösten för att säkerställa att alla är infor-

merade kring lagar och förordningar kring detta. 

 

Framtidsbedömning 
De stora pågående investeringarna för VA-verksamheten är en ekonomisk så väl som arbets-

mässig utmaning. Avskrivningar på tidigare investeringar, ett tidigare överskott samt för-

hoppningsvis fortsatt låga elkostnader gör dock att vi inte tror oss behöva höja taxan de närm-

aste tre åren. Driftbudgeten är dock mycket beroende på räntenivån på investeringarna. 

 

Inom ett par år kommer Helsinge Vatten inte längre att kunna lämna slam från reningsverken 

till Borab, något som har gjorts under ett flertal år. Borab har använt slammet till sluttäckning 

av deponin. 

I hela VA-branschen finns ett problem med att det blir färre mottagare av slam från renings-

verken. Helsinge Vatten försöker att tillsammans med andra aktörer hitta en lösning. 

 

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. 

 

Arbetet med va-planen för Bollnäs kommun fortsätter tillsammans med Samhällsbyggnads-

kontoret och Teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Det är nu dags för VA-policy och stra-

tegi för vilka områden som ska prioriteras för kommunal VA-försörjning. 

 

 

4.2.2 Hälsinglands utbildningsförbund 

Ordförande: Mattias Åhlund (s) 

Förbundschef: Thomas Winqvist 

Analys av perioden 1 januari – 31 augusti 2015 

Utbildningsförbundet startade den 1 januari och har under första perioden arbetat med att för-

bereda överföringen av medlemskommunala verksamheter till förbundet. Till sin hjälp har det 

fram till juli funnits en väl fungerande projektgrupp som varit behjälplig i arbetet. Parallellt 

med detta har en ny organisation vuxit fram, med förbundskansli i Bollnäs. 

 

Under processen så har en tät kontakt och informationsprocess med de fackliga organisation-

erna ägt rum. Detta har möjliggjort en bra start och god förankringsprocess inför övertagan-
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det. Förbundskansliet har succesivt bemannats med de kompetenser som behövts. En avväg-

ning har gjorts mellan vad som kan upphandlas av medlemskommunerna och vad som ska ske 

i egen regi. IT driften ligger hos Söderhamn Nära, ekonomihantering och personalhantering 

ligger till stora delar hos Söderhamns kommun. 

 

Övertagandet av verksamheterna från medlemskommunerna ägde rum den 11/8 vilket mani-

festerades med en gemensam dag för all personal i kulturhuset i Bollnäs. Det har inte varit 

svårt att rekrytera personal till förbundet, och i stort sett alla som fått erbjudande vid verk-

samhets övergång har accepterat övergången. 

Övergången skedde i stort sett smärtfritt, inte minst då verksamheten var planerad i respektive 

medlemskommun, samt ett väl underbyggt arbete i projektet. Den enda större förändringen i 

verksamheten som gjordes inför övergången var en ny ledningsorganisation. 

 

Tanken med den nya ledningsorganisationen har varit en medveten process att få allt fler be-

slut så långt ut i verksamheten och att rektorerna axlar uppgiften och ansvaret inom sin skola. 

Under hösten har arbetet med att få den nya organisationen att fungera och hitta sammarbets 

och samordningsfunktioner varit i fokus 

Den ökande strömmen av nyanlända till kommunerna har inneburit att framförallt senhösten 

har fokus fått flyttats från en del samverkansprojekt till att hitta lösningar för de nyanlända 

både vad gäller gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Här har förbundet varit aktiv i olika 

projekt för att finnas lösningar tillsammans med medlemskommunerna. 

 

Kvar från projektet att lösa under det närmsta året är övergången och driftsättningen av ett 

gemensamt IT/datanät vilket ska vara klart under sommaren 2016. 

Måluppfyllelse 
Det övergripande målet har varit att få igång den nya organisationen, att få de tre kulturerna 

att växa in i en ny kultur, där det bästa tagits med från någon kommun, eller ersatts av någon-

ting helt nytt. Parallellt med detta har arbetet och avstämningen med att få till en budget i ba-

lans, att försäkra sig att rätt resurser har överförts från medlemskommunerna. Hälsinglands 

Utbildningsförbund 

 

Då förbundet startade med verksamhet först i augusti så har inte mätresultat kunnat plockas 

fram då de faktorer vi mäter mot är resultat efter avslutat skolår. 

Framtidsbedömningar 
Uppgiften framöver är att dimensionera rätt utbildning på rätt nivå för de olika utbildningarna, 

att samordna och samarbeta för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av de resurser för-

bundet har, detta kopplat till att erbjuda en bra kvalitativ nivå på utbildningen. 

Målen för förbundet under 2016 tar avsteg i ambitionen att höja utbildningsnivån i förhållande 

till övriga hälsingekommuner och i förhållande till snittet i riket. 

En stor utmaning blir att anpassa lokalerna i de olika kommunerna samt att få ändamålsenliga 

lokaler, som det ser ut nu så kommer lokalfrågan att vara aktuell i samtliga kommuner under 

kommande år. Dessutom ligger ett tydligt effektiviseringskrav på lokaler för förbundet fram 

till 2019 samtidigt då de flesta lokaler är i stort behov av upprustning och anpassning till 

verksamheters krav, här kommer även alternativ som nybyggnation i kommunerna att vara 

aktuellt. 

I dag har förbundet i stort sätt överlag rätt kompetens på personalen, men framöver kan det bli 
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svårare att få rätt kompetens på personal, ett medvetet och långsiktigt arbete med att säker-

ställa kompetensförsörjningen måste tas fram. 

En stor utmaning är att ge utbildning och kompetens för de nyanlända som kommer till reg-

ionen. Här gäller det att utmana konventionella lösningar och pröva alternativ för att uppnå 

goda resultat för så många som möjligt. 

Att vara behjälplig att matcha rätt utbildning med de arbetstillfällen som finns här behövs ett 

bra samarbete mellan näringsliv och grundskolan för att kunna möte denna utmaning. 

En viktig del blir att etablera förbundet som en naturlig aktör både inom medlemskommuner-

na och i andra kommuner och organisationer. I medlemskommunerna också tydliggöra gräns-

dragningen mellan kommunen och förbundet. 

Samverkan mellan de olika hälsingekommunerna i form av ett samverkansavtal för gymnasie-

elever bör kunna genomföras under 2016. 

4.3 Intresseföretag 

4.3.1 Kommunalförbundet södra Hälsingland 

Ordförande: Marie Centerwall 

Förbundschef: Torbjörn Wannqvist 

Analys av perioden 1 januari – 31 december 2015 

Ser vi det personalekonomiska bokslutet för 2015 så ser det inte så positivt ut. Under året har 

KFSH haft tre personer långtidssjukskrivna vilket inneburit en ökad belastning på vissa av-

delningar. 

Investeringar – höjdfordon med placering i Söderhamn, digital utalarmering i Kilafors och 

Alfta, installation för omhändertagande av kontaminerad utrustning efter insatser. 

Axplock av beslut som fattats av direktionen under året: 

 Antagande av verksamhetsplan 2015 för KFSH 

 Antagande av Internkontrollplan 

 Antagande av sotningsfrister 

 Årsberättelse 2014 för KFSH 

 Uppdrag att utreda TiB (Tjänsteman i beredskap) för södra Hälsingland 

 Godkännande av samverkansprojekt Hälsingland - RISCS 

 Antagande av ny finanspolicy 

 Antagande av drift- och investeringsbudget 2016 

 Antagande av policydokument gällande; fys, rehab, sexuella trakasserier samt hot och 

våld. 

 Antagande av ”Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län”. 

 Antagande av RiB 15 som lokalt kollektivavtal 

BRF (Brandmännens Risk Förbund) gick under året ut i konflikt i hela landet innebärande att 

beredskapsbrandmännen under en dryg månad inte utförde annat än akuta räddningstjänstä-

renden. Konflikten blev dessbättre inte så långvarig utan en överenskommelse träffades med 

ett nytt RiB avtal som trädde i kraft 2015-07-21. Under konflikten inträffade ingen större 

räddningstjänsthändelse som påverkade tredje man eller vår verksamhet negativt. 

Statistik 
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Totalt var räddningstjänsten involverad vid 1002 insatser 2015. Det innebär en ökning av an-

talet larm för andra året i rad för KFSH. Dock var antalet mantimmar vid larm lägre än 2014. 

Noterbart är att det skett en markant ökning av insatser inom kategorierna trafikolyckor IV-

PA, samt drunkningstillbud. I % är ökningarna 28 %, 56 % respektive 65 %. Det positiva är 

att antalet insatser till brand i byggnad minskat och att ingen omkommit i bygdebrand 2015 i 

vårt geografiska område. 

Ekonomiskt har fokus varit att vidmakthålla en budget i balans. Budgetprognosen som lades 

för året var ett överskott på 212 tkr. Resultatet blev bättre och verksamheten redovisar ett 

överskott på 683 tkr. Av överskottet härrör ca 50 % lägre personalkostnader och 50 % lägre 

kostnader för el, drivmedel m.m. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen baserar sig på den verksamhetsplan (VP 15) som antogs av direktionen. Uti-

från VP 15 redovisas följande måluppfyllelse; 

 Ekonomi – Verksamheterna inom KFSH visar på ett överskott på +683 tkr vilket är 

mycket glädjande. En av förklaringarna till överskottet är de två långtidssjukskriv-

ningar inom förbundet under året utan återbesättning. Dessutom har kostnaderna för el 

och bränsle varit lägre än budgeterat. 

 Operativ räddningstjänst – under året har förbundet investerat i utrustning samt skapat 

rutiner i verksamheten för hantering av kontaminerad personlig utrustning samt larm-

kläder efter insatser. 

Vi har också provat ett nytt utvärderingssystem AAR (after action review) efter insatser. Detta 

skall utvecklas genom MSB. 

Ett arbete pågår med förmågebeskrivning och behovsanpassad förmåga. 

Antalet larm hamnade på 1002 där vissa typolyckor sticker ut under året som; Trafikolyckor, 

IVPA samt Drunkningstillbud som ökat mycket jämfört med 2014. 

 Förebyggande – har till stor del präglats av det ökande flyktingmottagandet vilket i sin 

tur har medfört fler brandskyddsärenden att handlägga. Dessutom har ett arbete med 

att identifiera vindskonstruktioner i flerfamiljshus påbörjats och avses att fortsätta. 

Våra ”världsarvsgårdar” har nu lagts in tillsynsplanen och vissa brister i brandskyddet 

noterats. 

 Riskhantering – arbetet med riskhantering internt skydd har pågått i samtliga kommu-

ner. En inriktning om att samordna och likrikta säkerhetspolicy har påbörjats under 

året med målsättningen att bli klar 2016. 

 Informationssäkerhet – under året anställdes en informationssäkerhetssamordnare. Ar-

betet har i och med detta fokuseras att få till stånd kontaktvägar och arbetsgrupper i 

medlemskommunerna. Dessutom ett mål satts att arbeta fram en informationssäker-

hetspolicy för antagande, samt att strukturera upp informationssäkerhetsfrågorna i 

södra Hälsingland. 

 Krishantering – arbetet har inriktats på att jobba fram risk och sårbarhetsanalyser i 

medlemskommunerna. Dessutom har ett arbete med styrelsen genomförts i kommu-

nerna i södra Hälsingland. Krisledningsplaner (plan för hur kommunerna skal arbeta 

med de uppgifter de är ålagda enligt Kommunöverenskommelse från 2014) och kris-

kommunikationsplaner (plan främst för kommunernas kommunikationsenhet, men 
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även för förtroendevalda, som ska fungera som hjälpmedel för att kommunicera rätt 

vid en kris) har under året arbetats fram och antagits i medlemskommunerna. 

 Tillståndsenheten – eftersom personalbemanningen varit halverad under hösten 2015 

har en omprioritering av verksamheten skett. Det innebär att området rökfria skolgår-

dar inte prioriterats utan fokus har lagts på handläggning och tillsyn alkoholservering. 

 MSB har beviljat ett statsbidrag för ett samverkansprojekt i Hälsingland - RISCS. Syf-

tet har varit att få till stånd ett samverkansnät mellan samtliga räddningstjänster i land-

skapet med målet om bättre samverkan och ledning vid större insatser. 

Investeringar 

Investeringar under 2015 har varit följande: 

 Utalarmeringsutrustning 230 tkr 

 Höjdfordon 5 150 tkr 

 Installation arbetsmiljöåtgärder 130 tkr 

Totalt har investeringarna uppgått till 5 510 tkr under året. Investeringsbudgeten uppgick un-

der året till 7,2 miljoner kr. Orsaken till att inte hela investeringsutrymmet utnyttjats är debat-

ten om skummets miljöpåverkan som rått vilket inneburit att vissa fordonsinvesteringar av-

vaktas och skjutits på framtiden. 

Framtidsbedömning 

Budgeten för 2016 antogs av direktionen i september 2015. Driftbudgeten är ramuppräknad 

med 2,6 % vilket med vissa ytterligare föreslagna åtgärder kommer ev. att möjliggöra en bud-

get i balans även efter bokslutet 2016. Överläggningarna med Kommunal rörande timanställ-

das ersättningar innebär en oförutsedd kostnad för KFSH 2016 som innebär ett negativt resul-

tat för 2016. 

Diskussioner pågår om KFSH skall ta ett arbetsgivaransvar för förvaltarskap och gode män. 

Frågan har diskuterats i direktionen som ställer sig positiva till förslaget. 

Det utökade samarbetet i Hälsingland mellan framför allt räddningstjänsterna lovar gott inför 

framtiden. Kommer sannolikt att innebära en ökad slagkraft vid större insatser, ökad flexibili-

tet samt möjliggöra kostnadseffektiviseringar. Dessutom är det en förutsättning med en ökad 

samverkan med tanke på förslagen på nya regionindelningar i Sverige. 

Ett antaget handlingsprogram omfattande både förebyggande verksamhet samt räddnings-

tjänst antas under våren 2016. I detta program skall även Risk och sårbarhetsanalyser finnas 

med. Fokus i programmet skall vara förebyggande verksamhet. Samtliga mål som sätts upp i 

handlingsprogrammet skall ha bäring på klimatförändring och anpassas. 

KFSH ser dock 2016 och framåt med tillförsikt med inriktning om ytterligare samverkan för 

att kunna leverera kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar. 

4.3.2 Inköp Gävleborg 

Ordförande Åsa Wiklund Lång, Gävle kommun 

Förbundsdirektör: Johan Almesjö 

 

Verksamheten under året 

2015 är ett historiskt år för oss vad gäller producerade upphandlingar för våra ägare och kun-
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der. Vi gör 41,5 % fler upphandlingar 2015 relativt 2014, i och med detta är vi troligen den 

aktör i kommunsektorn som gör flest upphandlingar. Tidigare var det bara Stockholm stad 

som gjorde fler upphandlingar än Inköp Gävleborg bland kommuner, bolag, nämnder och 

kommunala samordningsförbund. Med dessa tal är det sannolikt att vi även passerar Stock-

holm stad och endast har Trafikverket framför oss i denna statistik. Det är viktigt för oss i 

Gävleborg utifrån att vi konkurrensutsätter våra köp ofta och därigenom har många avtal för 

våra kunder att använda. Vidare är det viktigt utifrån att vi synliggör köp för företag i vår reg-

ion och ger dem chansen att vinna kontrakt med en bra kund som våra kommuner och bolag 

är. 

Det som också utmärker produktion av avtal 2015 är en minskning av samordnade avtal. 

Detta medför såväl en ökad arbetsbelastning som en sämre möjlighet till stordriftsfördelar av 

avtal där så är önskvärt och möjligt. 

  

Ekonomi 

För 2015 redovisar vi ett negativt ekonomiskt resultat. Ett underskott som vi kommer att börja 

ta igen under 2016 och fortsätta med fram till 2020 i enlighet med den återtagandeplan som 

direktionen under 2015 fattade beslut om. 

Anledningen till att underskottet uppstått beror främst på: 

 En mycket stark produktionsutveckling som har krävt mer upphandlingsresurser, vi 

har genomfört mer än 40 % fler upphandlingar relativt 2014 

 Ökade krav från beställare både vad avser tidig involvering och kravhöjd 

 Skifte av upphandlingschef under året vilket har krävt extra resurser 

 Långtidsfrånvarande (sjukskrivningar och vård av barn under lång tid) vilket har krävt 

vikarier samt att del av lönen har funnits kvar 

 Kostnader som tillhör föregående år har belastat årets resultat 

 Avsättning för pensionslösning genom försäkring via KPA för perioden 

2010-10-01 – 2014-12-31 som tidigare inte avsatts på grund av fakturor som inte om-

fattat hela pensionsåtagandet av KPA. Utredning pågår för att förstå vad som orsakat 

detta och hur det ska hanteras varför detta reserveras i bokslutet som en avsättning 

Återtagandeplanen fokuserar både på att öka intäkter och att minska kostnader 

Intäktsförändringen består av: 

 Höjning av avgifter för bolagskunder utifrån verifierad omfattning på uppdrag utförda 

för dem 

 Höjning av avgifter för uppdrag utifrån verifierad ökad tidsåtgång i uppdrag 

 Att vi tar betalt för alla uppdrag utanför förbundsordningen 

Kostnadsförändringen består av: 

 Lokalkostnader minskar genom att minska lokalytan i Gävle, hyra ut del av lokalen i 

Gävle till extern part samt säga upp lokaler i kommuner där egen personal inte är stat-

ionerad 

 E-handelskostnader fördelas på kommunerna där nyttoeffekter uppstår 

 IT kostnader fördelas på kommunerna vad avser uppdrag som kommunerna har ansvar 

för att följa såsom avtalstrohet och produktionsplanering samt vissa upphandlingsom-

råden 
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Måluppfyllelse 

Målen följs upp genom vårt styrkort som innehåller fyra perspektiv där varje perspektiv inne-

håller ett eller flera mått. Några mått är definitiva och andra är trendmått. De definitiva är 

färgsatta med rött = ej uppfyllt och grönt = uppfyllt. Trendmåtten visar rörelse och där röd = 

ej uppfyllt, gult = på väg med trendindikator och grönt = uppfyllt. Måtten för verksamheten 

under 2015 har varit: 

 

Kommentarer till måluppfyllelse 

Ekonomi 
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Helårsresultatet för Inköp Gävleborg är ett negativt resultat om -5498 tkr. 

Återtagande av det negativa resultatet sker inom ramen för den tidigare av direktionen beslu-

tade återtagandeplanen. 

Målet är inte uppfyllt. 

Nöjd ägarindex 

Utfallet av mätningen ger ett resultat på 71 %, vilket är lägre än den föregående mätningen. 

Någon av ägarna har nämnt att uppdraget är tämligen nytt och därav är det svårt att svara på 

frågorna. 

Målet är bedömt gult. 

Avtalstrohet 

Avtalstrohetsmätning pendlar från kommun till kommun och är per helåret 65 % för kommu-

nerna i snitt. Ett arbete har skett i några kommuner som legat dåligt till. Dessa har bidragit 

med en positiv uppgång. 

Målet är bedömt gult. 

Hållbarhetsperspektiv 

Miljömätning har genomförts för 2015. Utfallet är att det ställs miljökrav i 44 % av alla upp-

handlingar, varav det i 9 % av dessa har krav ställts krav enligt de normer som upprättats av 

Miljöstyrningsrådet. Bättre än 2014. Däremot då det gäller ställande av CSR-krav (Corporate 

Social Responsibility) i upphandlingarna, så har det sjunkit till 13 % av upphandlingarna. 

Målet är gult resp. rött, dvs. inte uppfyllt. 

Nöjd kundindex 

Ny mätning har skett. Många är mycket positiva till de dialoger som förts med oss. Det som 

påpekas är synpunkterna på sökbarheten på hemsidan och något om att tidplanerna inte håller 

och vad som sker om man blir avtalslös. 

Det arbetas mycket på rapportering mot referensgrupper. Likaså arbetar vi mycket med in-

formation, mycket mer än det någonsin gjorts. I denna mätning han vår ändring av den nya 

hemsidan med förbättrade sökfunktioner just träda ikraft, men troligen för kort om tid för att 

kunna utvärderas av våra användare. 

Målet är delvis uppfyllt. 
 

Anbud per upphandling 

Anbud per upphandling har sjunkit något. Det är några få ärenden gör att målet inte uppfylls. 

Nationellt är trenden att antalet anbud per upphandling minskar även om vår minskning är 

högre än den nationella. Anledningar till detta är generellt kopplat till att det råder brist rela-

tivt efterfrågan på vissa kompetenser. För Inköp Gävleborg har den starkt ökade antalet upp-

handlingar bidragit till att vi har färre anbudslämnare än tidigare å. 

Målet är inte uppfyllt. 

Nöjd leverantörsindex 

Ny mätning kommer att ske under 2016 och vi hoppas på en positiv trend då vi ser ett ökat 
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tryck på e-anbud. Likaså att kommunerna genom e-handel köper rätt från avtalet. 

Målet är gult. 

Start till slut 

Målet präglas av att organisationen diskuterar mycket tid och process, där processeffektivise-

ring och formulärbaserade upphandlingar tagit fart. Många av våra nya anställda har haft bra 

it kompetens och därvid har användandet av ny teknik tagit fart. 

Målet är uppfyllt. 

Frisknärvaro 

Målet för frisknärvarovärdet är satt till 90 % vilket innebär mindre än åtta sjukdagar per med-

arbetare och år. Utfallet är 95 % för året vilket är mycket bra med tanke på att två av våra 

medarbetare har varit långtidsfrånvarande under 2015. 

Målet är uppfyllt 

Nöjd medarbetarindex 

Nöjd medarbetarindex har sjunkit något och förbättringsområden som anges är mängden ar-

betsuppgifter, arbetsplatsträffar och stöd i mitt arbete. 

Ansvar i chefsroller tydliggörs och hur stöd till medarbetarna ska ske är ett fokusområde 2016 

och ett annat är hur vi utvecklar våra arbetsplatsträffar. 

Målet är gult. 


