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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Bollnäs är en fantastisk, välskött och attraktiv kommun att bo och leva i 

När vi ser tillbaka på året 2018 kommer vi minnas den extremt snörika vin-

tern under årets första månader som sedan följdes av höga vattenflöden un-

der våren. Sommaren var problematisk med extrem torka och våra minnen 

präglas av skogsbranden i Ljusdals kommun tillsammans med oron för att 

ytterligare bränder skulle uppstå i vår egen kommun. Under den svåra tiden 

fanns vi Hälsingekommuner där för varandra och kunde samarbeta samti-

digt som vi arbetade för att stötta Ljusdals kommun. Bollnäs kommun var 

behjälpliga med stora stödinsatser. Likaså kom stora hjälpinsatser från länder i Europa och nationella 

insatsstyrkor för att bekämpa bränderna. 

Men nu över till något roligare; det har under året arrangeras många, både mindre och stora, positiva 

evenemang som Bollnäsbor och besökare haft möjlighet att avnjuta. Bland annat firades att Bollnäs 

järnväg fyllde 140 år med utställning i museet. Besökscentrum Världsarvet och Träslottet hade totalt 

5 239 besökare. Hälso- och träningskonventet BollnäsEss firade 10-årsjubileum med besöksrekord och 

när sommarturnén Diggiloo gästade Bollnäs för andra gången lockades flera tusen besökare till Lång-

näs en solig augustikväll. 

Vi kan konstatera att under året ökade kommunens befolkning med 73 personer. Antalet nyfödda barn 

har inte varit så högt sedan år 1992. Liksom förra året ser vi en ökning av nystartande av företag, att 

fler kommuninvånare har arbete, färre är inskrivna hos arbetsförmedlingen och färre personer erhåller 

försörjningsstöd. Trots den positiva utvecklingen är det dock fortfarande alltför många kommunmed-

borgare som inte har egen försörjning. Därför pågår kraftfulla insatser för att trenden ska bestå och för 

att säkra kompetensförsörjningen. Dessa insatser sker i samarbete med bland annat arbetsför-

medlingen. 

Under året som gick har Bollnäs kommunkoncern investerat i framtiden! Bollnäs Energi har investerat 

i fiberutbyggnad med 919 nya fiberkunder samt i fjärrvärme där 14 nya fastigheter kopplats in. Boll-

näs bostäder har byggt flera nya lägenhetshus; 16 lägenheter på Säversta, 32 lägenheter på Myr-

bäckskroken och 24 lägenheter på Sundsbro. Helsingevatten har byggt om Häggesta reningsverk. BO-

RAB arbetar med det stora projektet att införa matavfallsinsamling till villahushållen vilket påverkar 

kommuninvånarna allt mer. Införandet av den bruna soptunnan har lett till att allt fler kommuninvå-

nare sorterar och skiljer matrester från brännbart avfall. Inom kort kommer de flesta hushåll ha två tun-

nor.  

För år 2018 redovisar Bollnäs kommunkoncern ett positivt resultat på 79 mkr. Bollnäs kommun redo-

visar 2018 ett överskott på 55 mkr som till stor del förklaras av realisationsvinster och ändrade redo-

visningsprinciper. Bollnäs kommuns nämnder redovisar tillsammans ett underskott på helåret 2018 

med -2 mkr. Socialnämnden har störst negativ budgetavvikelse med -17 mkr. Ett viktigt förändringsar-

bete för att uppnå en budget i balans pågår och måste fortsätta. 

De stora flyktingströmmarna som tidigare år påverkat oss har förändrats under året då Migrationsver-

ket avvecklat alla asylboende i Hälsingland och därav har det skett en minskning av mottagande av ny-

anlända i Bollnäs kommun. Vi fortsätter det viktiga arbetet med att alla nya medborgare ska bli själv-

försörjande, genom dels integrationssamarbete i samverkan med civilsamhället och utbildningsinsatser 

för snabbare väg till arbete. För att stimulera och motivera mångfald och inkludering har flyktingverk-

samheten ett nära samarbete med invandrarföreningar som finns i Bollnäs med omnejd. 
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Året har präglats av mycket arbete för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs. Under 2019 ska vi full-

följa beslutade inriktningar och åtgärder för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs kommun för både 

tillväxt, verksamhet och ekonomi. 

Tack till alla anställda, förtroendevalda och civilsamhället för allt gott arbete för ett bra Bollnäs - möj-

ligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland! 

 

2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Koncernen redovisar ett positivt resultat  

 Stora realisationsvinster 

 Socialnämnden förbättrade resultatet jämfört med prognos 1 men utfallet är trots detta 

negativt. 

 Bollnäs bostäder har byggt 48 nya lägenheter i centrala Bollnäs 

 Fortsatt utbyggnad av fibernätet 

 Matavfallsinsamling har införts vid villahushållen. 

 Minskad sjukfrånvaro 

För år 2018 redovisar Bollnäs kommunkoncern ett positivt resultat på 79 mkr (2017 ett över-

skott på 75 mkr). Kommunen redovisar ett överskott 2018 på 55 mkr. Anledningen till att 

kommunen visar ett stort positivt överskott förklaras till stor del av realisationsvinster och 

ändrade redovisningsprinciper. Kommunens nämnder redovisar tillsammans ett underskott på 

helår 2018 med 2 mkr. Socialnämnden har störst negativ budgetavvikelse med 17 mkr. 

3 Kommunens organisation 
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4 Fakta om Bollnäs kommun 
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5 Förvaltningsberättelse 

5.1 Omvärldsbevakning 

Svensk och internationell ekonomi 

Den svenska ekonomin har under flera år haft en stark utveckling och högkonjunktur. Enligt 

SKL närmar vi oss nu slutet av den starka tillväxten. Bedömningen som görs är att toppen av 

högkonjunkturen är passerad även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. 

Utvecklingen av den svenska ekonomin har under åren påverkats av stark internationell till-

växt vilket i kombination med en försvagad krona påverkat den svenska exporten positivt. En 

annan viktig bidragande faktor till den positiva utvecklingen är det kraftigt ökande bostads-

byggandet. 

Den ekonomiska utvecklingen för landets kommuner har också varit mycket stark under de 

senaste åren. Anledningen till detta är att skatteintäkterna har ökat snabbt, stora intäkter från 

rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och stora intäkter från staten för flykting-

mottagandet. I takt med att dessa intäkter förväntas minska kommer också kommunernas eko-

nomiska situation försämras. För kommunens ekonomi är utvecklingen av skatteintäkter av 

stor betydelse. Den viktigaste faktorn för kommunens skatteintäkter är utvecklingen av arbe-

tade timmar vilket ser ut att vara svag kommande år. 

SKL menar nu att det finns många tecken som pekar på att det kommer att bli en försvagning 

av ekonomin framöver. Den globala tillväxten har sjunkit och byggandet av bostäder i Sverige 

har sjunkit markant. Prognosen är att BNP kommer att öka med 1 procent 2019 och 1,2 pro-

cent 2020. 

En stor utmaning för kommunerna är det demografiska trycket. Under senaste åren har det 

framförallt varit från barn och unga. Detta har bland annat resulterat i omfattande investe-

ringar i förskolor, skolor och VA-anläggningar. Inom några år kommer också kommunerna i 

större utsträckning känna av det demografiska trycket från den åldrande befolkningen. Den 

stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget kommer inom några år ha ett 

större behov av äldreomsorg. 

Skulle kostnaderna öka i samma takt som demografin kommer kommunerna att behöva hitta 

nya arbetssätt och arbetsmetoder. SKL räknar med att det behövs effektiviseringar eller ökade 

resurser på 43 miljarder för att hålla dagens nivå på välfärden fram till 2022. 

Samhällsekonomin påverkar Bollnäs kommun 

Enligt de prognoser som gjorts av SKL kommer det att ske en snabb uppbromsning av skatte-

underlagstillväxten de kommande åren vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter för 

Bollnäs kommun. Minskade skatteintäkter i kombination med en åldrande befolkning, hög ar-

betslöshet och låg utbildningsnivå är stora utmaningar som kommunen står inför de kom-

mande åren. 

Inför år 2017 beslutade kommunfullmäktige i Bollnäs kommun om justering av budget för 

åren 2017 - 2019 för att anpassa den till de ökade kostnaderna och minskade intäkterna som 

kommunen står inför. Den stora utmaningen för kommunen är att minska kostnaderna och 

samtidigt erbjuda tjänster till invånarna med den kvalitet som kommunfullmäktige har beslu-

tat att kommunen ska kunna leverera. 
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För Bollnäs kommun sammanfaller den försämrade skatteprognosen med höga investerings-

volymer vilket kommer att minska det ekonomiska utrymmet ytterligare. Detta leder till att 

kommunen är beroende av extra intäkter i form av stadsbidrag för att kunna behålla samma 

kvalité på verksamheten. Men detta kommer inte att var tillräckligt utan kommunens verk-

samheter måste utvecklas till exempel med hjälp av digitalisering och effektivare eller nya ar-

betsmetoder. 

För att motverka arbetslösheten driver kommunen ett stort antal projekt tillsammans med 

bland annat arbetsförmedlingen som sysselsätter ett stort antal människor som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Arbetslösheten har minskat under året och kostnaderna för försörjningsstöd 

har sänkts. Många av arbetsmarknadsprojekten är beroende av statliga bidrag och det råder 

osäkerhet kring hur dessa bidrag fortsättningsvis kommer att utbetalas till kommunen. 

Skatteintäkter över åren 

År 2014 höjde Bollnäs kommun 

skatten med 1 krona. Detta gav 

då kommunen ca 45 mkr mer i 

skatteintäkter, därav kraftigt sti-

gande kurva från 2013 till 2014 

i diagrammet. Den kraftigt sti-

gande kurvan mellan åren 2015 

och 2016 är en följd av extra 

stadsbidrag pga flyktingsituat-

ionen. 

Skatteunderlagets utveckling 

Kommuns skatteunderlag, ibland kallad skattekraft, är kommuninvånarnas samlade beskatt-

ningsbara förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget beräknas i kronor per invå-

nare. Nedan visas skatteunderlagets förändring åren 2011-2019 

 

Arbetsmarknad 

Totala arbetslösheten har sjunkit något i riket under 2018. I Bollnäs har arbetslösheten sjunkit 

mer än i riket, men är fortfarande på en hög nivå. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit mer i 

Bollnäs än i riket och länet. I januari 2019 var ungdomsarbetslösheten 14,2%. Ungdomsar-

betslösheten har nästan halverats sedan 2016, men är fortfarande på en betydligt högre nivå än 

rikssnittet. 

Arbetslösheten för utrikes födda har fortsatt minska kraftigt i kommunen under 2018. Men ar-

betslöshetstalen för utrikes födda i Bollnäs är fortfarande bland de högsta i landet. 
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Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2017 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 länet och riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger Bollnäs kommun under 

snittet för både riket och länet. Denna skillnad är mindre för kvinnor än för män. 

 

Kommunens befolkning 

Kommunens befolkning har ökat med 73 personer under 2018. Under första delen av året såg 

det ut som att årets ökning skulle bli större, men under senare delen av året vände det neråt. 

För de närmaste åren är prognosen ett i stort sett oförändrat invånarantal, men osäkerheten är 

stor. 
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Under 2014 - 2016 ökade invånarantalet kraftigt. Ökningen berodde på ökad flyktinginvand-

ring. 2017 minskade invånarantalet något. Anledningen till detta är att antalet inflyttade mins-

kat, samtidigt som en del av det stora antal som flyttat till kommunen de senaste åren flyttat 

från kommunen. Samma utveckling fortsatte under 2018, men p g av ett högt födelsetal och få 

döda ökade invånarantalet 2018. 

Antalet födda var ifjol fler än antalet avlidna för första gången sedan 1992. Födelsenettot un-

der den senaste tioårsperioden är ca minus 75 per år. Kommande år beräknas de årliga födel-

senettona bli minus 60-70 personer. Det krävs då årliga positiva flyttnetton på motsvarande 

nivå för att befolkningen inte ska minska. Sedan 2003 har kommunen haft en stabil utveckling 

av invånarantalet och inflyttningsöverskotten har uppvägt det negativa födelsenettot. Hur ut-

vecklingen blir framöver är beroende av flyktingtillströmningen till Sverige. Utan en kontinu-

erlig inflyttning från utlandet hade kommunen den senaste tioårsperioden minskat invånaran-

talet med över 100 personer per år. 
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5.2 Kommunens samlade verksamhet 

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen bedriver i kommun-

koncernen och intresse-/uppdragsföretag. 

Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktsplikt över samtliga bolag och förbund under året 

dels genom uppsiktspliktsdag där de presenterat sina verksamheter, dels genom delårsrappor-

tering. Kommunstyrelsen har även följt upp bolagens följsamhet till de fastställda ändamålen 

enligt bolagsordningen samt att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befo-

genheterna. Kommunstyrelsen har inte funnit några avvikelser. 

Kommunstyrelsen har även utövat sin uppsiktsplikt över nämnder under året, dels genom att  

kommunens förvaltningschefer och nämndsordföranden närvarat vid kommunstyrelsens mö-

ten, dels genom månads-och delårsrapportering där de redovisat resultat och åtgärdsplaner för 

en budget i balans. Särskilt fokus har riktas mot socialnämnden. 

Nedan visas en översikt över kommunens samlade verksamhet. Bollnäs kommun är moderbo-

lag i en bolagskoncern där de hel- och delägda dotterbolagen samt Hälsinglands utbildnings-

förbund ingår. I den sammanställda redovisningen ingår företag och förbund där kommunen 

har ett väsentligt inflytande. 
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5.3 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 20150811 del av det ny-

bildade Hälsinglands utbildningsförbund. 

Bollnäs stadshus verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Bollnäs kommun 

använder i sin verksamhet. Syftet är att hålla samman den kommunala bolagskoncernen och 

ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning samt styrning av de 

ekonomiska och finansiella resurserna på ett optimalt sätt för Bollnäs kommun. 

AB Bollnäs Bostäder är ett allmännyttigt kommunägt bostadsföretag vars affärsidé går ut på 

att på affärsmässiga grunder bygga, förvalta och hyra ut bostäder till så bra pris som möjligt 

så att så många som möjligt kan hyra. 

Bollnäs Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. Vid 

Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraftvärmeblock. Bolaget bygger, äger och 

driver stadsnät i kommunen och har en liten ägarandel i det regionala nätbolaget Norrsken 

AB. Dessutom bedriver bolaget elhandel i ett delägt elhandelsbolag, AB Helsinge Elhandel. 

Bollnäs Ovanåkers renhållning ABs uppgift är att samla in, transportera, behandla och åter-

vinna avfall samt att lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi. Bolaget 

ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 66,7 respektive 33,3 procent. 

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid Sävstaås avfallsanlägg-

ning samt vid återvinningscentralen i Edsbyn. Slutliga villkor för brandförebyggande åtgärder 

samt för miljökontroll har fastställts av Länsstyrelsen. 

Helsinge Vatten AB sköter drift och underhåll på Bollnäs och Ovanåkers kommuners alla Va-

anläggningar. I uppdraget ingår även ekonomihantering och kundservice för VA-abonnen-

terna. 

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordans-

tigs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning 

med bredd och kvalitet. Förbundet bedriver gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenut-

bildning i de tre medlemskommunerna. Förbundet bildades den 1 januari 2015 och verksam-

heten togs över per den 11 augusti 2015. 

Ekonomiskt resultat för koncernen (tkr) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Årets resultat 2 810 83 783 -123 861 75 435 78 812 

Årets resultat per invånare 106 3 150 -4 600 2 801 2 920 

      

Investeringar, avskrivningar, skulder 

och soliditet      

Investeringar 275 955 155 839 224 673 218 464 213 130 

Avskrivningar 141 850 136 252 143 658 132 095 139 807 
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Ekonomiskt resultat för koncernen (tkr) 

Totala skulder      

Koncernens långfristiga skulder 1 351 

427 

1 349 

511 

1 314 

191 

1 263 

753 1 251 385 

Koncernens skulder per invånare 51 202 50 745 48 802 46 929 46 358 

      

soliditet      

Soliditet i % 40% 40% 38% 40% 41% 

Soliditet i % inklusive pensionsförpliktel-

ser (ansvarsförbindelse) 13% 16% 20% 22% 24% 

Koncernresultat 

Koncernen redovisar ett positivt resultat om 78 812 tkr 2018. De kommunala bolagen har gått 

bra under året och redovisar sammantaget ett resultat på 21 163 tkr. En stor bidragande orsak 

till koncernens överskott är att kommunen visar ett positivt resultat på 54 724 tkr. Anled-

ningen till att kommunen visar ett stort positivt överskott förklaras till stor del av realisations-

vinster och ändrade redovisningsprinciper. 

·  Omstruktureringar i pensionsportföljen har resulterat i realisationsvinster på 37 617 tkr. 

· Övergången till komponentavskrivning minskade kostnaderna med 11 537 tkr 

Koncernen har haft en stabil positiv resultatutveckling under de senaste åren. Det är år 2016 

som sticker ut med det negativa resultatet på 123 861 tkr vilket förklaras av att kommunen 

gjorde en pensionsinlösen under året på motsvarande 173 937 tkr. 

Koncernföretagens resultat efter skatt 5 år 

(tkr) Ägd andel 2014 2015 2016 2017 2018 

Bollnäs Stadshus AB 100% -1 129 -791 9398 13 476 14 206 

AB Bollnäs Bostäder 100% 11 317 11 875 5 054 2 368 1 460 

Bollnäs Energi AB 100% 294 -5943 -554 -425 -191 

Bollnäs Ovanåker Renhåll-

ning AB 67% 1 846 1 783 4 945 4 957 6 628 

Helsinge Vatten AB 60% 0 0 0 0 0 

Hälsinglands Utbildnings-

förbund 43%  7067 6 253 -775 -940 

Investeringar 

Under året investerade koncernen 213 130 tkr i materiella anläggningstillgångar. Det är 

5 334 tkr mindre än föregående år men bör ändå betrakta som en hög investeringsvolym. Det 

är framför allt Bollnäs kommun, Bollnäs Energi och Bollnäs bostäder som står för de stora in-

vesteringarna. Stora investeringar som har genomförts under året är bland annat: 

 Fiberutbyggnad: 919 nya fiberkunder har kopplats in på fibernätet 

 Fjärrvärme: Under året har 14 nya fastigheter kopplats in på fjärrvärme 

 Nyproduktion av lägenheter; Säversta 16 lägenheter, myrbäckskroken 32 lägenheter 
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och sundsbro 24 lägenheter 

  Häggesta reningsverk: Ombyggnation av reningsverk 

 Avskrivningar 

Den totala avskrivningskostnaden för koncernen var under året 139 807 tkr vilket motsvarar 

en genomsnittlig avskrivningstid på ca 19 år. Avskrivningskostnaderna har ökat med 7 712 tkr 

jämfört med föregående år. Ökningen beror dels på att nedskrivningar har gjorts under året 

med 3 820 och dels på grund av höga investeringsvolymer.  Anledningen till att avskrivnings-

kostnaderna är lägre 2017 och 2018 i jämförelse med  2016 beror dels på att beloppet är inklu-

sive gjorda nedskrivningar. Under 2016 var nedskrivningskostnaden 8 705 tkr, 2017 gjordes 

inga nedskrivningar och under 2018 var dessa 3 820 tkr. En annan förklaring till att avskriv-

ningskostnaderna minskade efter 2016 är att Bollnäs kommun ändrade redovisningsprinci-

perna för materiella anläggningstillgångar vilket har minskat avskrivningskostnaderna med 

ca 7 000 tkr. 

Koncernens samlade låneskuld uppgår till 1 251 385 tkr. Av detta står koncernföretagen för 

1 184 591 tkr. För att säkra den ekonomiska risken som ränteförändringar medför använder 

sig koncernbolagen till viss del av ränteswappar. Swapparna säkrar den ränterisk som är tänkt 

att säkras. 

Soliditet 

Koncernens soliditet har varit ca 40% under de senaste fem åren. Om den delen av pensions-

skulden som redovisas som en ansvarsförbindelse räknas in  blir soliditeten  24% . Soliditet 

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

skulder och därmed stabilare ekonomi. Under 2016 sjönk koncernens soliditet exklusive an-

svarsförbindelsen med två procentenheter medan soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 

ökade med fyra procentenheter. Den huvudsakliga orsaken till förändringen är att kommunen 

genomförde en pensionsinlösen på 173 937 tkr vilket resulterar i att både omsättningstillgång-

arna och ansvarsförbindelsen minskade. Under 2018 har soliditeten, till följd av det positiva 

resultatet, ökat med 1 procentenheter. 

Koncerninterna transaktioner 

Eftersom kommunen är både ägare, medlem och köper flera av koncernföretagens tjänster är 

intresset dubbelt. Kommunens målsättning är att uppnå koncernnytta och ge medborgare bästa 

möjliga service. 

Inom Bollnäs kommunkoncern förekommer det interna transaktioner mellan företagen inom 

koncernen. Koncerninterna transaktioner innebär att ett företag inom koncernen säljer något 

till någon annan och därmed uppstår det intern försäljning, interna fordringar och interna skul-

der. I en koncernredovisning ses koncernen som en enhet och därför skall det inte förekomma 

några interna poster i koncernredovisningen varför dessa interna poster elimineras. En kon-

cernredovisning skall beskriva koncernens prestationer gentemot koncernexterna parter och 

koncernens ställning avseende koncernen som en redovisningsenhet. Nedan återfinns Bollnäs 

kommunkoncerns interna transaktioner. 
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Ägd 

andel Försäljning 

Koncernkonto 

2018 

Räntor och bor-

gensavgifter Borgen 2018 

  Intäkt Kostnad Givare 

Motta-

gare Intäkt 

Kost-

nad   

Kommunen  28 659 131 568  25 946 4 277  1 160 050  

Stadshus AB, 556792-

9962 100%    12 298    70 000 

Bollnäs Bostäder AB, 

556060-3176 100% 24 714 39 086 19 461   2 043  535 000 

Bollnäs Energi AB, 

556712-5314 100% 50 075 12 887  12 297  2 208  545 000 

Bollnäs Ovanåker Ren-

hållnings AB, 556223-

4863 67% 15 609 5 475 31 080  1 27  10 050 

Helsinge Vatten AB, 

556768-2777 60% 23 446 940       

Hälsinglands utbild-

ningsförbund, 222000-

3111 43% 63 836 16 383       

  

(tkr) Ägd andel Koncernbidrag Utdelning 

  Givna Mottagna Given Mottagen 

Kommunen      

Stadshus AB, 556792-9962 100%  1 531  14 302 

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 12 163    

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100% 1 368 12 000 13 550  

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 

556223-4863 

67%   752  

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60%     

Hälsinglands utbildningsförbund, 222000-

3111 

43%     

  

Ekonomisk utveckling, risker 

Kommunkoncernens bolag har en stor låneskuld och förändringar i låneräntan kommer därför 

att påverka räntekostnaderna på sikt. För närvarande är det mycket låga räntor men progno-

serna pekar mot att dessa kommer att börja höjas. Dock har bolagen räntesäkrat stora delar av 

skulderna i form av ränteswapar vilket minskar denna påverkan. 

Bollnäs Energi bedömer att resultatet det närmaste året bör kunna ligga i nivå med 2018. Det 

finns dock vissa orosmoln i form av förslag på nya skatter (t.ex. avfallsförbränningsskatt) som 

kan komma att drabba fjärrvärmen ekonomiskt om det inte är möjligt att höja mottagningsav-

giften för avfall. Bolaget ingår i handeln med utsläppsrätter för koldioxid (EU ETS). Under 
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innevarande period (2013-2020) har anläggningar tilldelats utsläppsrätter gratis som täckt näs-

tan hela behovet. De kommande två åren måste dock en viss del utsläppsrätter köpas in. Un-

der det senaste året har priset på utsläppsrätter stigit kraftigt vilket kommer innebära en kost-

nadsökning. 

Ekonomiskt finns en del osäkra parametrar på sikt för Helsinge Vatten. Driftbudgeten och 

därmed VA-taxan de närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på investeringarna och 

på elpriset. En prognos över elpriset 3 år framöver visar på en prisökning på ca 20 %. Då 

6 Mkr av driftsbudgeten är elkostnad är det av betydelse att göra elbesparingsåtgärder. En höj-

ning av taxan för anläggningsavgiften i Bollnäs kommun sker från och med 1 juni 2019 då 

nyanslutningarna mer och mer kommer att handla om utvidgade områden istället för förtät-

ningar av befintliga områden. Anläggningsavgiften kommer förmodligen behöva justeras yt-

terligare de närmaste åren. Den ska återspegla de kostnader som nyanslutningarna innebär un-

der en rullande treårsperiod 

Bollnäs Ovanåker renhållnings AB (BORAB) har en stabil ekonomi. Nyckeltal som soliditet 

och avkastning har en fortsatt positiv utveckling. BORAB fortsätter titta på och utvärdera 

framtidens insamlingssystem samt kostnader för utökad källsortering hos hushållen med möj-

ligt införande från 2021.Konkreta exempel på risker i BORABs verksamhet är bränder i av-

fallsupplag och annan miljöpåverkan genom exempelvis utsläpp. Arbetet med förebyggande 

åtgärder inom dessa områden pågår ständigt genom utveckling av brandskyddsrutiner, mot-

tagningskontroller och framtagande av kontrollprogram för provtagning. Ledningen kommer 

under 2019 att fortsätta utveckla arbetet med riskanalyser för att definiera de områden som 

behöver stärkas. 

Omvärlden ändras snabbt och påverkar Hälsinglands utbildningsförbunds förutsättningar och 

anpassningar måste ske ibland genom att medlemskommunerna måste ta nya beslut. Förbun-

det har stor internationell projektverksamhet där medel erhålls och utbetalas i utländsk valuta. 

Kursändringar på 10 öre slår f.n. med ca 50 tkr så omfördelning av medel till SEK har påbör-

jats för att minska risken vid valutakurssänkning. 

Intresse-/uppdragsföretagens 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 Hälsingland är ett räddningsförbund som ägs tillsammans med Ovanåkers och Söder-

hamns kommun.  Inköp Gävleborg är en inköpsorganisation som ägs tillsammans med 10 

kommuner i Gävleborgs län. 
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5.4 Kommunens ekonomi 

 Nyckeltal 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Årets resultat i förhållande till skatteintäk-

ter & generella stadsbidrag. 0,62% 1,93% 0,89% 2,86% 1,47% 

Rörelsekapital* 

304 

177 363 226 118 687 113 675 138 242 

Soliditet exl pensionsskuldavsättningar** 67% 66% 62% 65% 66% 

Soliditet inkl. pensionsskuldsavsättning** 21% 24% 30% 33% 36% 

Skuldsättningsgrad*** 40% 43% 50% 43% 40% 

Låneskuld per invånare 5 095 5 357 4 343 3 917 2 660 

Eget kapital per invånare 44 957 47 304 41 668 43 439 45 349 

Likviditet**** 188% 189% 126% 129% 133% 

*Rörelsekapital: Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 

**Soliditet: Eget kapital / balansomslutningen 

***Skuldsättningsgrad: skulder / eget kapital 

****Likviditet: omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 

5.4.1.1 Resultat 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vil-

ket bland annat innebär att kommunen över tid ska redovisa ett positivt resultat. Ett positivt 

resultat är nödvändigt för att finansiera investeringar, amorteringar, oförutsedda händelser och 

för att inte tillgångarna ska urholkas av inflationen. 

Tabellen visar de senaste fem årens resultat för kommunen exklusive bolagen. 

  

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunen -2 004 71 419 -147 221 47 232 54 724 

Kommunens resultat skiftar och är påverkat dels av verksamheternas utfall (se tabell Bud-

getavvikelse per nämnd) och av extra bidrag från staten och vissa reavinster-förluster i sam-

band med försäljning av fastigheter och värdepapper. Orsaken till det stora negativa resultatet 

2016 beror på att kommunen gjorde en pensionsinlösen omfattande 173 937 tkr. Detta är 

också en förklaring till den stora ökningen av nettokostnaderna under 2016 (se nyckeltal 

ovan). För år 2018 redovisar Bollnäs kommun ett positivt resultat på 54 724 tkr. Det är högre 

än det resultat som budgeterades för perioden (4 431 tkr). Det positiva resultatet förklaras till 

stor del av realisationsvinster och ändrade redovisningsprinciper: 

 Under året har kommunen omstrukturerat i pensionsportföljen vilket har resulterat i 

realisationsvinster på 37 617 tkr 

 Kommunen ändrade 2017 redovisningsprinciperna för materiella anläggningstill-

gångar (komponentavskrivning) vilket har minskat kostnaderna med 11 537 tkr 
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5.4.1.2 Budgetavvikelse per nämnd 

En förutsättning för ekonomi i balans på lång sikt är att nämnderna följer budgeten. Nämn-

derna redovisar ett underskott med 1 879 tkr mot budget. Av nämnderna är det socialnämnden 

som sticker ut med en negativ avvikelse på 16 955 tkr 

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. 

Budgetavvikelse per nämnd 

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Överförmyndarnämnden  51   -41   224   11  285 

Kommunstyrelsen  3 031   -7 341    4 048   -1 355  8 364 

Teknik- och fritidsnämnden  -2 086   18 051   -2 698   14 202  3 554 

Nämnden för lärande och arbete  194   -   -   -  - 

Barn- och utbildningsnämnden  -24 557   7 542   7   335  17 

Socialnämnden  -25 322   318   1 078   -38 353  -16 955 

Miljö- och byggnämnden  82   453   1 506   2 304  2 438 

Kulturnämnden   -1 525   -382   41  420 

Summa exkl finansen  -48 288   17 457   3 785   -22 814  -1 879 

Finansen  18 465   43 737   -163 468   62 367  52 171 

summa inkl finansen  -29 823   61 194   -159 683   39 553  50 293 

Anledningen till att kommunen totalt redovisar ett positiv resultat 2018 är på grund av den 

stora positiva budgetavvikelsen på "finansen" vilket till stora delar förklaras av följande: 

  Ändrade redovisningsprinciper 

  Realisationsvinster 

Vid delårsbokslutet var prognosen -4 755  för helår 2018 medan det verkliga utfallet blev 50 

293 tkr. 

 På "finansen" blev avvikelsen 24 783 tkr mot prognosen som fanns vid delårsbokslu-

tet. Anledningen till denna stora avvikelse är att kommunen har gjort omplaceringar i 

pensionsportföljen under hösten vilket har resulterat i stora realisationsvinster.  

 För Miljö- och byggnämnden blev avvikelsen  2 304 mot tidigare prognos. Anled-

ningen till detta är att man fick ett stadsbidrag för ökat bostadsbyggande i slutet av året 

på 2 358 tkr. 

 Socialnämnden förbättrade sitt utfall jämfört med prognosen med 16 923 tkr. Största 

avvikelsen beror på en befarad kostnadsökning inom personlig assistans uteblev samt 

att försörjningsstöd för flyktingar i etablering har ersatts med pengar från schabloner-

sättningen..  

 Barn- och utbildningsnämnden förbättrade sitt utfall jämfört med tidigare prognos med  

4 770 tkr. Verksamheterna har varit återhållsamma samt att det kom ett stadsbidrag i 
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slutet av året. 

 För Kommunstyrelse blev avvikelsen 6 864 tkr mot tidigare prognos främst på grund 

av att kostnaderna för gymnasieelever varit lägre än budgeterat.  

5.4.1.2.1 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. 

Känslighetsanalys (tkr)  

Löneökning med 1% +/- 11 149 

Prisökningar varor och tjänster med 1% +/- 7 545 

Befolkningsändring, 100 personer +/- 5 300 

Generella stadsbidrag, förändring med 1 % +/- 4 699 

Skattesats, förändring med 1 kr +/- 53 000 

5.4.1.3 Investeringar 

Nettoinvesteringarna för 2018 uppgår till 84 236 tkr. De största investeringarna under 2018 är  

reinvestering Häggesta reningsverk, Sanering VA- ledningar, upprustning gator och reinveste-

ring Nyhedsbacken. 

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Nettoinvesteringar 78 025 65 893 134 838 95 438 84 236 

5.4.1.4 Avskrivningar 

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Avskrivningar  -71 164   -63 148   -69 042   -57 103  -61 176 

Varav nedskrivningar  -8 057   -4 840   -8 575   0  -3 820 

Avskrivningskostnaderna för 2018, exklusive nedskrivningar, är ungefär på samma nivå som 

för 2017. Vid en jämförelse mot 2016 är avskrivningskostnaderna, enligt tabellen ovan, lägre. 

Förklaringen till detta är att kommunen under 2017 ändrade redovisningsprinciper för materi-

ella anläggningstillgångar vilket har minskat avskrivningskostnaderna med ca 7 000 tkr. Av-

skrivningskostnaderna, exklusive nedskrivningskostnader och ny redovisningsprincip, ökar. 

Förklaringen till detta är att investeringarna har varit höga under de senaste åren. 

5.4.1.5 Låneskuld 

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 

Låneskuld 1/1 -27 216 -120 005 -116 505 -87 322 -68 749 

Nya lån -100000 0 0 0  

Förändring av leasingskuld 2211 -1 500 -5 817 -1 428 3723 

Amortering lån 5 000 5 000 35 000 20 000 30 000 

Utgående balans -120 005 -116 505 -87 322 -68 749 -35 026 
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År 2014 tog kommunen ett lån på 100 000 tkr för att hantera den likvidpåverkan som uppstår i 

samband med hög investeringsnivå. Under 2016 och 2017 amorterades 35 000 tkr respektive 

20 000 tkr på skulden.  Under 2018 har 30 000 tkr flyttas till kortfristig skuld då lånet förfaller 

under 2019. 

5.4.1.6 Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Kommunens egna kapital 

exklusive ansvarsförbindel-

sen minskade under 2016 på 

grund av att kommunen 

gjorde en pensionsinlösen 

omfattande 173 937 tkr, Till 

följd av pensionsinlösen 

minskade också kommunens 

ansvarsförbindelse vilket re-

sulterade i att kommunens 

eget kapital inklusive an-

svarsförbindelsen förbättra-

des under året. Under 2017 och 2018 har det egna kapitalet stärkts till följd av positiva resul-

tat. 

5.4.1.7 Likviditet 

Likviditet är ett nyckeltal som 

används för att visa kommu-

nens betalningsförmåga på 

kort sikt. Likviditeten per 

2018-12-31 är 133% vilket är 

en  ökning jämfört med föregå-

ende år (129%). Under 2016 

sjönk likviditeten ganska kraf-

tigt  och den huvudsakliga or-

saken till minskningen var den 

pensionsinlösen som kommunen genomförde under året. Trots detta är kommunens likviditet 

god. En likviditet över 100% innebär att kommunen har förmågan att betala de kortfristiga 

skulderna på kort sikt 

5.4.1.8 Soliditet 

Soliditet visar det egna kapi-

talet i förhållande till de to-

tala tillgångarna. Ju högre 

soliditet desto mindre skul-

der och därmed stabilare 

ekonomi. Resultatutveckl-

ingen och förändringar i vär-

det av tillgångar påverkar 

soliditeten. En oförändrad 

soliditet pekar på att det 
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egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. 

Enligt redovisningslagen ska kommunen inte räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade 

före 1998 som en avsättning eller skuld. Förfarandet strider, i princip med god redovisnings-

sed och ger en för positiv bild av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår 

kommunens soliditet till 66 procent medan den verkliga soliditeten uppgår till 36 procent. 

Kommunens soliditet har under året ökat med 3 procentenheter. Orsaken till denna ökning är 

att det egna kapitalet har ökat till följd av det positiva resultatet. 

5.4.1.9 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. Kommunfullmäktige beslutade under 2012,2015 och 2016 om av-

sättning till en social investeringsfond och beslutade att införa en resultatutjämningsreserv i 

samband med bokslutet 2015. Avsättningar till resultatreserven har skett under 

2015,2016,2017 och 2018. Den totala avsättningen 2018-12-31 är 68 184 tkr. 

Årets resultat 2018 54 724 

- samtliga realisationsvinster -38 133 

- vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

- vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 3 150 

- orealiserade förluster i värdepapper  

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 19 741 

- medel till resultatutjämningsreserv              -3 861  

- medel från resultatutjämningsreserv  

Synnerliga skäl enligt KL8 kap 5§  

BALANSKRAVSRESULTAT 15 925 

  

Medel från sociala investeringsfonden 3 645 

Medel avsatta till sociala investeringsfonden               10 000 

  

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 

BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0 

5.4.1.10 Pensioner 

I balansräkningen redovisas endast de pensionsåtaganden som personalen har tjänat in från 

och med 1998 och de särskilda avtal om pensioner som tecknats med en del tidigare anställda 

(1.). Pensionsåtaganden till och med 1997 redovisas som en så kallad ansvarsförbindelse och 

ingår inte i balansräkningen (2.). Den noteras istället nedanför balansräkningen som en skuld 

men storlek och betalningstidpunkt är osäker. Bland annat för att minska denna osäkerhet och 

risk beslutade kommunfullmäktige under 2016 om att göra en partiell inlösen av pensioner. 

Det betyder att kommunen har gjort en större avbetalning på skulden (174 mkr inkl löneskatt) 
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som innebär att kommunens kostnader för utbetalning av pensioner kommande år kommer att 

vara 4-6 mkr lägre och därmed ge utrymme för andra kostnader. 

 

  

Pensionsmedelsförvaltningen 

I förvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna risk-

begränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapital-

förvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan 

tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat 

som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta ka-

pital i övriga tillgångsslag såsom räntor. 

Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till 

golvet (skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet. 

Utöver detta är målet för pensionsmededelsförvaltningen att ge en långsiktig avkastning på 

3% per år i reala termer, d v s justerat för inflation. 

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

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

har pensionsavsättningarna varit av större omfattning. Pensionsfondens värde uppgick per 

2018-12-31 till 376 mkr. 

Marknad och portföljens utveckling 

Till skillnad från 2017 var 2018 ett utmanande år på de finansiella marknaderna. Året inleddes 

med fortsatt optimism när det positiva sentimentet från 2017 fortsatte in i januari månad. De 

euforiska perspektiven på framtiden förbyttes dock snabbt till en första turbulens några veckor 

in på det nya året med ca 10-procentiga börsfall. Marknaden repade dock gott mod och klätt-

rade vidare fram till slutet av det tredje kvartalet, framförallt driven av de stora amerikanska 
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tech-bolagen. Samtidigt fick vi se en fortsatt starkare amerikansk dollar och oljepris, i kombi-

nation med att den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) fortsatte att strama åt 

penningpolitiken genom att höja styrräntan och minska sin balansräkning. Under årets fjärde 

och sista kvartal kom dock verkligheten ikapp marknaden och risker i form av eskalerande 

handelskrig mellan Kina och USA, Brexit och försämrade globala tillväxtutsikter fick mark-

naden att sälja av riskfyllda tillgångar såsom aktier och företagsobligationer. Som en konse-

kvens av detta föll både Stockholmsbörsen och världsindex med ca 13-14 procent under det 

fjärde kvartalet, vilket raderade ut hela årets uppgång. 

Totalt sett så föll den svenska börsen (SIX PRX) med 4,4% under 2018 och den globala aktie-

marknaden (MSCI AC World) föll med 1,7% räknat i svenska kronor. Under året har kronan 

försvagats mot samtliga större valutor, vilket har gynnat svenska investerare med utländska 

innehav. Dollarn stärktes med ca 9% mot svenska kronan. 

På den svenska räntemarknaden så höjde Riksbanken reporäntan från -0,50% till -0,25% i de-

cember. Detta var den första höjningen av reporäntan på 7 år och det var den bidragande orsa-

ken till att korta räntor steg under året. Långa räntor däremot uppvisade en motsatt trend och 

föll under året från redan låga nivåer, vilket varit positivt för avkastningen på obligationer 

med lång tidslängd.  

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångssla-

gen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn. 

 

Portföljens föll i värde med 0,7% under 2018, vilket kan jämföras med en positiv avkastning 

om 0,5% för ett sammansatt jämförelseindex. Den negativa avkastningen i portföljen är pri-

märt hänförlig till aktieportföljen som föll i värde på grund av höstens turbulens på de finansi-

ella marknaderna. 

Aktieplaceringarna har utvecklats något sämre än index, vilket främst beror på en övervikt 

mot svenska småbolag i den svenska aktieportföljen och en övervikt mot tillväxtmarknader i 

den utländska aktieportföljen. 

Räntebärande tillgångar har utvecklats något sämre än jämförelseindex, vilket främst kan hän-

föras till att ränteportföljen haft högre kreditrisk relativt index. Något som missgynnat portföl-

jen under året. 

 

5.5 God ekonomisk hushållning 

För en god ekonomisk hushållning har Bollnäs kommun följande tre finansiella mål; 

1. Kommunen ska under rullande 3-årsperiod ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. (med överskott menas i detta fall årets ba-

lanskravsresultat) 
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  2016 2017 2018 

Årets balanskravsresultat inkl medel från sociala 

investeringsfonden  15 190   44 835  23 386 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag  1 518 991   1 568 789  1 592 506 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter & ge-

nerella stadsbidrag.  0,89%   2,86 %  1,47% 

 Målet anses uppfyllt 2018 eftersom det genomsnittliga överskottet under de senaste tre 

åren är 1,78 % 

2. .Kommunen ska i huvudsak självfinansiera sina investeringar 

 Målet anses uppfyllt då kommunen under 2018 inte tagit upp nya lån för investeringar. 

3 .Kommunen ska under en rullande 10-årsperiod, där budgetåret är det sjätte året i cykeln, ha 

en investeringsvolym på i genomsnitt motsvarande kommunens avskrivningar. Årets resultat 

påverkar investeringsutrymmet i positiv eller negativ riktning, 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Investeringar 85 152 78 025 65 893 134 838 95 438 84 236 228 251 99 500 101 100 63 365 1 035 798 

Avskrivningar 56 722 71 164 63 148 69 042 57 103 61 176 65 198 71 915 73 765 74 711 663 944 

Årets resultat -23 547 -2 004 71 419 -147 221 47 232 54 724 2 555 16 796 17 189 17 681 54 824 

Investeringsut-

rymme 33 175 69 160 134 567 -78 179 104 335 

115 90

0 67 753 88 711 90 954 92 392 718 768 

Differens 

-51 977 -8 865 68 674 -213 017 8 897 31 664 -160 498 

-10 

789 -10 146 29 027 -317 030 

 Bollnäs kommun uppnår inte detta mål.. Under en 10-årsperiod är de planerade inve-

steringarna 317 030 tkr över den maximala investeringsvolymen för att uppnå målet. 

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 har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, samt 

infört 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. 

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

fond och avsatte 9,7 miljoner kronor till detta. Även i bokslutet 2015, 2016 och 2018 avsattes 

ytterligare 10 miljoner kronor respektive år. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för kommu-

nens sociala investeringsfond 2013-12-18, dnr 13-0391 §250. Syftet med fonden är att skapa 
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finansiellt utrymme för förebyggande insatser för att på sikt göra mänskliga vinster och und-

vika 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. 

5.6 Personalredovisning 

Medarbetare 

Den 31 december 2018 hade Bollnäs kommun totalt 2 553 månadsavlönade medarbetare och 

av dessa hade 2 122 tillsvidareanställning och 431 visstidsanställning. 

Antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning 2 122 motsvaras av 2 066 

tillsvidareanställda årsarbetare. 

Antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning ökade och antalet med viss-

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

13 tillsvidareanställningar och minskade med 11 visstidsanställningar. 

Bollnäs kommun 2018 Totalt Kvinnor Män 

Totalt antal anställda 2 553 1 960 593 

Tillsvidareanställda 2122 1 722 400 

Visstidsanställda 431 238 193 

Årsarbetare 2 066 1 671 394 

Antal anställda per anställningsform, 3 år 

Bollnäs kommun 2018 2017 2016 

Tillsvidareanställda 2 122 2 106 2 087 

Visstidsanställda 431 442 305 

Totalt antal månadsavlö-

nade 
2 553 2 548 2 392 

 

Utöver månadsavlönade medarbetare hade Bollnäs kommun ett antal timavlönade medarbe-

tare som tillsammans arbetade 423 963 timmar under 2018, vilket motsvarar 214,1 årsarbe-

tare. Det är en minskning med 11,6 årsarbetare jämfört med föregående år. 

Medelåldern i Bollnäs kommun var 46,9 år för kvinnor och 47,4 år för män den 31 december 

2018. 
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Koncernen 

Bollnäs kommunkoncern hade  per 31 

december 2018  totalt 3 146 månads-

avlönade medarbetare och av dessa 

hade 2 630 tillsvidareanställning och 

560 visstidsanställning. Detta är en 

minskning med 15 medarbetare jäm-

fört med föregående år. 

Sjukfrånvaro 

År 2018 var den totala sjukfrånvaron 7,6 procent, vilket är en minskning med 0,6 procent 

jämfört med föregående år. Av den totala sjukfrånvaron var 53,1 procent sjukfrånvaro ≥60 da-

gar (långtidssjukfrånvaro), som har minskad jämfört med föregående år. Kvinnornas sjukfrån-

varo var högre än männens under år 2018, men har minskad med 0,7 procent. Medan män-

nens sjukfrånvaro blev samma procentsats, jämfört med år 2017 

Sjukfrånvaro i %, 

visstids- och tillsvi-

dareanställda 2018 2017 2016 

 total 
varav > 60 

dgr 
total 

varav > 60 

dgr 
total 

varav > 60 

dgr 

Kvinnor 8,8 55,8 9,5 60,4 9,6 59,6 

Män 3,4 28,1 3,4 30,8 3,3 30,8 

Totalt 7,6 53,0 8,2 57,8 8,3 57,1 

Total sjukfrånvaro per åldersintervall år 2018 

Bollnäs Kommun 2018 

Ålder total i % varav > 60 dgr i % 

0-29 7,42 22,21 

30-49 7,19 55,52 

50-65 8,24 59,96 

> 66 2,24 27,13 

Total 7,64 53,06 

 

 

 

Bollnäs koncern 2018 2017 2016 

Tillsvidareanställda 2 630 2 619 2 584 

Visstidsanställda 516 542 430 

Totalt antalmånadsavlönade 3 146 3 161 3 014 
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Rehabilitering 

Rehabteamet fortsätter sitt samarbete med aktörer inom rehabiliteringsprocessen såsom rehab 

koordinatorer, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Rehabteamet deltar regelbundet i rehabmöten och arbetar aktivt för att stödja chefer i arbetet 

med rehabilitering i individärenden från början till avslut och även i förbyggande hälsorelate-

rade frågor.  

I samarbete med företagshälsovården genomförs Arbetsmiljöutbildning vid ett flertal tillfällen 

per år, för chefer och skyddsombud. I utbildningen ingår olika delar av arbetsmiljöområdet 

och ett tema är Rehabilitering, riskbruk och beroende. 

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

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

en legitimerad sjukgymnast. 

Arbetsmiljö 

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under året 

och omfattade totalt 2 dagar med inriktning mot systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Projektet Systematiskt arbetsmiljöarbete avslutades 2017 och projektets mål, att chefer i kom-

munen skall känna att de har enkla och bra verktyg som stöd för det systematiska arbetsmiljö-

arbetet, har lett till dataprogrammet SAM-kalender i Stratsys. Under 2018 har SAM-kalendern 

implementerats genom utbildningar för chefer. 

Projekt Stamina 

Bollnäs kommun ingår i FoU-projektet STAMINA – Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt 

för Metoder för Inkluderande Arbetssätt, som bedrivs av Uppsala Universitet. I Stamina deltar 

medarbetare och chefer inom kulturenheten och äldreomsorgens särskilda boenden samt led-

nings- och politikernivån inom respektive verksamhet/nämnd. 

Metoden innebär kort att arbetsgrupperna med utgångspunkt från resultatet av en webbenkät 

arbetar fram aktivitetsplaner med syfte att förbättra arbetssituation och trivsel. Aktivitetspla-

nerna genomförs och följs upp vid totalt 3 tillfällen under ett år. Genom ett Human Resource 

Index (HRI) som räknas fram åskådliggörs förändring i HRI index för respektive arbetsgrupp. 

Metoden har använts med framgång i andra organisationer. Fördelen är det strukturerade ar-

betssättet, återkoppling vad gäller HRI och effektiv användning av arbetsgruppens tid. Arbetet 

ska omfatta alla nivåer i organisationen. 

Medarbetarundersökning 

Årligen genomförs en medarbetarundersökning vid Bollnäs kommun. Sedan år 2015 används 

den enkät som har tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA) och den är en modell för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken 

i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras vid arbetsplatsträff på enhetsnivå och 

ska ligga till grund för fortsatt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen. Resultat på förvalt-

ningsnivå och kommunnivå presenteras vid respektive samverkansgrupp. 

Kompetensförsörjning 

Under 2018 har riktlinjer för rekrytering tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar 
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och ett rekryteringsverktyg, Varbi, har upphandlats. Utbildning i riktlinjerna samt i rekryte-

ringsverktyget har genomförts vid ett flertal tillfällen. 

Flera förvaltningar har tagit fram förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplaner med 

handlingsplaner. 

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

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

inom olika delar av kommunen. 

Med start 2018 har Bollnäs kommun anställda studentmedarbetare. Det innebär en anställning 

på deltid under terminstid, samtidigt som man bedriver studier vid universitet, högskola eller i 

annan eftergymnasial utbildning. 

Arbetet inom KIVO-projektet (Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg) fortlöper med 

ett antal personer inskrivna som praktiserar eller går utbildning. Projektet riktar in sig på 

språkutveckling av dessa deltagare för att göra dem anställningsbara. 

Programmet Framtida ledare genomförs i samarbete med övriga kommuner i Gävleborg. Syf-

tet med programmet är att identifiera och attrahera framtida ledare bland våra tillsvidarean-

ställda. 

Introduktion 

Under 2018 genomfördes vid två tillfällen kommunchefens välkomstdag för alla nyanställda 

medarbetare. Välkomstdagen genomfördes i samarbete med Kommunstyrelsekontoret, kom-

munikation och media samt ekonomikontoret. 

Personalkontoret genomförde även vid fyra tillfällen introduktionsutbildning för nya chefer. 

  



28 

5.7 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och 

finansiella mål 

5.7.1.1 Vision 

Vision 2030: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt 

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

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

Perspektiv Kommunfullmäktiges mål 

Invånare God folkhälsa och engagerade medborgare. 

 Målet är delvis uppfyllt 

Strategi 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, få en god service vid kontakt med 

kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för kommunens arbete. Ge förutsättningar för 

alla invånare att delta och påverka. Känna tillit till varandra och kommunen. Skapa ett samhälle 

utan narkotika och dopning. 

Analys 
Utifrån kommunfullmäktiges mål om en god folkhälsa och engagerade medborgare kan vi konsta-

tera att ohälsotalet i kommunen minskar, men att nivån ligger över både snittet för riket och snittet 

för länet. Sjuktalet ökar dock och har gjort så sedan 2011. Det går att se ett samband mellan förvän-

tad kvarvarande livslängd vid 30 års ålder och utbildningsnivå där grupper med lägre utbildnings-

nivå har lägre förväntad livslängd. Kommunens invånare har i större utsträckning levnadsvanor 

som påverkar hälsan negativt än länet och riket. Påverkansfaktorer för hälsan är också inkomst och 

möjlighet att delta i samhället. Kvinnors medianinkomst är ca 60 000 kr lägre än mäns inom Boll-

näs kommuns geografiska upptagningsområde. När det gäller deltagande i idrottsföreningar så går 

det att se att flickor i åldern 7-20 år i lägre grad deltar i aktiviteter än pojkar. 

Under 2018 har medborgardialoger och företagarcaféer genomförts där ett varierande antal delta-

gare närvarat. Utifrån kommunens demokratiuppdrag ses dessa möjliga forum för både kommunens 

medborgare och näringsidkare som ytters viktiga. Där möjligheten till vidareutveckling av dess 

upplägg och former ses som nödvändiga. 

Genom tillgänglighetsanpassningar och arbete med grönområden samt en utökning av gång- och 

cykelvägar, har kommunens innevånare en stor möjlighet till en meningsfull tillvaro och aktiviteter 

för att möjliggöra en god folkhälsa. 

Det senaste året har ett utökat arbete skett inom sociala medier där antalet följare hela tiden ökar 

och nu fungerar, i allt större utsträckning, som en naturlig informationskanal. Vi kan även se inom 

sociala medier att aktiviteten i diskussionsforum ökar och ger en direkt kontakt med medborgarna, 

där frågor kan besvaras snabbt och korrekt. Något som varit synligt i arbetet med den nya fördju-

pade översiktsplanen för Bollnäs stad. 

Utveckling, 

välfärd och 

tillväxt 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

 Målet är uppfyllt 

Strategi 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska 

prioriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar på byggande av bostäder, utveckling av järn-

väg och vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

Analys 
Ett fortsatt arbete med integrationen av nyanlända och samtligt ha en nära dialog med kommunens 

olika arbetsgivare har bidragit till att trenden med att fler medborgare har egenförsörjning håller i 

sig samtligt som antalet aktiva företag fortsätter att öka i en uppåtgående riktning. Skolans långsik-

tiga förbättringsarbete har även börjat visat positiva signaler där andelen elever som är behöriga till 
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gymnasiet har för läsåret 2017/2018 ökat från 58% till 73% i jämförelse med förra läsåret. En viktig 

signal där kommunens arbete visar sig ha önskad effekt samtligt som individens och samhällets ut-

veckling går framåt. 

Befolkningsutvecklingen har ökat under de senaste åren, mycket p g a flyktingströmmen. Denna 

ökning kan även ses fortsätta 2018 och där målet på 27 000 medborgare har uppnåtts. Att migrat-

ionsverket lagt ned mottagningsenheten i Söderhamn och flertalet boenden har lagts ned i regionen 

tycks inte ha påverkat medborgarantalet som det tidigare befarats. Befolkningsprognosen pekar 

dock fortfarande på en utveckling som kommer kräva flexibilitet och anpassningar då befolknings-

antalet ser ut att minska under de kommande åren. 

Kommunen har 2018 fatta beslut rörande flertalet detaljplaner såsom Bro 4:4 där den planerade 

bandyarenan ska byggas, ombyggnation av resecentrum och flertal bostadsområden, skol- och 

äldreboendebyggnader. De breda spektra av beslutsområden visar på ett prioriterat arbete för att ut-

veckla och förbättra infrastrukturen. 

Ekonomi God ekonomisk hushållning 

 Målet är uppfyllt 

Strategi 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kommunens utveckling, för en god kommunal verksam-

het och för att ge en så stor nytta som möjligt. De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för 

att driva kommunal kärnverksamhet samt utveckla de kommunala bolagen, för att ha utrymme för 

egenfinansierade investeringar och för att uppnå överskottsmålet. 

Analys 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat visar på en ekonomi i balans där överskottsmålet uppnås 

och utrymme finns för egenfinansierade investeringar. 

Att handla enligt upphandlade avtal är en viktig del i att ha en god ekonomisk hushållning. Kom-

munen har successivt förbättrat sin avtalstrohet men når inte upp till målsättningen. Utvecklingen 

av inköp och upphandling i kommunen påverkas av ovissheten kring inköpgävleborg. Beslut om 

inköpsorganiseringen inom Gävleborg kommer tas under 2019 och möjliggöra en tydligare färdrikt-

ning och arbete för bättre affärer. 

Då kommunens ekonomiska prognoser visar på kommande ekonomiska underskott har beslut fat-

tats att genomföra utredningar i syfte att synliggöra och möjliggöra besparingar. Utredningar som 

ser över fastighetsbestånd, taxor och avgifter, effektiviseringsmöjligheter internt m.m. Dessa utred-

ningar ses som ett steg i ledet att ta ansvar för kommunens ekonomi då förändringar tar tid och eko-

nomiskt sämre tiderna prognosticeras de kommande åren. Genom att systematiskt syna kommunens 

ekonomi skapas goda förutsättningar för att ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Medarbe-

tare 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

 Målet är delvis uppfyllt 

Strategi 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen 

ska präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom visat förtroende för medarbetarnas verksam-

hetsnära kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande ledarskap tillämpas, vilket innebär del-

aktighet, engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Främja kompetensutveckling. Säkra till-

gången på efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lönepolicy och kompetensförsörjnings-

strategi som genomsyrar organisationen. 

Analys 
En ny medarbetarundersökning (HME) har genomförts under 2018 där Bollnäs kommun ligger på 

höga nivåer i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har uppnått ett totalindex värde på 81 

de senaste fyra åren, vilket är höga värden men där den successiva förbättringen saknas. Det beslu-

tades under 2017 att utarbeta en gemensam värdegrund för hela kommunen, vilket förväntas leda 

till gemensamma förhållningssätt och att vi alla känner oss stolta att arbeta i Bollnäs kommun. Ett 

planeringsarbete har under 2018 fortlöpt och under 2019 kommer chefträffar genomföras och med-

arbetarna inkluderas i arbetet med att ta fram Bollnäs kommuns värdegrund. 

Kommunfullmäktige har antagit en kompetensförsörjningsstrategi som hela organisationen arbetar 
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utifrån. Kommunen har många ansökningar till utlysta tjänster vilket indikerar på att det är många 

som vill jobba i organisationen. Det finns dock flertal yrkeskategorier som är svåra att tillsätta och 

det är bristyrken som kan ses över hela riket. För att behålla nyanställda har arbetet med att för-

bättra introduktion för nyanställda utvecklats och avser skapa en tydlighet och trygghet. 

PWC har under våren 2018 genomfört en utredning "Granskning av kommunens personal- och 

kompetensförsörjning" vars resultat påvisar den kommunfullmäktige fastställda strategin för kom-

munens personal- och kompetensförsörjning är känd i organisationen och efterlevs. Förbättringsbe-

hov finns vad gäller dokument och analyser som tydliggör det framtida personal- och kompetens-

försörjningsbehovet och att genomföra avslutningssamtal med personal som slutar. Kommunen be-

höver dock arbeta mer strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetssätt 

och  

processer 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

 Målet är delvis uppfyllt 

Strategi 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och skapa handlingsutrymme för att utforma och anpassa 

verksamheten efter medborgarnas behov. Skapa förståelse för varandras arbete och kompetenser 

och samverka mellan förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag och politik för en ökad koncern-

nytta. Utnyttja möjligheten att samverka med andra kommuner för att dra lärdomar av deras arbete 

och utveckling. 

Analys 

Regionens kommuner har under åren förbättrat sitt samarbete där insikten av att vi enskilt är svaga 

men tillsammans är starka och där positiv utveckling i närkommunerna också gagnar övriga kom-

muner. Något som kan exemplifieras utifrån satsningen av att få statliga verk till Bollnäs kommun, 

nedläggningen av tingsstället i Söderhamn som backas upp av övriga kommuner i länet. Utöver 

detta har kommunkoncernen en rad olika samarbetsprojekt både inom kommunen och inom reg-

ionen. Kan ses utifrån att antalet IT-stöd med andra kommuner ökar, handlingsplan för digitali-

sering tillsammans med Söderhamns kommun har arbetats fram, arbetet med att ta fram en kom-

mun gemensam värdegrund fortlöper m.m. Arbetet kan dock breddas och inkludera fler kommunö-

versskridande områden där samordningsvinster kan finnas. Frågor som dock kräver tuffa politiska 

beslut. 

Året 2018 har kretsat kring hanteringen av Inköpgävleborgs arbete och samarbetet med övriga 

kommuner om en gemensam inköpsorganisation. En utveckling som dock ses som ett steg bakåt 

avseende samverkan med förbund och andra kommuner. 

Samverkan internt bör ske samordnat där kommunstyrelsens uppdrag betonas. Utöver kommunsty-

relsens betydelse i detta ses det som centralt att förvaltningarna/bolagen har ett uttalat prioriterings-

fokus i dessa frågor. 
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5.8 Kommunens förväntade utveckling 

Bollnäs kommun är i grunden en solid kommun men står inför många utmaningar de kom-

mande åren. Det är osäkert hur befolkningstillväxten kommer att se ut framåt. Den har efter 

de senaste årens tillväxt återgått till en svagare tillväxt. Det kan snabbt ändras utifrån påver-

kan av vad som händer i omvärlden. Demografin ser ut som i övriga Sverige, ökat antal barn 

och äldre. Under 2018 var det högsta antalet födda barn sedan 1992 (327 st). Detta kommer 

att ställa stora krav på verksamheterna för att ställa om arbetssätt när fler människor ska dela 

på mindre resurser och när arbetskraft kommer att vara en bristvara. Digitaliseringen är ett 

viktigt verktyg för denna omställning. Kommunen kommer att behöva attrahera både arbets-

kraft och nya invånare för att upprätthålla välfärden i kommunens verksamheter. Det kommer 

ställas stora krav på nämnder att samarbeta för att lyckas med uppdraget. Även de kommunala 

bolagen och förbund samt närliggande kommuner måste samarbeta ännu mer i framtiden. 

Resultaten i grundskolan är ett fokusområde för kommunen. Det pågår ständigt förändrings 

och förbättringsarbete med att förbereda elever för en framtid som är svår att föreställa sig 

idag men ändå ge trygghet och långsiktighet i ett samhälle i ständig förändring och utveckl-

ing. Att stötta, inspirera och leda framtidens lärare och ledare är ett av de viktigaste områdena. 

Den höga arbetslösheten är en utmaning för kommunen. Omvärlden och en lokal/regionalt an-

strängd arbetsmarknad med stora obalanser ställer allt större krav på hela samhället. Å ena si-

dan finns fortsatt många arbetslösa och samtidigt finns det många verksamheter som inte fin-

ner den arbetskraft som eftersöks. Det pågår arbete med att få hit statliga jobb. Utbildningsni-

vån måste öka. Integrering av nyanlända måste fortsätta för att arbetslösheten ska minska i 

denna grupp. Kommunens satsning på nyföretagar- och affärsrådgivning för utrikesfödda fort-

sätter under 2019. 

Kommunen är beroende av fortsatt utveckling av infrastrukturen. Bredbandsutbyggnad pågår 

och de sista 5% som inte täcks in av fiberutbyggnad måste fångas upp. Förbättring av pend-

lingsmöjligheter är viktigt för att människor ska kunna bo kvar i Bollnäs men arbeta någon 

annanstans och tvärt om. 

Miljöarbetet kommer att vara viktigt och där pågår bl.a. omställning till fossilfria, hållbara 

transporter. 

De höga sjukskrivningstalen kommer kräva fortsatta insatser. Det pågår olika projekt men 

detta måste fortsätta och utökas då kommunen behöver arbetskraften i sina verksamheter. 

Höga sjukskrivningar innebär både merkostnader och kompetensförluster. 

Det finns osäkerhet inom socialnämndens verksamheter, bl.a. för kostnader och verksamhet 

som flyttas från staten till kommunens ansvar. Kommunen måste ställa om snabbt och ersätts 

inte alltid för hela kostnaden för övertagandet. 
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6 Räkenskaper 
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6.5 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-

ringarna 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 in-

flytande 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 2015 bildades Hälsinglandsutbildningsförbund 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 
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komponenter som har olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning. 

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

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

omprövas inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är längre än 10 år och det 

bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Maskiner 10-20 år Inventarier 3-10 år 

Verksamhetsfastigheter 15-80 år Fastigheter för affärsverksamhet 15-80 år Gator, vägar 20-60 

år 

Rörbro, kulvert och dagvatten 20-80 år 

Parker och lekplatser 5-20 år 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 

tre år och att tillgångens anskaffningsvärde överstiger 50 000 kr. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de anskaffas till anskaffningskostna-

den. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras i samma takt som anläggningens 

avskrivningstid. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, nr 11.4 infördes komponentredo-

visning för materiella anläggningstillgångar  under år 2017. Denna förändring har lett till att 

kapitalkostnaderna har blivit förändrad. En ytterligare konsekvens med övergång till kompo-

nentredovisning är att flera poster som tidigare har hanterats som underhåll är att se som en 

reinvestering enligt det nya regelverket. 

Omsättningstillgångar (Pensionsfond) 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens för-

valtning regleras i av fullmäktige antaget placeringspolicy för kommunens pensionsfond. I en-

lighet med gällande placeringsreglemente placeras en stor del av pensionsportföljen i realrän-

teobligationer med avsikten att behålla realränteobligationerna till förfall. Realränteobligat-

ionens 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. 

Lånekostnader 

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden vilket innebär att kostnaderna belastar resulta-

tet för den period de hänför sig till. 

Exploateringsmark 

Exploateringsmark redovisas som omsättningstillgång och värderas enligt lägsta värderings-

principen. 
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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 med lagstadgade arbetsgivar-

avgifter samt för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmässigt pålägg för pensionskost-

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

65 år och under 26 år. 

Pensioner 

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

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

bindelse 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. 

2016 gjorde kommunen en delinlösen av pensionsskulden om  170 000 tkr inklusive lö-

neskatt. Detta minskar ansvarsförbindelsen samt kommande års utbetalningar. 

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. 

Kassaflödesanalys 

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavande, kortfristiga finansi-

ella placeringar som är utsatta för endast en obetydlig risk samt lätta att omsätta. Som likvida 

medel räknas även saldon på koncernvalutakontot som i balansräkningen redovisas som kort-

fristig skuld/fordran.  
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6.6 Driftredovisning 

  
Nettobudget 

2018 

Nettoutfall 

2018 

Avvikelse Bud-

get/Utfall 

Nettoutfall    

föregående år 

2017 

Avvikelse budget/   

utfall 2017 

Kommunfullmäktige 

  inkl. partistöd -3 115 -3 080 36 -3 181 -87 

Kommunrevision -1 502 -1 391 111 -1 493 3 

Valnämnd -450 -747 -297 -57 -32 

Överförmyndare -4 417 -4 132 285 -3 864 11 

      

Kommunstyrelse -263 943 -255 429 8 514 -254 925 -1 239 

      

Teknik- & fritidsnämnd -80 815 -77 261 3 554 -79 796 14 202 

      

Kulturnämnd -43 569 -43 149 420 -43 947 41 

      

Barn- &  utbildningsnämnd -494 249 -494 232 17 -489 678 335 

      

Socialnämnd -628 935 -645 890 -16 955 -656 090 -38 353 

      

Miljö- & byggnämnd -21 223 -18 785 2 438 -18 121 2 304 

Summa nämnder  -1 542 218   -1 544 097             -1 879       -1 551 150                 -22 814 

      

Finans 1 546 649 1 598 820 52 171 1 598 382 62 367 

Summa 4 431 54 724 50 293 47 232 39 553 

6.7 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall  2018 
Avvikelse Budget/ 

Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -173 348 -84 236 89 112 -95 438 

Anslutningsavgifter 0 -1 183 -1 183 -2 064 

Leasing -1 000 -1 603 -603 -7 181 

- per nämnd     

Kommunstyrelse -1 300 -367 933 -1 008 

Teknik- och fritidsnämnd -160 039 -75 788 84 251 -82 945 

Kulturnämnd -680 -273 407 -490 

Barn- och utbildnings-

nämnd -2 000 0 2 000 0 

Socialnämnd -7 588 -4 672 2 916 -1 685 
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  Budget 2018 Utfall  2018 
Avvikelse Budget/ 

Utfall 
Utfall 2017 

Miljö- och byggnämnd -741 -351 390 -65 

Större investeringar under året 

Investeringsprojekt Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse budget/utfall Utfall 2017 

Häggesta reningsverk -15 062 -9 475 5 587 -39 435 

Sanering VA-ledningar -6 300 -7 867 -1 567 -8 700 

Upprustning gator -6 000 -6 447 -447 -2 965 

Reinvest Nyhedsbacken -5 000 -4 920 80 0 

Tillgänglighetsanpassning ga-

tor -3 000 -3 269 -269 0 

Större investeringsprojekt, totalt 3 år 

Investeringsprojekt Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse budget/utfall 
Utfall 2016-

2018 

1573 Häggesta reningsverk -15 062 -9 475 -5 587 -70 162 

1710-11 Alirskolan 0 0 0 -37 838 

1553 Sanering VA-ledningar -6 300 -7 867 -1 567 22 336 

1301 Upprustning gator -6 000 -6 447 -447 -17 825 

1365 Stadshus/Brotorget 0 0 0 -13 398 

1303 Upprustning Växbovä-

gen -515 -1 834 -1 319 -10 319 

1760 Sävsbergsskolan 0 0 0 -5 154 
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7 Nämnder och bolag i sammandrag 

Nedan följer nämnder och bolags redovisning av årets verksamhet och måluppfyllelse i sam-

mandrag. För ytterligare information se respektive nämnds bokslut och bolags årsredovisning. 

8 Kommunstyrelsen 

8.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare 

Förvaltningschef: Inga Malm 

8.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

En statlig sommarjobbssatsning har skett i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Bollnäs 

kommun. Nätverksträff för AME-chefer i länet anordnades under året i Bollnäs kommun. 

AME har även bland annat medverkat i SKL: s årliga konferens. 

Flyktingenheten har invigt två nya mötesplatser på Gärdet och ett fortsatt utvecklingsarbete 

kring samverkan med civilsamhället sker. Dessutom pågår ett samarbete med gymnasieskolan 

och SFI kring olika integrationsinsatser. Anvisade till Bollnäs kommun för 2019 blir 5 perso-

ner. 

Kommunstyrelsekontoret har påbörjat arbete gällande processorienterade dokumenthante-

ringsplaner samt mottagit studiebesök från Tyskland och Kina. Kartläggning inom ramen för 

Delegationen mot segregation har genomförts under hösten. 

Bollnäs är nu en delregional tillväxtmotor. Handeln i Bollnäs i topp och "Förenkla helt enkelt" 

blir en del i verksamhetsplanerna. Dessutom når näringslivspolitiska programmet målen. 

8.3 Måluppfyllelse 

8.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Ett aktivare liv i föreningar och i samhället där barn och unga ska ges stor delaktighet  

Motverka främlingsfientlighet och rasism genom vidareutvecklad integration  

Skapa förutsättningar för en god och jämlik folkhälsa  

 

8.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Antalet medborgare och arbetsgivare ska bli fler  

Arbetslösheten ska minska och antalet medborgare med egen försörjning ska bli fler.  

Väl utvecklad infrastruktur för fysisk och digital kommunikation  

En större del av invånarna ska ha en eftergymnasial utbildning  
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8.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

God ekonomisk framförhållning i förvaltningens verksamheter.  

Inköpsverksamheten är effektiv genom hög köptrohet till tecknade avtal  

Effektiv resursanvändning samt ökad samordning och koncerntänk  

8.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Långsiktig, hållbar och effektiv personal- och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckl-

ing 
 

Andelen medarbetare som upplever att de har god arbetsmiljö, hög motivation, känner förtroende 

för ledarskapet och uppfattar att styrningen är tydlig ska öka. 
 

Att med hög kvalité samordna personalpolitiken utifrån av kommunfullmäktige fastställda styrdo-

kument och mål och se till att dessa genomsyrar organisationen. 
 

Att med hög servicenivå, rättssäker hantering och ett effektivt arbetssätt med utbetalning av löner 

och andra ersättningar så att medarbetare, chefer, politiker och medborgare känner sig trygga med 

detta. 

 

 

8.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

Utöka samverkan både inom och utom kommunen  

Utveckla en gemensam värdegrund för kommunen.  

Erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet och öka delaktigheten från 

medborgarna i kommunala frågor. 
 

 

8.4 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Styrelse -5 703 -5 335 368 -5 112 

Ekonomikontor m.m. -11 319 -14 873 -3 554 -10 680 

Kommunstyrelsekontor m.m. -32 547 -34 716 -2 169 -30 903 

Personalkontor -16 220 -15 083 1 137 -15 954 

Arbetsmarknadsenhet -11 401 -11 400 1 -10 297 

Näringslivskontor -3 934 -3 774 160 -4 834 

Flyktingmottagning 0 0 0 0 

Kommunalförbund -182 819 -170 249 12 571 -177 145 

Summa -263 943 -255 429 8 514 -254 925 
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8.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Underskott på ekonomikontor m.m. p g av att kostnader som tas från sociala fonden ingår 

med 3 645 tkr, samt färdtjänst med ett underskott på 486 tkr. 

Underskott på kommunstyrelsekontor m.m. beror bl a på att avgångsvederlag betalats ut till 

förvaltningschef. Underskott för ärendehanteringssystem p g av nya tilläggssystem m.m. 

Kommunstyrelsekontor m.m. har också betalt en del kommunövergripande kostnader. 

Överskott på personalkontor beror till del på lägre kostnader än budgeterat för feriearbetare. 

Kostnader för fackliga företrädare är också lägre än budgeterat. 

Överskott på Kommunalförbund beror i huvudsak på att kommunens kostnader för HUFB är 

lägre än budget. Bl a har interkommunala ersättningar för elever som går i andra gymnasie-

skolor inte ökat i den takt som beräknats. Totalt är kommunens kostnader för HUFB 8 246 tkr 

lägre än 2017. 
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8.6 KS oförutsedda behov och sociala investeringsfonden 
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8.7 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -1 300 -367 933 -1 008 

8.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten bestod av 600 tkr för läsplattor till förtroendevalda, ursprungligen 

1 000 tkr till oförutsedda investeringar, varav 500 tkr flyttats till teknik- och fritidsnämnden 

för investeringar i laddstolpar, samt 200 tkr i tilläggsanslag från 2017 för utrustning i sess-

ionssalen. Anslaget för läsplattor behövde inte användas. 

8.9 Personalredovisning 

2018 2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro* 4,6 4,6 2,5 

- Varav långtidsfrånvaro** 56,4 57,6 39,6 

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,3 6,3 2,5 

Sjukfrånvaro för män 0,8 1,7 2,6 

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

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

8.10 Framtidsbedömning 

I Bollnäs kommun är arbetslösheten i december 10,3 %. Det har skett en minskning med 1,1 

procentenheter jämfört med samma månad föregående år. 

Ungdomsarbetslösheten i Bollnäs kommun har minskat med 3,3 procentenheter jämfört med 

december 2017 och ligger på 16,1 % (215 ungdomar). 

Med en fortsatt stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 

totalt 1 400 personer under 2018 och ytterligare 600 till slutet av 2019. Arbetslösheten be-

döms samtidigt minska med 1 800 personer till 9 procent av arbetskraften under samma pe-

riod. 

Antalet inskrivna i flyktingverksamheten var 2018-12-31, 450 personer. I jämförelse med års-

skiftet 2016/2017, 793 personer. 

Flyktingverksamheten fortsätter arbetet med ständig utveckling av integrationssamarbete i 

samverkan med bl.a. kommunens föreningar, studieförbund och övriga civilsamhället. För att 

stimulera och motivera mångfald och inkludering har flyktingverksamheten ett nära samar-

bete med invandrarföreningar som finns i Bollnäs.  

Den 20 december 2018 fattades beslut om minskat anslag för arbetsmarknadspolitiska pro-

gram och insatser med omkring 2,7 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Arbets-

förmedlingen har meddelat att de inför stopp av anvisning till extratjänster från och med 1 ja-

nuari 2019. Detta innebär att inga ytterligare individer kan påbörja en extratjänst. Det fattas 

inte heller beslut om förlängning av extratjänst. Inga pågående extratjänster avbryts i förtid.  
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Vad gäller arbetsmarknaden råder det brist på arbetskraft inom alla sektorer. De stora voly-

merna finns inom vård och omsorg samt utbildning, men även inom exempelvis bygg, indu-

stri, IT och transport finns stora brister. Det behövs elektriker, civilingenjörer, lastbilsförare, 

tekniker och operatörer, snickare, systemanalytiker, mjukvaruutvecklare och en rad andra yr-

ken. 

Gävleborgs grundläggande strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att 

konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher finns kvar. Att 

höja utbildningsnivån i länet är en rejäl utmaning. Gymnasieutbildning, körkort och kun-

skaper i svenska språket ger ofta en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. 

Under våren 2018 har Migrationsverket avvecklat alla typer av asylboende i Hälsingland och 

under hösten 2018 även alla asylboende i Gästrikland. Konsekvensen har blivit att kommu-

nerna i Gävleborg tagit emot färre flyktingar. Bollnäs kommun har redan sett en kraftig 

minskning av mottagande av nyanlända i kommunen. 

Hur stor flyktingmottagandet kommer bli är i dagsläget svårt att prognosera. Majoritet av 

mottagna i kommunen är anhöriga och bedömningen är att så kommer att bli även i fortsätt-

ningen. 

Samarbetsprojekt inom "Integrations Gävleborg", Länsstyrelsen, Hyresgästförening och sam-

arbete med studiefrämjandet gällande projekt TIA fortsätter under 2019. Ett arbete med skap-

ande av en samverkansöverenskommelse med ideella sektorn pågår och utvecklas hela tiden. 

Arbetet med att ställa om till fossilfria transporter har tagit fart i Bollnäs kommun. Arbetet 

med hållbara transporter omfattar hela kommunkoncernen och kommunens samlade fordons-

flotta är en viktig grund i diskussionen. Under 2019 fortsätter arbetet med att bygga ut den 

kommunala laddinfrastrukturen för kommunens verksamheter. Det ger förutsättningar för att 

ställa om till högre andel elfordon i fordonsflottan. 

Bollnäs kommun har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning ”Bollnäs kommun har som 

mål att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter”. Som en del i arbe-

tet med att nå hållbara transporter finns också ett behov av att implementera den resepolicy 

som togs fram 2014 i kommunens verksamheter. 

Under 2019 kommer Näringslivs- och utvecklingskontoret bland annat samordna genomfö-

randet rörande det kommunala arbetet som rör framtagandet av den nya regionala utveckl-

ingsstrategin (RUS), samt arbetet med att utarbeta ett nytt näringslivspolitiskt program. 

 

Utvecklingsarbete i lönebildning, kompetensförsörjning, samverkan, arbetsmiljö, rehabilite-

ring m.m pågår med målsättning att förbättra gällande områden. En viktig förutsättning för att 

lyckas är ett kommunövergripande arbete, där förvaltningarna arbetar gemensamt i dessa frå-

gor. Cheferna i organisationen är nyckelpersoner i utvecklingen. 



54 

9 Teknik- och fritidsnämnden 

9.1 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 BO-

RAB och teknik-och fritidsnämnden) 

 nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenför-

sörjning och avlopp med tillhörande anordningar (ett förvaltningsavtal avseende vat-

tenförsörjning och avlopp finns upprättat mellan Helsinge Vatten AB och teknik- och 

fritidsnämnden) 

 utvecklingen av fritidsverksamheterna vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

 kommunens bilpool 

 kommunens kostenhet 

 kommunens IT-enhet 

 lokalvård och vaktmästeri via enheten intern service 

9.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Den extrema vintern med en klass 3-varning under årets första månader och det efter-

följande höga vattenflödet, gav stora kostnader för bland annat gatuenheten och fastig-

hetsgruppen, vilket ledde till stora besparingskrav för hela förvaltningen resterande del 

av året. 

 Den torra sommaren med branden i Ljusdals kommun, innebar stora stödinsatser från 

förvaltningens sida. 

 Hälso- och träningskonventet BollnäsEss firade 10-årsjubileum. BollnäsEss avslutas 

nu i nuvarande form. 

 Arbrå simhall stängde för renovering i maj. Renoveringsstarten senarelades pga för-

dyrning och väntan på beslut om extra budgetmedel. I avvaktan på renoveringsstart, 

återöppnades badet i december. 

 Kommunen har sett en ökad frekvens av cyberattacker vilket påverkar driftsäkerheten 

i kommunens system. 
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9.3 Måluppfyllelse 

9.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Öka medborgarnas kännedom om nämndens verksamheter  

Få fler människor i rörelse och stimulera till en hälsosammare livsstil  

Öppenhet och dialog med invånarna för att öka invånarnas möjlighet till påverkan  

9.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Verksamheterna ska arbeta inkluderande och aktivt arbeta för att bryta normer  

Skapa förutsättning för goda kommunikationer och ökad delaktighet  

9.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget på effektivast möjliga sätt  

9.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Förvaltningen ska erbjuda chefer och medarbetare ett klimat som skapar närvaro, delaktighet, ut-

veckling och motivation 
 

9.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

Förvaltningen ska samverka med föreningslivet, förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag, 

andra kommuner och politik för en ökad koncernnytta. 
 

Genom att öka förståelsen för varandras arbete i kommunen, kunna sätta koncernnyttan fram-

för verksamhetens egna nytta. 
 

 

9.4 Verksamhetsredovisning 

Jan-Dec Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2017 

Teknik- och fritidsnämnden -358 -376 -18 -402 

Administrationsenheten -3 703 -3175 528 -3472 

Intern service 8 144 136 118 

Bilpoolen 15 -211 -226 23 

Gatuenheten -50 131 -51 716 -1 585 -51 225 
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Jan-Dec Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2017 

Fastighetsgruppen 12 100 13 847 1 747 13 860 

IT-enheten -14 859 -14 515 345 -11 524 

Kostenheten -2 744 -2 625 120 -326 

Fritidsenheten -30 943 -30 884 59 -31 055 

     

Summa exkl affärsfast och VA -90 615 -89 510 1 105 -84 002 

     

Affärsfastigheter 13 075 12 711 -364 6 599 

VA-verksamhet -3 275 -463 2 812 -2 398 

     

Summa affärsfast och VA 9 800 12 249 2 449 4 202 

     

Summa -80 815 -77 261 3 554 -79 796 

9.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Teknik- och fritidsnämnden redovisar totalt ett budgetöverskott med 3 554 tkr för år 2018, 

varav skattefinansierad verksamhet utgör 1 105 tkr och affärsverksamhet 2 449 tkr. 

I resultatet för skattefinansierad verksamhet ska avräknas realisationsvinster vid försäljning av 

fastigheter och mark med 1 088 tkr. Största enskilda post avser fastigheten Bollnäs Norrfly 

2:4 med 478 tkr. Totalt resultat för skattefinansierad verksamhet efter avräkning av jämförel-

sestörande poster uppgår till överskott med 17 tkr. 

Totalt resultat för teknik- och fritidsnämnden efter avdrag för jämförelsestörande poster upp-

går till ett överskott med 2 466 tkr. 

Administrationsenheten redovisar överskott med drygt 500 tkr. Överskottet beror till stor del 

på kapitalkostnadsbudget för ej påbörjade investeringsprojekt som inte fördelats ut på rätt 

verksamhet. Nämndverksamheten redovisar underskott på med 18 tkr. 

Fastighetsgruppen Skador under vintern har orsakat oväntade kostnader och merarbete. 

Snöröjningen blev också extra kostsam. Genom vissa omprioriteringar hålls budget trots detta 

på årsbasis. Gott samarbete med gatuenheten har också bidragit till kostnadseffektivitet. Verk-

samhetslokaler redovisar ett överskott gentemot budget om 659 tkr efter avdrag av realisat-

ionsvinster 1 088 tkr. Affärsmässiga lokaler redovisar ett underskott gentemot budget om 

364 tkr. 

Fritidsenheten redovisar överskott med 59 tkr, dvs något sämre än besparingskravet på 

300 tkr. Enheten har haft stora reparationskostnader på kylanläggning och ismaskiner på Säv-

staås IP under hösten. Elkostnaderna har sänkts med 369 tkr mot föregående år, tack vare en-

hetens aktiva arbete med energibesparande åtgärder. 

Gatuenheten överskred budget med 1 585 tkr, dvs något bättre än besparingskravet på ett un-

derskott med 1 760 tkr. Vinterväghållningens budget var förbrukad redan i mars och under-

skottet slutade på -3 755 tkr. För att möta upp vinterunderskottet drogs barmarksunderhållet 
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ner ordentligt under året, med ett överskott på 1790 tkr som slutresultat. 

Bilpoolen redovisar för första gången på 5 år underskott med 226 tkr. Underskottet beror på 

stora reparationskostnader och inköp av buss utifrån behovskrav från verksamhet. 

Kostenheten redovisar överskott med 119 tkr vilket är något sämre än det besparingskrav på 

300 tkr som nämnden beslutade om under året. Resultatet måste betraktas som bra utifrån att 

intäkterna från socialförvaltningen har minskat med cirka 2 mkr från 2017. 

IT-enheten gör ett överskott på 344 tkr. Detta beror delvis på besparingskravet på 100 tkr, 

men också på att färre konsulter tagits in trots stora projekt under 2018 som delvis krävt kon-

sulthjälp. Bland annat införandet av Office 365 och speciella datorer till skolan. 

Intern service Resultatet blev 136 tkr, vilket är något över det överskott på 100 tkr som åla-

des enheten som besparingsåtgärd för 2018. 

Rambudgeten för VA-verksamheten för Bollnäs kommun är -3 275 tkr. Resultatet är -

463 tkr, vilket innebär ett överskott med 2 812 tkr jämfört med budgetramen. Budgetavvikel-

sen förklaras av att elkostnad på reningsverk är runt 950 tkr lägre än budgeterat till följd av en 

torr och varm sommar samt att Häggesta reningsverk dragit mindre el i samband med om-

byggnationen. Utfallet för kapitalkostnader är cirka 1,8 mkr lägre än budgeterat för perioden. 

Detta beror på att kapitalkostnaden för Häggesta reningsverk blev cirka 1 mkr lägre då pro-

jektet förskjutits några månader, samt att några andra planerade investeringar skjutits till 2019 

då Häggestaprojektet tagit mycket tid. 

9.6 Investeringsredovisning 

Jan- dec 
Budget 

2018 
Utfall 2018 

Avvikelse 

Budget/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -160 039 -75 788 84 251 -82 945 

- varav större investeringsprojekt 

1062-Reinvest Heden -5 000 -2 118 2 882  

1063-Reinvest Nyhedsbacken -5 000 -4 920 80  

1084- Byggnader K3 LPUH -11 000 -10 670 330  

1301- Upprustning gator -6 000 -6 447 -447  

1477- Bassängrenovering Arbrå sporthall -17 600 -1 013 16 587  

1553- Sanering VA-ledningar -6 300 -7 867 -1 567  

1573- Häggesta reningsverk -15 062 -9 475 5 587  

1741-Ny förskola Gärdet -24 000 -3 197 20 803  

9.7 Kommentarer till investeringsredovisning 

Total investeringsbudget för år 2018 är därmed 160 039 tkr. Utfallet för 2018 blev netto 

75 788 tkr, inklusive investeringsbidrag 801 tkr och anslutningsavgifter VA 1 183 tkr. Till-

äggsanslag till 2019 har begärts med totalt 77 487 tkr. 

Projekt 1301 - Upprustning gator, som avser vägarna Hantverkargatan, Virvelvägen och Ör-

sängesvägen hamnar 6% över budget vilket innebär 447 tkr i fördyring. Orsak till ökningen är 
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främst dåliga markförhållanden på Hantverkargatan vilket har föranlett större ingrepp i väg-

kroppen samt dyrare asfalt än beräknat. 

Budgeten för sanering av VA-ledningar, projekt 1553,  överskrids med ca 1,57 mkr. Led-

ningsrenoveringen längs Brogatan, som var nödvändig att utföra innan gatuombyggnaden 

sker, kostade drygt 1,5 mkr. Ombyggnationen av Brogatan beslutades politiskt under hösten 

2017 och var därmed inte med i investeringsbudgeten för 2018 som då redan var antagen. 

Ledningssanering längs Sandvägen, Bollnäs, har pågått under två år men är nu klar. Total-

kostnad för detta projekt är 5,8 mkr. Under 2019 ska gatuenheten utföra beläggningsarbete av 

vägen. 

Ombyggnationen av Häggesta reningsverk, projekt 1573, är i sitt slutskede. Den ekonomiska 

bedömningen är att projektet kommer att hållas inom budgetramarna. 

För projektet ny förskola på Gärdet, projekt 1741, har endast projektering utförts under 2018 

på grund av överklagad detaljplan. 

9.8 Personalredovisning 

Förvaltningen har fortfarande relativt låg nivå på sjukfrånvaro, 4,76 %. En liten ökning med 

0,07 procentenheter. Förvaltningen arbetar med de friskfaktorer som finns som stöd i SAM-

kalendern. 

För att sänka stressnivån, har ambitionsnivån på vissa administrativa stödsystem nedpriorite-

rats under året. 

Jan-nov 

Teknik o 

fritids-

nämnd 

Fastighets-

grupp 
Gatuenheten 

Fritidsen-

heten 
IT-enheten Kostenheten 

intern 

service 
Admin 

Total sjukfrån-

varo 

4,76 3,24 3,38 2,95 4,03 6,50 5,73 3,18 

-varav lång-

tidsfrånvaro 

49,74 85,94 46,12 34,53 92,07 54,10 39,35 0,00 

Sjukfrånvaro 

för kvinnor 

6,62        

Sjukfrånvaro 

för män 

2,50        

9.9 Framtidsbedömning 

Förvaltningen ser att det finns behov och vilja att öka samarbetet inom koncernen, för att få 

större utväxling på varje skattekrona. 

Antagen digitaliseringsstrategi för kommunen, dokumenthanteringsplan och andra administra-

tiva projekt kommer att ställa stora krav på personella resurser inom hela förvaltningen under 

flera år framåt. 

Gatuenheten 

Årets fördyringar på grund av både vinter och höga flöden samt besparingskrav kommer att 

belasta kommande års budget negativt. Det blir svårt att upprätthålla en bra standard på väg-

nät och parker med tillhörande utrustning. 
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Fastighetsgruppen 

En stor utmaning är att få upp underhållsnivån på fastigheterna till den nivå som behövs för 

att bibehålla det ekonomiska värdet på tillgångarna. Fritidsanläggningarna riskerar att inom 

kort ha stora renoveringsbehov på grund av ett bristfälligt underhåll under längre tid. Un-

derlag för investeringsbehov med tidsplan tas fram under år 2019. 

Kostenheten 

Ett stort renoveringsbehov finns av Arbråskolans kök och Kilaforsskolans kök. En kostnads-

beräkning är klar för investeringsåret 2020. Även Vallsta kök och matsal är i stort behov av 

renovering vilket är planerat till 2019. 

En handlingsplan för matsvinnsarbetet kommer att tas fram under våren 2019. Målet är att ar-

betet med minskat matsvinn ska ingå i som en del i den dagliga verksamheten och utökas till 

alla kommunens skolor, förskolor och äldreomsorgskök. 

VA-verksamheten 

När flera stora pågående projekt inom VA-verk nu håller på att avslutas kan fokus läggas på 

de mindre verken. Under åren 2020-2025 planeras ombyggnationer av bland annat Rengsjö 

reningsverk, Växbo reningsverk samt Hällbo vattenverk. 

Tillsammans med fastighetsgruppen har Helsinge Vatten kommit överens om hur det långsik-

tiga planerade underhållet av VA-fastigheterna ska utföras och bekostas. Detta ger en grund 

för att återställa standarden på den del av fastigheterna som inte har med processen att göra. 

Det arbete vi har påbörjat med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av både 

vatten- och spillvattennätet områdesvis kommer att fortsätta under lång tid och är ett viktigt 

arbete för att minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också 

viktigt i elbesparingshänseende och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt. 

Resultat för inläckagearbetet hittills syns till exempel på inflödet till Häggesta reningsverk 

som har minskat år för år från nästan 3 000 000 kbm under 2010 till ca 2 200 000 kbm för 

2018. 

IT-enheten 

I och med det nationella beslutet om digitalisering, är framtiden oviss rent kostnadsmässigt 

samt omställningsmässigt.  IT-säkerheten måste ökas, vilket en granskning av PwC också vi-

sat. 

Intern service 

Efterfrågan på enhetens tjänster ökar, vilket ger en god framtidstro. 
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10 Barn- och utbildningsnämnden 

10.1 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 , Grund-

skola och grundsärskola. Nämnden ansvarar för att alla kommunens ungdomar som lämnar 

grundskolan fått den utbildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. I nämndens an-

svarsområde 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. 

10.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Lokalplanering för Renområdets förskola- och grundskola påbörjades under 2018. Projekte-

ringsarbetet för nya förskolan  Pionen startade under augusti 2018. Ombyggnationer har ge-

nomförts på Nyhamre skola för att få plats för ytterligare elever. Rengsjö skola har haft fukt-

skador med anledning av läckage i tak. Reparationer har genomförts. Granbergsskolans och 

Kaplangårdens utegård har under sommaren fått en omfattande renovering. Satsningar på ar-

betsmiljöbefrämjande åtgärder har genomförts under hösten/vintern för yrken inom förskola. 

Skolinspektionen genomförde tillsyn under 2017, besluten kom 2018 och de förelägganden 

som kommunen fick har skolor och huvudmannen arbetat och till vis del åtgärdat. Föreläg-

gande kvarstår även 2019. Omfattande genomgång av personuppgifter med anledning av nya 

lagstiftningen GDPR har genomförts under året. 

Arbetskläder för förskola och fritidshem har införts under hösten. Obligatorisk lovskola har 

genomförts för första gången under juni månad.  

10.3 Måluppfyllelse 

10.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Barn och elever vistas i miljöer som är trygga.  

Barn och elever utmanas och har rätt förutsättningar att klara målen med sin utbildning.  

Medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet.  
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10.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Alla elever som genomgått grundskoleutbildning i vår kommun har behörighet att studera på 

gymnasiet. 
 

10.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete.  

En resurseffektiv organisation som främjar barns och elevers måluppfyllelse.  

10.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Våra medarbetare känner delaktighet och har inflytande i verksamheten.  

Våra medarbetare har rätt utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter.  

Våra ledare har goda förutsättningar att leda medarbetarna och utveckla verksamheterna så att 

barn och elever utvecklas, utmanas och klarar målen med sin utbildning 
 

10.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

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

Väl fungerande samverkan med förvaltningar, verksamheter, andra skolhuvudmän, bolag, andra 

kommuner och högskolorna 
 

10.4 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Förskola -149 601 -148990 611 -145208 

Grundskola -315 664 -321746 -6082 -317355 

Gemensamma kostnader -28 984 -23496 5488 -27115 

Summa -494 249 -494 232 17 -489 678 

10.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Verksamheten fritidshem- och grundskola uppvisade i första prognosen ett underskott, i hu-

vudsak beroende på för hög bemanning i förhållande till budget. Det prognostiserade under-

skottet för 2018 innan åtgärder uppgick till ca 10 mnkr. I och med barn- och utbildningsnämn-

den beslutat 2019-års budget i mars har grundskolans enheter lagt en ny budget för läsåret 

18/19 med åtgärder för att reducera det prognostiserade underskottet och att därmed få en 

budget i balans inför år 2019. Reduceringen innebar dock att årsprognosen har legat på fem 

miljoner kronor under hösten. Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten arbetat vi-

dare med att sänka prognosen, vilket inneburit en sänkning till 2 miljoner efter oktober månad 
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och efter november månad kunde förvaltningen ge en prognos på noll, en budget i balans. Un-

der hösten har återhållsamhet varit fokus för kostnader som inte varit nära barn- och elever 

samt strategiskt användande av statsbidrag. 

10.6 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -2 000 0 2 000 0 

10.7  Kommentarer till investeringsredovisning 

Inga investeringar har genomförts under 2018 som belastar investeringsbudgeten. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-04 att till kommunfullmäktige begära ej 

nyttjade medel i investeringsbudgeten 2018 för tilläggsbudget 2019. Det med anledning av in-

satser för att säkra trygga miljöer i omklädnings- och duschrum som Skolinspektionen har 

ålagt kommunen att åtgärda. 

10.8  Personalredovisning 

2018 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 6,99% 6,90% 

- Varav långtidsfrånvaro** 50,23% 54,12% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,62% 7,58% 

Sjukfrånvaro för män 3,78% 2,8% 

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

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

Vi ser en mindre ökning av den totala sjukfrånvaron mellan 2017 och 2018. 

Förvaltningen har arbetat med långtidsfrånvaron tillsammans med personalkontorets rehab-

team, vilket medfört ett aktivare arbete för återgång och avslut. Det är dock fortfarande be-

kymmersamt med hög sjukfrånvaro inom, i första hand, förskolans verksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under november och december satsat 600 tkr för att 

förbättra arbetsmiljön inom förskolan, bland annat med insatser för att sänka ljudnivån, bättre 

belysning, anpassade hjälpmedel för att minimera tunga och monotona lyft. Exempel på åtgär-

der är bättre ljudabsorbenter i tak, ljudisolerande bord, ökat antal lekmattor, byte och kom-

plettering av belysning, målning, fler barntoaletter samt hög och sänkbara skötbord. Förvalt-

ningen kommer under våren analysera effekterna av de genomförda insatserna. 

Sjukfrånvaron för män inom administrationen har ökat vilket beror på icke arbetsrelaterade 

sjukdomar. Antalet män inom administrationen är väldigt få, vilket slår direkt på procenten. 

SAM-kalendern är i bruk för hela kommunen och möjligheterna till att kontinuerligt doku-

mentera och analysera har strukturerats. Fokus för analys på förvaltningsnivå ligger på för-

skola under läsåret 2018/2019. 
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10.9  Framtidsbedömning 

Nämnden beskriver i sin utvecklingsplan för 2017 och 2018 de strategiskt viktiga områdena 

kompetensutveckling, kompetensförsörjning, lokalförsörjning, arbetsmiljöarbete och digitali-

sering. 

Framtidsbedömning och omvärldsanalys inom utbildningsområdet stärker att dessa områden 

är rätt valda för ansvarsområdet. Det är här de viktiga utmaningarna finns! Genom sitt syste-

matiska kvalitetsarbete har nämnden lagt grunden för att utifrån fakta om verksamhetens re-

sultat som uppföljningarna visar, prioritera och fokusera sina satsningar. 

Verksamhetens resurser och uppdrag: Att balansera tillgängliga resurser mot ett uppdrag i 

ständig förändring, är en utmaning för alla nivåer. Utökad timplan i olika ämnen, nya eller ut-

ökade rättigheter kräver utökad tillgång till kompetens  och andra resurser i verksamheten. 

Organisationens kreativa förmåga att förändra organisation, arbetssätt och prioriteringar blir 

avgörande för möjligheten att utföra uppdragen och uppfylla målen. 

Tillgång på platser i förskola och skola är en utmaning för vår kommun. Lokalplanering ska 

bygga på hållbar struktur och organisering av verksamheten, men kravet på flexibilitet ökar. 

Flexibilitet måste vara en grundförutsättning vid ny- om och tillbyggnad av lokaler för peda-

gogisk verksamhet. Under 2018 har barnantalet ökat med motsvarande 4 avdelningar samt att 

planeringen för våren 2019 ser ut att motsvara ytterligare 2 avdelningar. Barn- och elevantalet 

är en viktig faktor som noggrant måste följas under 2019 för planering av verksamhet och 

ekonomiska resurser. 

Människors hälsa: Ökande psykisk ohälsa i samhället avspeglar sig även i våra verksam-

heter, medarbetare, barn och elever och vårdnadshavare berörs allt oftare av egen eller andras 

ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, elevhälsoarbetet och samverkan mellan olika ak-

törer är grundförutsättningar för att skapa kultur, miljö och sammanhang där både individens 

och gruppens friskfaktorer stärks och utvecklas, oavsett ålder. 

Digitalisering: av läroprocesser, kommunikation och administration har nu etablerats i all 

verksamhet. Framtida utmaningar i arbetet med barn och elever blir då bland annat tillgäng-

lighet, ansvar, kreativitet och etik. Ledarskap och didaktik ställs inför nya utmaningar och val 

som måste göras. Kvaliteten i undervisningen får inte äventyras ens när helt nya verktyg ska 

introduceras. Kompetensutveckling och testmiljöer är viktiga beståndsdelar för att digitali-

seringen ska leda till högre måluppfyllelse. 
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11  Socialnämnden 

11.1  Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Erika Engberg (S) 

Antal ledamöter: 11 stycken 

Förvaltningschef: Tina Mansson Söderlund 

 Ansvara för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg 

 Ansvara för vård och omsorg inom äldreomsorg 

 Ansvara för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 Ansvara för kommunal hälso- och sjukvård 

 Ansvara för konsumentverksamhet 

 Ansvara för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

 Ansvara för anhörigstöd 

11.2  Sammanfattning av väsentliga händelser 

Det nya verksamhetssystemet Treserva är nu i drift, men driftstörningarna är betydande, vilket 

påverkar verksamheten. Detta har blivit ett stort arbetsmiljöproblem. 

Sjukfrånvaron visar sjunkande trend. 

Upphandling och implementering av tekniska lösningar för e-tjänster och automatiserade pro-

cesser pågår. Äldreomsorgen har infört ett flertal digitala hjälpmedel under året. 

Kostnader för försörjningsstöd ligger betydligt lägre än ifjol, men kostnader för skyddsplace-

ringar ökar. 

Stort antal orosanmälningar på barn.  

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus medför planeringsproblem för 

hemtjänsten eftersom slutenvårdens förändrade arbetssätt inte fungerar ännu. Trygg hemgång 

är ett nytt arbetssätt för att skapa trygghet vid utskrivning från sjukhus. 

Hemtjänsten har verkställt 7 800 fler timmar än i fjol.  

Socialpsykiatrin har flyttat in i nya lokaler på Säversta. 
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11.3 Måluppfyllelse 

11.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för att skapa delaktighet i samhället, känna trygghet och ha inflytande över sitt 

eget liv. 
 

11.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för verksamhetsutveckling genom evidensbaserad vård, stöd, skydd och om-

sorg 
 

11.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för ledning, styrning och uppföljning av verksamheterna.  

11.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Säkerställa både det befintliga och framtidens personalbehov genom strategiskt kompetensför-

sörjningsarbete. 
 

Ge förutsättningar till personalen att skapa en god arbetsmiljö.  

11.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

Skapa förutsättningar till en hållbar utveckling genom tidiga och stödjande insatser i samver-

kan med individen och andra aktörer. 
 

11.4 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Socialchef, adm chef & nämnd -31 515 -26 932 4 583 -35 145 

Individ- & familjeomsorg -109 088 -122 698 -13 610 -117 460 

Äldreomsorg -328 133 -339 265 -11 132 -338 503 

Omsorg om pers m funktionsneds -146 103 -142 089 4 014 -147 358 

Biståndshandläggarenhet -7 078 -8 611 -1 533 -6 481 

Bemanningen -7 018 -6 295 723 -11 150 

Höghammars elevboende 0 0 0 8 

Summa -628 935 -645 890 -16 955 -656 090 
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11.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Socialchef/Administrativ chef/Nämnd 

Lägre personalkostnader än budgeterat 

Individ- och familjeomsorgen 

Budgeterade resurser för försörjningsstöd, vård, behandling, skydd och samtal har inte täckt 

behovet. 

Försörjningsstödsenheten  har jämfört med 2017 1,6 mkr lägre kostnader. Intäkter från de cen-

trala flyktingpengarna har täckt kostnaderna för försörjningsstöd avseende flyktingar (glappet) 

och etablering (tredje året) med ca 5 mkr. 

Pannotia/Stödboende  har haft lägre omställningskostnader än budgeterat för nedstängning av 

HVB Heden. Under 2018 blev tre ensamkommande barn/ungdomar anvisade till kommunen. 

Tre familjeåterföreningar har kunnat genomföras. Vid årsskiftet var sex ungdomar placerade 

vid HVB Hamrelund och 15 ungdomar vid Stödboende. 

En process för avveckling av HVB Hamrelund är påbörjad under slutet av 2018. Enligt plan 

ska boendet vara helt stängt vid halvårsskiftet 2019, vilket innebär att kommunen därefter inte 

har eget HVB-boende för ensamkommande utan kommer att samverka med andra aktörer. 

Institution barn och ungdom hanterade vid årsskiftet 87 placerade barn, varav 43 är ensam-

kommande. Fortsatta svårigheter att rekrytera familjehem. 

Institution vuxna missbruk har jämfört med 2017 ca 3 mkr lägre kostnader. Arbetet med att i 

första hand erbjuda öppenvård och förkorta vårdtider ger en positiv effekt på ekonomin.  

Institution vuxna övrigt har under 2018 haft ett ökat behov av skyddsplaceringar p.g.a. våld i 

nära relation. 

Äldreomsorg 

Stora arbetsinsatser läggs ner på nya verksamhetssystemet Treserva. Verksamheten har påver-

kats av många driftstopp. Framför allt är det hälso- och sjukvården som drabbats. 

Arbetet med införande av välfärdsteknik pågår för fullt. 

Under 2018 har hemtjänsten haft 42 fler brukare jämfört med föregående år och hade vid års-

skiftet 943 brukare (2018: 901 brukare). 

Antalet brukare med enbart insatsen trygghetslarm/telefon var vid årsskiftet 286 st. En ökning 

med 29 jämfört med förra året (2018: 257 st). 

Mycket arbete pågår för att skapa effektiva schemaplaneringar i hemtjänsten. Med ett arbets-

sätt med större delaktighet, utvecklat kontaktmannaskap, mindre arbetsgrupper, bedöms frisk-

närvaron påverkas i positiv riktning. 

Nya samverkanslagen har börjat gälla och teamet för trygg hemgång har startat under våren. 

De snabba utskrivningarna från sjukhusen har inneburit en del svårigheter för hemtjänstens 

planering. 

Beslutet att avveckla Särskilt boende Hamrelund, har orsakat en del turbulens i verksamheten. 

Kön till särskilt boende har under året varierat mellan 10-15 personer, vilket har get accep-

tabla väntetider. Detta trots att antalet platser att fördela har varit 20 färre än förra året. 
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Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

I huvudsak beror överskottet på att den befarade kostnadsökningen inom personlig assistans 

uteblev i och med att Försäkringskassans tvåårsomprövningar av SFB-beslut stoppats. 

Korttids, fritids och stödfamiljer har fått flera nya beslut att verkställa. En av effekterna av 

detta är att kombinationsverksamheten på Höghammarvägen, med Daglig verksamhet, Kort-

tids är trångbodda och söker nya lokaler. 

Daglig verksamhet är igång i Nygården (fd Aktivitetshuset). Verksamheten tog under hösten 

även över caféet på Torsbergsgymnasiet. 

Biståndshandläggarenheten 

Underskottet beror på äldreomsorgens projekt Trygg hemgång. Trygg hemgång beräknas pågå 

som projekt under hela nästa år. Avstämning ska göras i september och slutrapport innan årets 

slut 2019. 

Bemanningen 

Under 2018 har 110 st nya timvikarier rekryterats. Av dessa har 90 st vikariat ute i verksam-

heterna. 

Bemanningen tog emot 8 558 beställningar från verksamheterna under 2018, ett snitt på 23,4 

beställningar/dag (2018: 9 893 / 27). En minskning med 1 335 beställningar. Av verksamhet-

ernas totala beställningar har 90% kunnat lösas via Bemanningen. 

Inför 2018 höjdes timtaxan till 270/350 kr (2017: 205/300 kr/h). 

Höghammars elevboende 

Verksamheten består av fyra boenden med totalt 50 platser. Under läsåret 18/19 finns 47 ung-

domar på boendena. Det är en ökning med sex ungdomar jämfört med föregående läsår. Tre 

platser används för praktik. Under 2018 har totalt 15 elever kommit på praktik och provbott 

på elevboende. Av dessa var det åtta som påbörjade sin utbildning ht-18.  

Till läsåret 2018/19 fanns fler sökande än det antal platser som kunde erbjudas via kommu-

nens fyra elevboenden. För att kunna anta alla behöriga sökande, har Hälsinglands utbild-

ningsförbund (HUFB) därför öppnat ett eget elevboende. 

11.6 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar to-

talt 
-7 588 -4 672 2 916 -1 685 
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11.7 Personalredovisning 

Ackumulerad sjukfrånvaro i %, januari-december 2018 

  SOC totalt 
Biståndshand-

läggare 

Omsorg funktions-

hinder 

Individ- och fa-

miljeomsorg 
Stab Äldreomsorg 

Total   sjukfrån-

varo* 
9,11 12,71 5,94 8,33 1,21 10,50 

- varav 

   långtidsfrån-

varo** 

53,82 66,74 55,97 67,73 0,00 50,25 

Sjukfrånvaro 

kvinnor 
9,99 12,71 7,38 8,86 1,38 10,99 

Sjukfrånvaro 

män 
4,62 - 2,18 5,54 0,34 6,81 

11.8 Framtidsbedömning 

Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade idag, och kommer att vara så de närmaste åren.Det 

gäller framförallt sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vi ser att vi idag har fler sökande till 

socialsekreterar- och chefstjänster. Förvaltningen jobbar med Vård- och omsorgscollege för 

att säkra tillgång på omvårdnadspersonal i framtiden. 

Nya regler kring utredningsmetodik och dokumentation gör att det är stora behov av utbild-

ning inom alla verksamhetsområden. 

En översyn och omstrukturering kommer att ske inom Omsorgen för personer med funktions-

nedsättning för att säkerställa att brukarna får beslut utförda korrekt. Biståndshandläggaren-

heten deltar i vissa delar av det arbetet genom att göra uppföljningar av biståndsbeslut. 

En förskjutning av hälso- och sjukvård från sluten- till öppenvård kommer att medföra föränd-

rade arbetssätt för den kommunala hälso- och sjukvården. Det handlar om att vårdtider blir 

kortare och att mer avancerad sjukvård nu kan ske i hemmen. Vården ska ske nära pati-

ent/brukare. 

Välfärdsteknologi fortsätter att vara en viktig fråga och vi deltar i det länsgemensamma arbe-

tet och gör omvärldsbevakning. Digitalisering är nödvändig om tillgång till personal i framti-

den ska räcka till för välfärdstjänster. Ökad tillgänglighet i form av e-tjänster är nödvändigt. 
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En brukarcentrerad äldrevård med tillgänglighet till god och nära vård kräver att det finns till-

gång till goda bostäder för äldre där den nya välfärdsteknologin kan användas fullt ut. Kan vi 

skapa trygghet i ordinärt boende minskar behovet av institutionsliknande boenden. 

Länets socialchefer arbetar med att hitta möjligheter till samarbete över kommungränserna ef-

ter senaste ändringen i kommunallagen. Syftet är att hitta effektiviseringar gällande ekonomi, 

kompetens och kvalitet. 

Sociala problem som hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa är betydande i samhället och 

även i Bollnäs. Rekrytering av stödfamiljer och familjehem är väsentligt för att hitta lokala 

lösningar till stöd för medborgare som behöver stöd. För närvarande är det svårare att rekry-

tera än tidigare, så nya metoder måste prövas. 

Från statligt håll kommer kunskapsstyrning som ett medel för implementering av evidensba-

serade metoder. Verktyg, system och olika grupperingar på olika nivåer ska underlätta verk-

samhetens arbete för att möta framtidens utmaningar inom kvalitetsutveckling: förbättra och 

effektivisera utifrån verksamhetens processer, identifiera risker utifrån verksamhetens proces-

ser, samverka där det behövs och evidensbasera verksamhetens arbete. Alla delar behöver 

kopplas ihop så det går en röd tråd genom alla system, verktyg, grupperingar, processer, ris-

ker, mål och verksamheter då alla delar samverkar och påverkar varandra. 

Kvalitetsarbete är fortsatt prioriterat. Egenkontrollen håller på att breddas så den inte bara in-

nehåller revidering av dokument utan även revidering av styrande-, stödjande och kärnproces-

ser, brukarens gång genom processerna, resultat från öppna jämförelser, Kolada etc, vilket 

sammantaget ger underlag för uppföljning i ett helhetsperspektiv. Mätetalen, mätintervallen 

och önskade utfall behöver ses över så att den sammantagna analysen för måluppfyllnad blir 

övergripande för hela förvaltningen och dess samtliga verksamheter. Rutingruppen för sty-

rande processer kan därefter analysera uppföljningen av helhetsperspektivets utfall såväl för 

egenkontroll som för måluppfyllnad och agera utifrån det, i enlighet med PDCA/årshjulet men 

också inför ett nytt årshjul för att på så vis systematiskt arbeta med förbättringar och nå högre 

kvalitet det vill säga så att förvaltningens tjänster i kärnverksamheten, i högre grad, uppfyller 

intressenters behov, förväntningar (interna krav) samt lagar och externa krav. 
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12 Miljö- och byggnämnden 

12.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Skoglund (s) 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Kjell Petersson 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för myn-

dighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerings- och kartresurser. Arbets-

uppgifternas omfattning bestäms av kommunfullmäktiges mål och andra politiska ambitioner, 

konjunktur, samhällsutveckling samt lagar och förordningar. Utöver den kontroll och tillsyn 

som ankommer på nämnden jobbas det även med informations- och kunskapsförmedling 

inom ansvarsområdet. 

Arbetsområden under kommunstyrelsen: 

 Översiktlig planering 

 Lokala miljömål 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.: 

 Detaljplanering 

 Bygglov/bygganmälan 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelstillsyn 

 Naturvårdsfrågor 

 Energirådgivning 

12.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Fördjupad översiktsplan Bollnäs stad (FÖP) 

 Detaljplaner för resecentrum, bostäder och förskola 

 Bro 4:4 

 Vatten- och fiskevård 

Arbetet med FÖP för Bollnäs stad har fortsatt. Samrådsskede är avslutat och antagande sker 

under 2019. Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram 

Detaljplaner för nytt resecentrum, ombyggnad av stadshuskorsningen, bostäder och ny för-

skola på Gärdet har antagits. Arbetet med ny detaljplan för Bro 4:4 har varit intensivt under 

året. 

Arbetet med inventering av enskilda avlopp har fortsatt. Vi har särskilt satsat på att följa upp 

äldre ärenden. Livsmedelskontroll har rullat på enligt plan. Statistik över inkomna byggären-

den och dess handläggningstid presenteras månadsvis på kommunens hemsida och även inom 

bygg har arbete pågått med att avsluta äldre ärenden 

Ett antal vandringshinder har tagits bort i bl.a. Myrbäcken och arbetet med att återställa Boll-

näsströmmarna efter flottningsverksamheten har påbörjats 

Utvecklingen av Fishing in the middle of Sweden är fortsatt positiv 
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12.3 Måluppfyllelse 

12.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Nämndens verksamhet ska vara tillgänglig, serviceinriktad, informativ och jämställd samt ha 

hög rättssäkerhet 
 

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

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  

Invånarnas utsatthet för risker och otrygghet ska minska.  

12.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning.  

Infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra hållbart boende och resande.  

12.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

Verksamheterna ska bedrivas på effektivast möjliga sätt med tilldelad budget.  

Personalen ska ha rätt kompetens och utvecklingsmöjligheter ska främjas.  

Ökad samverkan med andra kommuner och regioner.  

12.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats.  

Alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet och att de har inflytande över sina ar-

betsuppgifter 
 

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö.  

12.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

Allt arbete ska kännetecknas av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.  

Nämnden ska öka sin tillgänglighet för information och rådgivning.  

Samverkan i organiserad form ska bedrivas mellan förvaltningar och nämnder.  
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12.4 Verksamhetsredovisning 

2018 Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Miljö & byggnämnd -21 223 -18 785 2 438 -18 121 

12.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

I redovisningen ingår statsbidrag för ökat bostadsbyggande med 2 358 tkrkr samt förskott för 

ett antalprojekt inom natur- och vattenvård. 

12.6 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -741 -351 390 -65 

12.7 Kommentarer till investeringsredovisning 

För befolknings- och fastighetsregistret KID/FIR har utförts en installation Solen, en omkopp-

ling av Fast/Folk och ett migreringsprojekt från Oracle till MSSQL, Tefat, för totalt 10 tkr. 

För införandet av verksamhetssystem Bygg har investerats 341 tkr. 

12.8 Personalredovisning 

2018 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 1,89 4,31 

- Varav långtidsfrånvaro** 25,94 33,4 

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,28 7,53 

Sjukfrånvaro för män 0,70 1,32 

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

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

Sjukfrånvaron ligger konstant på en låg nivå. Förvaltningen har deltagit i en utbildning med 

inriktning på friskfaktorer och minskad stress. 

12.9 Framtidsbedömning 

Fokus fortsätter att ligga på ökat bostadsbyggande i kommunen. Planberedskapen behöver bli 

bättre och behov finns av nya detaljplaner för olika typer av bostäder. Parallellt med att den 

fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad tas fram kommer vi att behöva arbeta med planer 

för nya bostäder, skolor och handelsytor. Kommunens arbete för att Bollnäs skall få ta del av 

regeringens utlokalisering av statliga arbetstillfällen innebär att ett omfattande planarbete i 

området runt resecentrum behöver forceras. 

Antalet ansökningar om dispens för strandskydd samt bygglov fortsätter att vara stort och an-

strängningar behövs för att klara rimliga handläggningstider. Tillsynsbehovet växer inom 

både PBL och miljöbalkens område. Genom den förstärkning av byggruppen som gjorts kan 
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vi förhoppningsvis möta kraven. 

Arbetet med digitalisering av verksamheterna behöver intensifieras för att kunna ge medbor-

garna ökad service och samtidigt göra processerna effektivare. Besparingar kommer att krävas 

inom alla kommunala verksamheter för att klara budget under åren 2020-2023. 

Diskussioner förs med Ovanåkers och Söderhamns kommuner om någon form av framtida 

samarbete mellan förvaltningarna, alternativt överflyttning av viss verksamhet till KFSH. 
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13 Kulturnämnden 

13.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Nilsson 

Antal ledamöter: 7+7 

Förvaltningschef: Tf förvaltningschef Inga Malm/Kulturchef Helén Blomqvist 

Kulturnämndens verksamhetsområde innefattar: 

 att svara för kommunal kulturskola. 

 att svara för den samlade biblioteksverksamheten. 

 att svara för fritidsgårdsverksamheten. 

 att svara för kommunens vänortsverksamhet. 

 att förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom sam-

lingar och konstverk. 

 att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

 att stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 

 att vara rådgivandevid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyg-

gelseområden. 

 att i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kom-

munens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar. 

 att genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisat-

ioner inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. 

 att följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därmed om kulturnämnden så finner 

påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i sådana ärenden. 

 att fördela kommunala anslag och bidrag till inom kommunen verksamma föreningar 

och organisationer i enlighet med fastställda normer samt inom ramen för de medel 

som ställs till nämndens förfogande. 

 att på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet av-

giva yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområde. 

 att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder även som hos 

andra myndigheter göra de framställningar som visar sig påkallade, samt 

 att fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfull-

mäktige överlämnas till nämnden. 

 

13.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Kulturkrogens café i biblioteket utvecklas vidare. 

Välbesökta författarkvällar. Vakanser i biblioteket.124 000 lån, 265 000 besök i bibliotek 

2018. 

31 familjelördagar med 2 470 besökare. Skolkultur: 57 arr. och förstärkt med skolbio (5 857 

barnbesök). 

336 offentliga arr av avtalsföreningar (24 538 besök). 
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Biblioteket har beviljats 800 000 kr för "Stärkta bibliotek" 

8 603 besökare vid 8 utställningar i museum/konsthall. Järnvägen 140 år. 

Besökscentrum Träslottet 5 239 besök. Gästgivars 1 933 besök. 

65 scenproduktioner(15 232 besökare), 2 039 konferensbokningar under året.  

Antagna elever i kulturskola i dec: 863 (varav 173 i FU). Antal i kö: 125 (gitarr längst kö). 

Projektbreddning. 

Världsarvspedagog projektanställd 2018. 

Fritidsledare/husvärd anställd under hösten 2018 genom bidrag från MUCF. 

Fritidsgårdarna besöktes av 12 551 ungdomar under 2018. Ca 60 besökare/dag på Karlslund. 

13.3 Måluppfyllelse 

13.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Ha ett kulturellt utbud som är angeläget och utmanande, riktat till alla invånare.  

Prioritera kulturell verksamhet för barn och unga.  

Skapa möjligheter för kulturellt utbud och kulturella aktiviteter i hela kommunen  

13.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Bidra till att höja utbildningsnivån och bildningen i kommunen.  

Fortsatt bygga varumärket Bollnäs kommun utifrån ett brett och varierat kulturliv.  

Ha ett inkluderande förhållningssätt i verksamheterna.  

13.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål   

Budget i balans      

13.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Möjliggöra en attraktiv och hälsosam arbetsplats.  

13.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål   

Fortsatt samverkan externt och internt.   
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13.4 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Kulturkontor museum o nämnd -7 137 -6 310 827 -7 205 

Kulturhus produktion o turism -11 014 -11 257 -243 -11 723 

Bibliotek -8 799 -9 008 -209 -8 906 

Kulturskola -11 173 -11 063 110 -10 785 

Fritidsgårdar -5 446 -5 512 -66 -5 328 

Summa -43 569 -43 149 420 -43 947 

13.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Kulturkontorets överskott beror främst på mindre lönekostnader och mindre köp av huvud-

verksamhet.  

Kulturhus produktion och turisms underskott beror dels på att interna lokalhyror för konferen-

ser mm som inte blivit debiterade (ca 130 000 kr), personalkostnader samt att ett digitali-

seringsarbete har påbörjats genom inköp av digitala skärmar. 

Bibliotekets underskott beror främst på underhåll. I slutet av året byttes en trasig larmbåge ut 

och en ny utlåningsdator mm köptes in till Hanbeo bibliotek. 

Kulturskolans överskott beror på lägre lönekostnader än budgeterat. 

Fritidsgårdarna går över budget med 66 000 kr. Det beror bland annat på höga uppvärmnings-

kostnader på Gumpels, både högre i förhållande till budget och tidigare år. 

13.6 Investeringsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Investeringar totalt -680 -273 407 -490 

13.7 Kommentarer till investeringsredovisning 

Inköp av instrument 100 000 kr samt anslag för ej färdigställda investeringar under år 2017. 

Detta var att åtgärda golvet i Peter Stormaresalen 200 000 kr, ett konferensutrymme i foajén 

mot parkeringen 120 000 kr, basutställning museet 200 000 kr och utrymme för ”skapar-

bibbla” 60 000 kr. 

Arbetet med konferensutrymmet i foajén är projekterat, men genomförande av arbetet är för-

senat och behöver fortsätta under 2019. Investering av basutställningen i museet är påbörjad 

och behöver fortsätta under 2019. 
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13.8 Personalredovisning 

2018  2018  2017 

Total sjukfrånvaro* 5,84 4,42 

- Varav långtidsfrånvaro** 63,06 79,94 

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,52 6,14 

Sjukfrånvaro för män 2,95 2,41 

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

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

 

Sjukfrånvaron under 2018 har i kulturnämnden varit lägre än totalen för Bollnäs kommun 

(7,64%) men delen långtidsfrånvaro har varit högre för kulturnämnden jämfört med totalen 

för Bollnäs kommun (53,06%). Arbete med att lösa långtidssjukskrivningar har pågått under 

året.  

13.9 Framtidsbedömning 

Kulturenheten fortsätter att prioritera omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet ut-

vecklas genom samverkan mellan olika verksamheter inom kulturenheten, med andra förvalt-

ningar i kommunkoncernen och med externa aktörer. 

Genomförd omorganisation var på plats från sommaren 2018. Det bidrar bl.a. till struktur av 

det administrativa arbetet och säkerställer underlag till och uppföljning av politiska beslut. 

Omorganisationen ger även förutsättningar för ett strategiskt utvecklingsarbete av kulturen-

hetens verksamheter. 

Under 2017 inkom en motion om framtagande av vision, mål och riktlinjer för kommunens 

fritidsgårdsverksamhet. I och med det påbörjades en kartläggning av fritidsgårdarnas verk-

samhet. Riktlinjer för verksamheten har antagits av kulturnämnden och arbete pågår med att 

ta fram en handlingsplan. Verksamheten får från och med 2019-01-01 en ny tillförordnad 

chef. 

Kulturhuset har varit utsatt för skadegörelse, stökiga ungdomsgäng och situationer av 

hot/våld. Framför allt har personalen i reception och huvudbibliotek varit utsatta. Arbetsmil-

jön har tidvis varit mycket dålig för dessa personalgrupper. Även besökare till bibliotek och 

kulturskola har drabbats av den otrevliga och hotfulla stämningen. Flera åtgärder har vidtagits 

för att komma tillrätta med problematiken, bl.a. Securitasrondering och anställd husvärd. Ut-

vecklad samverkan med kulturkrogen, bl.a. i form av café, har bidragit till att skapa en bättre 

atmosfär i kulturhuset. 

Kulturhuset har planerat för en mer långsiktig och hållbar lösning med kvalificerad tekniker i 

huset. Denna finns på plats från och med slutet av januari 2019. Detta säkerställer även under-

håll på teknisk utrustning. 

Rummet Studio Lucchesi är fortfarande i hög grad vakant. Möjligheter till ny verksamhet 

och/eller ny förhyrare diskuteras. 

Efterfrågan är hög från barn och unga för plats i kulturskolan, bland annat på gitarr, piano och 

sång. Kulturskolan har hanterat detta via gruppundervisning, vilket är en kortsiktig lösning 

men inte optimalt för eleverna. Genom externa projektmedel från Kulturrådet genomförs en 
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breddning av kulturskolans verksamhet, riktad till yngre åldrar, barn/unga med funktionsvari-

ation och till äldre på särskilda boenden. Arbetet med breddning har slagit mycket väl ut. Yt-

terligare projektmedel har beviljats under 2018 för att fortsätta breddningsarbetet t.o.m. juni 

2019. Som en del av detta kommer kurs i foto starta för ungdomar mellan 13-19 år under vår-

terminen -19. Det finns farhågor i att starta upp och prova projektverksamhet som slår väl ut 

och riskerar att inte kunna fortgå långsiktigt. 

Kulturskolans lokaler är i stort behov av renovering. Mellanplanet på kulturskolan är relativt 

nytt men både källaren och övervåningen behöver rustas. Verksamheten säljer musiklärar-

tjänst till flera av Bollnäs kommuns grundskolor. Det uppstår ibland svårighet i budgetfram-

förhållning, om skolorna bestämmer sig sent för om de ska rekrytera egna musiklärare eller 

köpa tjänsten från kulturskolan. Optimalt för musikämnet och för kulturskolans långsiktiga 

arbete vore att kulturskolan mer kontinuerligt ansvarade för skolornas musiklärartjänster. 

Kulturenheten för dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen för att tydliggöra samar-

betet under 2019. Det finns en ömsesidig vilja att samordna skolans handlingsplaner med kul-

turenhetens arbete med kulturgaranti. I sammanhanget pågår även en dialog med region Gäv-

leborg om en regional kulturgaranti. Kulturenheten driver även ett regionalt projekt för att ut-

veckla världsarvspedagogik och har anställt en pedagog som bygger broar mellan skola och 

Världsarvet Hälsingegårdar. Projektet har beviljats fortsatta medel för 2019. 

HUFB/estetprogrammet köper inte längre tjänst från kulturskolan. I och med att estetprogram-

mets flytt ifrån Heden har även kulturskolan fått svårighet att bedriva dans, då verksamheten 

står utan anpassade lokaler. Kulturnämnden, i samarbete med teknik- och fritidsnämnden, hyr 

danslokalen med en subventionerad hyra från 2019-01-01 fram till 2019-06-30 i syfte att möj-

liggöra dans för föreningar och kulturskolan. Arbete pågår för att undersöka möjlighet för nå-

gon sorts föreningsdrift av lokalen efter hyresavtalets utgång. 

Biblioteket i Kilafors är integrerat med Hällagården och möjliggör generationsöverskridande 

möten. Biblioteket inrymmer bland annat en avdelning för förskolebarn och förskolor bjuds in 

till biblioteket. Diskussioner pågår om hur biblioteksverksamheten kan bemöta intresset från 

allmänheten för en bibehållen och eventuellt ökad bemanning av filialbiblioteken i Arbrå och 

Kilafors. Bibliotekverksamheten generellt har haft svårighet att rekrytera behörig personal och 

har haft stora utmaningar med vakanser. Biblioteket har beviljats statliga medel för "stärkta 

bibliotek" för att tillgängliga biblioteken. 

Kulturenheten fortsätter arbetet med att förvalta och utveckla det goda renomméet som byggts 

upp genom åren. Kulturhusets kapacitet medför att det finns naturliga förväntningar på kultur-

enhetens utbud och kvalitet, från både invånare och besökare i kommunen. Kulturkvarteret 

som helhet bidrar till kommunens infrastruktur, med kultur som en naturlig del av kommu-

nens varumärkesbyggande. 

Arbetet med STAMINA-projektet fortsätter och utvecklas till att inkludera även politiker i 

kulturnämnden. Arbetet följs upp i verksamheternas ordinarie arbetsplatsträffar och inklude-

ras i SAM-kalendern. 

Den nya nationella budgeten, som bland annat innebär stopp för arbetsmarknadsåtgärder i 

form av nya "extraarbetare", blir kännbar för kulturenheten. Extraarbetare har varit komplette-

rande resurser i bibliotek, kulturhusservice och fritidsgårdar. Den nya nationella budgeten, 

med kraftigt reducerad kulturbudget, får även stora konsekvenser för kulturenhetens möjlighet 

till finansiering genom projektmedel. 
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14 Överförmyndarnämnden 

14.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Ulrika Dahlberg 

Antal ledamöter: 5 ordinarie + 5 ersättare 

Förvaltningschef: Hans Persson (våren) + Inga Malm (hösten) 

Tillsyn i överförmyndarfrågor (god man, förvaltare, förmyndare och god man för ensamkom-

mande barn). Är även rådgivande och beslutande i dessa frågor. 

14.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Rekrytering av 1,5 åa granskare under februari. Granskningsperioden avslutad och ut-

värdering kommer ske under hösten. I stora delar enligt plan. Utvärdering gjord i de-

cember med justeringar/behållningar som följd. 

 Anpassning i och med nya förvaltningslagen och GDPR 

 Omorganisering av verksamheten påbörjad avseende bemanning för 2019. 

 Stort arbete med dokumentering av processer och rutiner. Utifrån detta har även ett 

stort arbete med internkontroll lagts ner. 

 Stora rekryteringsinsatser av ställföreträdare.  

14.3 Måluppfyllelse 

14.3.1 Invånare 

Nämndens mål  

Öka medborgarnas kunskap om gode mäns och förvaltares uppdrag.  

14.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  

Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträdare.  

Nämnden ska sträva efter minskad miljöbelastning inom verksamheten.  

14.3.3 Ekonomi 

Nämndens mål  

Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning  

14.3.4 Medarbetare 

Nämndens mål  

Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över sina arbetsuppgifter.  

Överförmyndarenheten uppfattas som en attraktiv arbetsplats.  
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14.3.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  

Ärenden handläggs effektivt och rättssäkert.  

 

14.4 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2018 Utfall 2018 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2017 

Överförmyndarenheten -2 155 -1 656,3 498,7 -1 639,6 

Ensamkommande flyktingbarn 0 -376 -376 -241,6 

Överförmyndare -2 262 -1 932,4 329,6 -1 982,5 

Enhet för ensamkommande flyk-

tingbarn 
0 -167,6 -168 -1 

Summa -4 417 -4 132 285 -3 864 

14.5 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Enheten går med ett litet överskott till följd av sjukskrivningar under stora delar av första 

halvåret 2018. Överskott för hela enheten blev 285 000 kr var av 53 % är Bollnäs del 

ca 150 000 kr.  

14.6 Personalredovisning 

 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 17,31 9,84 

- Varav långtidsfrånvaro** 88,44 22,48 

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

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

Vi har 2 av 6,5 långtidssjuka + vanliga förkylningar osv. En av medarbetarna har gått från 

sjukskrivning till deltid under våren och heltid i juli medans en har påbörjat samma under hös-

ten .Eftersom det är en liten grupp blir procenttalen höga om någon är sjukskriven. 

14.7 Framtidsbedömning 

Nyheter i föräldrabalken fr o m 2017-07-01 med anhörigställföreträdare och framtidsfullmak-

ter 17 kap. Hur påverkar det ÖF? Ännu förtidigt för några ärenden i våra kommuner. 

Nyheter i ersättningen från Migrationsverket 2017-07-01 då arvode och tolkkostnader för en-

samkommande barn inte längre får återsökas. Kommunerna kommer i stället erhålla en scha-

blon per barn. 

Nya förvaltningslagen och införande av GDPR kommer påverka och kräva kompetensut-

veckling och rutinändringar.  
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Svårare och svårare att rekrytera ställföreträdare. Stora rekryteringsinsatser krävs. 

Väntar på utredning och ev lagändring utifrån Riksrevisionens rapport till Riksdagen. Samt 

riktlinjer från Länsstyrelsen bl.a avseende likvärdig granskning av årsräkningar. 

Kommer från 2019 gå ner på "grundbemanning" efter erhållna extra tjänster för handlägg-

ning/tillsyn av ensamkommande barn. Då en hel del hänt på området under denna tid är det 

något osäkert vad som nu är behovet av grundbemanning. 
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15 Bollnäs Bostäder 

15.1 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Bollnäs Bostäder redovisar för år 2018 en vinst på 13,2 mkr före och 1,5 mkr efter boksluts-

dispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 249,8 mkr. 

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 

53,9 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 47,0 mkr och inventarier för 6,9 mkr. 

Den totala låneskulden till banker är 535 mkr. Räntekostnaden för året har till banker varit 

6,3 mkr och borgensprovision till kommunen 2,0 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på 

Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 12,4 mkr. 

Kostnaderna för reparationer har uppgått till 25,2 mkr. Bolaget har under året satsat 49,3 mkr 

i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 17,7 mkr lägenhetsunderhåll. 

Inför 2018 har Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen träffat ett avtal om att hyrorna för 

bostäder och lokaler höjts med 0,7 % från och med 1 januari. Garage, carportar och parke-

ringsplatser har höjts med 5 kronor per månad. 

Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per 

år. Nämnda hyresrabatt har funnits i tio år och för 2018 utgjorde den ca 430 tkr fördelade på 

228 hyresgäster. 

Vakanserna per 31 december var 0,79 % av beståndet. En ökning av vakansgraden märks un-

der första halvåret. Den beror bland annat på att hyresgäster som kommunens socialtjänst och 

Migrationsverket har sagt upp ett stort antal lägenheter under denna period. En del av de va-

kanta lägenheterna har varit tomställda på grund av reparationer av skador. I Kilafors och Ar-

brå finns lediga lägenheter för direktuthyrning och i Bollnäs är det måttlig till lång väntetid 

beroende på läge och område. 

32 nya lägenheter i centrala Bollnäs i kv Myrbäckskroken invigdes i mitten av maj. Där är för 

närvarande samtliga lägenheter uthyrda. 

Bolagets affärsplan revideras kontinuerligt och en ny för 2019 är framtagen och beslutad i sty-

relsen. 

En sommarlovsaktivitet för alla barn mellan 7-12 år, Fotbollskul, har genomförts under en 

vecka i augusti. Bolaget bjöd alla deltagare på denna aktivitet, även de barn som inte är hyres-

gäster hos Bollnäs Bostäder. Detta evenemang har genomförts i ett fint samarbete med Boll-

näs GIF Fotbollsförening. 

Miljö  

Bolaget arbetar ständigt med att förbättra hyresgästens FNI möjligheter (FNI= Fastighetsnära-

insamling). Bolaget arbetar också med att minska avstånden för hyresgästen till närmaste sor-

teringsanläggning samt tydligheten vid sortering: ”Det ska vara lätt att göra rätt”. I mån av ut-

rymme upprättas nya miljöhus på de områden som inte redan har sådana och det långsiktiga 

målet är att alla bolagets hyresgäster ska ha FNI på sitt område.  Kontinuerligt görs åtgärder 

för energibesparingar i beståndet. Bland annat i gemensamma tvättstugor byts torkutrust-

ningar och tvättmaskiner ut till mer energisnåla. Även motorvärmare byts ut till mer energis-

nåla. Äldre armaturer byts ut till nya. Utomhus fasas kvicksilverlampor med 125 watt ut till 

kvicksilverfria ljuskällor med förbrukning från 20 till 35 watt. Entré- och gårdsbelysningar åt-
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gärdas för att skapa trygga utemiljöer. Inuti beståndet byts äldre armaturer ut till lågenergi-

lampor och närvarostyrning. 

15.2 Måluppfyllelse 

Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och processer, Medbor-

gare/Kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi samt Medarbetare. 

                                                                                        

 

  

  

En nyproduktion i Säversta med 16 nya lägenheter för socialnämndens räkning färdigställdes i 

december 2018. Bolaget invigde även 32 nya lägenheter på Myrbäckskroken på försommaren, 

samt 3 lägenheter vid Ljungheden 2. Dessutom påbörjade bolaget bygget av ’’Sundsbro 2’’ i 

september som kommer bli kooperativa hyresrätter. När bolaget planerar lägenheter är det be-

hovet som styr. Att anlägga en helhetssyn på kommunen och se till samtliga målgruppers be-

hov är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. Hushållens socioekonomiska status i kom-

munen väger också tungt i bedömningen. Av riktlinjerna i ägardirektiven framgår det att bola-

get ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett varierat bostadsutbud. Detta speglas i de 

på 2018 avslutade, pågående och planerade byggnadsprojekten som skiljer sig åt i såväl pro-

duktionskostnad som tänkt målgrupp. 

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. En verklighet som förändras ställer krav på bolaget att det också förändras i 

samma takt. Det är nödvändigtvis inte organisationen som behöver ändras. Det kan lika väl 

vara medarbetarnas arbetssätt som korrigeras. Under 2018 påbörjades ett arbete med en tydlig 

ambition att digitalisera fler arbetsprocesser än tidigare. 

15.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Kostnadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är räntekostnaden som i dagsläget ligger 

på historiskt låga nivåer. Troligtvis kommer dessa att börja stiga under 2019. 

En kostnadspost som hamnade högre än budgeterat är reparationer. Den största anledningen är 
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höga kostnader för vattenskador i framförallt badrum. En annan kostnadspost som blev högre 

än tidigare år är fastighetsskötsel. Anledningen till det var den snörika vintern, vilket innebar 

stora kostnader för snöröjning. 

Bolagets vinst på 13,0 mkr blev något bättre än det i prognosen angivna resultatet på 

12,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2018 24, 2 % vilket överstiger det i ägardirektivet 

angivna kravet på 15%. 

15.4 Investeringar 

 Säversta etapp 2 A, byggstart var slutet av 2017 för 16 nya lägenheter (1-2 rok). Soci-

alförvaltningen kommer att blockhyra dessa lägenheter då målgruppen är Bollnäs 

kommuns socialtjänsts brukare. Projektet har följt tidsplan så vid årsskiftet 2018/ 2019 

flyttade hyresgästen in. 

 Myrbäckskroken etapp 1, en nyproduktion av 32 nya lägenheter (1-2 rok) färdigställ-

des i maj 2018. Målgruppen är mindre hushåll. Inflyttningen var den 1 juni 2018, och 

alla lägenheter är uthyrda. 

 Sundsbro etapp 2, där det byggs för 24 nya lägenheter (2-4 rok), målgruppen är villaä-

gare som önskar ett bekvämare boende. Bolaget kommer att hyra ut dessa lägenheter 

med upplåtelseformen kooperativa hyresrätter. Byggstart skedde i september 2018 och 

planeras vara färdigställd till årsskiftet 2019/2020. För närvarande är 19 lägenheter ut-

hyrda. 

15.5 Personalredovisning 

Bolaget hade vid årets slut 42 medarbetare, 17 kvinnor och 25 män. Dessa är fördelade på 21 

fastighetsanställda och 21 tjänstemän. Under året har bolaget även haft 6 säsongsarbetare och 

24 feriearbetare anställda och med dessa inkluderade motsvarar tjänsterna 49 årsarbeten. 

Genomsnittsåldern var 49 år och den genomsnittliga anställningstiden var drygt 16 år. Sjuk-

frånvaron för 2018 var 3,0 % vilket är på samma nivå som året innan. Under 2018 har tre av 

bolagets anställda gått i pension. Som ersättare för dessa har det anställts två bovärdar samt en 

ekonomiassistent. Under våren hade avdelningen ekonomi/administration en blivande redo-

visningsekonom på praktik i 10 veckor. Även parkenheten hade en praktikant hos sig i början 

av året. 

Kompetensutveckling i form av bland annat utbildningar, föreläsningar och studiebesök har 

skett under året. Två utvecklingsdagar för alla medarbetare har genomförts med ledning av 

bolagets VD, för att tillsammans bland annat gå igenom de balanserade styrkorten och den 

nya affärsplanen för 2019. 

15.6 Internkontroll 

Bolaget arbetar löpande med internkontroll och har sedan 2017 en ny internkontrollfunktion i 

drift. Den följer COSO-modellen och syftar till att åstadkomma en rimlig försäkran: 

 om bolagets mål uppnås och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.   

 om den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. 

 om att tillämpliga lagar följs. 

De kontrollmål som använts under 2018 och som finns angivna i av styrelsen fastställd intern-

kontrollplan visar inga avvikelser. 
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15.7 Framtidsbedömning: 

I september skedde den formella byggstarten för Sundsbro 2. 24 lägenheter för lite äldre hy-

resgäster. Upplåtelseformen blir kooperativ hyresrätt. Efterfrågan har visserligen minskat det 

senaste året. Men bedömningen är att antalet lägenheter för 65+ är en brist i kommunen och 

att i övrigt ett mindre tillskott av lägenheter behövs. 

I bolagets marknadssystem finns ca 8 000 personer som anmält sitt intresse för en lägenhet. 

Det är dock en minskning jämfört med 2017. Marknadssystemet är ett trubbigt sätt att mäta 

efterfrågan. Marknadssystemet är dock en god indikator och tendensen är lika i stora delar av 

landet. Bostadsmarknaden mattas av. Bostadssituationen i Sverige är dock fortfarande besvär-

lig. Samtidigt som det behövs ett tillskott av lägenheter är det svårt, näst intill omöjligt att 

hålla nere produktionskostnaderna. Detta medför att hyrorna ofta hamnar på en nivå många 

inte orkar med i sin hushållsekonomi. Därför är det extra intressant att bolaget med hjälp av 

LOU funnit en byggentreprenör i Litauen som påbörjat bygget på Sundsbro 2. 

Den låga vakansgraden bedömer bolaget hålla i sig åtminstone till halvårsskiftet 2019. Bola-

get märker att det kraftiga trycket efter lägenhet sjunker. Stora uppsägningar av betydande ak-

törer har skett. Intresseanmälningarna på lediga lägenheter är inte lika många som tidigare och 

i två av bolagets kommundelar finns lediga lägenheter för omedelbar uthyrning. 

Bollnäs Bostäder är den stora samhällsbyggaren på orten. 2017 färdigställdes åtta lägenheter i 

Arbrå och 48 lägenheter är uppförda under 2018. Dessutom startade bolaget projektet Sunds-

bro 2 med 24 lägenheter under 2018. Bolaget har för närvarande inga problem med byggbar 

mark. Det är efterfrågan som styr. 

För en mer detaljerad lista över kommande projekt och händelser av vikt i framtiden hänvisar 

bolaget till Affärsplan 2019. I den beskrivs samtliga tänkta nyproduktioner fram till 2021, 

mindre projekt med stor betydelse för bolaget samt bolagets affärsmodell. 

16 Bollnäs energi AB 

16.1 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Fortsatt utbyggnad av fibernätet enligt plan. 

  Förvärvat fastigheten Städet 5. 

  Uppgraderat styrsystemet för värmeproduktionsanläggningarna. 

 Infört öppen plattform för tjänsteleverantörerna och fiberkunderna. 

 Oförändrade fjärrvärmeavgifter. 

Utbyggnaden av fibernätet under året har pågått bland annat i Djupa, Granbo, Lenninge, 

Freluga, Sörbo, Sjörgrå, och Flästa. 919 nya fiberkunder har kopplats in på fibernätet. På 

grund av förskjutning av tidplanen från tidigare år, har även 2018 års utbyggnadsplan blivit 

försenad. Detta har inneburit att områdena i norra delen av kommunen inte hunnits med som 

beräknat. Dock kommer vissa av dessa områden att samförläggas med Ellevios utbyggnad av 

elnätet, viket beräknas ske under vårvintern 2019. 

Bollnäs Energi AB slutade under året att vara tjänsteleverantör i fibernätet. En öppen platt-

form skapades där alla tjänsteleverantörer (IP-TV, Internet, IP-telefoni mm) enkelt kan koppla 

upp nya kunder automatiskt. Övergången har fungerat mycket bra. Kunderna har möjlighet att 

välja mellan 10 internetleverantörer och 3 TV-leverantörer. Vid årets slut hade bolaget 4 387 

aktiva privatkunder och 154 företagskunder i det öppna fibernätet. 
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Bollnäs Energi utsågs till det fjärde bästa öppna fibernätet i landet i Com Hems undersökning 

”Öppna Nätbarometern”. I samma undersökning utsågs Bollnäs Energi till årets raket bland 

öppna fibernät. 

Under året har 14 nya fastigheter, varav två större, kopplats in på fjärrvärmen. Den totala an-

slutningseffekten på dessa nyanslutningar uppgick till 180 kW. Fjärrvärmeproduktionen har 

fungerat bra under året. Inga stora haverier eller andra driftstörningar har inträffat. Efter ett 

mycket kallt första kvartal följt av en mycket varm sommar och höst blev 2018 sammantaget 

knappt 3% varmare än ett normalår. Styrelsen beslutade att fjärrvärmeavgifterna för 2019 ska 

var samma som 2018. Därmed har avgifterna inte höjts sedan 2014. 

Arbetet med att säkra datasystemen i bolaget har fortsatt under året. Styrsystemen för värme-

produktionsanläggningarna har uppgraderats. Styrelsen antog en säkerhetspolicy för hela bo-

laget. 

Bolaget förvärvade den 1 december fastigheten Städet 5 som ligger i direkt anslutning till Sä-

verstaverket. Det ger förutsättning att samla hanteringen av energimätare och övrig utrustning 

för fjärrvärmedistributionsverksamheten samt bredbandsverksamheten. Därmed kan bolaget 

upphöra med att hyra externa lokaler. 

Bolaget har under året upphandlat nya försäkringsgivare. Avtalet börjar gälla 1 januari 2019. 

16.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Följande mål har uppfyllts 
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Följande mål har ej uppfyllts 

 

Bolaget uppfyller bl.a. kommunfullmäktiges mål om väl utbyggd infrastruktur och god ekono-

misk hushållning. 

16.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Verksamheten visar ett positivt resultat på 13,2 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispo-

sitioner att jämföra med budget 17,8 miljoner kronor. Fjärrvärmen står för 9,7 och bredbands-

verksamheten står för 3,5 miljoner kronor. Det är det näst bästa resultatet någonsin. 

De största avvikelserna jämfört med budget var: 

  Ökade elintäkter 2,3 miljoner kronor. 

 Ökade underhållskostnader på fjärrvärmeanläggningarna 3,4 miljoner kronor. 

 Ökade bränslekostnader 8,0 miljoner kronor. 

 Minskade löne- och räntekostnader 3,0 miljoner kronor. 

16.4 Investeringar 

Under året har investeringarna uppgått till 62 miljoner kronor varav fiberutbyggnad har stått 

för 42,7 miljoner kronor (exkl investeringsbidrag), fjärrvärmeverksamheten har stått för 14,5 

miljoner kronor samt fastighetsköp 4,8 miljoner kronor. 

16.5 Personalredovisning 

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 5% varav långtidssjukskrivningarna stod för 2,5% . 

Ingen långtidssjukskrivning var arbetsrelaterad. 

16.6 Internkontroll 

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 2018 års kontrollplan. 
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16.7 Framtidsbedömning 

Bolaget utreder, än en gång, ett eventuellt övertagande av en privat fjärrvärmeanläggning i 

Rengsjö. Ett beslut kommer att fattas utifrån ekonomiska förutsättningar i början av 2019. 

I och med slutförandet av 2018 års utbyggnadsplan för fiber, kommer 95 % av hushållen i 

Bollnäs kommun ha tillgång till snabbt bredband våren 2019. Bollnäs Energi bedömer att det 

kan vara rimligt ekonomiskt att bygga till ytterligare 3% under de närmaste åren. Bolaget har 

begärt att kommunen också bidrar till utbyggnaden med ett investeringsbidrag på 5 miljoner 

kronor per år i tre år. Det skulle innebära att regeringens mål, om att 98 % av hushållen ska ha 

tillgång till snabbt bredband senast 2025, uppfylls redan 2021. Något beslut har ännu inte fat-

tats av kommunen. All tidigare utbyggnad har skett utifrån kommersiella grunder som bolaget 

har kunnat finansiera själv tillsammans med hjälp av statliga bidrag. 

Om samtliga hushåll ska ha tillgång till fiber krävs nya finansieringsformer. Staten eller nå-

gon annan aktör måste bidra med större andel i investeringen än vad som varit tidigare. Bola-

get kommer att ha svårt att klara av att, på affärsmässig grund, bygga ut fiber till alla. 

Bolaget bedömer att resultatet det närmaste året bör kunna ligga i nivå med 2018. Det finns 

dock vissa orosmoln i form av förslag på nya skatter (t.ex. avfallsförbränningsskatt) som kan 

komma att drabba fjärrvärmen ekonomiskt om det inte är möjligt att höja mottagningsavgiften 

för avfall. Bolaget ingår i handeln med utsläppsrätter för koldioxid (EU ETS). Under inneva-

rande period (2013-2020) har anläggningar tilldelats utsläppsrätter gratis som täckt nästan 

hela behovet. De kommande två åren måste dock en viss del utsläppsrätter att köpas. Under 

det senaste året har priset på utsläppsrätter stigit kraftigt vilket kommer innebära en kostnads-

ökning. 

16.8 Särskilda upplysningar 

Bolaget står på stabil grund i och med att samtliga anläggningar inklusive fibernätet är byggda 

utifrån ett kvalitetsperspektiv. Det innebär att risken för oförutsedda händelser minimeras. 

Detta är en av orsakerna till att fjärrvärmetaxorna kunnat hållas oförändrade sedan 2014. 

Det kan dock inte uteslutas att olika typer av haverier på maskiner kan inträffa. För sådana 

oförutsedda händelser finns försäkringar tecknade 

17 Helsinge vatten AB 

Helsinge Vatten sköter drift och underhåll på Bollnäs och Ovanåkers kommuners alla Va-an-

läggningar. I uppdraget ingår även ekonomihantering och kundservice för VA-abonnenterna. 

17.1 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Utbildning av personal samt översyn av system och filer med personuppgifter i sam-

band med nya GDPR-lagen. 

 Ombyggnationen av Häggesta reningsverk har fortsatt under 2018 och avslutas i bör-

jan av 2019. 

 Anläggandet av en överföringsledning för vatten mellan Viksjöfors och Alfta fortsät-

ter, hopkoppling sker i början av 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 om en VA-plan för Bollnäs kommun. Under året 

har ett förslag till dagvattenhantering med ansvarsfördelning för de olika enheterna inom 

kommunkoncernen arbetats fram och ska hanteras politiskt under våren 2019. 
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Ägarsamrådet för Helsinge Vatten och Borab kom i maj överens om att lägga fram ett förslag 

till inriktningsbeslut för samverkan mellan de båda bolagen. Detta antogs sedan av respektive 

kommunstyrelse. Borab och Helsinge Vatten AB ska nu teckna ett avtal om hantering av slam 

från reningsverken där koncernnyttan och självkostnadsprincipen står i centrum. De senaste 

åren har Helsinge Vatten betalat Borab ca 1,5 Mkr/år för omhändertagande av slam och an-

vändande till sluttäckning av deponin. 

17.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Bolagsmål  

Kunskapen om och förtroende för Helsinge Vatten ska vara på en hög nivå bland medborgarna  
 

En långsiktigt hållbar strategi för dricksvattenproduktion ska vara framtagen senast år 2022  
 

Helsinge Vatten ska stå för ett tydligt och ärligt ledarskap med delaktiga medarbetare.  
 

Mål enligt jämställdhetsplanen: Större tydlighet kring kompetensutvecklingsplaner  
 

Arbetsmiljömål 2018: Öka kunskapen om hur arbetsbelastning och arbetsställning påverkar vår kropp på sikt.  
 

Omhändertagandet och reningen av VA-kundernas avloppsvatten ska fungera väl så att utsläppen inte bidrar till 

att miljön i vattendrag och sjöar försämras. 
 

 

Vara en aktiv partner i kommunernas övergripande planering av infrastrukturen  
 

VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter  
 

17.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. För 

att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras driftbidrag från VA Bollnäs mot utfall drifts-

kostnader i verksamheten gällande Bollnäs. Regleringen blev 452 tkr, som Helsinge Vatten 

ska återbetala i driftsbidrag för 2018 då driftskostnaderna blev lägre än budgeterat för 2018. 

Större budgetavvikelser att nämna är; 

 Elkostnad blev 16 % lägre än budgeterat, ca 950 tkr. Till största delen beroende av att 

Häggesta reningsverk dragit mindre el då endast en linje genom verket har körts under 

första halvan av året medan den andra byggts om. 

 560 tkr lägre för gemensamma kostnader, dvs personalen vid Alftakontoret och övriga 

bolagsövergripande kostnader. Detta främst beroende på föräldraledigheter. 

 Ökad driftskostnad för entreprenadstjänster med 800 tkr i samband med ombyggnad 

och reparation av Häggesta reningsverk. Dock har den 3-åriga totalbudgeten mot drif-

ten för Häggesta på 12 Mkr för denna reparation hållits inom ramarna. Periodiserings-

förändringar över åren är orsak till avvikelsen. 

Resultatet av VA-verksamheten redovisas i kommunernas bokslut. Resultatet för Bollnäs 

kommuns VA-verksamheten 2018 uppgår till knappt -463 tkr att jämföra med budgeterade -3 

275 tkr. Det innebär att det ackumulerade överskottet för VA-verksamheten i Bollnäs kom-

mun nu sjunker till 8 664 tkr. 

17.4 Investeringar 

Bollnäs VA-verksamhets investeringar redovisas under VA-enheten på Teknik- och fritids-

nämnden. 
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17.5 Personalredovisning 

Helsinge Vatten har vid slutet av året 33 tillsvidareanställda medarbetare. Bland de tillsvidare-

anställda är 5 kvinnor (15 %). Medelåldern var vid årets slut 48,8 år. 

Två anställda inom Helsinge Vatten gick i pension under slutet av 2018. En anställd valde att 

gå vidare till annan bransch. Rekrytering av ersättare för dessa tjänster pågår i skrivande 

stund.  

Sjukfrånvaron för Helsinge Vatten är fortsatt låg. Den har under året varit 0,97 %. 

17.6 Internkontroll 

I internkontrollplanen för 2018 har bland annat en del interna styrdokument gåtts igenom och 

uppdaterats. Rutiner för kontroll av entreprenörer har fastlagts. Rapportering av frånvaro har 

kontrollerats. 

17.7 Framtidsbedömning 

Hela VA-verksamheten i Sverige har påbörjat förändringen från förvaltning av befintliga an-

läggningar till utbyggnad, nya förutsättningar och mer proaktivt arbete. Detsamma gäller för 

Helsinge Vatten. En översyn av organisationen har påbörjats och förändringar kommer att ske 

successivt i samband med pensionsavgångar. 

Tillsammans med fastighetsgruppen har Helsinge Vatten kommit överens om hur det långsik-

tiga planerade underhållet av VA-fastigheterna ska utföras och bekostas. Detta ger en grund 

för att återställa standarden på den del av fastigheterna som inte har med processen att göra. 

Det arbete vi har påbörjat med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av både 

vatten- och spillvattennätet områdesvis kommer att fortsätta under lång tid och är ett viktigt 

arbete för att minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också 

viktigt i elbesparingshänseende och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt. 

En prognos över elpriset 3 år framöver visar på en prisökning på ca 20%. Då 6 Mkr av vår 

driftsbudget är elkostnad är det av betydelse att göra elbesparingsåtgärder. 

17.8 Särskilda upplysningar 

Ekonomiskt finns en del osäkra parametrar på sikt. Driftbudgeten och därmed VA-taxan de 

närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på investeringarna och på elpriset. En höj-

ning av taxan för anläggningsavgiften i Bollnäs kommun sker från och med 1 juni 2019 då 

nyanslutningarna mer och mer kommer att handla om utvidgade områden istället för förtät-

ningar av befintliga områden. Anläggningsavgiften kommer förmodligen behöva justeras yt-

terligare de närmaste åren. Den ska återspegla de kostnader som nyanslutningarna innebär un-

der en rullande treårsperiod. 

18 Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB 

BORAB´s uppdrag är att samla in, transportera, behandla och återvinna kommunernas avfall, 

samt lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB. 

Verksamheten är idag helt inriktad på att öka graden av sortering, återvinning och återbruk 

hos hushåll och verksamheter. 

BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i avfalls-

kollektiven och dels en konkurrensutsatt del med avkastningskrav. 
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18.1  Sammanfattning av väsentliga händelser 

En ny organisation har utformats och sjösatts under 2018. Syftet var att effektivisera verksam-

heten och tydliggöra roller och ansvar. Personal lyfts till nya roller och kompetens tas bättre 

tillvara. Sett till lönesättande chefer och ledningsgrupp uppnås också en bättre fördelning ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 

Renhållning: Matavfallsinsamling har införts under 2018 vid  villahushållen. Utfallet har va-

rit mycket gott. Hittills har ca 95 % av kunderna anslutit sig till den nya insamlingsformen vil-

ket är över förväntan. Textilinsamling har införts där man kan lämna sina textilier vid samt-

liga FTI´s återvinningsstationer och vid återvinningscentralen i Bollnäs. Ett samarbete med 

Fritidsbanken har startat upp där BORAB tar emot fritidsutrustning för återbruk. 

Produktion: Under 2018 har ca 60 000 ton krossat avfall levererats till värmeverket. Skift-

körning i tvåskift tillämpas under vintermånaderna för att klara leveransen. Även treskift fick 

tillämpas några veckor i februari och mars. Under sommaren går som vanligt produktionen 

ner då schemalagda underhållsarbeten och reparationer utförs. 

Kundtjänst: Införandet av matavfallsinsamling påverkar arbetsbelastningen i kundtjänst i 

hög grad. Många byter kärlstorlek eller vill göra andra ändringar i sitt abonnemang. Även in-

formationsarbetet fokuserar på matavfall. BORAB´s tidning 'Skräppost' har levererats till alla 

kommuninnevånare vid 3 tillfällen, där det ena numret var inriktat på information om farligt 

avfall. 

18.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

18.2.1.1.1.1 Invånare 

Bolagsmål   

BORAB ska medverka till att invånarna på ett medvetet och upplyst sätt kan vara med och påverka 

miljön för en mer hållbar samhällsutveckling. Genom bra information som uppfattas enkel och med 

god service upprätthålla ett gott förtroende för bolagets arbete. 

 
 

 
 

18.2.1.1.1.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Bolagsmål    

BORAB ska vara en kunskapsbank för företag och privatpersoner.  
 

 
 

 
 

Fler skall ges möjlighet till praktik, vägledning och arbetsträning. Bra integrationsarbete medför många 

positiva effekter för individen och samhället. 
 

 

 
 

 
 

18.2.1.1.1.3 Ekonomi 

Bolagsmål    

Ekonomiska resurser inom avfallshanteringen ska användas effektivt till nytta för kommuninvånarna 

och miljön. 
 

 

 
 

 
 

 
 

18.2.1.1.1.4 Medarbetare 

Bolagsmål  
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Bolagsmål  

BORAB ska ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för att kunna utföra sitt uppdrag väl. 

Främja delaktighet, engagemang och jämställdhet. Uppmuntra kompetensutveckling. 
 

 

18.2.1.1.1.5 Arbetssätt och processer 

Bolagsmål   

BORAB ska ha ett arbetssätt som innebär delaktighet för all personal.  
 

 
 

18.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

 Intäkter 7,2 mkr över budget. 1,9 mkr härrör från FNI, fastighetsnära insamling för 

Bollnäs kommuns verksamheter, Bollnäs Bostäder och AEFAB, som tillkommit som 

verksamhetsgren under 2018. Ca 3 mkr är intäkter från metallskrot där ersättningen 

per ton ökat. Även intäkter för verksamhetsavfall överstiger budget. 

 För kollektiven följs rekommendationer för avfallsbranschen som innebär att taxein-

täkter som överstiger kostnaderna bokförs som en förutbetald intäkt. Under 2018 har 

en stor del av tidigare års överskott kunnat användas för att balansera kostnaderna. 

 Rörelsens kostnader överstiger budget med ca 3,9 mkr. Även här är FNI förklaringen 

till 1,9 mkr. Införandet av matavfallsinsamling har medfört kostnader för bl a inköp 

och utställande av kärl vilket förklarar återstående överdrag. Till följd av senarelagda 

investeringar är avskrivningarna lägre än budget. 

Totalt sett är resultatet efter finansiella poster ca 4,4 mkr över budget. 

18.4 Investeringar 

En ny kontors- och personalbyggnad har projekterats och påbörjats på området under 2018 

med färdigställande under våren 2019. 9,2 mkr av budgeterat 17 mkr upparbetat vid årsskiftet. 

Övriga större investeringar under året är lastväxlare med släp och byte av lastmaskin, totalt 

4,5 mkr. 

18.5 Personalredovisning 

Vid årsskiftet var 29 personer, varav 11 kvinnor anställda på BORAB. Detta innebär en ök-

ning med fem personer från föregående årsskifte samt att andelen kvinnor ökat från 33% till 

38%. Andelen visstidsanställda har ökat till följd av att provanställning tillämpas vid nyan-

ställning. Sjukfrånvaron är totalt 2,0% (1,8% 2017) varav ingen långtidsfrånvaro. Medelål-

dern är ca 42 år med relativt jämn fördelning. Den årliga medarbetarenkäten har ett totalt snitt 

på 5,07 (5,15 år 2017) på en sexgradig skala. 

18.6 Internkontroll 

Konkreta exempel på risker i BORAB´s verksamhet är bränder i avfallsupplag och annan mil-

jöpåverkan genom exempelvis utsläpp. Arbetet med förebyggande åtgärder inom dessa områ-

den pågår ständigt genom utveckling av brandskyddsrutiner, mottagningskontroller och fram-

tagande av kontrollprogram för provtagning. Under 2018 fick vi uppleva de varmaste som-

marmånaderna i modern tid vilket ledde till stora utmaningar gällande både brandskydd och 

vattenprovtagning. 
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18.7 Framtidsbedömning 

Matavfallsprojektet fortsätter med införande i flerbostadshus under 2019 och sen verksam-

heter/fritidshus 2020. Matavfallet förädlas till biogas och biogödsel vid den nya anläggningen 

i Forsbacka som drivs av Ekogas AB. Vår förhoppning är att vi ska kunna driva insamlingsbi-

larna för hushållsavfallet med biogas from 2021. 

FNI projektet, Fastighetsnära insamling i verksamheterna. BORAB sköter upphandling, in-

samling, kundtjänst, fakturering och information för Bollnäs kommun och Bollnäs Bostäder. 

Projektet har fungerat tillfredsställande hittills och rullar vidare under 2019. 

Parallellt arbetar BORAB med att utvärdera framtida insamlingssystem där fastighetsnära in-

samling också ska finnas tillgängligt för villahushåll. Enligt den nya förordningen vid 60% av 

hushållen 2021 och 100% 2025. Det finns dock viss osäkerhet hur den nya förordningen ska 

tolkas och hur FTI (förpackning och tidningsinsamlingen) och kommunernas ansvar ska för-

delas framförallt kostnadsmässigt. Det kommer förhoppningsvis klarna under första halvåret 

2019. 

Den sista etappen av 3 för sluttäckning av gamla deponin vid anläggningen ska vara klar 

2019-12-31. Upphandling för projektet har tagits fram och publicerats. Jobbet med sluttäck-

ningen beräknas att starta i vår och vara färdigt i utsatt tid. 

Nybyggnationen av kontor och personalbyggnad vid anläggningen på Sävstaås är i full gång. 

Byggnaden beräknas stå klart i maj. 

Projekt solceller är under utredning. BORAB tittar på möjligheten att anlägga en solcellspark 

på den gamla deponin. Motivet för det att så långt som möjligt kunna vara självförsörjande av 

el på området. Ansökan om bidrag är inskickat till Länsstyrelsen. 

Avfall Hälsingland. Arbetet med ny avfallsplan har påbörjats. Arbetet sker i brett samarbete i 

Avfall Hälsingland och Samverkan Gävleborg. 

Samverkan avfall Gävleborg. I samverkan ingår BORAB, BEAB, Söderhamn Nära, Ekogas 

AB och förbundet Gästrike Återvinnare. Arbetet och samverkan fungerar väldigt bra. Syftet 

med samverkan är ökad återvinning och förädling av material som ska ge mindre miljöpåver-

kan från avfallet och transporter, ökad kostnadseffektivitet, intäkter samt utnyttjande av kapa-

citeter och kompetens optimalt i regionen. 

18.8 Särskilda upplysningar 

BORAB har en stabil ekonomi. Nyckeltal som soliditet och avkastning har en fortsatt positiv 

utveckling. 
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19 Hälsinglands Utbildningsförbund 

19.1 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Lärcentra och estetiska programmet har flyttat från Heden till renoverade lokaler på 

Torsbergsgymnasiet. 

 Förberedelser för flytt av restaurang- och livsmedelsprogrammet samt skog, mark och 

djur har inletts. 

 Stora elevförändringar. Drastisk minskning i antalet asylelever vid gymnasierna men 

glädjande nog 24% elevökning inom gymnasiesärskolan hösten 2018. 

 Beslut om samlokalisering av industriprogrammet vid Torsbergsgymnasiet. 

 Beslut om införande av lärlingsklasser med möjlighet att fullgöra utbildning på mer än 

en ort. 

 Förändring av organisation för vårdprogrammet samt flytt av vårdprogrammet från 

CFL i Söderhamn till Staffangymnasiet. 

 Alla lärare inom vuxenutbildningen har nu övergått från ferietjänst till semestertjänst. 

 Yrkesförarutbildning för vuxna inom förbundet! 

 Elevboende i egen regi för gymnasiesärskoleelever hösten 2018. 

 

19.2 Måluppfyllelse 

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås. Målet bedöms inte ha nåtts då hälften av 

de sex verksamhetsmålen ej är uppnådda och de två finansiella målen ej har nåtts. 

 Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ska ligga över genomsnittet 

för såväl länet som landet i sin helhet. 

Kommentar: Målet är delvis uppnått då yrkesprogrammen ligger bättre till än länet och riket. 

 Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ska ligga 

över poänggenomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet.  

Kommentar: Målet är inte uppnått som helhet men uppnått på några program. 

 Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över snittet för 

såväl Hälsingland som landet i sin helhet 

Kommentar: I september 2018 presenteras mätresultat för 2017 som används vid bedöm-

ningen av måluppfyllelsen. Målet är uppnått då förbundets resultat är bättre än både Hälsing-

land och Riket för både gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning. 

 Andelen yrkeshögskolestuderande som avslutar sin utbildning med betyget god-

känd i samtliga ämnen ska vara 100% 

Kommentar: Målet är uppfyllt. 

 Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 

Kommentar: Målet är uppfyllt. 

 Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder 

Kommentar: Målet ej uppnått. 
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 Ekonomin ska vara i balans 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt då utfallet för 2018 är negativt. 

 Det egna kapitalet ska inflationssäkras 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Årets utfall på -940 tkr minskar det egna kapitalet. 

19.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Sammanlagt redovisar förbundet ett negativt utfall med 940 tkr, -1 215 jämfört mot budget. 

Gymnasieskolorna gör sammanlagt ett negativt resultat på ca 6,9 mkr mot budget. Vuxenut-

bildningen gör ett positivt resultat på 5,4 mkr och administration och övergripande verksam-

het står för +0,3 mkr.  

Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,4% (2,8%) för 2018. I uppräkningen 

beräknades 2,6% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader. Kostnaden för personal 

har överstigit uppräkningen då pensionskostnaderna inte täcks av PO-pålägget. Underskottet 

för pensionskostnaderna uppgick till -1 750 tkr. 

Under året har omstruktureringskostnader av engångskaraktär för flytt av verksamheter från 

Heden till Torsberg samt avvecklingskostnader inom elevhälsan pga det minskande elevanta-

let på sammanlagt 1,8 mkr redovisats i driften. 

Av de föregående årens positiva resultat har direktionen beslutat att resultatbalansera 4 mkr 

till 2018 varav 2,6 mkr avser vuxenutbildningen för medfinansiering i yrkesvux. 

19.4 Investeringar 

För 2018 har 21 080 tkr av investeringsmedlen utfördelats och 8 484 tkr har förbrukats främst 

i ombyggnationer för Torsbergsgymnasiet och Lärcentra. 

Investeringsbidrag har erhållits med 775 tkr. Medlen kommer från Sparbanksstiftelsen för in-

vestering i en 3D-skrivare samt statliga medel via Hudiksvalls kommun för teknisk utrustning 

och lokalanpassningar för lärcentra på alla tre orter. 

19.5 Personalredovisning 

Förbundet hade vid årets slut 448 anställda fördelat på 61 % kvinnor och 39 % män. Medelål-

dern totalt sett är relativt hög, 49,7 år. Antalet anställda har minskat med 24 personer från fö-

regående år och antalet årsarbetare har minskat med 18 personer. 

Andelen behöriga lärare uppgår till ca: 83%. 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 4,39 % och vi ser, jämfört med föregående år, 

att långtidssjukfrånvaron har ökat något medan korttidssjukfrånvaron har minskat. Under 

2017 var den totala sjukfrånvaron 3,77 %. Den försiktiga ökningen av sjukfrånvaron under 

2018 kommer att bevakas men fortsatt kan konstateras att sjukskrivningsnivån fortsatt är 

mycket låg inom Utbildningsförbundet. Kvinnor har liksom tidigare år en procentuellt högre 

sjukfrånvaro än män. Om vi blickar åter från 2016 och fram till och med 2018 visar sjukskriv-

ningskurvan lätt uppåt under de tre åren. 

19.6 Framtidsbedömning 

 En långsiktig lokalförsörjningsplan måste kunna förankras i medlemskommunerna 

 En översyn med tydlig satsning på fler utbildningar och bättre anpassning till marknad 
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och efterfrågan bör göras inte minst inom Yrkeshögskoleutbildningarna. En genom-

gång av gymnasieutbildningar bör genomföras för att ha ett konkurrenskraftigt utbud 

att erbjuda läsår 20/21. 

 En översyn av framtida rekryteringsbehov och gärna i samarbete med medlemskom-

munerna i fråga om långsiktig personalplanering bör inledas. 

 Arbetet med att få fler människor med rätt utbildning för att få arbete fortsätter, och 

lösningar som inte enbart bygger på projektform bör arbetas fram. 

 Beredskap för de kommande lagändringarna, utifrån de presenterade utredningarna 

och kommissionerna. 

 Ny teknik, en allt snabbare utveckling med ny teknik, som kan ge förutsättningar till 

nya utbildningssätt men även ny arbetsmarknad, där vi behöver kunna erbjuda både 

nya sätt till utbildning och för de nya arbetena. 

 Den nya arbetsgivarorganisation SOBONA har påbörjat sitt arbete med att få ihop ett 

nytt kollektivavtal vilket kan innebära förändringar av arbetsvillkoren inom utbild-

ningsbranschen som kan leda till att förbundet kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

19.7 Särskilda upplysningar 

Omvärlden ändras snabbt som påverkar Hälsinglands utbildningsförbund förutsättningar och 

anpassningar måste ske ibland genom att medlemskommunerna måste ta nya beslut.  

I övrigt har Förbundet stor internationell projektverksamhet där medel erhålls och utbetalas i 

utländsk valuta. Kursändringar på 10 öre slår fn med ca 50 tkr så omfördelning av medel 

till SEK har påbörjats för att minska risken vid valutakurssänkning. 

20 Intresse-/Uppdragsföretag 

21 Kommunalförbundet södra Hälsingland 

Sammanfattning av väsentliga händelser 

 En utredning med inriktning gällande kommunalförbundets framtida ledning och in-

riktning 2019 och framåt har genomförts av extern utredare. 

  Utifrån utredningen har beslut fattats att anställa en ny förbundschef med start 2019-

04-01eftersom nuvarande förbundschef avgår med pension 2019-05-31. 

  Beslut har fattats att kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) byter namn till  

kommunalförbundet Hälsingland (KFH) och ny domän kfhalsingland.se. Kommer att 

genomföras under Q1 2019. 

  Nyanställning under våren 2018 av ett, för medlemskommunerna, gemensamt data-

skyddsombud (DSO) utifrån kraven i GDPR. Dessutom utökades förvaltarenheten un-

der våren med en god man/förvaltare under året när Söderhamn sa ja till samverkan. 

 Stort deltagande och engagemang från KFSH i samband med de stora skogsbränderna 

i södra Hälsingland och Ljusdal sommaren 2018 

 Beslut att ta upp ett nytt lån på 10 miljoner kronor för kommande investeringar 

 Beslut att samordna en gemensam befälsfunktion (Rcb) Räddningschef i beredskap i 

Hälsingland och funktionen (Tib) Tjänsteman i beredskap med Norrhälsing Rädd-

ningstjänst .Träder i kraft 1 april 2019. 

Med dessa förändringar och en ny ledning för Kommunalförbundet Hälsingland finns förut-

sättningar för en fortsatt inriktning om utökad samverkan primärt i Hälsingland och på sikt 

även i större geografisk omfattning. Ett större fokus kommer att läggas på områden som civilt 
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försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet vilket kommer att innebära ut-

maningar för våra medlemskommuner att uppfylla de nationella målen. Det innebär ett stort 

samordningsansvar för Kris- och säkerhetsavdelningen att samordna och samverka med med-

lemskommunerna. 

21.1 Måluppfyllelse  

Ekonomiskt visar KFSH ett positivt resultat för verksamhetsåret 2018 vilket till största delen 

beror på vårt deltagande i skogsbränderna i Ljusdal och den ersättning som MSB betalade ut 

för våra insatser. 

Inom operativ räddning har arbetet utifrån verksamhetsplanen rörande förmågenivå och doku-

mentationen av övningsverksamheten fortgått. Kunskapsområdena har också utvecklats. Dock 

har målet att startat ett nytt handlingsprogram inte uppnåtts. 

Organisationsutredningen som beslutades genomfördes under året och presenterades i juni. 

Inom förebyggande brand har uppföljning av brandskydd i flerbostadshus pågått. Även syste-

matiskt brandskydd (SBA) mot skola och omsorg. Däremot har inte brandinformationen till 

avlägsna byar i södra Hälsingland genomförts enligt plan. 

Arbetet med det civila försvaret har påbörjats. Ett lokalt krishanteringsråd för södra Hälsing-

land är bildat. Ett tålmodigt arbete att uppfylla kraven enligt GDPR pågår liksom arbetet med 

informationssäkerhetsarbetet. Ett nytt tillbuds- och skaderapporteringssystem har handlats upp 

och kommer att implementeras i medlemskommunerna. 

Tillsynsplanen för tillståndsenheten har följts. Målet att digitalisera ansökningsförfarandet för 

alkoholtillstånd har genomförts med gott resultat. 

Ett nytt tillbuds- och skaderapporteringssystem har upphandlats för medlemskommunerna och 

KFSH under året. 

21.2 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Eftersom Kommunalförbundet gjorde ett gott resultat förr 2018 innebar det att soliditeten 

ökade från 1,5 % till 5,4 %. Det underskott på ca 700 tkr 2017 har med 2018 års resultat kun-

nat balanseras. 

21.3 Investeringar 

Under 2018 har endast en större investering genomförts. Det är ett höjdfordon till räddnings-

tjänstverksamheten på 5,2 miljoner kronor. Utöver det har endast smärre investeringar genom-

förts. 

21.4 Personalredovisning 

Den 31 december 2018 var antalet anställda i Kommunalförbundet södra Hälsingland 156 st. 

Av dessa var 21 st kvinnor vilket motsvarar 15,6 %. Det underrepresenterade könet ökar sta-

digt för varje år. Sjukfrånvaron 2018 var dock för förbundet hög och hamnade på 4,17 %. Den 

största orsaken till ökningen från 2017 är ett antal långtidssjukskrivningar. Under året har to-

talt 8 personer anställs. Av dessa har 6 st ersatt uppkomna vakanser och 2 st nyanställts. 

21.5 Internkontroll 

Förbundet jobbar utifrån en antagen internkontrollplan. Uppföljningsrutinerna har följts upp 

dels i ledningsgruppen samt vid ett tillfälle i direktionen. Upplevelsen är att planen fungerar 
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ändamålsenligt men potential finns för utveckling. 

21.6 Framtidsbedömning 

Eftersom det blir en ny ledning för Kommunalförbundet Hälsingland med nya utmaningar är 

förhoppningen att verksamheten skall fortsätta att leverera tjänster utifrån ekonomiska ramar 

med god kvalité till medlemskommunerna och invånarna i södra Hälsingland. Ett utökat sam-

arbete primärt i Hälsingland har påbörjats vilket är positivt. En förhoppning att detta kommer 

att fortsätta. Utifrån nationella propåer kommer ett större fokus att riktas mot arbete med det 

civila försvaret, säkerhetsskydd och krishantering. Utifrån bl a riktade statsbidrag förväntas ett 

robustare samhälle som kan stå upp för ev kommande kriser. Budgeten för 2019 som är anta-

gen har inga utrymmen för att ta ut stora svängar för förbundet utan kräver, om den ska hållas, 

en noggrann uppföljning från respektive avdelning och ledningen. 

21.7 Särskilda upplysningar 

Under 2019 avses att den nya ledningen ska ta sig an den av direktionen antagna finanspoli-

cyn för Kommunalförbundet. Målsättningen är att se till att förbundet har en god ekonomisk 

hushållning av sina ekonomiska medel på kort och lång sikt. 

22 Inköp Gävleborg 

22.1 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Verksamheten visar ett överskott om 4 179 tkr vilket är 2 934 tkr bättre än antagen budget på 

1 245 tkr. Efterfrågan av upphandlingar är fortfarande hög, vilket är positivt. Trots den höga 

belastningen har den upphandlingskö som funnits kunnat bearbetas och vi är nu nere på en 

hanterbar mängd. Produktionsnivån är fortfarande hög för respektive upphandlare och det 

finns behov av rekrytering för att hamna i en långsiktig hållbar produktionsnivå. Därav finns 

också behovet av att rekrytera fler upphandlare. 

Arbetsmarknaden för upphandlare är attraktiv och det är brist på erfarna upphandlare, vilket 

medfört att rekryteringar  inte har genomförts i den omfattning som behövts. Likaså har den 

utredning som varit runt Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg påverkat rekryteringen. 

Utredningsarbetet tillsammans med en het arbetsmarknad för upphandlare har påverkat årets 

resultat. 

Under året har det avslutat totalt 312 upphandlingar samt 81 annonseringar.. 

22.2 Måluppfyllelse 

Målen följs upp genom vårt styrkort som innehåller fyra perspektiv där varje perspektiv innehåller ett eller flera 

mått. Några mått är definitiva och andra är trendmått. Definitiva är färgsatta med rött = ej uppfyllt eller grönt = 

uppfyllt. Trendmåtten visar rörelse och där röd = ej uppfyllt, gult = på väg med trendindikator och grönt = upp-

fyllt. Måtten för verksamheten under 2017 har varit: 

Område Beskrivning Målvärde värde 

Ägare och kunder    

Ekonomi i balans Bokslut Resultat i nivå med budget eller över = grönt Grönt 
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Månadsrapporter Utskick via sänd- 

lista 

Ja = grönt 

Nej = rött 

Grönt 

Nöjd kundindex Attitydmätning  

årligen via enkät 

70 - 100 % grönt, 

40 - 69 % gult, 

< 39 % rött 

Gult 

Kvalitativ upphandling    

Andel avslutade  

upphandlingar  

Mätning i 

kommers 

90 - 100 % grönt, 

75 - 89 % gult, 

< 75 % rött 

Grönt 

Enkät efter  

avslutad 

upphandling 

Enkät till referens- 

grupp och  

upphandlare 

Nollmätning Ingen data 

Andel ställda  

hållbarhetshänsyn  

per kategori 

Mätning av de  

fyra perspektiven 

(socialt,  

ekologiskt, ekono- 

miskt och tillväxt)  

i upphandlings- 

policyn 

Ekologiskt  

> 25 % grönt, 

20 - 25 % gult, 

20 % > rött 

 

Tillväxt 

> 50 % grönt, 

30 - 50 % gult, 

30 %> rött 

 

Socialt 

> 17,5 % grönt, 

12,5 - 17,5 % gult, 

12,5 % > rött 

 

Ekonomiskt 

> 90 % grönt, 

70 - 90 % gult, 

70 % > rött 

Grönt 

 

 

 

 

Rött 

 

 

 

 

Grönt 

 

 

 

 

Rött 

 

Antal anbud per  

upphandling 

Anbud i  

upphandlingarna  

>3,0% grönt, 

2,5 – 3,0 % gult, 

< 2,5 % rött 

Grönt 
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Andel avropnings- 

bara avtal i inköps- 

system 

Mätning i  

kommers  

och proceedo 

Nollmätning Ingen data.  

Andel leverantörs- 

dialoger innan  

upphandling 

inkl. e-handel 

Mätning i  

kommers 

50 - 100 % grönt, 

30 - 49 % gult, 

< 29 % rött 

Rött 

Samordningsgrad i  

upphandlingar 

Statistik i  

kommers 

85 - 100 % grönt, 

70 - 84 % gult, 

< 69 % rött 

Grönt 

Attraktiv arbetsgivare    

Nöjd medarbetar- 

index 

Årlig attityd- 

mätning 

3,4 – 4,0 grönt,  

2,8 – 3,3 gult, 

< 2,7 rött 

 

Gult 

Individuell  

utvecklingsplan 

Alla i organisa- 

tionen har 

Ja = Grönt 

Nej = Rött 

Grönt 

Friskvårdsbidrag Erbjuds Ja = Grönt 

Nej = Rött 

Grönt 

Semesterväxling Erbjuds Ja = Grönt 

Nej = Rött 

Grönt 

Hälsoundersökning  

hos friskvårds- 

leverantör 

Erbjudande  

vartannat år 

Ja = Grönt 

Nej = Rött 

Grönt 

Flextid/förtroende- 

arbetstid 

Något av dessa  

erbjuds beroende  

på befattning 

Ja = Grönt 

Nej = Rött 

Grönt 

 

22.3 Personal 

Under året har tre medarbetare lämnat sina anställningar och tre nya har tillkommit. Antalet 

årsanställda under året har varit 26. 

Under 2018 har vi inte haft någon personal med långtidssjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron lig-

ger även den under 2017 års värden. 
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22.4 Kommentarer till budgetavvikelse 

Verksamheten visar ett överskott om 4 179 tkr vilket är 2 934 tkr bättre än antagen budget på 

1 245 tkr. I  och med det positiva resultatet 2017 har återtagande av det egna kapitalet i sin 

helhet återställts och eget kapital har för 2018 kunnat byggas. Det egna kapitalet uppgår nu till 

6 131 tkr. 

Kassalikviditeten är 200 %, vilket är 2 % bättre än 2017 och soliditeten är 11,0, vilket är 

6,5 % bättre än 2017. Den goda ekonomin som skapats gör att vi idag inte ser att förbundet 

skulle komma att hamna i likviditetsbrist. Likaså ser vi också att det långsiktiga arbetet med 

upprättande av eget kapital kommer att ge en ökning av soliditeten över tid. 

22.5 Framtidsbedömning 

Det finns en osäkerhet kring framtiden i och med Gävle kommuns begärda utträde ur Inköp 

Gävleborg, samt övriga kommuners ställningstagande om hur framtida upphandlingssamar-

bete ska se ut. 

  

 


