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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

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

 

Den nya mandatperioden med en ny gemensam kommunledning mellan Socialdemokraterna, 

Bollnäspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet startade året 2019 med en gemensam utbildning 

för alla förtroendevalda med kommunövergripande information. Mandatperiodens fyraårspla-

nering av budget startade med mål- och strategiarbete utifrån kommunledningens gemen-

samma överenskommelse. 

Bollnäs är en kommun med god ekonomi och under 2019 redovisade koncernen ett positivt 

resultat på 77 mkr. Samtidigt är Bollnäs en kommun som fortsätter växa och vi utför flera 

stora satsningar på kommunens utveckling.  

Bollnäs kommunkoncern investerar för framtiden! 

Under året har flera stora investeringar färdigställts och påbörjats. Byggstarten av ett nytt re-

secentrum - som ska bli Sveriges bästa resecentrum för resenären, är en av dessa stora inve-

steringar. Under 2019 investerade vi 150 mkr till bland annat flera stora investeringsprojekt. 

Förutom resecentrum vill jag nämna: ny infart till Bro 4:4, ny förskola gärdet, Vallsta förskola 

Lissgården, Torsbergsgymnasiets teknikhus, centrumnära parkeringsplatser, utveckling av 

Långnäs och renovering av bassängen i Arbrå sporthall. Tack vare stadsmiljöavtalet har vi be-

viljats 48 miljoner kronor för hållbara investeringar för ökat kollektivt resande, vilket innebär 

att det kommer byggas ännu mera framöver!  

 

Bollnäs Energi har investerat i fiberutbyggnad med 752 nya fiberkunder samt i fjärrvärme där 

bolaget övertagit fjärrvärmenät i Rengsjö. Dessutom fick Bollnäs Energi utmärkelsen som 

Sveriges bästa öppna bredbandsnät! 

 

Bollnäs bostäder har under året investerat i ombyggnation av gamla polishuset till lägenheter 

och bygge av Sundsbro två som påbörjades under 2018 har pågått under 2019.  

 

Helsingevatten har slutfört ombyggnationen av Häggesta reningsverk. 

 

BORAB arbetar med det stora projektet att införa matavfallsinsamling i flerfamiljshus, hela 

arbetet har fallit väl ut då kommuninvånarna sorterar, enligt undersökningar. Det är väldigt 

bra! 

 

En kommun med god ekonomi 

För år 2019 redovisar Bollnäs kommunkoncern ett positivt resultat på 77 mkr och Bollnäs 

kommun redovisar ett överskott på 53 mkr som till stor del förklaras av lägre kostnader för 

pensioner, högre skatteintäkter och ändrade redovisningsprinciper. Bollnäs kommuns nämn-

der redovisar tillsammans ett underskott på helåret 2019 med -14,5 mkr, där Socialnämnden 

har det störst negativ budgetavvikelse med -22 mkr. Trotts vår goda ekonomi arbetar vi fort-

satt med ett viktigt förändringsarbete för att uppnå en budget i balans. 

 

Ett händelserikt år 

Året 2019 har sannerligen varit ett händelserikt år inom många områden, såväl inom före-

ningslivet, idrotten och kulturen har det varit stor bredd och utbud av aktiviteter. Det har 
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också anordnats en rad välbesökta event som Bollnäsbor och besökare haft möjlighet att 

avnjuta. Rekordmånga personer, hela 20 000, har besökt Träslottet under 2019! Även Gästgi-

vars har varit välbesökt av ca 10 000 personer varav 1 500-2 000 gått guidad tur. 

 

Ett stort arbete för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs 

Året har präglats av ett stort arbete för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs. Allt för att vi 

ska en bra kvalitet i kärnverksamheten, en väl fungerande infrastruktur, ett gott arbets- och 

näringslivsklimat, ett engagerat föreningsliv och för att alla kommundelar har gets möjlighet 

att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Liksom tidigare år ser vi en ökning av nystartande av företag. Etableringen och invigningen 

av hamburgerkedjan McDonald´s var mycket positiv eftersom flera nya arbetstillfällen väl-

komnas. Arbetet med att få statliga jobb till Gävleborg fortskrider givetvis. 

Trots en stark arbetsmarknad och stor efterfrågan på kompetens i flera branscher kan vi ändå 

se att Bollnäs har en något högre arbetslöshet än förra året. För personer i kategorin utrikes-

födda fortsätter dock arbetslösheten att minska. 

Rent invånarmässigt har 1 011 personer flyttat till Bollnäs under året. Antal personer som flyt-

tade härifrån var 1 108 personer. Vi har också ett högt antal nyfödda barn under detta år. Sam-

manräknat minskade kommunens befolkning med 103 personer.  

Flyktingmottagandet har under året varit högre än förväntat, Bollnäs är en av länets kommu-

ner med högst mottagande. 

Bollnäs kommun har också påbörjat ett intensivt arbete med en ny upphandling– och inköps-

organisation. 

 

Under året har vi haft en minskad sjukfrånvaro av kommunens personal, vilket är mycket 

glädjande! 

 

Jag vill rikta ett stort tack 

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

näs - möjligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland! 

Avslutningsvis vill jag framföra att jag delar revisorernas bedömning att vikten att hela tiden 

arbeta med budgetdisciplin i nämnderna och att kommunstyrelsen fortsatt ska vara aktiv i sin 

uppsiktsplikt och samordning för nämnderna. 

 

/Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande 
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2 Kommunens organisation 
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3 Förvaltningsberättelse 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Bollnäs kommun information om förvaltningen av kom-

munen och den kommunala koncernen i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokfö-

ring och redovisning. 

 Händelser av väsentlig betydelse 

• Koncernen redovisar ett positivt resultat på 77 mkr 

• Stor resultatpåverkan till följd av de orealiserade vinsterna i pensionsportföljen (40 

mkr) 

• Under 2019 har flera stora investeringar färdigställts eller påbörjats 

• Minskad sjukfrånvaro 

• Fibernätet finns nu tillgängligt för 96% av kommunens hushåll. 

• Bollnäs Energi fick under 2019 utmärkelse som Sveriges bästa öppna bredbandsnät 

• Avveckling av Inköp Gävleborg 

Under 2019 har kommunen investerat 150 mkr i bland annat två nya förskolor (i Bollnäs och 

Vallsta), nytt resecentrum, badhus i Arbrå, gator och vägar samt Häggesta reningsverk. Inve-

steringsvolymen är hög och kommer att vara hög några år framåt dels för att kommunens fas-

tigheter och vägar måste uppdateras dels ur miljösynpunkt för att främja kollektivt resande. 

För investeringarna i resecentrum och vissa gatuinvesteringar för åren 2020-2026 har kommu-

nen i stadsmiljöavtal beviljats ett bidrag med 48 mkr. 

Gävle kommun beviljades utträde från gemensamma förbundet Inköp Gävleborg per 2019-12-

31. Kvarvarande 9 kommuner har antagit ny förbundsordning och förbundet kommer att fin-

nas kvar så länge det finns aktiva avtal. Från 2020 ska kommunerna i Hälsingland samverka i 

ett nätverk för inköpsfrågor. 

Socialnämndens verksamheter har inte en budget i balans. För att sänka sina kostnader har 

man bland annat under 2019 beslutat och påbörjat avveckling av äldreboendet på Hamrelund. 

I december 2019 sa kommunchefen upp sig. Rekrytering av ny kommunchef pågår under vå-

ren 2020. Biträdande kommunchef är tillförordnad under rekryteringsperioden. 

 Den kommunala koncernen 

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

koncernen och intresse-/uppdragsföretag. Här ingår förutom de bolag som ingår i koncern-

sammanställningen också Kommunalförbundet Hälsingland och Inköp Gävleborg.  

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

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

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

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

Regnsjö. Vid Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraftvärmeblock. Bolaget byg-

ger, 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. Bola-

get bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid Sävstaås avfallsanläggning 

samt vid återvinningscentralen i Edsbyn. 

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

Vatten- och avloppsanläggningar. I uppdraget ingår även ekonomihantering och kundservice 

för VA-abonnenterna. 

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. 

Motivet till att bedriva kommunala verksamheter i bolagsform är att bolagen har större möj-

ligheter att på en öppen marknad utveckla och utöka verksamheten. Syftet är att åstadkomma 

effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över 

den totala kommunala organisationen. 

Motivet till att bedriva verksamhet i kommunalförbund är att skapa samordningsvinster för de 

ingående kommunerna och för att ge möjligheter att erbjuda en modern verksamhet av hög 

kvalitet. 

Bolagen och förbunden leds av politiskt tillsatta styrelser samt av tjänstemannaledning. 

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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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 inte funnit några avvikelser. 

Kommunstyrelsen har även utövat sin uppsiktsplikt över nämnder under året genom månads-

och delårsrapportering där de redovisat resultat och eventuella åtgärdsplaner för en budget i 

balans. 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

Bollnäs kommunkoncern har under de senaste 5 åren redovisat positiva resultat i storleksord-

ningen 75–80 mkr per år. En stor bidragande faktor till de stora överskotten är realisations-

vinster och värdeförändringar i kommunens pensionsportfölj.  År 2016 avviker stort då resul-

tatet blev - 124 mkr. Anledning till det stora underskottet är att kommunen gjorde en pens-

ionsinlösen (försäkrade bort delar av ansvarsförbindelsen för pensioner) omfattande 174 mkr. 

Bollnäs kommuns finansiella ställning är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn tagen 

till totala pensionsförpliktelser) är 26 %. 
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Nivån på investeringarna för Bollnäs kommun har varit mycket hög under 2019. Dessa inve-

steringar har i stor utsträckning finansierats genom att nyttja checkkrediten. De kortfristiga 

skulderna har därmed ökat vilket också har påverkat soliditeten negativt. 

Bollnäs kommunkoncern - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag 

Ekonomiskt resultat för koncernen (belopp i tkr) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat 83 783 -123 861 75 435 76 355 76 688 

Årets resultat, kronor per invånare 3 150 -4 600 2 801 2 829 2 852 

Verksamhetens intäkter 849 144 965 161 974 436 958 709 928 825 

verksamhetens kostnader -2 039 367 -2 448 411 -2 347 506 -2 359 198 -2 379 518 

Skatteintäkter & generella stadsbi-

drag 1 418 331 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 

Nettoinvesteringar 155 839 224 673 218 464 213 130 268 577 

Avskrivningar -136 252 -143 658 -132 095 -139 807 -150 772 

Långfristig skuld 1 349 511 1 314 191 1 263 753 1 251 385 1 262 146 

Långfristig skuld, kronor per invå-

nare 50 745 48 802 46 948 46 363 46 941 

Soliditet i % 40 % 38 % 40 % 41 % 42 % 

Soliditet i % inklusive pensionsför-

pliktelser (ansvarsförbindelse) 16 % 20 % 22 % 24 % 26 % 

Bollnäs kommun- fakta i siffror, 5 år i sammandrag 

Ekonomiskt resultat för kommunen (belopp i tkr) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd 26 594 26 929 26 918 26 991 26 888 

Kommunal skattesats 33,37 33,37 33,37 33,37 33,37 

      

Årets resultat 71 419 -123 828 47 232 52 267 53 791 

Årets resultat, kronor per invånare 2 686 -4 598 1 755 1 936 2 001 

Verksamhetens intäkter 443 330 480 289 466 601 459 559 424 429 

Verksamhetens kostnader -1 758 153 -2 089 824 -1 965 863 -1 983 987 -2 001 997 

Skatteintäkter & generella stadsbi-

drag 1 418 331 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 

Nettoinvesteringar 65 893 134 838 95 438 84 236 151 524 

Avskrivningar -63 148 -69 042 -57 103 -61 176 -68 717 

Långfristig skuld 137 455 111 957 100 431 66 794 59 174 

Långfristig skuld, kronor per invå-

nare 5 357 4 343 3 917 2 660 2 201 

Soliditet i % 66 % 62 % 65 % 66 % 64 % 

Soliditet i % inklusive pensionsför-

pliktelser (ansvarsförbindelse) 24 % 30 % 33 % 36 % 37 % 
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

3.4.1 Omvärldsbevakning 

Svensk och internationell ekonomi 

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

SKR (Sveriges kommuner och regioner) beräknas vi nu komma in i tider med lägre BNP till-

växt och en allt svagare arbetsmarknad. 

Det senaste dryga året har tillväxten i världsekonomin bromsat in. Både tillväxten för global 

BNP och världshandeln påvisar en avmattning. Utsikterna för världsekonomin tyckas vara 

tämligen svaga. Det finns ett flertal oklarheter rörande världshandeln framöver: tullutspel, 

tvister mellan USA och Kina, tvister mellan USA och EU, Coronaviruset samt handelsförut-

sättningarna för Storbritannien när utträdet ur EU blir skarpt. 

Den inhemska efterfrågan i Sverige bedöms under 2020 växa tämligen långsamt till följd av 

dämpade utsikter för investeringar och konsumtion både inom den offentliga sektorn och för 

hushållen. Inte heller beräknas utrikeshandeln ge något större bidrag till den svenska BNP-

tillväxten. Vilket är en skillnad mot 2019 då nettoexporten bidrog i princip till hela ökningen 

av BNP-tillväxten. 

Försvagningen i arbetsmarknaden som börjades märkas redan 2018 antas fortsätta under 2020 

vilket är en följdverkan av den svaga BNP-tillväxten. En svag tillväxt innebär en fortsatt an-

passning av arbetsinsatser och bemanning. En viss nedgång av antalet arbetade timmar och 

antalet sysselsatta personer bedöms därför ske under 2020. 

Bedömningen som SKR gör är att den svenska konjunkturen i slutet av 2020 når det man be-

nämner "mild lågkonjunktur" Med detta menas att BNP samt volymen arbetade timmar ligger 

något under de jämviktsnivåer som uppskattas utgöra ett balanserat konjunkturläge, det vill 

säga varken hög- eller lågkonjunktur. Arbetslösheten antas då också överstiga jämviktsarbets-

lösheten som enligt SKR uppskattas till ca 7%. 

Under 2021 antas lågkonjunkturen, som förutspås uppstå i slutet av 2020, hålla i sig. Under 

2021-2022 antas arbetsmarknaden röra sig från lågkonjunktur till "normalkonjunktur" 

Skatteunderlagstillväxten för åren 2020-2021 bedöms falla realt sett till den lägsta ökningstak-

ten på 10 år. 

 Samhällsekonomin påverkan på Bollnäs 

Enligt de prognoser som gjorts av SKR kommer det att ske en inbromsning av skatteunder-

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

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

het och låg utbildningsnivå är stora utmaningar som kommunen står inför de kommande åren. 
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Skatteintäkter över åren 

 

Skatteintäkterna för Bollnäs 

kommun har haft en god procen-

tuell uppräkning fram till 2016 

men 2017 och 2018 var öknings-

takten lägre. 2019 var det en 

ganska hög ökningstakt men 

2020 är ökningstakten låg p g av 

vikande konjunktur 

2014 höjde Bollnäs kommun 

skatten med 1 krona. Detta gav 

då kommunen ca 45 mkr mer i skatteintäkter. Den kraftigt stigande kurvan mellan åren 2015 

och 2016 är en följd av extra stadsbidrag p g av flyktingsituationen.  

Arbetsmarknad 

Totala arbetslösheten har ökat något i riket under 2019. I Bollnäs har arbetslösheten ökat mer 

än i riket. Ungdomsarbetslösheten har också ökat mer i Bollnäs än rikssnittet under 2019. I ja-

nuari 2020 hade ungdomsarbetslösheten sjunkit en procentenhet jämfört med månaden före, 

men ungdomsarbetslösheten är fortfarande på en betydligt högre nivå än rikssnittet.  

Arbetslösheten för utrikes födda har fortsatt minska i kommunen under 2019. Men arbetslös-

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

 

Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2018 fördelat på män 

och kvinnor. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger Bollnäs kommun under snittet för 

både riket och länet. Denna skillnad är mindre för kvinnor än för män. För förgymnasial ut-

bildning ligger Bollnäs kommun i paritet med länet, men något högre än riket. Kommunen har 

en högre andel bland både män och kvinnor med gymnasial utbildning än länet och riket.  

Öppet arbetslösa

och i program Alla 16-64 år Ungdomar 18-24 år Utrikes födda 16-64 år

31 december (%) 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Bollnäs 13,2% 11,4% 10,3% 11,0% 25,8% 19,4% 16,1% 18,2% 58,5% 51,2% 43,5% 41,0%

Söderhamn 13,4% 11,6% 11,0% 11,6% 22,5% 19,6% 18,1% 18,4% 55,3% 48,1% 42,8% 41,7%

Ovanåker 9,9% 6,5% 6,6% 8,8% 21,2% 15,3% 10,6% 16,8% 63,5% 42,2% 40,5% 38,5%

Ljusdal 10,5% 10,3% 8,5% 9,0% 18,0% 17,0% 13,7% 12,9% 46,6% 41,7% 34,3% 33,4%

Hudiksvall 8,3% 7,5% 6,9% 7,4% 16,7% 14,2% 13,1% 12,9% 30,6% 27,6% 24,8% 25,2%

Gävle 11,4% 10,6% 9,3% 9,9% 18,0% 16,2% 12,0% 12,6% 36,4% 33,7% 30,1% 29,7%

Gävleborgs län 11,4% 10,5% 9,4% 10,1% 20,2% 17,2% 14,2% 14,7% 43,5% 39,3% 34,7% 33,9%

Riket 7,8% 7,5% 7,0% 7,4% 11,5% 10,1% 8,7% 9,2% 22,8% 22,2% 20,0% 19,9%

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften

källa: www.ams.se
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Kommunens befolkning 

Kommunens befolkning har minskat med 103 personer under 2019. För de närmaste åren är 

prognosen ett något minskande invånarantal, men osäkerheten är stor. 

 

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 och 2019. Under 2019 har inflytt-

ningen minskat ytterligare medan utflyttningen är kvar på tidigare års nivåer.   

Antalet födda var 2018 fler än antalet avlidna för första gången sedan 1992. 2019 var antalet 

födda något lägre än 2018, men på en fortsatt hög nivå. Födelsenettot under den senaste tio-

årsperioden är i medeltal ungefär minus 65 per år. Kommande år beräknas de årliga födelsen-

ettona bli minus 50-60 personer. Det krävs då årliga positiva flyttnetton på motsvarande nivå 

för att befolkningen inte ska minska. 2003-2018 har kommunen haft en stabil utveckling av 

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

vecklingen av invånarantalet i kommunen blir framöver är beroende av flyktingtillström-

ningen till Sverige. Utan en kontinuerlig inflyttning från utlandet hade kommunen den senaste 

tioårsperioden minskat invånarantalet med över 100 personer per år. 

Utbildningsnivå för invånare 25-64 år den 31 dec 2018, män och kvinnor.

Utbildningsnivå Bollnäs Gävleborg Sverige

(%) Män Kv Män Kv Män Kvinnor

Förgymnasial 

utbildning 16 11 16 12 13 10

Gymnasial 

utbildning 61 51 57 46 47 39

Eftergymnasial 

utbildning 22 37 26 41 38 49

Uppgift saknas 1 1 1 1 2 2

Totalt 100 100 100 100 100 100

Antal totalt 6 549 6 280 71 050 68 443 2 624 687 2 532 975

Källa: SCB

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

folkmängd 

31/12 26 248 26 193 26 158 26 141 26 394 26 594 26 929 26 918 26 991 26 888

Födda 284 243 262 234 231 276 281 286 327 298

Döda 324 353 320 375 351 357 323 361 300 312

Netto -40 -110 -58 -141 -120 -81 -42 -75 27 -14

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

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

Netto 106 56 21 126 375 275 366 52 45 -97

Justering 7 -1 2 -2 -2 6 11 12 1 8

Befolknings-

förändring 73 -55 -35 -17 253 200 335 -11 73 -103

Källa: SCB
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 Covid-19 

I skrivande stund råder en stor osäkerhet kring coronavirusets spridning och dess effekter på 

samhället. Världsekonomin befinner sig i kris och osäkerheten bland befolkningen är stor.  

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än 

tidigare beräknat. Mycket talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone till-

fälligt, kommer att drabbas hårt av viruset. Detta kommer att medföra att kommunen får 

mindre skatteintäkter och kommunens verksamheter kommer att behöva göra anpassningar. 

För att försöka mildra de negativa effekterna för företagen har regeringen i Sverige tagit fram 

omfattande stödpaket riktade till näringslivet. Det har också aviserats om bidrag till kommu-

ner och regioner för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra smittspridningen.    

Som ett komplement till regeringens insatser har Bollnäs kommun beslutat om ett antal åtgär-

der för att mildra konsekvenserna av minskade intäkter för företagen. Bollnäs kommun erbju-

der följande lättnader till företagen: 

• Förfallodagen på vissa fakturor flyttas fram till 1 september 2020. 

• Möjlighet till anstånd med betalning av markupplåtelser och arrenden. 

• Möjlighet att öppna uteserveringar tidigare. 

• Kortare utbetalningstid till leverantörer. 

I övrigt är Bollnäs kommun välvilliga på att ta fram betalningsplaner till både privatpersoner 

och företag som hör av sig. 

Det är idag omöjligt att göra några exakta prognoser på hur virussmittan kommer att påverka 

ekonomin och samhället. Förutom de ekonomiska riskerna finns det också omfattande verk-

samhetsrisker. Det är därför av yttersta vikt att försöka förhindra att viruset sprider sig inom 

verksamheterna. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tätorter

Bollnäs 12 660 12 702 12 832 12 908 13 094 13 271 13 464 13 577 13 628 13 603

Arbrå 2 190 2 161 2 125 2 140 2 144 2 133 2 170 2 195 2 259 2 286

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

Rengsjö 292 293 278 270 275 270 267 272 266 279

Områden utanför tätort 9 994 9 937 9 836 9 710 9 753 9 750 9 833 9 702 9 658 9 555 p

Kommundelar R

Bollnäs 17 091 17 139 17 192 17 225 17 458 17 617 17 868 17 947 18 010 17 948 O

Arbrå 4 298 4 216 4 175 4 163 4 140 4 116 4 177 4 159 4 211 4 218 G

Hanebo/Kilafors 3 538 3 499 3 477 3 455 3 478 3 543 3 547 3 500 3 479 3 440 N

Rengsjö 1 321 1 331 1 314 1 298 1 318 1 318 1 337 1 312 1 291 1 282 O

S

Totalt 26 248 26 193 26 158 26 141 26 394 26 594 26 929 26 918 26 991 26 888 26 838

Källa: SCB
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Eftersom Bollnäs kommun har avsatt relativt stora belopp till pensionsdepån påverkas både 

värdet av dessa och kommunens resultat i stor utsträckning av utvecklingen på finansmark-

naden. För att minska de negativa effekterna av de världsomfattande börsnedgångarna som 

har varit i inledningen av 2020 har Bollnäs kommun succesivt minskat andelen aktier i pens-

ionsdepån för att istället övergå till mindre riskfyllda ränteplaceringar. 

 

Övrigt 

• År 2019 infördes en ny redovisningslag som gäller för kommuner och regioner. Den 

största påverkan som denna förändring innebär för resultat och ställning är att finansi-

ella placeringar ska redovisas till verkligt värde. Detta leder till att förändringar i 

marknadsvärdet på kommunens finansiella placeringar påverkar resultatet vilket det 

inte har gjort tidigare. År 2019 blev denna påverkan + 39 667 tkr. 

• Under året förändrades skattereglerna för elproduktion i kraftvärmeverk. Det innebär 

att anläggningarna inte får skattereduktion för skattepliktiga bränslen. För Bollnäs 

Energi innebär det en viss kostnadsökning. 

• Avfallsförbränningen har fått ökade kostnader genom att Bollnäs energi måste börja 

köpa utsläppsrätter för koldioxid samt att en skatt på avfallsförbränning börjar gälla 

den 1 april 2020. 
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3.4.2 Risker 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk  enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

Risk för befolknings-

minskning. Minskade in-

täkter från skatter och 

stadsbidrag. Kommunala koncernen 

Översyn av serviceni-

våer, översyn av lokalbe-

hov, samordning inom 

koncernen, interkommu-

nal samverkan 

Ökad arbetslöshet 

Högre arbetslöshet leder 

till ökat resursbehov Kommunala koncernen 

Fokuserar på arbetsmark-

nadsinsatser och vuxen-

utbildning 

Verksamhetsrisk    

Råvaruförsörjning 

En ökad konkurrens på 

framför allt biobränsle-

marknaden Bollnäs Energi AB 

Anläggningarna byggs 

flexibla för att kunna 

elda olika typer av bräns-

len 

Bränder och utsläpp 

Bränder i avfallsupplag 

och annan miljöpåverkan 

genom exempelvis ut-

släpp BORAB 

utveckling av brand-

skyddsrutiner, mottag-

ningskontroller och 

framtagande av kontroll-

program för provtagning. 

Personal 

Oförmåga att upprätt-

hålla planerad beman-

ning. Negativa effekter 

på personal och kvalitet. Kommunala koncernen 

Vikariepooler, Friskvård-

sinsatser, arbetsmiljöut-

bildningar, introdukt-

ionsdagar 

Finansiell risk    

Ränterisk 

Hög skuldsättning bety-

dande kostnadseffekter 

vid ökad räntenivå Kommunala koncernen 

Policy för räntebindning. 

Del av lånestocken ränte-

säkras 

Valutaändring Förbundet har valuta i 

euro p.g.a. deltagande i 

projekt 

Hälsinglands utbild-

ningsförbund 

Försäljning av de euro 

som inte behövs för med-

finansiering i projekten 

Marknadsvärderisk i fi-

nansiella placeringar 

Värdenedgång påverkar 

kommunens långsiktiga 

betalningsförmåga 

Kommunala koncernen begränsningar av risk-

fyllda placeringar 

    

3.4.3 Finansiella risker och riskhantering 

Kommunens finanspolicy som är beslutad av kommunfullmäktige innehåller riktlinjer och 

regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den 

kommunala koncernen. De huvudsakliga riskerna som kommunen och den kommunala kon-

cernen är exponerad för är ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk valutarisk, kredit-och 

marknadsvärdesrisk 

Ränterisk 

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 risken 
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finns att dessa stiger i framtiden. Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncer-

nens räntebärande skulder till 1 190 mkr. Skulden har ökat under året till följd av genomförda 

investeringar. 

Upplåning inom den kommunala koncernen löper på både fast och rörlig ränta. Ränteswappar 

används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneport-

följen. Enligt finanspolicyn ska den externa låneskulden vara strukturerad på ett sådant sätt att 

ränteförfallen sprids över tiden. Skulden ska ha en förfallostruktur som innebär att maximalt 

60 procent av ränteförfallen ligger inom 1 år. Låneportföljen ska ha en genomsnittlig ränte-

bindningstid på mellan 1 och 3 år. Räntebindningstiden för varje enskilt lån får inte överstiga 

10 år. 

Finansieringsrisk 

Enligt finanspolicyn ska den externa skuldportföljen vara strukturerad på ett sådant sätt att lå-

neförfallen sprids över tid. Skulden ska ha en förfallostruktur som innebär att maximalt 60 

procent av kapitalet förfaller inom 1 år. 

Likviditetsrisk 

Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid 

upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätt-

hålls. För att detta ska upprätthållas sker en kontinuerlig likviditetsplanering. 

Valutarisk 

Lån och placeringar ska valutakurssäkras till 100 procent med valutaswappar eller valutater-

miner. Kontrakterade flöden i utländsk valuta som uppgår till ett större belopp än 1 mkr ska 

valutakurssäkras. Avsteg får göras om det är ekonomiskt och riskmässigt fördelaktigt. 

Kredit-och marknadsvärdesrisk 

Enligt finans och placeringspolicy får finansiella placeringar göras i både räntebärande värde-

papper och aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maximalt 65 % av portföljens värde. 

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 15% i 

värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den 

sista dagen varje månad). 

Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna 

agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive 

tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda port-

följens värde från att falla mer än 15%. 

Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att 

i normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt för att maximera förväntad avkastning. 

För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av ka-

pitalet placeras i realränteobligationer. 

3.4.4 Pensioner 

Bollnäs kommun har ett pensionsåtagande uppgående till 924 003 tkr. För att möta kom-

mande pensionsutbetalningar har Bollnäs kommun dels försäkrat bort en del av pensionsför-

bindelsen (233 033 tkr) och dels avsatt medel i en pensionsportfölj. Marknadsvärdet på pens-

ionsportföljen uppgick per 2019-12-31 till 424 262 tkr. Återlånade medel (skillnaden mellan 

förpliktelser och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 213 983 tkr. 
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Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjä-

nade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som re-

dovisas som en ansvarsförbindelse uppgår till 544 666 tkr 

Kommunen följer RKR R10 från rådet för kommunal redovisning gällande värdering och 

upplysning om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 

17. 

  

 

Bollnäs kommun har avsatt kapital för att minska de likviditetsmässiga påfrestningar som 

kommer av framtida åtaganden vad gäller pensionsförpliktelser. Det övergripande målet med 

pensionsmedelsförvaltningen är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar. 

Finansieringen av kommunernas pensionsåtagande har tidigare byggt på tilliten av en ständig 

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

sentligt annorlunda ut. Den offentliga sektorns finansiella problem tillsammans med kom-

mande behovstillväxt på kommunal service innebär att framtida pensionsutbetalningar ytterli-

gare belastar utrymmet för kommunal verksamhet. 

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 

2019-12-31 till 424 Mkr. 

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

Pensionsmedelsförvaltning 2019 

År 2019 var ett starkt år både på den svenska och de globala börserna. Året blev det starkaste 

året sedan 2009 men 35% upp på den svenska börsen och 33% upp globalt. 

Bollnäs kommuns portfölj steg med 12,8% under motsvarande period vilket bör betraktas som 

en god avkastning i förhållande till den relativt låga risken som portföljen har. 

Aktuell portfölj 

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 424 Mkr. Pensionsport-

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

 

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell 

fördelning på olika tillgångsslag. 
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Utveckling jämfört men index 

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index. 

 

  

Bevakning och rapportering 

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg 

& Partners. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden 

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

leva upp till de åtaganden som pensionsfonderingen avser att möta. 

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning innehåller regler för kom-

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

verksamhet och i offentliga verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som kom-

munala bolag och kommunalförbund. Dessutom finns ett balanskrav, som innebär att kommu-
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nens intäkter varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet är en nedre gräns för den eko-

nomiska utvecklingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre 

krav. Bollnäs kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning, samt infört en resultatutjämningsreserv för att kunna utjämna intäkter över tid och däri-

genom möta konjunkturvariationerna. Kommunen ska kunna bygga upp resultatutjämningsre-

serven 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 lågkonjunktur. Införandet av reserven kan ses som ett förtydligande av det övergri-

pande målet om god ekonomisk hushållning som kommunen ska uppfylla. Prognosen de 

kommande åren för skatteintäkterna och generella statsbidrag är osäkra. Med dessa förutsätt-

ningar är det nödvändigt att de ramar som verksamheten tilldelas hålls, så att positiva resultat 

erhålls respektive år. Ett stort ansvar vilar på ansvariga inom förvaltningarna och verksam-

heten. 

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, 2018 och 2019 

avsattes ytterligare 10 miljoner kronor respektive år. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för 

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

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

undvika kostnader för mer omfattande insatser i framtiden. Fonden ska också stimulera till att 

tänka annorlunda, att arbeta mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och me-

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

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 

  2017 2018 2019 

Årets balanskravsresultat inkl medel från sociala 

investeringsfonden  44 835   23 386  23 493 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag  1 568 789   1 592 506  1 649 980 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter & ge-

nerella stadsbidrag.  2,86 %   1,47%  1,42% 

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

är 1,91% 

2. Kommunen ska i huvudsak självfinansiera sina investeringar 

 Målet anses ej uppfyllt då kommunen har använt checkkrediten för att finansiera inve-

steringar. 

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 resul-

tat påverkar investeringsutrymmet i positiv eller negativ riktning, 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Investeringar 78 025 65 893 134 838 95 438 84 236 151 524 337 214 204 450 66 615 53 450 1 271 683 

Avskrivningar 71 164 63 148 69 042 57 103 61 176 61 044 66 918 77 731 81 496 81 835 690 656 

Årets resultat -2 004 71 419 -147 221 47 232 52 596 53 791 12 194 15 785 17 425 19 415 140 632 

Investeringsut-

rymme 69 160 134 567 -78 179 104 335 113 772 114 835 79 112 93 516 98 921 101 250 831 288 

Differens -8 865 68 674 -213 017 8 897 29 536 -36 689 -258 102 -110 934 32 306 47 800 -440 395 

 Målet uppfylls inte 2019. Under en 10-årsperiod är de planerade investeringarna 

440 395 tkr över den maximala investeringsvolymen för att uppnå målet. 

För kommunkoncernen finns följande två finansiella mål: 

1. Kommunkoncernens soliditet ska, mätt över en rullande femårsperiod, uppgå till minst 

40%. 

 Målet anses uppfyllt då den genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren är 41% 

2.  Kommunkoncernen ska uppvisa ett ekonomiskt överskott 

 Målet anses uppfyllt då kommunkoncernen redovisar ett ekonomiskt överskott på 

76 688 tkr 

3.5.1 Kommunkoncernens ekonomi 

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

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

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

nybildade Hälsinglands utbildningsförbund. 

Ekonomiskt resultat för koncernen (tkr) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat 83 783 -123 861 75 435 76 355 76 688 

Årets resultat kronor per invånare 3 150 -4 600 2 801 2 829 2 852 

      

Totala skulder      

Koncernens långfristiga skulder 1 349 511 1 314 191 1 263 753 1 251 385 1 262 146 

Koncernens skulder kronor per invånare 50 745 48 802 46 929 46 358 46 941 

      

soliditet      

Soliditet i % 40% 38% 40% 41 % 42% 

Soliditet i % inklusive pensionsförpliktelser (ansvars-

förbindelse) 16% 20% 22% 24 % 26% 

Koncernresultat 

Koncernen redovisar ett positivt resultat om 76 688 tkr för perioden. De kommunala bolagen 

har gått bra under året och redovisar sammantaget ett resultat på 13 564 tkr. En stor bidra-

gande orsak till koncernens överskott 2019 är att kommunen visar ett positivt resultat på 

53 791 tkr. Anledningen till att kommunen visar ett stort positivt överskott förklaras till stor 

del av ändrade redovisningsprinciper, bl.a. orealiserade vinster i kortfristiga placeringar 

39 667 tkr, lägre kostnader för pensioner än budgeterat och högre skatteintäkter än budgeterat. 
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Det som påverkar koncernens resultat negativt är Hälsinglands utbildningsförbunds under-

skott på 9 330 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. Realisationsvinster och värdeförändringar i pensionsme-

delsförvaltningen har bidragit starkt till de stora överskotten 2017, 2018 och 2019. 

Koncernföretagens resultat efter skatt 5 år 

(tkr) Ägd andel 2015 2016 2017 2018 2019 

Bollnäs Stadshus AB 100% -791 9398 13 476 14 206 11 930 

AB Bollnäs Bostäder 100% 11 875 5 054 2 368 1 460 7 900 

Bollnäs Energi AB 100% -5943 -554 -425 -191 1 131 

Bollnäs Ovanåker Renhåll-

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

 

        1 933 

Helsinge Vatten AB 60% 0 0 0 0 0 

Hälsinglands Utbildnings-

förbund 43% 7067 6 253 -775 -940 

 

-9 330 

 

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 26%. Soliditet vi-

sar 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 vilket resulterar i att både omsättningstillgångarna och an-

svarsförbindelsen minskade. Under 2019 har soliditeten, till följd av det positiva resultatet, 

ökat med 1 procentenhet. 

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 2019-

08-31 

Räntor och bor-

gensavgifter Borgen 2019-08-31 

  Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad   

Kommunen  26 076 135 975  50 581 4 474  1 190 050  

Stadshus AB, 

556792-9962 100%    7 278    70 000 

Bollnäs Bostäder 

AB, 556060-3176 100% 27 556 38 926 31 826   2 263  565 000 

Bollnäs Energi 

AB, 556712-5314 100% 48 188 13 378 12 439   2 180  545 000 

Bollnäs Ovanåker 
Renhållnings AB, 

556223-4863 67% 16 278 5 223 13 594   40  10 050 

Helsinge Vatten 

AB, 556768-2777 60% 23 560 2 399       

Hälsinglands ut-

bildningsförbund, 

222000-3111 43% 66 532 12 289       

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 

Hälsingland är ett räddningsförbund som ägs tillsammans med Ovanåkers och Söderhamns 

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

i Gävleborgs län. 
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3.5.2 Kommunens ekonomi 

 Nyckeltal 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Årets balanskravsresultat i förhållande till 

skatteintäkter & generella stadsbidrag. 1,93% 0,89% 2,86% 1,47% 1,46% 

Verksamhetens intäkter 443 330 480 289 466 601 459 559 424 429 

verksamhetens kostnader -1 758 153 -2 089 824 -1 965 863 -1 983 987 -2 001 997 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag 1 418 331 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 

Rörelsekapital* 363 226 118 687 113 675 155 274 110 782 

Soliditet exl pensionsskuldavsättningar** 66% 62% 65% 66% 64% 

Soliditet inkl. pensionsskuldsavsättning** 24% 30% 33% 36% 37% 

Skuldsättningsgrad*** 43% 50% 43% 40% 44% 

Långfristig skuld kronor per invånare 5 357 4 343 3 917 2 660 2 201 

Eget kapital per invånare 47 304 41 668 43 439 45 349 47 737 

Likviditet**** 189% 126% 129% 137% 122% 

*Rörelsekapital: Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 

**Soliditet: Eget kapital / balansomslutningen 

***Skuldsättningsgrad: skulder / eget kapital 

****Likviditet: omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 

3.5.2.1 Intäkter och kostnader för den kommunala servicen 
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3.5.2.2 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. 

Resultat 

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunen 71 419 -147 221 47 232 52 596 53 791 

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. Detta är också en förklaring till den 

stora ökningen av verksamhetens kostnader under 2016 (se nyckeltal ovan). 

För år 2019 redovisar Bollnäs kommun ett positivt resultat på 53 791 tkr. Det är högre än det 

resultat som budgeterades för perioden (1 195 tkr). Det positiva resultatet förklaras till stor del 

av ändrade redovisningsprinciper, förbättrade skatteintäkter och lägre pensionskostnader än 

budgeterat. Orealiserade vinster i pensionsportföljen påverkar resultatet med 39 667 tkr. 

3.5.2.3 Budgetavvikelse per nämnd 

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

derna redovisar ett underskott med 14 550 tkr mot budget. Av nämnderna är det socialnämn-

den som sticker ut med en stor negativ avvikelse. 

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

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

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

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

verksamhetsberättelse. 
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Budgetavvikelse per nämnd 

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Överförmyndarnämnden  -41   224   11  285 341 

Kommunstyrelsen  -7 341 *   4 048   -1 355  8 364 12 049 

Teknik- och fritidsnämnden  18 051   -2 698   14 202  3 554 -5 908 

Barn- och utbildningsnämnden  7 542   7   335  17 0 

Socialnämnden  318   1 078   -38 353  -16 955 -22 446 

Miljö- och byggnämnden  453   1 506   2 304  2 438 1 361 

Kulturnämnden  -1 525   -382   41  420 55 

Summa exkl. finansen  17 457   3 785   -22 814  1 879 -14 550 

Finansen exkl. orealiserade vinster  43 737   -163 468   62 367  52 171 27 478 

summa exkl. orealiserade vinster  61 194   -159 683   39 553  50 293 12 928 

Orealiserade vinster     39 667 

summa inkl. orealiserade vinster     52 595 

Det positiv resultat 2019 är till stor del på grund av den stora positiva budgetavvikelsen på "fi-

nansen" vilket förklaras av följande: 

•  Ändrade redovisningsprinciper 

•  Högre skatteintäkter än budgeterat 

• Lägre pensionskostnader än budgeterat 

3.5.2.4 Känslighetsanalys 

Bollnäs kommuns känslighet mot omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsana-

lys. Av tabellen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsförändringar påverkar kommu-

nens ekonomi. 

Känslighetsanalys (tkr) Effekt +/- (tkr) 

Löneökning med 1% 11 149 

Prisökning av varor och tjänster med 1% 7 545 

Befolkningsändring, 100 personer 5 500 

Generella stadsbidrag, förändring med 1 % 4 699 

Skattesats, förändring med 1 kr 53 500 

Pensionskostnader, ökning 1 % 931 

Den största förändringen på kommunens intäkter har 1 % förändring av skatteintäkterna där-

efter följer förändring av personalkostnader och kostnader för inköp av varor och tjänster. 

3.5.2.5 Investeringar 

Nettoinvesteringarna för 2019 uppgår till 151 524 tkr. Exkluderas de statliga investeringsbi-

dragen samt försäljningsintäkter så hamnar bruttoinvesteringarna för året på 180 006 tkr. 

De fem största investeringarna under 2019 är ny förskola på Gärdet (26 206 tkr), Bassängre-

novering Arbrå (13 643 tkr), Vallsta FSK Lissgården (11 105 tkr), sanering VA-ledningar (9 

651 tkr) och Häggesta reningsverk (9 092 tkr). 

De stora investeringarna som har gjorts under året och som planeras att genomföras 2020 får 
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påverkan på kommunens likviditet. Under 2019 har detta hanterats genom att checkkrediten 

har nyttjats men under 2020 kommer kommunen behöva ta nya lån. 

(tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar  74 354   60 128  124 427 88 257 84 236 151 524 

3.5.2.6 Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Kommunens egna kapital exklu-

sive ansvarsförbindelsen minskade 

under 2016 på grund av att kom-

munen gjorde en pensionsinlösen. 

Till följd av pensionsinlösen mins-

kade också kommunens ansvars-

förbindelse vilket resulterade i att 

kommunens eget kapital inklusive 

ansvarsförbindelsen förbättrades 

under året. Under 2017, 2018 och 

2019 har det egna kapitalet stärkts 

till följd av positiva resultat samt minskad ansvarsförbindelse för pensioner. 

3.5.2.7 Likviditet 

Likviditet är ett nyckeltal som 

används för att visa kommu-

nens betalningsförmåga på 

kort sikt. Likviditeten per 

2019-12-31 är 122% vilket är 

en minskning jämfört med fö-

regående år (137%). En stor 

bidragande orsak till minsk-

ningen är den höga investe-

ringsvolymen som har lett till 

en högre skuldsättning i kom-

munen. 

Under 2016 sjönk likviditeten ganska kraftigt och den huvudsakliga orsaken 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 kort-

fristiga skulderna på kort sikt 
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3.5.2.8 Soliditet 

Soliditet visar det egna kapitalet 

i förhållande till de totala till-

gångarna. Ju högre soliditet 

desto mindre skulder och därmed 

stabil ekonomi. Resultatutveckl-

ingen och förändringar i värdet 

av tillgångar påverkar solidite-

ten. En oförändrad soliditet pe-

kar på att det 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 redovisningssed och ger en för positiv bild 

av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår kommunens soliditet till 64 pro-

cent medan den verkliga soliditeten uppgår till 37 procent. Kommunens soliditet har under 

året minskat med 2 procentenheter exklusive ansvarsförbindelsen och ökat med 1 procenten-

heter inklusive ansvarsförbindelsen. En stor bidragande orsak till att soliditeten har minkar är 

den ökade skuldsättningen till följd av höga investeringsvolymer. Anledningen till att solidite-

ten inklusive ansvarsfördelningen ökar är för att ansvarsförbindelsen för pensioner fortsätter 

att minska. 

3.5.2.9 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. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorgani-

sation. 

Bollnäs kommun har under de senaste åren uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något 

underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 17 105, vilket 

därmed lever upp till lagens krav. Bollnäs kommun förfogar över en resultatutjämningsreserv 

(RUR) på 68 184 tkr som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. 

Avsättningar till resultatreserven har skett under 2015,2016, 2017 och 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade under 2012,2015, 2016,2018 och 2019 om avsättning till en 

social investeringsfond. 

Nedan redovisas balanskravsutredningen. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur ba-

lanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna 

och att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna då avstämningen görs. Balans-

kravsutredningen börjar med årets resultat enligt resultaträkningen som sedan justeras med 

samtliga realisationsvinster. Sedan finns det möjlighet att återföra realisationsvinster/förluster 

som har uppstått vid avyttring av tillgångar om försäljningen bidrar till en god ekonomisk 

hushållning i framtiden (tex kostnadsbesparingar) Återföring ska också göras av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper. Efter att dessa justeringar har gjorts redovisas ett resultat efter 

balanskravsjusteringar. Om resultatet sedan medger det kan medel avsättas till resultatutjäm-

ningsresen om kommunfullmäktige så beslutar. Alternativt lyfts medel från resultatutjäm-

ningsreserven för att hantera ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar. 
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Utmärkande för 2019 

• Intäkterna justeras för realisationsvinster på 4 818 tkr. 

• Realisationsförluster på 7 799 tkr har återförts. Realisationsförlusten avser försäljning 

av outhyrd lokal vilket kommer att minska kommunens kostnader framöver. 

• Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 39 667 tkr. 

• Avsättning till resultatutjämningsreserv 605 tkr. 

• Avsättning till sociala investeringsfonden 10 000 tkr. 

• Resultatutjämningsreserven har inte nyttjats under året. 

  

  2019 2018 

Årets resultat 53 791 54 724 

- Samtliga realisationsvinster -4 818 -38 133 

+ Realisationsvinster enligt undan-

tagsmöjligheter 

  

+Realisationsförluster enligt un-

dantagsmöjlighet 

7 799 3 150 

+/- Orealiserade vinster och för-

luster i värdepapper 

-39 667  

+/- Återföring av orealiserade 

vinster och förluster i värdepapper 
  

Årets resultat efter balanskravs-

justeringar 
17 105 19 741 

- Reservering av medel till resul-

tatutjämningsreserv 
                                                -605 -3 861 

Användning av medel från resul-

tatutjämningsreserv 
  

BALANSKRAVSRESULTAT 16 500 15 925 

   

Medel från sociala investerings-

fonden 
6 993 3 645 

Medel avsatta till sociala investe-

ringsfonden 
                                               10 000 10 000 

   

Balanskravsunderskott från tidi-

gare år 
0 0 

BALANSKRAVSRESULTAT 

ATT REGLERA 
0 0 

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Bollnäs kommun tillämpar en helhetssyn på ekonomi och verksamhet med balanserat styrkort 

som verktyg och målstyrning som grund. Målstyrning är en av förutsättningarna för ett de-

centraliserat arbetssätt i verksamheter med flera olika, både politiska och administrativa be-

slutsnivåer. 
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Kommunfullmäktiges styrning sker utifrån vision, perspektiv, mål och strategier samt tilldel-

ning av nettobudgetramar till nämnderna. Genom att ange ett antal finansiella mål sätts ra-

marna för hur stor verksamhet som kan bedrivas. 

Till KFs mål antar sedan nämnderna mål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges 

mål och vision. För att skapa en stark koppling mellan politik och verksamhet tar verksamhet-

erna fram framgångsfaktorer för att uppnå nämndmålen. 

Uppföljning av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med målen sker genom att fram-

tagna mätetal och beslutade aktiviteter kontinuerligt följs upp och analyseras. En samlad upp-

följning av samtliga mål sker i samband med delårsbokslut och årsredovisning i kommunens 

styr- och ledningssystem. 

Det ekonomiska målet är överordnat andra mål. Vid konflikter mellan verksamhetsmål och 

resurser sätter sålunda resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Bedöms effekterna för verk-

samheten vara oacceptabla ska nämnderna lyfta frågan till kommunfullmäktige för ställnings-

tagande och eventuell omprioritering. 

Nämnder och bolagsstyrelser har ett fullt ansvar för sin ekonomi och verksamhet sett över ti-

den, vilket innebär att ansvaret inte bara är begränsat till det enskilda budgetåret. 

Den ekonomiska styrningen av bolagen sker genom fastställande av krav i ägardirektiven. Bo-

lagen ska även verka för kommunkoncernens bästa samt enligt kommunfullmäktiges övergri-

pande mål på samma sätt som nämnderna. 

Nämndernas verksamhetsplaner rapporteras till kommunfullmäktige innan budgetårets start 

för att ge en detaljerad bild av hur kommunens nämnder planerar kommande års verksamhet. 

Internkontroll 

För att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande internkontroll 

har kommunfullmäktige beslutat om regler för internkontroll 2019-12-16 §264. Syftet med 

dessa är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande mål uppfylls: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar mm 

Nämnden ska som grund för sin internkontroll genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för 

sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp internkontrol-

len inom sitt verksamhetsområde. 

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

redovisas för kommunstyrelsen. 

Vid delårsbokslut och årsbokslut ska nämnderna rapportera hur uppföljningen av internkon-

trollen har gått. 

Allvarliga brott eller brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrel-

sen. 

Syftet med att omedelbart rapportera brister är att man inom förvaltningen omgående ska 

kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som har uppmärksammats. Brister 

som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. 
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 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga och 

finansiella mål 

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. 

 
Strategi 

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

med kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för kommunens arbete. Ge förutsätt-

ningar 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 kon-

statera 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 sam-

band mellan förväntad kvarvarande livslängd vid 30 års ålder och utbildningsnivå där grup-

per med lägre utbildningsnivå har lägre förväntad livslängd. Kommunens invånare har i 

större utsträckning levnadsvanor som påverkar hälsan negativt än länet och riket. Medellivs-

längden för män och kvinnor skiljer sig lite mellan åren men vissa tendenser kan ses där 

framförallt mäns medellivslängd gradvis ökar. Påverkansfaktorer för hälsan är också in-

komst och möjlighet att delta i samhället. Kvinnors medianinkomst är ca 60 000 kr lägre än 

mäns inom Bollnäs 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 2019 har medborgardialoger och företagarcaféer genomförts där ett varierande antal 

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

kommunens medborgare och näringsidkare som ytterst viktiga. Där möjligheten till vidare-

utveckling av dess upplägg och former ses som nödvändiga. En målgrupp som ibland kan 

vara svår att nå är ungdomarna vilket mynnat ut i ett arbete inom kommunstyrelse för att öka 

ungdomsinflytande, där bla ett ungdomsforum är inplanerat. Målet är att öka kommunikat-

ionen mellan politiker och unga, och samtidigt ge unga människor möjligheten att påverka 

och vara delaktiga i samhällsdebatten. Utvecklingsarbete sker även inom integration genom 

föreningsliv och övrigt civilsamhälle, samt genom att utöka antalet mötesplatser inom kom-

munen. 

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. 

Kulturen är centrala byggstenar i en konstruktiv samhällsutveckling, där aktiviteter genom-

förs utifrån ett jämlikt och inkluderande perspektiv och där Bollnäs kommuns kulturliv bi-

drar till en positiv bild av Bollnäs utåt. 

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 ar-

betet med den nya fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad. 

Arbete pågår kontinuerligt men det är fortfarande lång väg kvar för att hela kommunen ska 
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ha en god folkhälsa och ett utvecklat engagemang bland medborgarna. 

Utveckling, 

välfärd och 

tillväxt 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat 

 
Strategi 

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

integration medför många positiva effekter på individen och samhället. Bättre resultat i 

grundskolan ska prioriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar på byggande av bo-

städer, utveckling av järnväg och vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 

Analys 

 

Bollnäs kommun har under 2019 fortsätt arbeta för en utvecklad infrastruktur, minskad ar-

betslöshet och att öka antalet medborgare och arbetsgivare. 

Där infrastruktursatsningar kan ses utifrån att fastighetsnätet har kompletterats och byggts 

ut. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är i slutfasen och kommunen har 

initierat nya detaljplaner för bostäder, kommunal verksamhet och infrastruktur. Ombyggnat-

ionen av resecentrum är påbörjad och avser skapa gynnsamma pendlingsförbindelser och 

vara en given aktör i frågan om utlokaliseringen av statliga jobb. Kommunen fick även till-

fälle att fira då koncernens energibolag, Bollnäs Energi, utsågs till vinnare av Öppna Nät-

Barometern 2019. 

Antalet arbetsgivare har blivit fler och har under 2019 ökat med 53 företag. En utveckling 

som signalerar om det arbetet som görs för att attrahera, bibehålla och utveckla företag i reg-

ionen har önskad effekt. En grundläggande förutsättning för företagsutveckling är kompe-

tensförsörjning och kommunen kan se en positiv trend inom detta område. Vi ser en utveckl-

ing där allt fler elever blir behöriga till gymnasiet. Från år 2017 där kommunen låg på 76 

procent, till år 2018, 79 procent och nu 2019 till 81 procent. Kommunen kan även se att an-

delen invånare med eftergymnasial utbildning har ökat under 2019. 

Samverkan med högskolor och universitet sker för att framtida utbildningsbehov ska synlig-

göras samt forskning och utveckling. Detta kan bla ses där kommunen samverkar i Vård- 

och omsorgscollege för att påverka utbildningen för att säkrar tillgång till utbildad personal 

men även utifrån ett aktivt arbete för förbättrad samverkan med hälso- och sjukvården, Ar-

betsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Utmaningar ses i och med arbetsförmedlingens reformering. Ungdomsarbetslösheten påver-

kas negativt och NAVET bemannas inte i samma utsträckning som tidigare. Även den totala 

arbetslösheten har ökat i kommunen. 

Ekonomi God ekonomisk hushållning 

 
Strategi 

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

verksamhet och för att ge en så stor nytta som möjligt. De ekonomiska resurserna ska använ-

das optimalt för att driva kommunal kärnverksamhet samt utveckla de kommunala bolagen, 

för att ha utrymme för egenfinansierade investeringar och för att uppnå överskottsmålet. 

 

Analys 

 

40 mkr i orealiserade vinster på värdepappersplaceringar påverkar kommunens resultat posi-

tivt. Exklusive dessa vinster är kommunens resultat ett överskott på 14 mkr som motsvarar 

0,9% av skatter och generella statsbidrag. Verksamheternas resultat är - 15 mkr. 

Självfinansieringsgraden 2019 för kommunens investeringar är 81% inklusive orealiserade 

vinster och 55% exklusive. Detta innebär att kommunen måste låna till investeringar. Under 

2019 har det skett genom utnyttjande av checkkredit. 

Kommunens uppföljning av köptrohet inför avtal har inte kunnat mätas på helår p.g.a. Inköp 
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Gävleborgs avveckling. 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

 
Strategi 

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

munen ska präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom visat förtroende för medarbetar-

nas verksamhetsnära kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande ledarskap tillämpas, 

vilket innebär delaktighet, engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Främja kompe-

tensutveckling. Säkra tillgången på efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lönepo-

licy och kompetensförsörjningsstrategi som genomsyrar organisationen. 

 

Analys 

 

Bollnäs kommun har under perioden 2017 - 2019 en stabil utveckling när det gäller resultat 

från hållbart medarbetarengagemang. Bollnäs kommun har högt resultat jämfört med kom-

muner i länet samt i förhållande till genomsnitt i riket under alla de år som jämförts. 

Arbetssätt 

och processer 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

 
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 koncernnytta. 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 kommuner. Något som kan exemplifieras utifrån satsningen att få statliga verk till 

Bollnäs kommun, nedläggningen av tinget i Söderhamn som backas upp av övriga kommu-

ner i länet. Utöver detta har kommunkoncernen en rad olika samarbetsprojekt både inom 

kommunen och inom regionen. Kan bla ses utifrån att antalet IT-stöd med andra kommuner 

ökar, handlingsplan för digitalisering tillsammans med Söderhamns kommun har arbetats 

fram, arbete för ett gemensamt e-slutarkiv för Hälsingekommunerna där rekryteringsprocess 

pågår för en gemensam e-arkivarie, arbetet internt genom att en kommungemensam värde-

grund är antagen m.m. Arbetet kan dock breddas och inkludera fler kommunöverskridande 

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

Under 2018 och 2019 har mycket kretsat kring hanteringen av Inköpgävleborgs arbete och 

samarbetet med övriga kommuner om en gemensam inköpsorganisation. Samtliga kommu-

ner har nu byggt upp egna inköpsorganisationer vilket kan ses som ett steg bakåt avseende 

samverkan med förbund och andra kommuner. 

Arbetet med att ta fram en kommungemensam värdegrund bidrar både till att vi gemensamt 

har en värdegrund att vila på men tillvägagångssättet att ta fram värdegrunden utgår från att 

samtliga medarbetare ska få möjlighet att kunna påverka dess innehåll. Ett arbetssätt som 

både involverar, aktiverar och gör medarbetarna delaktiga, vilket även gynnar den kom-

mande implementeringsfasen. Glädjande är att Bollnäs kommun nu har en fastställd kom-

munövergripande värdegrund. 

Flera samverkansprojekt pågår, interna såväl som externa. E-tjänsteplattformen är införd och 

antalet klara e-tjänster ökar successivt. Ett tydligare strategiskt grepp kring kommunikation 

har bidragit till en ökad närvaro på sociala medier och en planerad spridning av information 

till våra medborgare nu sker via kommunens nya digitala kommunskylt. 
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Samverkan internt bör ske mer samordnat där kommunstyrelsens uppdrag betonas. Ett ar-

bete pågår där de kommunövergripande processerna kartläggs för att skapa en bättre helhets-

bild som även är förvaltningsövergripande och avser ge både politik och KCL ett systema-

tiskt arbetssätt att styra kommunens prioriteringar och resurser. 

 

 Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Den 31 december 2019 hade Bollnäs kommun totalt 2 413 månadsavlönade medarbetare och 

av dessa hade 2 119 tillsvidareanställning och 294 visstidsanställning. 

Antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning 2 119 motsvaras av 2 066 

tillsvidareanställda årsarbetare. 

Antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning och antalet med visstidsan-

ställning minskade i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Antalet tillsvidareanställ-

ningar minskade med 3 anställningar och visstidsanställningar minskade med 113 visstidsan-

ställningar. 

Bollnäs kommun 2019 Totalt Kvinnor Män 

Totalt antal anställda 2 413 1 893 520 

Tillsvidareanställda 2 119 1 705 414 

Visstidsanställda 294 188 106 

Årsarbetare 2 066 1 659 408 

 

Antal anställda per anställningsform, 3 år 

Bollnäs kommun 2019 2018 2017 

Tillsvidareanställda 2 119 2 122 2 106 

Visstidsanställda 294 431 442 

Totalt antal månads-

avlönade 

2 413 
2 553 2 548 

 

Utöver månadsavlönade medarbetare hade Bollnäs kommun ett antal timavlönade medarbe-

tare som tillsammans arbetade 415 631 timmar under 2019, vilket motsvarar 210 årsarbetare. 

Det är en minskning med 4,2 årsarbetare jämfört med föregående år. 

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

2019. 
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Bollnäs 

kommun 

total Åldersfördelning antal tillsvidare- och visstidsanställda den 31 december 2019 

  0-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65-99 år 

 K  197 368 481 572 255 20 

 M 2 68 101 117 152 66 14 

 

Koncernen 

Bollnäs kommunkoncern hade per 31 december 2019 totalt 3 015 månadsavlönade medarbe-

tare och av dessa hade 2 656 tillsvidareanställning och 359 visstidsanställning. Detta är en 

minskning med 131 medarbetare jämfört med föregående år. I Bollnäs kommun har antalet 

anställda minskat med 140 medan antalet anställda i koncernens företag och förbund har ökat 

något. 

Bollnäs koncern 2019 2018 2017 

Tillsvidareanställda 2 656 2 630 2 619 

Visstidsanställda 359 516 542 

Totalt antalmånadsavlö-

nade 
3 015 3 146 3 161 

Sjukfrånvaro 

År 2019 var den totala sjukfrånvaron 7,4 procent, vilket är en minskning med 0,2 procent 

jämfört med föregående år. Av den totala sjukfrånvaron var 49,6 procent sjukfrånvaro ≥60 da-

gar (långtidssjukfrånvaro), som har minskad jämfört med förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro 

var högre än männens under år 2019, men har minskad med 0,5 procent. Medan männens 

sjukfrånvaro har ökad med 0,83 procent jämfört med år 2018. Lika som förra året hade kvin-

nor i åldersintervallet 50-65 år högst sjukfrånvaro, med 7,82 procent. 

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

Bollnäs Kommun 2019 

Ålder total i % varav > 60 dgr i % 

0-29 7,47 26,43 

30-49 7,14 48,95 

50-65 7,82 56,49 

> 66 2,02 25,39 

Total 7,42 49,55 

Att sjukfrånvaron har minskat under året ses som mycket positivt även om den inom vissa 

verksamheter har ökat. Bidragande faktorer som lyfts fram är: 

• Arbetat aktivt med arbetsmiljö och utbildningsinsatser 

• Arbetar mer aktivt med långtidsfrånvaro tillsammans med personalkontorets rehab-

team och företagshälsovården. 

• Genomför mätningar av arbetsbelastning löpande så att olika insatser kan genomföras 

för att förbättra arbetsmiljön.  

• Ett systemstöd finns i bruk vilket har gjort att möjligheterna att kontinuerligt doku-

mentera och analysera har strukturerats. 
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Rehabilitering 

Rehabteamet fortsätter sitt samarbete med aktörer inom rehabiliteringsprocessen såsom rehab 

koordinatorer, Försäkringskassan och företagshälsovård i form av rehabsamverkan samt re-

habverkstad. På grund av minskning av Arbetsförmedlingens uppdrag ingår de inte längre i 

samverkansarbetet. 

Rehabteamet och berörda HR-konsulter 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 hälsorelaterade frågor. 

I rehabiliteringsarbetet har cheferna stöd av ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg. Sy-

stemet ger signal till chef bl. a när rehabiliteringsutredning ska göras och vid upprepad kort-

tidsfrånvaro. Vid upprepad korttidsfrånvaro genomförs hälsosamtal med stöd av företagshäl-

sovården. 

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. 

Under 2018 implementerades ett datasystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet  i Bollnäs 

kommun. 

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. 

Kompetensförsörjning 

Annonsering och rekrytering av nya medarbetare sker genom ett rekryteringsverktyg. Verkty-

get underlättar och kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen. 

En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram med uppdrag till perso-

nalkontoret att arbeta vidare med tre uppdrag: 

• Belöningar och förmåner 

• Chef och ledarutveckling 
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• Kompetensutveckling och vidareutbildning 

Av olika orsaker har uppdraget Belöningar och förmåner inte påbörjats ännu. 

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. Detta innebär en anställ-

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

eller i annan eftergymnasial utbildning. 

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare har bland annat skett genom deltagande vid 

Torsbergsgymnasiets framtidsmässa och i Framtidsvalets material. Bollnäs kommun har även 

marknadsfört sig genom Studieblocket samt genom Studentnytta. 

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. Bollnäs kommun hade fyra deltagare i den omgång som genomfördes under 2019. 

Introduktion 

Under 2019 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. 

 Förväntad 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 ser ut att, 

efter de senaste årens tillväxt, återgå till en svagt minskad tillväxt. Det kan snabbt ändras uti-

från påverkan av vad som händer i omvärlden. Demografin ser ut som i övriga Sverige, ökat 

antal barn och äldre. Detta kommer att ställa stora krav på verksamheterna för att ställa om ar-

betssätt 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 arbetskraft och nya invånare för att upprätthålla välfärden i kommu-

nens 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 2020. 
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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. På grund av arbetslösheten finns risker att kost-

naderna för försörjningsstöd kommer att öka. Kommunen måste fortsätta, och eventuellt öka, 

sina insatser mot missbruksproblem och våld i nära relationer. 

Inköpsorganisationen kommer att förändras och uppbyggande av nya arbetssätt kommer att 

vara högt prioriterat under 2020. Bollnäs kommun och övriga kommuner i Hälsingland ska 

hitta nya former att samverka för att göra så effektiva och bra upphandlingar som möjligt. Vi 

ska fokusera på att arbeta innovativt så att totalkostnaden minskar samtidigt som vi värnar om 

hållbara och rättssäkra upphandlingar. 

Kommunen är beroende av fortsatt utveckling av infrastrukturen. Bredbandsutbyggnad pågår 

och de sista 4% 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. Kommunen har fått beviljade medel från stadsmiljöavtalet samt an-

nan statlig medfinansiering som möjliggör satsning på förbättrade förutsättningar för kollek-

tivtrafiken. 

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

transporter. Kommunen investerar även i cykelbanor och kollektivtrafik för att få miljövänli-

gare resor. 
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4 Räkenskaper 

 Resultaträkning 
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 Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har 

gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper: 

• Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år 

har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 

11 mkr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anlägg-

ningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte påverkat jämförelsetalen för resul-

taträkningen 2018. 

• Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument. Enligt LKBR ska vissa 

finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har värdet 

på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket har in-

neburit att de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 17 mkr. Under 2018 

har jämförelsetalen i resultaträkningen justerats med den värdenedgång som skedde 

under 2018 med 2,5 mkr. 

Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. 

Övrigt 

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 3 § 11 

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 R 2 från Rådet för Kommunal Redovisning har skatten perio-

diserats och redovisats det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skatteskyldiga. 
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Vid beräkningen av årets skatteintäkter har Sveriges kommuner och landstings decemberpro-

gnos, innevarande år, används. 

Övriga intäkter 

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

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

ningens nyttjandeperiod. 

Kapitalkostnader 

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

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

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

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

utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting medan den affärsmässiga 

räntan utgörs av kommunens genomsnittliga inlåningsränta. För tillgångar med identifierbara 

komponenter som har olika 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, R 4 infördes komponentredovis-

ning för materiella anläggningstillgångar under år 2017. Denna förändring har lett till att kapi-

talkostnaderna har blivit förändrad. En ytterligare konsekvens med övergång till komponent-

redovisning är att flera poster som tidigare har hanterats som underhåll är att se som en rein-

vestering enligt det nya regelverket. 

Omsättningstillgångar (Pensionsfond) 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens för-

valtning regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy för kommunens pensionsfond. I 

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

ränteobligationer med avsikten att behålla realränteobligationerna till förfall. Realränteobli-

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

gången är därmed inte bestående och behöver följaktligen inte skrivas ned (LKBR  kapitel 7 § 
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4). Pensionsportföljen värderas kollektivt till det lägsta av anskaffningsvärdet och försälj-

ningsvärdet. 

Leasing 

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

kommendation R 5 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. 

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 38,33 % 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 R 10 från Rådet för Kommunal Redovisning har värderingen 

av kommunens pensionsförpliktelser gjorts med tillämpning av RIPS 19. 

2016 gjorde kommunen en delinlösen av pensionsskulden om 170 000 tkr inklusive löneskatt. 

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. 
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 Driftredovisning 

  
Nettobudget 

2019 

Nettoutfall 

2019 

Avvikelse 

Budget/Utfall 

Nettoutfall fö-

regående år 

2018 

Avvikelse bud-

get/utfall 2018 

Kommunfullmäktige 

  inkl. partistöd -3 147 -3 373 -226 -3 080 36 

Kommunrevision -1 640 -1 632 8 -1 391 111 

Valnämnd -400 -369 32 -747 -297 

Överförmyndare -4 498 -4 157 341 -4 133 285 

      

Kommunstyrelse -276 322 -264 087 12 235 -255 429 8 514 

      

Teknik- & fritidsnämnd -83 010 -88 918 -5 908 -77 261 3 554 

      

Kulturnämnd -44 323 -44 268 55 -43 150 420 

      

Barn- &  utbildningsnämnd -501 342 -501 342 0 -494 232 17 

      

Socialnämnd -656 183 -678 630 -22 447 -645 890 -16 955 

      

Miljö- & byggnämnd -21 588 -20 227 1 361 -18 785 2 438 

      

Summa exkl. finans -1 592 453 -1 607 003 -14 550 -1 544 097 -1 879 

      

Finans exkl. orealiserade vinster 1 593 648 1 621 126 27 478 1 598 820 52 171 

Summa exkl orealiserade vinster 1 195 14 123 12 928 54 724 50 293 

Orealiserade vinster 0 39 667 39 667 0 0 

summa inkl orealiserade vinster 1 195 53 790 52 595 54 724 50 293 
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 Investeringsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -228 251 -151 524 76 727 -82 634 

Anslutningsavgifter  -1 454 -1 454 -1 183 

Leasing  -336 -336 -1 603 

- per nämnd     

Kommunstyrelse -1 500 0 1 500 -367 

Teknik- och fritidsnämnd -216 784 -147 898 68 886 -75 788 

Kulturnämnd -277 -133 144 -273 

Barn- och utbildningsnämnd -4 000 0 4 000 0 

Socialnämnd -5 000 -1 581 3 419 -4 672 

Miljö- och byggnämnd -690 -122 568 -351 

Större investeringar under året 

Investeringsprojekt Budget 2019 Utfall 2019 

Avvikelse budget/ut-

fall Utfall 2018 

1741 Ny förskola gärdet -44 803 -26 206 18 597 -3 197 

1477 Bassängrenovering Arbrå -16 587 -13 643 2 944 -1 013 

1770 Vallsta FSK Lissgården -22 994 -11 105 11 889 -6 

1553 Sanering VA-ledningar -6 500 -9 651 -3 151 -7 867 

1573Häggesta reningsverk -5 587 -9 092 -3 505 -9 475 

Större investeringar, totalt 5 år 

Investeringsprojekt Budget 2019 Utfall 2019 

Avvikelse budget/ut-

fall 

Utfall 2015-2019 (5 

år) 

1573 Häggesta reningsverk -5 587 -9 092 -3 505 -86 505 

1710-1711 Alirskolan 0 0 0 -46 206 

1741 Ny förskola Gärdet -44 803 -26 206 18 597 -29 404 

1760 Sävsbergskolan 0 0 0 -16 667 

1365 Stadshus/Brotorget 0 0 0 -16 303 

 

  



 

58 

5 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. 

6 Kommunstyrelsen 

 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare 

Förvaltningschef: Bo Wallbäcks 

 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

• Arrangerat bl.a. ungdomsforum, politikerutbildning, trafikantveckan och funktionshin-

dersdagen. 

• Projekt Boskolan och kompetenshöjande utbildning för flyktinghandledare. Fortsatt 

utvecklingsarbete kring samverkan med civilsamhället 

• Intensivt arbete med inköp- och upphandlingsorganisationen och påbörjat projekt om 

förbättrat inköpsarbete i kommunen. Projektarbete för bildandet av inköpssamverkan. 

• Slutförande av flertalet policys, riktlinjer, rutiner och verktyg inom HR-områdena 

kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning, samt arrangerat en halvdag ar-

betsmiljöutbildning för alla politiker. 

• Antagen handlingsplan för besöksnäringen och arbetet med statliga jobb går vidare. 

Kommunen har klättrat 6 placeringar i mätningen företagsklimatet. 

• Varsel på Arbetsförmedlingen. Navet och AKC Långgatan upphörde vid årsskiftet. 

Nya projekt påbörjade, som "Stödjande insatser för Anställbarhet". 

 Styrkort 

6.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Målet är delvis uppnått. 

Kommunstyrelsen har bland annat bidragit genom 

initieringen av ett arbete gällande ungdomsinfly-

tande, vilket ska fortsätta utvecklas framöver. Ett 

första "Ungdomsforum" har genomförts och ett 

andra tillfälle är planerat. I LUPP-undersökningen 

som genomfördes under 2019 visade det på både 

positiva och negativa resultat. Andelen ungdomar 

som upplever möjlighet att föra fram sina åsikter 

till kommunen har ökat från senaste mättillfället, 

2016. Däremot har andelen ungdomar som upple-

ver att de får vara med och bestämma i skolan däre-

mot minskat sedan senaste mättillfället, 2016. Det 

syns en markant skillnad mellan könen för båda 

mätetalen när det gäller upplevelsen att ha möjlig-

het att påverka. 

Det pågår kontinuerligt ett arbete med förebyg-

gande insatser för olika temaföreläsningar, riktade 

projekt och både intern- och extern samverkan för 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

att motverka främlingsfientlighet och rasism. 

Kommunens folkhälsoråd arbetar utifrån kommu-

nens fyra prioriterade områden; delaktighet och in-

flytande i samhället, ekonomiska och sociala förut-

sättningar, barn och ungas uppväxtvillkor och drog-

förebyggande arbete. I samverkansorganet "Styr-

grupp för Folkhälsa och trygghet" samverkar repre-

sentanter i kommunal förvaltning med externa sam-

verkansaktörer som Aleris, Hälsinglands Utbild-

ningsförbund, polisen och friskolor. Under året har 

även flera projekt genomförts i arbetet för att skapa 

en jämställd och jämlik folkhälsa. Högstadieelever 

har exempelvis haft dialog med förtroendevalda för 

att lära sig mer om det arbetet, samt hur Bollnäs 

kommun påverkas av EU. Det har även genomförts 

medborgardialoger under året, med syfte att ut-

veckla Bollnäs kommun genom att få in medbor-

garnas synpunkter. 

Arbetet för god hälsa och engagerade medborgare 

pågår kontinuerligt men det är fortfarande en lång 

väg kvar. 

  

 

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 jämställd och jämlik folkhälsa  

6.3.1.1 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Målet är delvis uppnått. 

Kommunstyrelsen bidrar till fullmäktiges målupp-

fyllelse genom att fortsätta arbeta för en utvecklad 

infrastruktur, minskad arbetslöshet och öka antalet 

medborgare och arbetsgivare. Antalet arbetsgivare 

har bland annat blivit fler och har ökat med 53 före-

tag 2019. Fastighetsnätet kompletteras och byggs 

ut. Även andelen invånare med eftergymnasial ut-

bildning har ökat under 2019. 

Utmaningar ses i och med arbetsförmedlingens re-

formering. Ungdomsarbetslösheten påverkas nega-

tivt och NAVET bemannas inte i samma utsträck-

ning som tidigare. Även den totala arbetslösheten 

har ökat. 

 

Nämndens mål  

Antalet medborgare och arbetsgivare ska bli fler  



 

60 

Nämndens mål  

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  

6.3.2 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Målet är delvis uppnått. 

Kommunstyrelsen håller sig inom tilldelad budget 

och samtliga verksamheter strävar efter en effektiv 

resursanvändning och god samordning. Utveckling 

gällande sjukfrånvaro går åt rätt riktning, där anled-

ningar kan vara många men arbetet med det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet kan vara en och utbild-

ningar inom olika områden en annan. 

Då Inköp Gävleborg är i processen att avvecklas 

har däremot inköpsverksamheten inte haft rätt för-

utsättningar för ett effektivt arbete. Flera organisa-

toriska förändringar kommer ske inom inköpsområ-

det och kommunen har bland annat rekryterat en in-

köpssamordnare. Den nya organisationen kommer 

bygga upp en struktur inom den närmsta framtiden 

för att kunna följa kommunens avtalstrohet. 

 

Nämndens mål  

God ekonomisk framförhållning i förvaltningens verksamheter.  

Inköpsverksamheten är effektiv genom hög köptrohet till tecknade avtal  

Effektiv resursanvändning samt ökad samordning och koncerntänk  

6.3.3 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Målet är delvis uppnått. 

Det har varit ett turbulent år på kommunstyrelseför-

valtningen under delar av 2019. Arbetsmiljöpro-

blem och otydlig organisation på Kommunstyrelse-

kontoret och kommunikation och media har bidra-

git till mycket frustration och samarbetsproblem. 

Många enskilda medarbetare har arbetat och bidra-

git mycket till att ändå kunna upprätthålla bra verk-

samhet på förvaltningen. Under senare delen av 

året har organisationen förändrats och stabiliserats 

men det som krävs framåt är att hålla i förändringen 

och ytterligare utveckla organisation, struktur, en-

gagemang och samarbete. Flera rekryteringar pågår 

för närvarande inom förvaltningen för att säker-

ställa kompetens och att den positiva utvecklingen 

fortsätter. 

Personalkontoret och ekonomienheten är väl funge-
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

rande verksamheter som ytterligare utvecklats un-

der året. I dessa verksamheter pågår ett framgångs-

rikt arbete med kommungemensamma riktlinjer, ru-

tiner och verktyg. Ekonomiadministration och löner 

fungerar effektivt och utvecklas kontinuerligt för 

att säkerställa kvalitet. 

När det gäller kompetensförsörjningen generellt ser 

vi inga problem i dagsläget. 

 

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. 

 

6.3.4 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Målet är uppnått. 

Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllelse, 

bland annat genom en ökad samverkan både inom 

och utom kommunen. Samarbetet mellan Hälsinge-

kommunerna intensifierades genom IT-Hälsingland 

och ett nätverkssamarbete inom inköpsorganisat-

ionen skapades. Arbete pågår även för ett gemen-

samt e-slutarkiv för Hälsingekommunerna och re-

kryteringsprocess pågår för en gemensam e-arkiva-

rie. 

Den gemensamma värdegrunden fastställdes i slutet 

av året och under 2020 ska arbete påbörjas för im-

plementering. 

Medborgarservicen har förbättrats genom införande 

av e-plattformen och ett ökat antal e-tjänster. Anta-

let besök på både hemsida och sociala medier forts-

ätter öka. 

 

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. 
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 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Styrelse -6 276 -6 370 -94 -5 335 

Ekonomikontor m.m. -12 100 -12 373 -273 -11 227 

Kommunstyrelsekontor m.m. -36 877 -36 768 109 -34 716 

Personalkontor -16 517 -15 254 1 263 -15 083 

Arbetsmarknadsenhet -11 295 -11 285 10 -11 400 

Näringslivskontor -4 322 -4 215 107 -3 774 

Flyktingmottagning 0 0 0 0 

Kommunalförbund m.m. -188 935 -177 823 11 112 -173 894 

Summa -276 322 -264 087 12 235 -255 429 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Underskott på ekonomikontor mm beror dels på ökade kostnader för inköpsverksamhet dels 

på ökade kostnader för färdtjänst. 

Överskott på personalkontor beror främst på lägre kostnader än budgeterat för fackliga före-

trädare och feriearbetare. 

Överskott på Kommunalförbund beror i huvudsak på att kommunens kostnader för Hälsing-

lands utbildningsförbund blev lägre än budget. Totalt blev kommunens kostnader för Hälsing-

lands utbildningsförbund ca 11,3 mkr lägre än budget 2019. Kostnaderna för gymnasieverk-

samhet inklusive IKE och skolskjutsar ökade med ca 2,1 % jämfört med året före. 
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 KS oförutsedda behov och sociala investeringsfonden 
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 Investeringsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -1 500 0 1 500 -367 

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten består av 500 tkr för IT-digitalisering, samt 1 000 tkr till oförutsedda in-

vesteringar. Behövde inte nyttjas under 2019. 

 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 3,21 4,58 4,60 

- Varav långtidsfrån-

varo** 

56,55 56,4 57,60 

Sjukfrånvaro för kvin-

nor 

3,59 6,34 6,30 

Sjukfrånvaro för män 2,27 0,81 1,70 

 Analys personalredovisning 

Den totala sjukfrånvaron och sjukfrånvaro för kvinnor är för år 2019 lägre än år 2018 och 

2017. 

Det som utmärker sig särskilt är sjukfrånvaron för män, då den är högre år 2019 än föregå-

ende år. 

Jämfört med Bollnäs kommun totalt har kommunstyrelseförvaltningen en lägre nivå på sjuk-

frånvaro, totalt samt för kvinnor och för män. 

En av orsakerna till att sjukfrånvaron minskat kan vara det arbetsmiljöarbete med utbildnings-

insatser som påbörjats inom förvaltningen under året. Gällande sjukfrånvaro för män kan den 

högre siffran bero på att antalet visstidsanställda män i förvaltningen sjunkit med 60 personer 

från 2018 till 2019. Detta innebär att 1 st. sjukskriven person år 2019 ger ett högre procenttal 

än vad 1 st. sjukskriven person gjorde år 2018. 

 Förväntad utveckling 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsförmedlingens prognos visar på en fortsatt stark arbetsmarknad, dock blir avmattningen 

i ekonomin allt mer tydlig. Samtliga aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsik-

tiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen. I Arbetsförmedlingens regle-

ringsbrev klargörs att fokus är på lokal närvaro och reformeringen av myndigheten. Myndig-

heten ska även säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning. Kom-

munernas roll i arbetsmarknadspolitiken är under utredning. 

Flyktingverksamheten 

Antalet inskrivna i flyktingverksamheten var 2019-12-31, 270 personer, jämfört med 450 st. 

2018/2019. Till och med 2019-12-31 har 101 personer mottagits i kommunen, jämfört med 
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172 st. 2018. Överenskommelsen för 2019 var 5 st., för 2020 är det 10 st. 

Flyktingverksamheten bedriver ett integrationssamarbete i samverkan med bl.a. kommunens 

förvaltningar, föreningar och övriga civilsamhället. Trots ett minskande flyktingmottagande är 

Bollnäs en av länets kommuner med högst mottagande av nyanlända. Verksamhetens huvud-

uppdrag är därför fortfarande relevant. Oktoberprognosen för landet visar ingen ändring sedan 

tidigare prognos. Flyktingmottagande i Bollnäs är högre än vad som förväntats för 2019. 

Kommunstyrelsekontoret och kommunikation 

Arbete pågår för att göra verksamheten mindre sårbar. Verksamheten ska fungera som stöd 

till utveckling av kompetens inom förvaltningarna. Ett flertal kommunövergripande projekt 

har startat och kommer fortsätta. Arbete är påbörjat med att rama in kommunikatörernas upp-

drag. 

Näringsliv och utveckling 

Näringslivsutvecklare har rekryterats och nyföretagarrådgivningen flyttas succesivt över från 

en tjänst till en annan. Två personer arbetar under en period 60 % och rekrytering pågår till 

den näringslivsutvecklare kontoret beviljats medel för. De huvudsakliga arbetsområdena kon-

toret arbetar med kommer bland annat att vara starta och driva företag, landsbygdsutveckling 

samt turismutveckling. 

Ekonomikontor 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande system, rutiner, information etc.  Planering 

för upphandling av nytt ekonomisystem i samverkan med övriga hälsingekommuner är aktu-

ellt de närmsta åren. Kommunens inköpsorganisation kommer under 2020 utökas. Samverkan 

och nätverk formas tillsammans med hälsingekommunerna. Som följd av kommunens inve-

steringsplaner kommer enheten arbeta med skuldplanering och långsiktig finansiering. 

Personalkontor 

Enheten har byggt upp en struktur för HR och löneformerna genom olika styrdokument. Ar-

betsbelastningen har ökat då personalresurser bundits upp för underhåll och utveckling av 

strukturen. Lönesupporten utvecklas kontinuerligt. Inga större utvecklingsarbeten inom en-

heten kommer ske under perioden 2020-2023, med undantag från utvecklingsarbetet gällande 

ledarskap. 
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7 Teknik- och fritidsnämnden 

 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Mats Löwenstein (S) 

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 

 Sammanfattning  händelser av väsentlig betydelse 

Stadsmiljöavtal har beviljats med 48 miljoner kronor för projekt i Bollnäs kommun, varav 24 

miljoner kronor har erhållits under 2019. 

Under året har flera stora investeringsprojekt påbörjats. Bland annat Bollnäs nya Resecent-

rum, ny infart till Bro 4:4, ny förskola gärdet, Vallsta förskola Lissgården, Torsbergsgymnasi-

ets teknikhus, centrumnära parkeringsplatser, utveckling Långnäs och bassängrenovering Ar-

brå sporthall. 

Nya schakt- och grävbestämmelser from 2019-04-29 innebär att kostnader i större utsträck-

ning kommer att tas av respektive ledningsägare. 

En handlingsplan för minskat matsvinn har tagits fram och beslutats under året. 

Ett flertal överbelastningsattacker har skett mot kommunen under året. 
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 Styrkort 

7.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen bedömer 

att nämndens måluppfyllelse inom detta område till 

viss del bidrar till att uppfylla kommunens övergri-

pande mål. Genom förvaltningens arbete inom fri-

tidsverksamheten, där besöksfrekvens under 2019 

har ökat, samt arbeten med tillgänglighetsanpass-

ning, gång- och cykelvägar och grönområden, ges 

medborgarna en stor möjlighet till en meningsfull 

tillvaro och ett aktivt liv. 

 

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  

7.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Teknik- och fritidsnämnden 

Genom förvaltningens arbete och måluppfyllelse 

bidrar nämnden till viss del till det kommunövergri-

pande målet om anpassad infrastruktur. Kravet på 

återhållsamhet för gatuenheten från i våras, har på-

verkat måluppfyllelsen då gatuunderhållet inte kun-

nat utföras enligt plan. 

 

Nämndens mål  

Verksamheterna ska arbeta inkluderande och aktivt arbeta för att bryta normer  

Skapa förutsättning för goda kommunikationer och ökad delaktighet  

7.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden har ett ekonomiskt 

budgetunderskott under 2019. Förutom underskot-

tet på vinterväghållningen, beror större delen av 

detta på extraordinära händelser och kostnader av 

engångskaraktär. Nämnden har dock gjort allt för 

att minimera underskottet genom att tidigt under 

året ställa krav på återhållsamhet inom förvaltning-

ens verksamheter. Verksamheterna har arbetat hårt 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

för att hålla detta. 

 

Nämndens mål  

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget på effektivast möjliga sätt  

7.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen strävar 

efter att vara en attraktiv arbetsgivare med kompe-

tenta och motiverade medarbetare. Hälsofrämjande 

ledarskap ska vara styrande inom chefsgruppen. 

Årets medarbetarenkät påvisar dock försämrat re-

sultat vad gäller motivationen hos medarbetarna 

och kommunen som attraktiv arbetsplats. Förvalt-

ningen har ändå relativt höga, men ändå försämrade 

värden på medarbetarenkäten. Förvaltningen bedö-

mer att man under 2019 till viss del bidrar till att 

uppnå det kommunövergripande målet. 

 

Nämndens mål  

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

utveckling och motivation 
 

7.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen arbetar 

ständigt med samarbete mellan förvaltningar, bolag 

och andra kommuner med koncernnyttan som led-

stjärna. Förvaltningen bedömer att man bidrar med 

stor del till resultatet i kommunens övergripande 

mål. 

 

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 framför 

verksamhetens egen nytta. 
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 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Teknik- och fritidsnämnden -367 -386 -19 -376 

Administrationsenheten -5 291 -4491 800 -3175 

Intern service 0 33 33 144 

Bilpoolen 0 244 244 -211 

Gatuenheten -50 021 -51 049 -1 028 -51 716 

Fastighetsgruppen 9 080 10 054 974 13 847 

IT-enheten -12 190 -12 728 -538 -14 515 

Kostenheten -2 990 -3 952 -962 -2 625 

Fritidsenheten -31 412 -31 633 -221 -30 884 

     

Summa exkl. affärsfast och VA -93 191 -93 908 -717 -89 510 

     

Affärsfastigheter 12 585 8 148 -4 437 12 711 

VA-verksamhet -2 404 -3 159 -755 -463 

     

Summa affärsfast och VA 10 181 4 990 -5 192 12 249 

     

Summa -83 010 -88 918 -5 908 -77 261 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Teknik- och fritidsnämnden redovisar totalt ett budgetunderskott med -5,9 mnkr för år 2019, 

varav skattefinansierad verksamhet utgör -0,7 mnkr och affärsverksamhet -5,2 mnkr. 

Skattefinansierad verksamhet; 

-Gatuenheten; Vinterväghållningen -2,15 mnkr, vilket är något lägre än prognosen i våras tack 

vare den "gynnsamma" vintersäsongen under slutet av 2019. 

-IT-enheten; Ej budgeterad beredskapskostnad IT-enheten 420 tkr. 

-Kostenheten; Hyra för Hamrelunds kök samt engångskostnad pga uppsägning av lokalen 

324 tkr (ingen verksamhet under 2019). 

-Kostenheten; Minskade intäkter från äldreomsorgsverksamheten 504 tkr. 

-Fritidsenheten; "Mötesplats Solrosen" (skateparken) 906 tkr, ofinansierat. 

-Fritidsenheten; Ökade elkostnader med 632 tkr mot 2018. 293 tkr mer än budgeterat 

Affärsverksamhet; 

-Affärsfastigheter; miljösanering infart Bro 4:4, 2,57 mnkr. 

-Affärsfastigheter; underhållsåtgärder och dagvattennätsarbeten. Bedömningen har i samtliga 

fall varit att kostnaderna är nödvändiga för fastigheternas skick och ändamålsenlighet samt att 

den totala kostnaden blivit betydligt högre om inte åtgärderna gjorts i sin helhet. 
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-VA-verksamhet; bland annat ej budgeterad projektledning och programmering för Häggesta-

projektet 1,1 mnkr. 

Inledningen på 2019 innebar stora kostnader för vinterväghållning och ökade elkostnader för 

främst fritidsenheten. Teknik- och fritidsnämnden beslutade därför tidigt under våren om åter-

hållsamhet för att om möjligt hålla budget i balans. Verksamheterna har arbetat hårt för att 

hålla detta. Större delen av årets underskott beror främst på extraordinära händelser och kost-

nader av engångskaraktär. 

 Investeringsredovisning 

Jan- Dec Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -216 784 -147 898 68 886 -75 788 

- varav större investeringsprojekt 

1301- Upprustning gator -7 500 -3 989 3 511  

1321/2- Bollnäs rese-

centrum -7 535 -563,1 6 971,9  

1325- Infart Bro 4:4 -12 000 -7 776 4 224  

1477- Bassängrenove-

ring Arbrå -16 587 -13 643 2 944  

1553- Sanering VA-led-

ningar -6 500 -9 651 -3 151  

1573- Häggesta renings-

verk -5 587 -9 092 -3 505  

1741- Ny förskola Gär-

det -44 803 -26 206 18 597  

1770- Vallsta Förskola -22 994 -11 105 11 889  

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Nettoutfallet inkluderar 24 856 tkr investeringsbidrag från staten och 3 626 tkr i försäljnings-

intäkter. Bruttoinvesteringen uppgår till 176 380 tkr för år 2019. 

Fastighetsgruppen 

Under året har tre stora investeringsprojekt startats: ny förskola gärdet, Vallsta förskola Liss-

gården och Torsberg teknikhus. Projekten kommer avslutas kommande år. Projektet ombygg-

nad Släggan är i projekteringsfas och utförs nästa år. 

Fritidsenheten 

Bassängrenoveringen i Arbrå sporthall pågår och slutförs kommande år. Utvecklingen av el-

priser, med ytterligare ökning kommande år, visar behovet av att fortsätta satsningarna på me-

diebesparande åtgärder för att hålla nere driftkostnaderna. 

Gatuenheten 

Större investeringsprojekt 2019 är Resecentrum, infart Bro 4:4, Storgatan i Arbrå och Lång-

näs. Digitala informationstavlor har satts upp vid Riksväg 83. Bruttoinvesteringen på rese-

centrum är under året 24 803 tkr. 

VA 
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Projekt 1553 sanering VA-ledningar blev drygt 3 Mkr över budget. Totalt har VA-investe-

ringen för Storgatan kostat 6,8 Mkr under året, alltså mer än hela den totala investeringsbud-

geten. Projektet påbörjades under 2019 på grund av beviljat statsbidrag. 

Projekt 1573 Häggesta ombyggnation är nu avslutat. Resultatet är 3,5 Mkr över totalbudge-

tens 94,23 Mkr. Ett krav på 2,23 Mkr har dock ställts mot projektören för extra kostnader som 

uppkommit på grund av felprojekteringar. Detta är ännu inte färdighanterat. 

Tilläggsbudget för investeringar från 2019 till 2020 begärs för totalt 80 301 tkr. 

 Personalredovisning 

Jan-dec 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro 6,05 4,74 4,69 

-varav långtidsfrånvaro 53,20 49,89 55,12 

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,02    6,60    6,06 

Sjukfrånvaro för män 3,49    2,45    2,94 

 Analys personalredovisning 

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat mycket sen 2018, till 6,0 % från 4,74 %. Förvaltningen 

arbetar med de friskfaktorer som finns som stöd i SAM-kalendern. 

 Förväntad utveckling 

Budgetramminskningen 2020 på totalt 4 mnkr avser framförallt gatuenheten vilket leder till 

att gatuunderhållsnivån kommer att sänkas. Det politiska målet om 70-% "bra vägar" år 2023 

kommer att behöva revideras då ambitionsnivån måste sänkas.  

Förvaltningen arbetar med 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. Digitaliseringen kommer även ställa ökade krav på IT-support. 

Övergång till fossilfri fordonsflotta är en framtida utmaning som ställer krav på ekonomin, 

förändrat beteende och innovativa lösningar. 

Under 2020 påbörjas ett antal utredningar om fritidsenhetens verksamheter och anläggningar. 

Fokusområden för kostenheten på 5-års sikt är budget i balans, fortsatt arbete med minskat 

matsvinn, stärka enhetens värden/varumärke, förändra skolmatsalar till skolrestauranger ge-

nom mer tidsanpassade miljöer och anpassning av hur och vad man vill äta. Kostenheten har 

svårt med att bemanna köken med behörig personal då utbildade kockar idag är ett bristyrke. 

Inom intern service är framtidsbedömning svårt att göra, på grund av osäkerheten kring fram-

tida utförare av lokalvård i och med pågående lokalvårdsutredning. 

VA- Under åren 2020-2025 planeras ombyggnationer av bland annat Rengsjö reningsverk, 

Växbo reningsverk samt Hällbo vattenverk. Arbetet för att minimera inläckage av ovidkom-

mande vatten i spillvattennätet och minimera läckor på dricksvattennätet kommer att fortsätta 

under lång tid och är ett viktigt arbete. Genom ledningsnätsåtgärder minskar risken att behöva 
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brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också viktigt i elbesparingshänseende och för att 

inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt. Generellt i hela landet bedöms VA-taxan 

öka, för att möta upp kommande investeringsbehov inom VA-verksamheten. 
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8 Barn- och utbildningsnämnden 

 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Åsa Äng Eriksson 

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 ska inom sitt 

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

bestämt samt föreskrifter i lag eller förordning. 

 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

Nybyggnation av förskolan Pionen på Gärdet i Bollnäs pågår och beräknas vara klar för in-

flyttning under sen våren 2020. Ny förskola i Vallsta, som ersätter nuvarande Lissgården. In-

flyttning sker successivt och beräknas vara helt klart till sommaren 2020. Ny rektor och biträ-

dande rektor har tillsatts på Arbrå/Vallsta skolor. Ny rektor och biträdande rektor har tillsatts 

på Hamre förskoleområde. Rekrytering av rektor till Alirskolan och Björktjära skola pågår. 

Pensionsavgångar och uppsägningar på egen begäran är orsak till rekryteringsbehovet. Ut-

vecklingsinsatsen Samverkan för bästa skola, tillsammans med Skolverket, engagerar våra 

grundskolor på olika sätt. Förskolorna fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet om ledning 

och förskollärarroll. Under 2019 har samtliga tillsynsärenden utom två godkänts av Skolin-

spektionen. Arbrå skola och samtliga fritidshem väntar fortfarande på sina beslut. Ytterligare 

ett antal administrativa processer har digitaliserats under det gångna året.  

 Styrkort 

8.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Våra vårdnadshavare (98,6 procent) anser att deras 

barn är trygga i förskolan. Andelen elever som kän-

ner sig trygga i skolan är 90 procent och inom fri-

tidshemmen 96,6 procent. Det innebär att stor del 

av våra barn/elever är trygga men att det ytterligare 

finns att göra då 1 av 10 känner sig på något sätt 

otrygg i skolmiljön. 

 

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.  
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Nämndens mål  

Medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet.  

8.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Trenden är att allt fler elever blir behöriga till gym-

nasiet. Från år 2017, 76 procent, till år 2018, 79 

procent och nu till 81 procent. Utfallet är på samt-

liga elever i kommunen oavsett huvudman. 

 

Nämndens mål  

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

gymnasiet. 
 

8.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Barn- och utbildningsnämnden har en god ekono-

misk hushållning och en för närvarande ett ekono-

miskt utfall på ram. Inga investeringsmedel har ta-

gits i anspråk under året. Det som är avvikande är 

hur resurseffektiv verksamheten är med parametern 

kostnad per meritpoäng, där Bollnäs ligger över ri-

ket och Landsbygdskommun, ej nära större stad. 

 

Nämndens mål  

Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete.  

En resurseffektiv organisation som främjar barns och elevers måluppfyllelse.  

8.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

 I förskolan har andelen legitimerade förskollärare 

ökat från 52 till 56 procent. Andelen anställda som 

saknar utbildning i förskolan har minskat. För läså-

ret 19/20 har tillströmningen av förskollärare ökat 

men för närvarande finns ingen officiell statistik. 

Förvaltningen arbetar med förankring och delaktig-

het via arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. 

Förvaltningen har hög svarsfrekvens på HME. 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 

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 
 

8.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Enligt skolinspektionens enkät 2019, åk 9, anser 

57% att de är med och påverkar på vilket sätt de 

ska arbeta med uppgifterna. Enligt skolinspektion-

ens enkät för åk 9, anser 45% att de har inflytande. 

En ökning med 5 procentenheter från föregående 

mätning. Enligt enkätsvar har cirka halva verksam-

heterna inom förskolan och grundskolan forum för 

samråd. Samrådet är varierat med antal för 

barn/elever och med föräldrar. 

Vi samverkar med Teknik- och fritidsförvaltningen 

i flera frågor som rör gemensamma uppdrag: 

• Lokalförsörjning med byggnationer av 

förskolorna i Vallsta och Hamreområdet 

samt planeringsarbetet för en samlad F-6 

skola på Ren-området. 

• Minskat matsvinn med samverkan kring 

planering och insatser för att minska mat-

svinnet i kökens hantering, planering av 

serveringsmängder och mat som slängs 

från tallriken. 

Vi samverkar med socialförvaltningen i flera sam-

manhang: 

• Uppdrag om samverkan finns från Läns-

ledning Välfärd som konkretiseras i lokalt 

nätverk mellan skola, socialtjänst och reg-

ion Gävleborgs resurser 

• Samarbete lokalt med socialtjänsten i indi-

vidärenden fungerar fortsatt allt bättre. 

• Samarbete för att utöka och förbättra ti-

diga insatser börjar ta form. 

• Samarbete och samsyn kring hur vi kan ar-

beta med problematisk frånvaro har ökat. 

Vi samverkar med andra kommuner: 

• I Regionalt utvecklingscentrum i X-län 

(RuC X) 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

• I Länsledning Välfärd samt i olika sakfrå-

gor. 

• I nätverk för medarbetare med ansvar för t 

ex elevdatasystem och skolskjuts 

• I skolchefsnätverket 

• Nätverk för verksamhetschefer och elev-

hälsochefer har startats under 2019 

 

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 
 

 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Barn- och utbildningsnämnden -501 342 -501 342 0 -494 232 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Barn- och utbildningsnämndens samlade resultat för 2019 visar en budget i balans. 

Verksamheten fritidshem och grundskola har under året arbetat med att balansera beman-

ningen i förhållande till budget, vilket kommer att fortgå under 2020. Det på enheterna redo-

visade underskottet har balanserats med bland annat mindre personalkostnader och inköp un-

der centrala konton samt statsbidraget Likvärdig skola på 10 mnkr har under 2019 varit en av-

görande insats och finansiering. Statsbidrag från Tillväxtverket på 2,6 mnkr har finansierat in-

satser för nyanlända barn, Öppna förskolan och samverkan mellan Socialförvaltningen och 

Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kvalitetssäkrande åtgärder på 1,1 mnkr inom förskolan fördelades mellan de kommunala och 

fristående förskolorna i förhållande till antal barn. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget, 

med anledning av förändrad demografi inom förskolan, med tre miljoner kronor. Förstärk-

ningen innebar att medel kunde läggas till kontot för utbetalning av nuvarande nivå av peng, 

istället för att reducera pengen för en budget i balans 

 Investeringsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -4 000 0 4 000 0 

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Inga investeringar har genomförts under 2019 som belastar investeringsbudgeten. 
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 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 6,23% 6,99% 6,90% 

- Varav långtidsfrån-

varo** 

42,38% 50,23% 54,12% 

Sjukfrånvaro för kvin-

nor 
6,82% 7,62% 7,58% 

Sjukfrånvaro för män 3,41% 3,78% 2,8% 

 Analys personalredovisning 

Förvaltningen arbetar med långtidsfrånvaron tillsammans med personalkontorets rehabteam. 

Detta har medfört ett aktivare arbete för återgång och avslut, vilket visar sig i en sjunkande 

långtidsfrånvaro i procentenheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har satsat på att minska sjukskrivningstalen inom i huvud-

sak förskolan. Positivt är att verksamheterna förskola och grundskola, där det stora antalet 

kvinnor arbetar, har minskat sin sjukskrivning, både totalt och långtidssjukfrånvaro. 

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

och analysera har strukturerats. 

 Förväntad utveckling 

Framtidsutmaningarna handlar om hållbart och effektivt resursnyttjande. Kompetens, lokaler 

och hälsa är övergripande strategiska områden. Organisering av lärandet, digitalisering av re-

surser för lärande, administration och kommunikation tillsammans med fortsatt fokus på elev-

hälsa och arbetsmiljö är områden som behöver utvecklas mer mot ett hållbart och effektivt re-

sursnyttjande. 

Kompetens: Att säkra tillgången på rektorer inom förskola och skola är en stor utmaning. 

Konkurrensen om legitimerade lärare och ökade kompetenskrav är också en stor utmaning. 

Organisationens kreativa förmåga att förändra organisation, arbetssätt och prioriteringar blir 

avgörande för möjligheten att utföra uppdragen och uppfylla målen. 

Lokaler: Likvärdighet och ändamålsenlighet är, näst efter tillgång till platser, viktiga utveckl-

ingsområden vad gäller våra verksamhetslokaler. Segregation behöver aktivt motverkas och 

elevers inlärning måste ges stöd i bättre utformade lärmiljöer i förskole- och skollokaler. 

Människors hälsa: Det systematiska arbetsmiljöarbetet, elevhälsoarbetet och samverkan mel-

lan olika aktörer är grundförutsättningar för att skapa kultur, miljö och sammanhang där både 

individens och gruppens friskfaktorer stärks och utvecklas, oavsett ålder. Ökande psykisk 

ohälsa i samhället avspeglar sig även i våra verksamheter, medarbetare, barn och elever och 

vårdnadshavare berörs allt oftare av egen eller andras ohälsa. Kartläggning och insatser för 

hemmasittare har intensifierats under hösten 2019 och kommer att utvecklas vidare inför 

2020. Insatser för det kollegiala elevhälsoarbetet och en gemensam syn i förhållningssätt i 

mötet med elever kommer att prioriteras 2020. 

Digitalisering av lärprocesser, kommunikation och administration har nu etablerats i all verk-

samhet. Framtida utmaningar i arbetet med barn och elever blir bland annat tillgänglighet, an-

svar, kreativitet och etik. Ledarskap och didaktik ställs inför nya utmaningar och val som 
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måste göras. Kvaliteten i undervisningen får inte äventyras, inte 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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9 Socialnämnden 

 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 

 Sammanfattning  händelser av väsentlig betydelse 

• Avslutade extratjänster medför ökade kostnader för försörjningsstöd. 

• Kostnadsutvecklingen gällande missbruk och våld oroar och kräver mer resurser 

• Många orosanmälningar på barn och unga. Omprioriteringar görs för att klara hand-

läggningstiderna för utredningar. Inhyrd konsult förstärker. 

• Samtliga HVB-hem är avvecklade 

• Hamrelund är avvecklat 

• Anhörigstödet har genomfört personalneddragningar genom att begränsa antal timmar 

för avlastning 

• Nya chefer har rekryterats till ÄO för att förbättra arbetsförhållanden 

• Säbo har minskat bemanning motsvarande 7 miljoner beroende på indraget stimulans-

bidrag 

• Hemtjänsten har utfört 7 000 timmar mer än samma tid ifjol 

• OF har kö till gruppbostäder, vilket försvårar hemtagning av externa placeringar 

• Införande av välfärdsteknik är högt prioriterat 

• Projektet Trygg hemgång blir permanent verksamhet 

• Korttidsplatser flyttade till Arbrå och platsantal minskat med 2 platser 

• Fler informationsinsatser till allmänheten samt info i sociala medier 

 Styrkort 

9.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Förvaltningen använder evidensbaserade metoder 

för att säkra delaktighet och inflytande för brukare. 

Stor vikt läggs vid innehåll i vardagen för brukare 

inom OF och ÄO. Förvaltningens värdegrund an-

vänds inom alla förvaltningens olika verksamheter. 

Det bedrivs ett aktivt arbete för att tillvarata syn-

punkter och klagomål. 

Vi ser ökade behov hos innevånarna gällande stöd 

från socialtjänsten, ffa gällande personer som är 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

våldsutsatta, missbrukare samt människor drabbade 

av psykisk ohälsa. Det finns idag 24 hemlösa perso-

ner i kommunen. Förvaltningen jobbar med att 

kompetensutveckla och anpassa verksamheten till 

ökade behov samtidigt som vi behöver implemen-

tera nya arbetsmetoder. Ökning av öppenvårdsin-

satser för barn och föräldrar erbjuds, samt kun-

skapsförmedling till allmänheten via öppna föreläs-

ningar. Anhörigstödet har ökat antalet stödgrupper. 

Det förebyggande arbetet behöver intensifieras på 

en kommunövergripande nivå så att vi mer kraft-

fullt tillsammans kan minska sociala problem som 

tenderar att bli kostnader för socialförvaltningen. 

Det handlar om att förebygga alkohol- och drogan-

vändning, minska våldet i samhället, och öka möj-

ligheterna för personer långt från arbetsmarknaden 

att bli självförsörjande. 

Vi ökar informationsspridning till allmänheten via 

sociala medier samt ökar tillgänglighet med digita-

lisering. 

 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för att skapa delaktighet i samhället, känna trygghet och ha inflytande över 

sitt eget liv. 
 

9.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Förvaltningen är aktiv i samarbetet med samord-

ningsförbundet och dess undergrupper för personer 

som behöver koordinerade insatser från olika hu-

vudmän. 

Vi samverkar i Vård- och omsorgscollege för att 

påverka utbildningen så att vi säkrar tillgång till ut-

bildad personal. Samverkan med högskolor och 

universitet gällande framtida utbildningsbehov 

samt forskning och utveckling. 

Nya arbetsmetoder inom försörjningsstöd för att 

bättre kartlägga klienters behov och optimera åtgär-

der. Aktivt arbete för förbättrad samverkan med 

hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. 

Påbörjat samarbete med skolan gällande elever med 

problematisk frånvaro för att komma in tidigare i 

processen med insatser. 

 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för verksamhetsutveckling genom evidensbaserad vård, stöd, skydd och 

omsorg 
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9.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

   

Genom Länsledning kan beslut fattas som gör att vi 

använder gemensamma resurser effektivt. Vi gör 

gemensamma analyser och beslut angående alla de 

nationella inspel som kommer. Istället för att varje 

huvudman ska jobba med alla frågor bildas gemen-

samma arbetsgrupper. 

Socialnämnden strävar efter att bedriva en ända-

målsenlig verksamhet. 

Omfattning av verksamheten är större än tilldelad 

budget. Betydande neddragningar har gjorts inom 

äldreomsorgen. 

Av förvaltningens kostnader utgörs idag endast ca 5 

miljoner av förebyggande insatser. Resterande sva-

rar mot regelverk och medborgarnas rätt till insatser 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen 

och Lagen om stöd och service. Därutöver tillkom-

mer s.k. tvångslagstiftningar, LVU och LVM som 

ofta innebär höga kostnader, men som inte av det 

skälet kan väljas bort. 

De höga sjuktalen är en oönskad kostnad, men visar 

en sjunkande trend. Arbete pågår med att sänka 

sjuktalen; ökad delaktighet för personalen i hem-

tjänsten, deltagande i forskningsprojektet STA-

MINA för särskilda boenden och uppföljning av ar-

betsbelastning för socialsekreterare och chefer och 

stöd för prioriteringar. 

 

Nämndens mål  

Ge förutsättningar för ledning, styrning och uppföljning av verksamheterna.  

9.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Medarbetarenkäten för socialförvaltningen visar på 

mycket goda resultat. Personalen känner till mål för 

verksamheten. Målen är nedbrutna och finns med i 

lönekriterierna. 

I hemtjänstens utvecklingsarbete ges personalen 

större möjligheter att planera det dagliga arbetet. 

STRAMA-projektet i särskilt boende syftar till att 

skapa nya arbetssätt för påverkan vilket ska för-

bättra arbetsmiljön. 

LEAN metoden används inom IFO och har bidragit 

till ökad arbetstrivsel och bättre arbetsmiljö för per-

sonalen. 

Hög andel av personalen har formell kompetens. 

Inom socialchefsgruppen finns ett etablerat samar-

bete med Högskolan i Gävle angående socionom- 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

och sjuksköterskeutbildning. Förvaltningen har 

även samarbetsavtal med Högskolan i Dalarna och 

Mittuniversitetet för socionomstuderande. Att ta 

emot studerande från dessa program innebär en vik-

tig rekryteringsmöjlighet. 

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, socio-

nomer och arbetsterapeuter är betydande. Inom 

dessa grupper råder brist i hela landet. 

Förvaltningen har en kompetensförsörjningsplan. 

Så gott som samtliga funktioner i förvaltningen har 

en dokumenterad mål- och ansvarsbeskrivning som 

tydliggör förväntningar på funktionen och förvänt-

ningar på funktionen och påverkan på lön. 

Förvaltningen är aktiva inom Vård- och omsorgs-

college för att påverka utbildningen och få en god 

rekryteringsbas för framtida personal. Studerande 

med godkända betyg och goda referenser från prak-

tik erbjuds sex månaders provanställning efter av-

slutad utbildning. 

 

Nämndens mål  

Säkerställa både det befintliga och framtidens personalbehov genom strategiskt kompetensför-

sörjningsarbete. 
 

Ge förutsättningar till personalen att skapa en god arbetsmiljö.  

9.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

   

Genom samverkan såväl inom förvaltningen, kom-

munen, regionen och genom omvärldsanalys lär vi 

av varandra och ökar förståelsen. Genom olika 

webbaserade system ökar transparensen och till-

gängligheten för alla, såväl inom förvaltningen som 

genom till exempel samverkanswebben på Region 

Gävleborg. 

Länsledning är ett viktigt forum för dialog och 

samordning av våra gemensamma resurser inom 

välfärdsområdet. Här hanteras de nationella upp-

drag som kommer, utvärderingar av gemensamma 

uppdrag, framtagande av gemensamma överens-

kommelser samt analyser av framtida utmaningar. 

Allt för att med medborgarna i fokus erbjuda hög 

kvalitet och samtidig hushålla med befintliga resur-

ser. 

Inom kommunen behöver förebyggande arbete gäl-

lande folkhälsofrågorna intensifieras. 
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Nämndens mål  

Skapa förutsättningar till en hållbar utveckling genom tidiga och stödjande insatser i samverkan 

med individen och andra aktörer. 
 

 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Socialchef, adm chef & nämnd -30 521 -27 838 2 683 -26 932 

Individ- & familjeomsorg -125 170 -134 298 -9 128 -122 698 

Äldreomsorg -343 366 -353 269 -9 903 -339 265 

Omsorg om pers m funktionsneds -148 165 -149 807 -1 642 -142 089 

Biståndshandläggarenhet -8 736 -8 560 176 -8 611 

Bemanningen -225 -5 045 -4 820 -6 295 

Höghammars elevboende 0 187 187 0 

Summa -656 183 -678 630 -22 447 -645 890 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Det totala resultatet för Socialförvaltningen per december månad visar ett underskott på 

22,4 mkr. 

Väsentliga orsaker till förvaltningens underskott är att: 

• De budgeterade resurserna för försörjningsstöd, placeringar och öppenvård har inte 

täckt behovet under 2019 för Individ- och familjeomsorgen. Institution för vuxna 

missbruk visar en negativ avvikelse mot budget på 5,1 mkr. Försörjningsstödsenheten 

visar ett underskott på 4,1 mkr. 

• Äldreomsorgen visar särskilt boende/korttids ett negativt resultat på 7,2 mkr och hem-

tjänsten minus 1,8 mkr. Enbart Hamrelund visade ett negativt resultat på 7,8 mkr, vil-

ket är den största förklaringen till det negativa resultatet för äldreomsorgen.  

• Bemanningsenhetens underskott på 4,8 mkr orsakas till stor del av att verksamheter 

som köpt tid för ströpass har subventionerats på bekostnad av Bemanningens under-

skott, beroende på ett lågt timpris. Detta underskott skulle dyka upp på andra verksam-

heter inom socialförvaltningen om priset per timme hade varit högre (självkostnads-

pris). 

• För Omsorgen för personer för med funktionsnedsättning visar Personlig assistans 

inom SFB ett underskott på 3,2 mkr. 

Åtgärder för att få en budget i balans: 

• Ny projektanställning som ska arbeta med rehabärenden för att få till stånd arbete med 

en arbetsförmågebedömning, då 75 % av de som uppbär försörjningsstöd och är ar-

betssökande tillhör utsatta grupper och står långt från arbetsmarknaden. 

• Avtal har tecknats med privat HVB för att täcka behovet till mars 2020. 

• Stödboende för ensamkommande är utökad även till svenska ungdomar då inflödet 

minskar. 

• Återsökning av kostnader har sökts från Migrationsverket och beviljats. 
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• Vid missbruksbehandling erbjuds i första hand öppenvård och vårdtider försöks för-

kortas. 

• Ett arbete har påbörjats med att arbeta med "Bostad först". Barnfamiljer erbjuds i stor 

utsträckning öppenvård. 

• Ansöka hos Försäkringskassan om förhöjt timbelopp vad gäller assistansersättningen 

hos de brukare som har assistans dygnet runt. 

 Investeringsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -5 000 -1 581 3 419 -4 672 

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Total investeringsbudget för 2019 är 5 000 tkr. 

Investeringar sker i huvudsak i välfärdsteknologi, datorer och inventarier. 

 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total   sjukfrånvaro* 9,02 9,11 10,10 

- varav 

   långtidsfrånvaro** 
51,60 53,82 59,72 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,68 9,99 11,17 

Sjukfrånvaro män 5,78 4,62 4,59 

 

 Analys personalredovisning 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 9,02 % (jämfört med 9,11 förra året). 

Sjukfrånvaron i hela förvaltningen visar en sakta sjunkande trend de senaste åren. Att före-

bygga sjukfrånvaro och främja god arbetsmiljö är hela tiden aktuella frågor i socialförvalt-

ningen. 

Biståndshandläggarenheten 

Under 2019 har totalt tre personer varit sjukskrivna under en längre period. Ingen korttids-

frånvaro har förekommit i BHE under 2019 utifrån de riktlinjer som finns men däremot för-

kylningar och återkommande vård av barn. 

Individ och familjeomsorg 

Sjukfrånvaron är högre än 2018 men lägre än 2017. Den finns en hög medvetenhet om tyng-

den i arbetsuppgifterna hos ledningen. Arbetstyngdsmätningar görs löpande. Olika insatser 

har genomförts för att förbättra arbetsmiljön. Några långtidssjukskrivningar (flera år) påverkar 

statistiken där rehabinsatser inte givit önskad effekt. 

 

 



 

85 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens chefer arbetar intensivt i rehabiliteringsarbete tillsammans med HR och Fö-

retagshälsovård. Man har kunnat avsluta några långtidssjuka, och det är orsaken till utfallet. 

ÄOs chefer arbetar ständigt med korttidsfrånvaron. 

Omsorg on personer med funktionsnedsättning 

Sjukfrånvaron inom OF har ökat och det är huvudsakligen männen som står för ökningen. OF 

har relativt få män anställda och när flera samtidigt haft långtidssjukskrivningar påverkar det 

resultatet på ett synligt sätt. 

 Förväntad utveckling 

Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade idag och kommer att vara så de närmaste åren. För-

valtningen jobbar med Vård- och omsorgscollege för att säkra tillgång på omvårdnadsperso-

nal i framtiden. 

En kartläggning har gjorts som visar på ökade behov av plats i gruppbostad, LSS. 

En förskjutning av hälso- och sjukvård från sluten- till öppenvård kommer att medföra en 

kostnadsförskjutning från landstingen till kommunerna de närmaste åren. Det handlar om att 

vårdtider blir kortare och att mer avancerad sjukvård nu kan ske i hemmen. Region Gävleborg 

arbetar med införande av Nära vård en omställning som kommer att pågå under många år. 

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av vårdtyngd och kostnader. Utvecklingen av digi-

tala tjänster inom hälso- och sjukvården måste göras i samverkan. 

Förändringar relaterade till LSS-utredningen och nya beslut befaras öka kostnader för kom-

munen. Utvecklingen följs noga. Nya lagförslag är aviserade till början av 2020. 

Utvecklingen inom arbetsmarknad och integration kommer att påverka behov av försörjnings-

stöd. 

Införande av e-tjänster kommer att skapa förutsättningar för att socialsekreterare och bistånds-

handläggare kan förflyttas mot mer värdeskapande arbetsuppgifter istället för administrativa 

sysslor. 

Förändring av Bemmanningsenheten ska göras för att få effektivare personalanvändning och 

bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Behov av insatser för våldsutsatta ökar. Det gäller även missbrukare och hemlösa. Gemen-

samt förebyggande arbete behövs i kommunen, samt införande av nya arbetssätt som involve-

rar annan kommunal verksamhet. Samverkan mellan kommuner och Region Gävleborg disku-

teras för att hitta nya lösningar för missbruk bland unga samt behov av HVB med psykiatri-

kompetens. 

Vi ser ökad efterfrågan på Anhörigstödet. Antalet anhöriggrupper har redan ökat, men ytterli-

gare behov finns. 
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10 Miljö- och byggnämnden 

 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. 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.: 

• Detaljplanering 

• Bygglov/bygganmälan 

• Bostadsanpassningsbidrag 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Livsmedelstillsyn 

• Naturvårdsfrågor 

• Energirådgivning 

 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

• Fördjupad översiktsplan (FÖP) Bollnäs stad 

• Detaljplaner 

• Infrastrukturfrågor 

• Bygg & Miljö 

Arbetet med FÖP för Bollnäs har fortsatt under året och arbetet med motsvarande planer för 

Arbrå och Kilafors har inletts. Sju nya detaljplaner för bl.a. bostäder har antagits under 2019. 

Byggandet av nytt resecentrum i Bollnäs har inletts inom ramen för Stadsmiljöavtalet. Dialog 

pågår med Trafikverket om cirkulationsplats som ersättning för korsningarna vid stadshuset. 

Antalet bostadsanpassningsärenden har minskat. 

Inventering har gjorts av 105 enskilda avlopp. Livsmedelskontroller har inte kunnat genomfö-

ras enligt ursprunglig plan p.g.a. vakant tjänst. Arbete har påbörjats inför sanering av skjutba-

nor belägna på vattentäkterna i Flästa och Glössbo. 

Antalet ansökningar om bygglov och strandskyddsdispens har varit fortsatt högt, även om en 

viss avmattning kunnat märkas i slutet på året. 

Aktuell statistik över inkomna byggärenden och handläggningstider har fortlöpande redovi-

sats på kommunens hemsida. 
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 Styrkort 

10.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Förebyggande åtgärder inom hälsa fortgår enligt 

plan. Detta gäller både luft, buller, livsmedel och 

fysiska miljöer. Stor hänsyn till dessa frågor har ta-

gits vid utformning av nytt resecentrum i Bollnäs. 

Lansering av e-tjänster har påbörjats 

 

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.  

10.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Arbete med fördjupad översiktsplan för Bollnäs 

stad är i slutfasen. Kommunen initierar nya detalj-

planer för bostäder, kommunal verksamhet och in-

frastruktur i god tid innan fysiska åtgärder behöver 

genomföras. Planberedskapen ökar. 

 

Nämndens mål  

Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning.  

Infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra hållbart boende och resande.  

10.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Verksamhetens budgetramar har hållits och 

måluppfyllnaden är hög. Taxor uppdateras årligen 

och avgifter debiteras i anslutning till handläggning 

av aktuellt ärende. Externa projektmedel söks i den 

mån det är möjligt. 
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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.  

10.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Stort intresse för utannonserade tjänster. Låg sjuk-

frånvaro, <2%, och relativt liten personalomsätt-

ning. Bred satsning på såväl kompetenshöjande 

som kompetensbevarande åtgärder. 

 

Nämndens mål  

Förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats.  

Alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet och att de har inflytande över sina 

arbetsuppgifter 
 

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö.  

10.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Arbete pågår med kartläggning och dokumentation 

av verksamhetens processer. Samverkan mellan 

förvaltningarna förekommer men kan utvecklas till 

att bli bättre. Informationen på kommunens hem-

sida hålls uppdaterad och verksamheten håller 

kvällsöppet på torsdagar för ökad tillgänglighet. 

Viss samverkan med grannkommunerna sker. 

 

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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 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Miljö & byggnämnd -21 588 -20 227 1 361 -18 785 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Det ekonomiska resultatet för helår 2019 uppgår till ett överskott med 1 361 051 kr . 

Både intäkter (84%) och kostnader (90%) blev lägre än budgeterat. 

Avvikelsen beror på att utbetalda bidrag för bostadsanpassning och personalkostnaderna blivit 

lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldraledigheter och tjänstle-

digheter. Med anledning av vakanserna har inte all planerad verksamhet kunnat utföras. 

 Investeringsredovisning 

 Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -690 -122 568 -351 

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investering med 122 tkr kr har skett för inköp och licenskostnader av ArcGis-programtillägg 

för att kunna ta fram geokalkyler och planeringar i 3D. 

 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 1,84 1,89 4,31 

- Varav långtidsfrån-

varo** 

0 25,94 33,4 

Sjukfrånvaro för kvin-

nor 

2,25 3,28 7,53 

Sjukfrånvaro för män 1,41 0,70 1,32 

 Analys personalredovisning 

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med 2018 och långtidsfrånvaron har upphört. 

 Förväntad utveckling 

Fokus fortsätter att ligga på ökat bostadsbyggande i kommunen. Planberedskapen behöver bli 

bättre och behov finns av nya detaljplaner för olika typer av bostäder och ytor för handel. Pa-

rallellt 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 omfat-

tande planarbete i området runt resecentrum behöver genomföras. 

Fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors tas fram under 2020 och en aktualitetsför-

klaring av kommunens översiktsplan ska göras under innevarande mandatperiod. 
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Aktörer med elintensiv verksamhet söker platser för nyetablering. Bollnäs kommun ligger bra 

till och genomförd utredning/förstudie av lämpliga platser behöver fullföljas. 

Antalet ansökningar om dispens för strandskydd samt bygglov fortsätter att vara stort och an-

strängningar behövs för att klara rimliga handläggningstider även under högsäsong. Tillsyns-

behovet växer inom både PBL och miljöbalkens område. Genom den förstärkning av bygg-

gruppen som gjorts kan 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 gemen-

samma kommunalförbundet. 
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11 Kulturnämnden 

 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Oskar Myrberg 

Antal ledamöter: 7+7 

Förvaltningschef: Biträdande kommunchef Bo Wallbäcks /Kulturchef Helén Blomqvist 

Kulturnämndens verksamhetsområde innefattar: 

• att svara för kommunal kulturskola. 

• att svara för den samlade biblioteksverksamheten. 

• att svara för fritidsgårdsverksamheten. 

• 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 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. 

  

 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

• Hög press på bibliotekspersonal pga vakanser och projektarbete.  

• Välbesökt regional bokmässa i Bollnäs bibliotek. 

• Inkludering av barnperspektiv i konsthallen genom Alfons Åberg utställning lockade 

många besökare. Sommarutställningen (Mårten Andersson) var välbesökt. 

• Regionalt projekt världsarvspedagogik utvecklades tillsammans med skolor. 

• Fritidsgården har arbetat med att implementerat nya riktlinjer i verksamheten. 

• Ett flertal uppskattade arrangemang av kulturskolan. En regional ungdomsorkester har 
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startat med deltagare från Bollnäs kulturskola. Dialog med skolan om fortsatt möjlig-

het att spela på skoltid 

• Uppskattade sommarlovsaktiviteter på flera platser runt om i kommunen, inkl Träslot-

tet. 

• Brett och stort utbud på kulturhuset scener. Högt tryck på konferensbokningar. 

 Styrkort 

11.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Alla kulturenhetens verksamheter har uppgifter 

inom målområdet. Genom olika arbetssätt och akti-

viteter bidrar kulturenheten till meningsfulla aktivi-

teter, jämlika möjligheter till delaktighet och inklu-

dering. Kulturenhetens verksamheter är självklara 

byggstenar i en konstruktiv samhällsutveckling. 

 

Nämndens mål  

Ha ett kulturellt utbud som är angeläget och utmanande, riktat till alla invånare.  

Prioritera kulturell- och fritidsgårdsverksamhet för barn och unga i hela kommunen.  

Skapa möjligheter för kulturellt utbud och kulturella aktiviteter i hela kommunen  

11.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

 Kulturenheten skapar förutsättningar för bildning, 

lust till lärande och utveckling genom alla verksam-

heter, även i nära samverkan med skola och för-

skola. Kulturskolan bidrar till kunskapsmålen ge-

nom kulturella/estetiska lärprocesser i för- och 

grundskola. Biblioteken arbetar med barn och unga 

i nära samverkan med skola, förskola, BVC, logo-

peder med flera. Inkludering från yngsta barn/bebi-

sar till äldre på särskilda boenden, inklusive 

barn/unga med funktionsvariationer. Kulturenhet-

ens arrangemang bidrar positivt till lokal handel 

och det lokala näringslivet, såsom restauranger, af-

färer, hotell mm. 

 

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.  
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11.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Kulturnämnden visar en budget i balans för bud-

getår 2019. 

 

Nämndens mål  

Budget i balans  

11.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Fortsatta svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrup-

per, såsom t.ex. bibliotekarier och kulturskolelä-

rare. Aktivt arbete med att lyfta löner för svårrekry-

terade grupper har pågått och gett resultat. Nya ruti-

ner för samverkan och utveckling av bland annat 

APT-former för ökat medarbetarinflytande har på-

börjats under året och det arbetet fortsätter kontinu-

erligt. Omorganisation och kartläggning av ett par 

verksamheter bidrar till tydligare uppdrag och för-

utsättningar för långsiktig strategisk utveckling av 

kulturenhetens verksamheter. Arbete med organisa-

torisk och social arbetsmiljö genom bland annat 

deltagande i FoU-projektet STAMINA. 

 

Nämndens mål  

Möjliggöra en attraktiv och hälsosam arbetsplats.  

11.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Samverkan inom koncernen, bland annat i form av 

interna tjänsteköp och bidrag till internutbildning 

av medarbetare. Löpande samverkan med flera för-

valtningar har utvecklats under året. Även regional 

samverkan för flera verksamheter bidrar till bättre 

service och effektivitet. Bland annat kulturskolans 

personal- och instrumentsamverkan med Söder-

hamn och Ovanåker, och Bibliotekens regionala 

HelGe-samverkan. 
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Nämndens mål  

Fortsatt samverkan externt och internt.  

 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Kulturkontor o Nämnd -4 275 -3 794 481 -5 610 

Kulturhus Turism o Världsarv -12 429 -13 239 -810 -11 894 

Bibliotek o Museum -9 896 -9 411 485 -9 071 

Kulturskola o Konsthall -12 308 -12 551 -243 -11 063 

Fritidsgårdar -5 415 -5 273 142 -5 512 

Summa -44 323 -44 268 55 -43 150 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Vid bokslutet 2019 har kulturen i sin helhet en budget i balans. 

Kulturkontoret och nämndens överskottet beror främst på att kulturkontoret har haft mindre 

verksamhetskostnader än budgeterat. 

Kulturhus, Turism och Världsarv har ett underskott som beror på högre kostnader än budgete-

rat för löner, produktioner, hyror/ underhåll samt kostnader för att ersätta stulen elektronikut-

rustning och inköp av möbler. 

Bibliotek och Museum har ett överskott som främst beror på lägre lönekostnader och lägre 

media inköp än budgeterat. 

Kulturskolan och Konsthall har ett underskott som beror på högre lönekostnader än budgete-

rat på kulturskolan. Detta brukar täckas upp av försäljning av lärartjänster men kulturskolan 

har minskad andel försäljning av tjänster år 2019. 

Fritidsgårdarna har ett överskott som beror på lägre lokalkostnader och lönekostnader än bud-

geterat. 

 Investeringsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Budget/Ut-

fall 
Utfall 2018 

Investeringar totalt -277 -133,2 143,8 -272,6 

 Kommentarer till investeringsredovisning 

Glaskonferens (Wilheminas kupé) i foajé vid stora scenen är färdigställd. 

Arbetet med att utveckla utställningen Bollnässtaden har påbörjats och kvarstående investe-

ringsbudget är 163 tkr. 
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 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 4.95 % 5.84 % 4.42 % 

- Varav långtidsfrån-

varo** 

68.96 % 63.06 % 79.94 % 

Sjukfrånvaro för kvin-

nor 
6.09 % 8.52 % 6.14 % 

Sjukfrånvaro för män 3.91 % 2.95 % 2.41 % 

 Analys personalredovisning 

Kulturnämndens sjukfrånvaro 2019 (4,95%) var lägre än totalen för Bollnäs kommun (7,42%) 

men delen långtidsfrånvaro har varit högre för kulturnämnden (68,96%) jämfört med totalen 

för Bollnäs kommun (49,55%). Den totala sjukfrånvaron har under motsvarande period sedan 

2016 varierat mellan 4.34% som lägst och 6.07% som högst. Detta påvisar en förhållandevis 

stabil miljö. Värt att beakta är att då Kulturnämnden har relativt få anställda syns ett fåtal indi-

viders sjukfrånvaro tydligt i statistiken. 

 Förväntad utveckling 

Efter Kulturkrogens konkurs arbetar teknik-, service- och fritidsförvaltningen med att hitta en 

ny restauratör till kulturhuset. Kulturenheten har lämnat in synpunkter och behov på en fram-

tida restauratör. För ett levande kulturkvarter är en restauratör en vital del. 

Kulturenhetens arbete med att ta fram en kulturgaranti för kommunens invånare är i uppstarts-

skede (Bollnäs är även pilotkommun för Region Gävleborgs regionala kulturgaranti). Barn 

och unga är prioriterade målgrupper. Det finns en ömsesidig vilja att samordna skolans hand-

lingsplaner med kulturenhetens arbete med kulturgaranti, men det saknas idag forum för lö-

pande dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturenheten. 

Ett arbete med att säkerställa en långsiktighet för chefspositionen för fritidsgårdsverksam-

heten och Gumpels pågår. 

Fortsatta köer till kulturskolan, bl.a. på piano, sång och gitarr. Kulturskolan har hanterat detta 

via gruppundervisning, men utvärdering har visat att det inte är optimalt för eleverna. Genom 

externa projektmedel från Kulturrådet genomförs en breddning av kulturskolans verksamhet, 

riktad till yngre, barn/unga med funktionsvariation och äldre på särskilda boenden. Planerade 

pensionsavgångar utmanar verksamheten, då musikpedagoger är svårrekryterade. 

Kulturskolan har tappat intäkter i och med att HUFB och Hälsingegymnasiet har slutat köpa 

tjänst. Kulturnämnden hyr danslokalen på Heden med en subventionerad hyra till 2020-06-31 

i syfte att möjliggöra dans för föreningar och kulturskolan. Dialog pågår för att undersöka 

möjligheter att fortsatt nyttja danslokalen. 

Biblioteket har svårighet att rekrytera behörig personal och har haft stora utmaningar med va-

kanser och sjukskrivningar. Det finns starka önskemål från allmänheten för en bibehållen och 

ökad bemanning av biblioteken i Arbrå och Kilafors. 

Kulturhusets kapacitet och profession medför att det finns naturliga förväntningar på kulturen-

hetens utbud, från både invånare och besökare i kommunen. Kulturenhetens verksamheter bi-

drar till att locka både tillfälliga besökare och till nyetablering i kommunen. 
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Arbetsmiljöarbetet med STAMINA-projektet fortsätter och följs upp i APT-arbetet, samt in-

kluderas i SAM-kalendern. 

Reducerade arbetsmarknadsåtgärder i form av "extraarbetare", blir kännbar för kulturenheten. 

Extraarbetare har varit kompletterande resurser i bibliotek, kulturhusservice och fritidsgårdar. 
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12 Överförmyndarnämnden 

 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Britt-Inger Dobbrown 

Antal ledamöter: 5 ordinarie + 5 ersättare 

Förvaltningschef: Bo Wallbäcks 

Tillsyn i överförmyndarfrågor (god man, förvaltare, förmyndare och god man för ensamkom-

mande barn). Är även rådgivande och beslutande i dessa frågor. 

 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

Jobbar med säkerhetsaspekten avseende ökade hot om våld mot enheten/medarbetare tillsam-

mans med KS-kontoret, personalkontoret och KFH. 

Arbetet med att se över nya ändamålsenliga lokaler påbörjades under våren och fortsätter i di-

alog under hösten. Prognos på flytt i juni 2020. 

Under våren har det upphandlats, konverterats och utbildats i ett nytt ärendehanteringssystem 

som gick live i juni 2019. Under hösten ses rutiner över och skrivs om utifrån byte av ärende-

hanteringssystemet. 

Jobbar med OSA under året med fackförbundet Vision, företagshälsovård och personalkon-

toret. 

Upphandling handledning påbörjad i november. Medel för ytterligare en tjänst beviljades till 

2020. 

 Styrkort 

12.3.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God folkhälsa och engagerade medborgare. 

Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter, få en god service vid kontakt med kom-

munala verksamheter samt uppleva förtroende för 

kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invå-

nare att delta och påverka. Känna tillit till varandra 

och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika 

och dopning. 

 Utifrån att de som behöver hjälp av god man eller 

förvaltare får det och att vår tillsyn bedrivs rättssä-

kert är det största bidraget till fullmäktiges mål. Att 

sedan sprida kunskap inom området är också något 

vi försöker göra på flertalet sätt. Tänket är att kun-

skap kan skapa högre engagemang för ämnet.  

 

Nämndens mål  

Öka medborgarnas kunskap om gode mäns och förvaltares uppdrag.  

12.3.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre ut-

bildning och gott företagsklimat 

Fler människor ska få möjlighet till egen försörj-

 Innovativt har vi sedan flertalet år fått medverka i 

tingsrättsförhandlingar via videolänk. Något vi 

värnar om att få behålla år från år då det sparat 

många resor till Hudiksvall. Vi har också under 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

ning genom arbete eller utbildning. Bättre integrat-

ion medför många positiva effekter på individen 

och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska pri-

oriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar 

på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och 

vägnät samt bredbandsutbyggnad. 

året bytt ärendehanteringssystem. Ett system som 

är mer utbyggt för digital hantering av handlingar. 

Även nämndarbetet är helt digitaliserat (så när som 

på protokollen) vilket minskat pappershanteringen 

avsevärt. 

Att våra ställföreträdare får utbildning och är kom-

petenta i sitt uppdrag är något vi dagligen strävar 

efter. Även om det inte är det fullmäktiges mål 

kanske i första hand syftar till så är det överför-

myndarens bidrag. 

 

Nämndens mål  

Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträdare.  

Nämnden ska sträva efter minskad miljöbelastning inom verksamheten.  

12.3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

God ekonomisk hushållning 

En ekonomi i balans är en förutsättning för kom-

munens 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. 

 Medarbetarna känner sig insatta i ekonomi och 

verksamhetsstyrningen vilket ger ett gemensamt 

ekonomiskt tänk. Information avseende vem som 

betalar arvode till ställföreträdarna och varför infor-

meras tydligt. Medarbetarna håller sig till riktlinjer 

och Tingsrätten har prövat frågan ett par ggr och i 

samtliga beslutat till Överförmyndarens fördel. 

 

Nämndens mål  

Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning  

12.3.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och mo-

tiverade medarbetare 

Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för 

att kunna utföra sina uppdrag väl. Kommunen ska 

präglas av ett ledarskap baserat på tillit. Genom vi-

sat förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära 

kompetens ska kvaliteten öka. Ett hälsofrämjande 

ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, en-

gagemang, jämställdhet och ansvarstagande. 

Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på 

efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lö-

nepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som 

genomsyrar organisationen. 

 Delaktigheten och engagemanget på enheten är 

väldigt högt från samtliga medarbetare. Kompe-

tensutveckling sker kontinuerligt ordinarie verk-

samhet. Utöver det träffar vi länskollegorna för in-

formationsutbyte samt försöker delta på de två år-

liga utbildningar som finns för överförmyndarna i 

landet. 
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Nämndens mål  

Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över sina arbetsuppgifter.  

Överförmyndarenheten uppfattas som en attraktiv arbetsplats.  

12.3.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi  Analys 

Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

Kommunens arbete ska bedrivas effektivt och 

skapa handlingsutrymme för att utforma och an-

passa verksamheten efter medborgarnas behov. 

Skapa förståelse för varandras arbete och kompe-

tenser och samverka mellan förvaltningar, verk-

samheter, förbund, bolag och politik för en ökad 

koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka 

med andra kommuner för att dra lärdomar av deras 

arbete och utveckling. 

 Verksamheten jobbar ständigt med att anpassa be-

dömningar och beslut så att samhällets nya förut-

sättningar kan ställas i förhållande till gällande 

lagstiftning.  

Delaktighet och effektivisering är av högsta vikt i 

en verksamhet som vår där arbetsbelastningen är 

hög och besluten som tas har direkt inverkan på 

våra medborgare. Vi samverkar med våra kollegor 

i länet vad gäller frågor av både mindre och större 

karaktär. 

 

Nämndens mål  

Ärenden handläggs effektivt och rättssäkert.  

 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2019 Utfall 2019 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2018 

Överförmyndarenheten -2 196 -1 905,8 290,2 -1 656,3 

Ensamkommande flyktingbarn 0 -120,4 -120,4 -376 

Överförmyndare -2 302 -2 131,2 170,8 -1 932,4 

Enhet för ensamkommande flyktingbarn 0 0 0 -168 

Summa -4 498 -4 157 341 -4 133 

 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Enheten slutar i det stora hela med ett överskott. Upphandlingen av nya ärendehanteringssy-

stemet blev billigare än beräknat. 

Kostnaden för ensamkommande barn slutar på -120 tkr vilket är något högre än prognostiserat 

men inte oväntat då vi inte kan påverka inflödet av barn, även om de är få. 

Kostnaden för arvoden är något lägre än erhållen budget. Denna marginal behövs då denna 

del av budgeten aldrig går att prognostisera då det är reglerat i lag vem som betalar arvodet, 

dvs huvudman eller kommun vilket varierar utifrån vilka ärenden vi har under året. 

 Personalredovisning 

  2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 10,02 17,31 9,84 

- Varav långtidsfrån-

varo** 

59,29 88,44 22,48 
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 Analys personalredovisning 

Anledningen till att den procentuella sjukfrånvaron varierar så kraftigt är för att det är en liten grupp 

personer. En redovisning av fördelningen mellan män och kvinnor görs inte på grund av liten arbets-

grupp. 

 Förväntad utveckling 

Antalet godmanskap och förvaltarskap tenderar att öka för varje år både vad gäller antal och 

svårighetsgrad, dvs stödet som behövs är mer omfattande än tidigare. Detta ställer högre krav 

på ställföreträdare som är ideella krafter i samhället vilket i sin tur ställer högre krav på över-

förmyndaren vad gäller tillsyn men även i utbildning och rekrytering. En större del av befolk-

ningen kommer vara 80+ samtidigt som den psykiska ohälsan tenderar att öka. Även kom-

plexiteten i och runt ärendena har ökat de senaste åren, varje ärende kräver både mer tid och 

kompetens. 

Det blir utifrån samhällets utveckling också svårare och svårare att rekrytera ställföreträdare 

men en svår rekrytering vad gäller personal till enheten föreligger också. 

Vid regeringssammanträdet 18 juli 2019 beslutades i ett kommittédirektiv att en utredare 

skulle tillsättas för att se över reglerna om gode män och förvaltare. Syftar bl.a. till att för-

bättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa 

upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om 

att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får 

den hjälp och det stöd som behövs. 

Prognosen för antalet asylsökande ensamkommande barn för 2020 kvarstår på majprognosens 

bedömningar med ett planeringsantagande på 1 500 för landet. 

Lagstiftningen avseende framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017. 17 kap Anhörigas behö-

righet att rättshandla i vissa fall trädde i kraft 1 juli 2017. Detta ger även tillägg/ändringar i 

andra § i Föräldrabalken. Väntar här på hur det kan påverka Överförmyndarens verksamhet 

och vilken "beredskap" och rutiner (finns men inte prövade än) som ska revideras för detta. 

Kravet på inrapportering av statistik till Länsstyrelsen samt det nya regelverk för behandling 

av personuppgifter som trädde i kraft maj 2018 ställer andra krav på överförmyndarens ären-

dehanteringssystem, var på detta kräver uppdateringar för att möta dessa. 

Hot om våld blir en större dal av enhetens vardag. Hur hanterar vi denna nya "trend"? 
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13 Koncernföretag 

14 AB Bollnäs bostäder 

 Verksamhet 

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. 

 Händelser av väsentlig betydelse 

• Bollnäs Bostäder redovisar för år 2019 en vinst på 18,8 före och 7,9 mkr efter bok-

slutsdispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 255,2 mkr. 

• De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 

67,8 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 63,3 mkr och inventarier för 4,5 mkr. 

• Inför 2019 har Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen träffat ett avtal om att hy-

rorna för bostäder och lokaler höjts med 1,4 % från och med 1 januari. Garage, carpor-

tar och parkeringsplatser har höjts med 10 kronor per månad. 

• Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månads-

hyra per år. Nämnd hyresrabatt har funnits i tio år och för 2019 utgjorde den ca 430 tkr 

fördelad på 224 hyresgäster. 

• Vakanserna per 31 december var 64 lägenheter vilket motsvarar 1,63 % av beståndet. 

Det är en ökning av vakansgraden jämfört med året innan. Den beror bland annat på 

att hyresgäster som kommunens socialtjänst har sagt upp ett antal lägenheter under 

året. En del av de vakanta lägenheterna har varit tomställda på grund av reparationer 

av skador. I Kilafors och Arbrå finns lediga lägenheter för direktuthyrning och i Boll-

näs är det måttlig till lång väntetid beroende på läge och område. 

• Det som tidigare varit ett polishus har under våren 2019 börjat renoverats till fyra lä-

genheter med inflyttning 1 februari 2020. 

• En tidigare lokal på gamla Hamrelund har renoverats och hyrs ut idag som studentlä-

genheter. Även en lokal på Blomkransen har renoverats till en lägenhet. 

• Bolagets affärsplan revideras kontinuerligt och en ny för 2020 är framtagen och beslu-

tad i styrelsen. 

 Måluppfyllelse 

Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och processer, Medbor-

gare/Kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi samt Medarbetare. 
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Under september 2018 påbörjade bolaget bygget av ’’Sundsbro 2’’ som kommer bli koopera-

tiva hyresrätter. ’’Sundsbro 2’’ fortlöpte enligt plan under 2019 och hyresgästerna kommer att 

få tillgång till sina lägenheter i mars 2020. När bolaget planerar lägenheter är det behovet som 

styr, att anlägga en helhetssyn på kommunen och se till samtliga målgruppers behov är priori-

terat. Hushållens storlek är avgörande. Hushållens socioekonomiska status i kommunen väger 

också tungt i bedömningen. Av riktlinjerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgo-

dose olika bostadsbehov och erbjuda ett varierat bostadsutbud. Detta speglas i de på 2019, på-

gående och planerade byggnadsprojekten som skiljer sig åt i såväl produktionskostnad 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 2019 fortsatte vårt arbete med en tydlig 

ambition att digitalisera fler arbetsprocesser än tidigare. 

 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Kostnadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är räntekostnaden som i dagsläget ligger 

på historiskt låga nivåer. Trots en högre låneskuld låg räntekostnaden på i princip samma nivå 

som 2018. 

En kostnadspost som ökat de senaste åren är reparationer. Under 2019 skedde där dock ett 

trendbrott då kostnaden blev ca 0,5 mkr lägre än föregående år. En kostnadspost som ham-

nade lite högre än budgeterat är fastighetsskötsel. En anledning till det var den snörika starten 

på året, vilket innebar stora kostnader för snöröjning. En varm och snöfattig avslutning på året 

räddade dock situationen lite. 

Bolagets vinst på 18,8 mkr blev bättre än det i prognosen angivna resultatet på 14,0 mkr. Soli-

diteten utgör vid utgången av 2019 24,9 % vilket överstiger det i ägardirektivet angivna kravet 

på 15 %. 
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 Investeringar 

• Fd Polishuset, en ombyggnation av en lokal till fyra nya lägenheter (2 rok) färdigställ-

des i slutet av 2019. Inflyttning sker den 1 februari 2020 och tre lägenheter är för när-

varande uthyrda. 

• Sundsbro etapp 2, där byggs det för 24 nya lägenheter (2-4 rok), målgruppen är fram-

förallt villaägare som önskar ett bekvämare boende. Bolaget kommer att hyra ut dessa 

lägenheter med upplåtelseformen kooperativa hyresrätter. Byggstart skedde i septem-

ber 2018 och planerad inflyttning till mars 2020. För närvarande är 21 lägenheter ut-

hyrda. 

 Personalredovisning 

Bolaget hade vid årets slut 42 medarbetare, 18 kvinnor och 24 män. Dessa är fördelade på 20 

fastighetsanställda och 22 tjänstemän. Under året har bolaget även haft 8 säsongsarbetare och 

30 feriearbetare anställda och med dessa inkluderade motsvarar tjänsterna 48 årsarbeten. 

Genomsnittsåldern var 48 år och den genomsnittliga anställningstiden var drygt 15 år. Sjuk-

frånvaron för 2019 var 2,5 % vilket är något lägre än året innan. Under 2019 har två av bola-

gets anställda gått i pension. Som ersättare för dessa har det anställts en Teknisk projektledare 

och en uthyrare. Under året har bolaget haft totalt 13 praktikanter. 

Kompetensutveckling i form av bland annat utbildningar, föreläsningar och studiebesök har 

skett under året. En utvecklingsdag för alla medarbetare har genomförts med ledning av bola-

gets VD, för att tillsammans bland annat gå igenom de balanserade styrkorten och den nya af-

färsplanen för 2020. 

 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 2019  och som finns angivna i av styrelsen fastställd in-

ternkontrollplan visar inga avvikelser. 

 Förväntad Utveckling 

Under 2019 lade bolaget grunden för de närmaste årens nyproduktion. Förutom att 28 nypro-

ducerade lägenheter presenteras i början av 2020 (Sundsbro 2 och Polishuset) inleds under 

året omställningen av Hamrelund från särskilt boende till trygghetsboende. Uppskattningsvis 

ger det ett tillskott på 45-50 lägenheter. Säversta 2b är också ett projekt som skall igångsättas 

under 2020 med sina tolv lägenheter. Ett projekt som med anledning av närhet till bil- och 

tågtrafikleder försvårats, fördyrats och försenats. 

Tre av fyra nyproduktioner 2020 inriktar sig främst till bolagets seniora kundgrupp. 24 lägen-

heter har upplåtelseformen kooperativ hyresrätt, 45-50 lägenheter skall bli trygghetsboende 

och fyra lägenheter blir stora tvåor i centrala stan. Den fjärde nyproduktionen är tänkt för 

barnfamiljer och innehåller stora tillgängliga lägenheter, 3 rok och 4 rok. 

Stadsdelen Gärdet har ett i vissa avseenden dåligt rykte. Grova brott har begåtts här i modern 



 

104 

tid. Bolaget ser högt slitage på lägenheterna och en förhållandevis stor andel omflyttningar. 

Gärdet har också fastigheter med dålig driftsekonomi och begränsad livslängd. Bolaget startar 

därför 2019 ett idéarbete för att lyfta Gärdet. 

Geografin med närhet till i stort sett allt ett hushåll efterfrågar gör området mycket populärt. 

Det är kö till samtliga upplåtelseformer. Villorna i grannskapet värderas högt, bostadsrätterna 

förhållandevis lågt och hyreslägenhetens attraktionskraft är hög då hyrorna är låga. Idéarbetet 

om Gärdet går 2020 in i projektfas och detta blir ett stort projekt som kommer att leva tio år 

innan det slutredovisas. 

I bolagets marknadssystem finns fortfarande ca 8 000 personer som anmält sitt intresse för en 

lägenhet. Det är dock en minskning jämfört med tidigare 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. 

Den låga vakansgraden bedömer bolaget hålla i sig åtminstone 2020. Bolaget märker att det 

kraftiga trycket efter lägenhet sjunker. Stora uppsägningar av betydande aktörer har skett. In-

tresseanmälningarna på lediga lägenheter är inte lika många som tidigare och i två av bolagets 

kommundelar finns lediga lägenheter för omedelbar uthyrning. 

En stor möjlighet för bolaget och kommunen är att likt det bolaget gör med Sundsbro 2 fort-

sätta arbeta med boenderotation. Lägenheter i efterfrågade lägen till seniorer som bor i egna 

hem och önskar ett bekvämare boende. Kvarteret Kvarnen och Myrbäckskroken med sina fär-

diga byggrätter möjliggör till viss del denna idé. 

15 Bollnäs energi AB 

 Verksamhet 

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

Rengsjö. Vid Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraftvärmeblock. Bolaget byg-

ger, 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. 

  Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga händelser 2019: 

• Fjärrvärme i Rengsjö 

• Oförändrad fjärrvärmeavgift 

• Utmärkelse som Sveriges bästa öppna bredbandsnät 

• Fortsatt utbyggnad av fibernätet 

Efter en tids förhandlande slöts ett avtal med Rengsjö Fastighets AB att Bollnäs Energi AB 

skulle överta befintligt fjärrvärmenät inklusive kunder i Rengsjö. Övertagandet skedde den 1 

november 2019. En ny produktionsanläggning uppfördes som två separata pannenheter för 

pelletseldning. 

Bolaget har tillämpat oförändrad fjärrvärmetaxa sedan 2014. Detta har inneburit att det reella 

priset för fjärrvärmekunderna har minskat med 7% till och med 2019. 
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Bollnäs Energi fick utmärkelsen Sveriges bästa öppna bredbandsnät 2019 i Tele2:s Bred-

bandsbarometern. Bolaget har under de senaste åren ändrat strategin från att vara tjänsteleve-

rantör till att enbart vara kommunikationsoperatör. För närvarande är det 10 olika tjänsteleve-

rantörer (Internet och IP-TV) som levererar i fibernätet. 

Utbyggnaden av fibernätet har fortsatt enligt plan. Efter 2019 års utbyggnad har 96% av kom-

munens alla hushåll, tillgång till fiberanslutning. 

 Måluppfyllelse 

Bolaget uppfyller bland annat kommunfullmäktiges mål om väl utbyggd infrastruktur och god 

ekonomisk hushållning. 
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 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Verksamheten visar ett positivt resultat på 15,4mkr före bokslutsdispositioner och skatt att 

jämföra med budgetens 19,1mkr. Fjärrvärmen står för 13,7mkr och bredbandsverksamheten 

för 1,7mkr. Det är det näst bästa resultatet någonsin. 

De största avvikelserna jämfört med budget var: 

• Fjärrvärmeintäkter -2,1mkr 

• Elintäkter +1,3mkr 

• Råvarukostnader fjärrvärme -2mkr (avser huvudsakligen bränsle, avfallsberedning, av-

fallsdeponi och tillsatsmaterial) 

• Underhåll fjärrvärmeproduktion -1,2mkr 

• Anslutningsintäkter bredband +2,1mkr 
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Fjärrvärmeintäkterna minskade jämfört med budget på grund av att 2019 var varmare än nor-

malt. December var den månad som hade den största skillnaden jämfört med en normal de-

cembermånad, 15% varmare. 

Elpriset på Nordpool har under året varit bättre än budgeterat. Priset bestäms utifrån en mark-

nadsprissättning. Det är svårbedömt då budgeten sätts redan hösten året innan. 

Råvarukostnaderna fjärrvärme blev högre än budgeterat på grund av bland annat priset på 

träbränsle ökade under året samt att mer olja förbrukades. 

Underhållskostnaderna är mycket svårbedömda vid budgettillfället. I samband med att anlägg-

ningarna stoppas för genomgång under sommaren kan skador, som man inte har räknat med, 

upptäckas. 

Bredbandsutbyggnaden har resulterat i att fler kunder kopplat in sin fastighet, vilket medfört 

högre anslutningsintäkter. 

 Väsentliga personalförhållanden 

Genomsnittligt antal anställda var 33 under året (varav 4 kvinnor). Antal anställda per 31/12 

2019 uppgick till 33 anställda (varav 4 kvinnor). 

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 2,5% varav långtidssjukskrivningarna stod för 1,4%. 

Ingen långtidssjukskrivning var arbetsrelaterad. 

 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 2019 års kontrollplan. 

 Investeringar 

Under året har investeringarna uppgått till 51 miljoner kronor varav fiberutbyggnad har stått 

för 34 miljoner kronor inklusive övertagande av fibernät från Bollnäs Kommun om 8mkr. 

Fjärrvärmeverksamheten har stått för 17 miljoner kronor. 

 Förväntad utveckling 

Bolaget har fjärrvärmeanläggningar som har uppgraderats de senaste 10 åren. Den anläggning 

som dock står inför en reinvestering är Arbrå Värmeverk. Effekten på fastbränslepannan som 

installerades 1994, då anläggningen byggdes, är numera för låg. Det innebär att onödigt 

mycket olja krävs för att effektbehovet på fjärrvärmenätet ska kunna hållas. Under 2020 kom-

mer därför en utredning om olika alternativa effekttillskott att genomföras. Utredningen ska 

ligga till grund för en investering 2021. 

Bolaget tittar även på nya affärsområden för att utnyttja anläggningarna optimalt. Det är 

främst kraftvärmepannan i Säverstaverket som under vår och höst kan utnyttjas ytterligare. 

Fjärrkyla är ett exempel. Ett annat utvecklingsområde är elproduktion med hjälp av solceller. 

Antingen småskalig (på villatak) eller en större solcellspark. 

Inom bredbandsverksamheten sker ständigt en utveckling. Bolaget kommer under 2020 att 

bygga ut ett LoRa- nät (Long Range) i hela kommunen som möjliggör för företag och kom-

munala verksamheter att enkelt övervaka eller samla in information. 
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16 Hälsinglands Utbildningsförbund 

 Verksamhet 

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. 

 Händelser av väsentlig betydelse 

• Ny ersättningsmodell fr o m 2020 

• Industritekniska programmet samlokaliserats till Torsbergsgymnasiet 

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt skog, mark och djur har lämnat Heden 

och flyttats till Torsbergsfastigheten resp Höghammarfastigheten på ren. 

• GLA-lärlingar samt lärlingsklasser med möjlighet att fullgöra utbildning på mer än en 

ort. 

• Verksamhetsövergång för elevboende för gymnasiesärskoleelever 1 jan 2020. 

• Förbundet beviljats ESF-projekt på 5 mkr för vuxenutbildning i Hälsingland 

 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 ligger över genomsnittet för a) 

Gävleborgs län b) 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 ligger över 

genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.  

Kommentar: Målet är inte uppnått. 

• Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen 

Kommentar: Eleverna på IM följer den individuella studieplanen. 

• Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program uppnår minst betyget E i 

samtliga ämnen på genomförd utbildning 

Kommentar: Målet ej uppnått då färre än 100% uppnått betyget E i samtliga ämnen. 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över genomsnit-

tet för såväl länet som landet i sin helhet 

Kommentar: Över genomsnittet både för länet och landet, målet uppfyllt 

• Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen arrangeras 

av annan utbildningsanordnare ska öka 

Kommentar: Antalet minskat från 24 till 10, målet ej uppnått. 

• Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 
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Kommentar: Antalet minskat från 586 till 547, målet delvis uppnått. 

• Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder 

Kommentar: 86% vilket innebär att målet ej är uppnått. 

·Ekonomin ska vara i balans 

Kommentar: Målet ej uppnått då utfallet för 2019 är negativt 

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras 

Kommentar: Målet ej uppnått då årets utfall på -9 930 tkr minskar det egna kapitalet. 

 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,75% (2,4%) för 2019.  

Enligt kommunallagen skall underskott i balanskravsutredningen återställas inom tre år om 

inte synnerliga skäl föreligger. För 2019 har omstruktureringskostnader motsvarande 

2 150 tkr vidtagits och 7 180 tkr återstår att återställa inom tre år. I budget för 2020 har reser-

verats utrymme med 2 360 tkr vilket på tre års sikt motsvarar 7 080 tkr och resterande 100 tkr 

bör kunna justeras senast 2023. 

Underskottet för 2019 har främst uppkommit genom att de besparingar som gjorts för att åt-

gärda det återstående underskottet på 14 mkr av sparbetinget på 20 680 tkr. Det har uppkom-

mit engångskostnader i form av avvecklingskostnader för rektorer, bibliotek samt lärare på in-

dustritekniska programmet utöver rena flyttkostnader för de omstruktureringar genom omlo-

kaliseringar av program som gjorts som ej är budgeterat men som förbundet räknar som om-

struktureringskostnader. 

 Väsentliga personalförhållanden 

Förbundet hade vid årets slut 454 anställda fördelat på 64 % kvinnor och 36 % män. Medelål-

dern i förbundet är nu 50,4 år. Antalet anställda har ökat med sex personer sedan föregående 

år och antalet årsarbetare har ökat med sju personer. Ökningen av antalet anställda är orsakad 

av att den boendepersonal (ca 25 medarbetare) som, genom verksamhetsövergång från Boll-

näs kommun till förbundet 2020-01-01, redan under december registrerades i lönesystemet. 

Om verksamhetsförändringen inte skett skulle antalet anställda ha minskat med närmare 20 

medarbetare. 

Liksom många andra arbetsgivare, inte minst inom skolans verksamhetsområde, står Hälsing-

lands Utbildningsförbund inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Detta innebär en 

stor utmaning för förbundet då behovet av att kunna ersättningsrekrytera rätt kompetens kom-

mer öka. Idag återfinns merparten av förbundets anställda i åldersspannet 50-59 år.  

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 4,43 %. Jämfört med föregående år har lång-

tidssjukfrånvaron ökat något medan korttidssjukfrånvaron minskat. Under 2018 var den totala 

sjukfrånvaron 4,39 %. Den försiktiga ökningen av sjukfrånvaron under 2019 kommer bevakas 

men fortsatt kan konstateras att sjukskrivningsnivån är låg inom Utbildningsförbundet. 
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 Investeringar 

Under 2019 har investeringar gjorts för 4 921 tkr. Förbundet finansierar investeringarna med 

egna medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt. 

De investeringar som gjorts är främst inköp av buss till yrkesförarutbildningen, möblering av 

aulan på Staffangymnasiet, ny teknik i hörsalen på CFL i Söderhamn, färdigställande av loka-

ler för Restaurang- och Livsmedel samt Estetiska programmet i Torsbergsfastigheten och 

gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och djur i Höghammarfastigheten. 

 Internkontroll 

Utbildningsförbundet har en upprättad internkontrollplan, samt utifrån de månatliga rappor-

terna följs verksamheten upp. Det finns även ett system för kvalitetskontroll som redovisas 

och följs upp varje kvartal. 

 Förväntad utveckling 

Förbundets verksamheter är till största delen beroende av medlemsbidrag, interkommunal er-

sättning, riktade statsbidrag samt pensions- och löneutvecklingen. 

• Ny modell för medlemsbidragen har beslutats om för 2020 och ändringen innebär att 

medlemskommunernas intäkter är kända senast december året före förutom schablo-

nersättningen som även fortsättningsvis är rörlig. Medlemsbidraget för kommande år 

är fastställt. Eventuella satsningar och besparingar för kommande år ska fastställas i 

kommunerna senast juni året före.  

• Riktade statsbidrag har uppgått till ca 20 mkr per år men beräknas minska. Förhopp-

ningen är att t ex medfinansieringskravet på yrkesvux ska upphöra 2020 men hittills 

har beslut ej fattats.  

• Pensionskostnaderna i den offentliga verksamheten är ett växande problem. De statliga 

satsningarna i lärarlönelyft och karriärtjänster har gjort att även lärare hamnat i löneni-

våer som kommer generera förmånsbestämd ålderspension om bidragen fortsätter. 

Förbundet höjde PO-pålägget till 40% för att möta de ökade pensionskostnaderna re-

dan inför 2019. För 2020 rekommenderar SKR 40,15% men förbundet har kvar 40% 

och beräknar att detta ska räcka för 2020. 
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17 Helsinge Vatten AB 

 Verksamhet 

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. 

 Händelser av väsentlig betydelse 

• En ny bolagsordning samt ett nytt ägardirektiv har antagits för Helsinge Vatten under 

året. 

• Bollnäs kommun har antagit en dagvattenpolicy med tillhörande strategi.  

• Överföringsledningen mellan Viksjöfors och Alfta togs i drift i april 2019. Det innebär 

att ett av Ovanåkers vattenverk inte längre används för dricksvattenproduktion. 

Ett nytt avtal för mottagning och hantering av slam från reningsverk har tecknats mellan Hels-

inge Vatten och Borab. 

Ombyggnationen av Häggesta reningsverk har färdigställts under 2019. 

 Måluppfyllelse  

Bolagsmål   Kommentar 

Kunskapen om och förtroendet 

för Helsinge Vatten och vatten- 

och avloppsverksamheten ska 

vara på hög nivå bland medbor-

garna. Särskilt fokus ska läggas 

på medborgarnas kunskap om 

deras möjlighet till minska mil-

jöpåverkan genom beteendeför-

ändringar. 

 
 

 
 

Hittills under 2019 har det inte hänt så mycket som kan påverka 

detta mål. Den samlade bedömningen blir att vi har kommit en bit 

på väg, men är inte i mål än. 

Helsinge Vatten ska lämna så 

goda produkter, tjänster och ser-

vice till kunderna att de är 

nöjda. 

 
 

 
 

Inga dricksvattenprover har fått resultatet otjänligt under året. 

Vår informationstjänst via SMS till kunder vid driftsstörningar har 

ökat servicen. 

Helsinge Vatten ska stå för ett 

tydligt och ärligt ledarskap med 

delaktiga medarbetare 

 
 

 
 

Målet följs upp vid årets slut. Ämnena har diskuterats vid gemen-

sam utvecklingsdag för alla anställda i början av april. Arbetet på-

går. 

Mål enligt jämställdhetsplanen: 

Större tydlighet kring lönekrite-

rierna vid medarbetarsamtalen. 

 
 

 
 

Alla medarbetarsamtal hölls under våren. 

Arbetsmiljömål 2019: Öka kun-

skapen om hur luftburna mikro-

organismer och höga ljudnivåer 

påverkar hälsan och hur man 

jobbar förebyggande inom dessa 

områden. 

 
 

 
 

Föreläsning inom området har genomförts. 

Omhändertagandet och reningen 

av VA-kundernas avloppsvatten 

ska fungera väl så att utsläppen 

inte bidrar till att miljön i vat-

tendrag och sjöar försämras. 

 
 

 
 

Upprepade överskridanden av gränsvärden för utsläpp har skett vid 

Häggesta RV, Alfta RV och Svabensverk RV. 
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Bolagsmål   Kommentar 

Vara en aktiv partner i kommu-

nernas övergripande planering 

av infrastrukturen 

 
 

 
 

Den mötesstruktur som har arbetats fram under de senaste åren 

följs. Samarbetet fungerar bra. 

VA-verksamhetens hållbarhet 

ska utvecklas på en lång sikt. 

Ska använda hållbarhetsindex 

som hjälpmedel för vårt strate-

giska planeringsarbete. 

 
 

 
 

 

VA-anläggningarna ska optime-

ras utifrån miljömässiga och 

ekonomiska aspekter 

 
 

 
 

Den sammantagna bedömningen av målet om VA-anläggningarnas 

status är att arbetet är på god väg, men inte uppnått än. Sanering av 

ledningsnätet sker enligt plan, och de tufft satta målvärdena för 

läckage av dricksvatten uppnås nästan. Under 2019 har det varit 

stora nederbördsmängder, ca 120-130% av den normala årsneder-

börden i dessa två kommuner. Detta avspeglar sig på mängden 

ovidkommande inflöde till reningsverken där målvärden inte upp-

nås. 

 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 samt VA Ovanå-

ker mot utfall driftskostnader i förhållande till budget. Regleringen blev 2 250 tkr, som Hels-

inge Vatten redovisar i ytterligare driftsbidrag för 2019 då kostnaderna blev högre än budgete-

rat. 

Större budgetavvikelser att nämna är: 

- Kostnad för kemikalier blev 400 tkr högre än budgeterat då injusteringar efter ombyggnad 

av Häggesta reningsverk samt Alfta reningsverk har dragit mer kemikalier. 

- Elkostnad blev lägre än budgeterat, ca 350 tkr. Till största delen beroende av att Häggesta 

reningsverk dragit mindre el då endast en linje genom verket har körts under några månader 

medan den andra byggts om. 

- 950 tkr i ökade kostnader för asfaltering efter att det nya beläggningsavtalet inneburit kraf-

tigt höjda kostnader för beläggning av mindre ytor i Bollnäs samt att mycket läckor bidragit 

till fler asfaltsåtgärder än beräknat i Ovanåker. 

- Ökad driftskostnad för entreprenadtjänster med 1 100 tkr i samband med ombyggnad och 

reparation av Häggesta reningsverk. Projektet drog ut på tiden och avslutades under 2019 

istället för 2018. Totalbudgeten mot driften för ombyggnation av Häggesta på 12 Mkr har 

överskridits med 900 tkr på grund av merkostnader för projektering och programmering. Ett 

krav mot projektören för extra kostnader på grund av felprojektering på 200 tkr har ställts, 

men är inte färdigbehandlat. 

- 700 tkr i lägre kostnader för gräventreprenad mot driften då det varit en mindre andel arbe-

ten mot drift och en högre andel mot investering för båda kommundelarna. 

- Utförde 1 900 fler arbetstimmar mot investering än budgeterat. 

Resultatet av VA-verksamheten redovisas i kommunernas bokslut. Resultatet för Bollnäs 

kommuns VA-verksamheten 2019 uppgår till -3 159 tkr att jämföra med budgeterade -2 
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404 tkr. Det innebär att det ackumulerade överskottet för VA-verksamheten i Bollnäs kom-

mun nu sjunker till 5 505 tkr. 

 Väsentliga personalförhållanden 

Helsinge Vatten har vid årets slut 37 tillsvidareanställda medarbetare. Bland dessa är 6 kvin-

nor (16%). Medelåldern var vi årets slut 48,3 år. 

Sjukfrånvaron för Helsinge Vatten har ökat något under året, men är fortsatt låg. Den har un-

der 2019 varit 1,60 %. 

 Investeringar 

Bollnäs investeringar för VA-verksamheten redovisas under VA-enheten på Teknik- och fri-

tidsnämnden. 

 Internkontroll 

Under året har fokus för internkontrollen bland annat legat på flera aspekter av kompetensför-

sörjning och kunskapsöverföring. Det har även skett en kontroll av egenkontrollen på alla vat-

ten- och reningsverk så att den dokumenteras som det ska. Det har också varit fokus på efter-

levnaden av GDPR. 

 Förväntad utveckling 

Det arbete Helsinge Vatten gör med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av 

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

tigt 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 nödvän-

digt. 

Vi ser också större efterfrågan från mindre byar där det finns samfälligheter för dricksvatten 

som vill ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. 
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18 Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 

 Verksamhet 

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. 

 Händelser av väsentlig betydelse 

Renhållning: Under 2019 fortsatte matavfallsprojektet med utsortering av matavfall i flerfa-

miljshus (lägenheter).  Fortsatt ökning av återbruksmänger i och med utökade möjligheter att 

lämna möbler, husgeråd, textil och fritidsutrustning via våra återvinningscentraler. Fokus på 

matavfall inom bolagets kommunikation, men även stort fokus på källsortering av övriga 

materialslag samt vikten av återbruk och resurshushållning. Under 2019 har en lösning arbe-

tats fram där våra kunder ska kunna sortera ut gips och planglas till återvinning ur deponi-

fraktionen. Under året har den regelbundna kundundersökningen genomförts. Resultatet från 

den visar fortsatt otrolig kundnöjdhet och starkt förtroende för bolaget och dess tjänster. BO-

RAB har flest nöjda kunder i landet enligt dessa undersökningar. 

Produktion: Under året har ca 62 400 ton krossat avfall levererats till värmeverket vilket är 

den största mängden någonsin. Ett bra resultat med tanke på hur varmt 2019 har varit och med 

tanke på att vi hade ett stort haveri i kvarnanläggningen under våren som påverkade produkt-

ionen problematiskt. Vi har fått köra extra skiftgång för att få fram tillräckligt med material 

för att täcka värmeverkets behov. Den sista etappen av sluttäckningen av deponin här på Säv-

staås utfördes av en extern entreprenör under sommaren. Entreprenaden besiktades och god-

kändes i oktober. 

Kundtjänst: Införandet av matavfallsinsamling påverkar arbetsbelastningen i kundtjänst i 

hög grad. Många byter kärlstorlek eller vill göra andra ändringar i sitt abonnemang. Genom-

gång och total genomlysning av det digitala kundregistret, som då även innefattar uppmärk-

ning och GPS-positionering av befintliga och nya kärl. Detta genomförs för att kvalitetssäkra 

verksamheten och bolagets kundunderlag. I juni flyttade vi in i våra nya lokaler som ligger 

närmare återvinningscentralen och kommer på så vis närmare kunden. Detta har förbättrat 

kundtjänstens tillgänglighet och servicenivå gentemot kunderna här på plats på Sävstaås. 

Organisation: I slutet av april fick VD avsluta sitt uppdrag på BORAB efter ca tre och ett 

halvt år på positionen. Tillförordnad VD tillsattes internt inom organisationen. Rekryterings-

processen av ny VD blev klar i slutet av december och kommer vara på plats 4 maj 2020. 

 Måluppfyllelse 

Bolagsmål  Kommentar 

BORAB ska medverka 

till att invånarna på ett 

medvetet och upplyst sätt 

kan vara med och på-

verka miljön för en mer 

 
 

Utfallet av mätetalen har visat fortsatt positiv trend under verksamhetså-

ret gällande avfallshanteringen i kommunerna. Senast genomförd kund-

undersökning (okt 2019) visar 95% positiv andel kunder gällande in-

formation om avfall och återvinning på våra återvinningscentraler samt 
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Bolagsmål  Kommentar 

hållbar samhällsutveckl-

ing. Genom bra inform-

ation som uppfattas enkel 

och med god service 

upprätthålla ett gott för-

troende för bolagets ar-

bete. 

85 % positiv andel kunder gällande information på vår hemsida och soci-

ala medier. Bolagets kunder uppvisar år till år otroligt bra och stigande 

nöjdhet gällande både avfallstjänster och förtroende för bolaget samt 

verksamhetens som källa till information. Målet kring renhetsgrad på 

matavfallet är ett bra kvitto på hur väl bolaget når ut med informationen 

kring återvinning och vikten av att slänga rätt saker på rätt ställe. Utfallet 

visar även på ett beteendemönster gällande vad som lämnas till återbruk 

och återanvändning istället för att lämnas till destruktion. 

BORAB ska vara en 

kunskapsbank för företag 

och privatpersoner. 

 
 

BORAB s starka varumärke är till gagn för oss när vi ska ut med inform-

ation. Vi blir ofta tillfrågad att vara med på olika evenemang, många vill 

komma till oss på studiebesök och många följer oss på sociala medier. I 

och med att utvecklingen inom avfallsbranschen går fort fram är det ex-

tra viktigt för oss att kunna nå ut med information till så många som 

möjligt på ett snabbt och effektivt vis. 

Fler skall ges möjlighet 

till praktik, vägledning 

och arbetsträning. Bra in-

tegrationsarbete medför 

många positiva effekter 

för individen och sam-

hället. 

 
 

BORAB har som ambition att spegla samhällets olika sammansättningar 

gällande samtliga verksamhetsområden. Att erbjuda sysselsättning ge-

nom exempelvis praktikplatser på våra anläggningar är en självklarhet 

för företaget. BORAB står för jämlikhet och mångfald. Vi erbjuder våra 

praktikplatser till medborgare i kommunen oavsett bakgrund. 

Ekonomiska resurser 

inom avfallshanteringen 

ska användas effektivt 

till nytta för kommunin-

vånarna och miljön. 

 
 

BORAB har i uppdrag att använda ekonomiska resurser så effektivt som 

möjligt i sin verksamhet. 

Snittförbrukningen har under året fortsatt att minska och ständiga för-

bättringar och effektiviseringar inom bland annat kundtjänst bidrar posi-

tivt både ekonomiskt samt miljömässigt. Utökad utbildning av personal 

gällande maskinhantering bidrar till ökad medvetenhet gällande hur ma-

skinerna förs fram och därigenom dess förbrukning av bränsle. 

BORAB ska ge medarbe-

tarna förutsättningar och 

stimulans för att kunna 

utföra sitt uppdrag väl. 

Främja delaktighet, enga-

gemang och jämställdhet. 

Uppmuntra kompetensut-

veckling. 

 
 

Fortsatt höga värden i medarbetarenkäten samt högt intresse vid ansök-

ningsfasen för nyrekryteringar pekar på att BORAB är en attraktiv ar-

betsgivare i kommunen. Personalen är en viktig resurs och tillgång som 

företaget investerar i genom att satsa på kompetensutveckling, studiebe-

sök, friskvårdsbidrag mm. 

Under våren 2020 kommer ett friskvårdsrum installeras i gamla kontoret 

för att uppmuntra personalen till en hälsosammare livsstil. Det här är ett 

led i att företaget vill visa vikten av de positiva effekter friskvård har för 

välmående såväl fysiskt som psykiskt. 

BORAB ska ha ett ar-

betssätt som innebär del-

aktighet för all personal. 

 
 

BORAB når inte det satta målet för delaktighet i den senaste medarbetar-

enkäten från december 2019. 

Organisationen har kantats av förändringar på personalsidan under året 

som i sin tur resulterat i hög belastning för vissa funktioner. I tider av 

förändring är det viktigt att ha rutiner för arbetsplatsträffar och medarbe-

tarsamtal. 

Arbetsrotation uppmuntras i syfte att ge omväxling i arbetsuppgifterna 

och bättre backupmöjligheter vid behov. 

 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

• Resultat efter finansiella poster 1,8 mkr och därmed ca 3,6 mkr lägre än budget. 

• Intäkter 0,8 mkr över budget. Krossningstjänsten till BEAB och mottagningsavgifter 

för verksamhetsavfall överstiger budget medan en låg ersättningsnivå för metallskrot 

ger minskad intäkt. Taxekollektivens intäkter påverkas av att fler än förväntat väljer 
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att sortera ut sitt matavfall och då belönas med en lägre taxa. Totalt sett är det dock 

små avvikelser på intäktssidan. 

• Kostnadssidan överstiger budget med ca 4,6 mkr. Större påverkande poster är   

o haveri i kvarnanläggningen i början av året ca 1 mkr 

o problem med utleveranser av deponi i slutet av 2018 medförde större mängd 

under 2019, totalt ca 1,1 mkr. 

o ökad kostnad insamling pga fler kärl och kärlbyten ca 1,2 mkr 

o förändring i ledningen av företaget ger högre personalkostnad, ca 1,4 mkr 

o  kostnad för information lägre än budgeterat +0,8 mkr 

 Väsentliga personalförhållanden 

BORAB har vid decembers utgång 27 tillsvidareanställda och 5 visstidsanställda, av dessa är 

12 kvinnor.  Omräknat i årsarbetare är antalet 31, vid utgången av 2018 var antalet årsarbetare 

28. Andelen visstidsanställda har ökat till följd av att ett par längre tjänstledigheter ersatts 

med vikarier. Medelåldern är ca 42 år med relativt jämn fördelning. På grund av några längre 

sjukskrivningar har sjukfrånvaron ökat till 7,2% att jämföra med 2,0% föregående år. 

 Investeringar 

En ny kontors- och personalbyggnad på Sävstaås Avfallsanläggning har färdigställts och ta-

gits i bruk. Bygget var budgeterat till 17 mkr och slutlig kostnad uppgår till ca 16,5 mkr förde-

lat på byggnad, markanläggning och inventarier. Övriga större investeringar under året är en 

sorteringsanläggning för matavfall samt byte av en lastmaskin. 

 Internkontroll 

Av internkontrollplanens fem kontrollmoment har två inte nått önskad nivå. Det rör sig dels 

om dokumenterad kontroll av inkommande material där vi har gjort för få kontroller. Det 

finns också en avvikelse mellan budgetunderlag för renhållningstaxan och utfall vilket har 

medfört för låga taxor för kollektiven. Anledningen här är de osäkerhetsfaktorer som finns i 

samband med införandet av utsortering av matavfall. 

 Förväntad utveckling 

Under 2020 kommer vi införa matavfallsinsamling vid fritidshus och verksamheter. I och med 

detta så är införandet klart. Matavfallsinsamlingen fortsätter men från och med 2021 läggs 

krut på att bibehålla matavfallet som en så ren fraktion som bara möjligt. 99 % renhetsgrad är 

det långsiktiga kravet från Ecogas som är slutkunden för matavfallet. Resultatet från den sen-

ast genomförda plockanalysen för villahushållen visade att våra kommuners matavfall uppnår 

en renhetsgrad på 99 % vilket är ett fantastiskt resultat med tanke på att matavfallsin-

samlingen precis har börjat. För att bibehålla detta resultat krävs fortsatt stora insatser gäl-

lande informations- och kommunikationsarbete ut till medborgarna. 

Verksamhetsåret 2020 kommer att domineras av framtagande av ny kommunal avfallsplan, 

med fokusområde kring avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna. Arbetet 

kommer att genomföras på en kommunstrategisk nivå och den kommunala avfallsplanen 

kommer att tas fram av lokal avfallsplanegrupp med representanter från berörd kommuns för-

valtningar och bolag. Arbetet kommer att drivas på en regional nivå tillsammans med övriga 

kommuner i Gävleborg och koordineras med de regionala miljömålen. 

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande gällande producentansvaret för 
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insamling av förpacknings och tidningsmaterialen. Beslutet innebär i korthet ett förtydligande 

om att producenterna av materialen ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen, om-

händertagande och behandling. Detta skall ske fastighetsnära och via tillståndspliktiga insam-

lingssystem. Denna service kommer att införas gradvis under 2023-2025. Utgångspunkt för 

insamlingen av materialen är att det skall samordnas med redan befintliga insamlingssystem 

av rest- och matavfall. Samråd med producenterna kommer att ske på kommunnivå och ge-

nom regional samverkansgrupp i Gävleborg. 

19 Uppdragsföretag 

20 Kommunalförbundet södra Hälsingland 

 Verksamhet 

Kommunalförbundet Hälsingland, KFH, har tre medlemskommuner, Bollnäs, Söderhamn och 

Ovanåker. 

 KFH ska med utgångspunkt i förbundsordning och reglemente för medlemskommunernas 

räkning ansvara för samhällsskydd, säkerhet, beredskap, informationssäkerhet, tillstånds- och 

tillsynshantering av alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel samt tillsyn av rökfria skol-

gårdar och rökfria  miljöer. KFH är organisatoriskt ansvarig och tillika arbetsgivare för en 

Förvaltarenhet. Enhetens medarbetare arbetar med uppdrag som god man eller förvaltare.  

I KFH finns funktionen Dataskyddsombud med syftet att tillgodose medlemskommunernas 

och kommunala bolag och kommunalförbund behov av ett sådant ombud.  

 2.Händelser av väsentlig betydelse 

Under 2019 har följande händelser av betydelse i verksamheten inträffat: 

• Avtal om samverkan mellan kommuner i Hälsingland om räddningsledare 

• Ny Förbundschef 

• Fenixprojektet med Söderhamns kommun avslutat 

• Uppdrag att tillsammans med Norrhälsinge Räddningstjänst utreda möjligheter att in-

rätta en gemensam räddningschefstjänst 

• Avdelningen för Förebyggande ligger sedan 2019-11-01 under den operativa rädd-

ningstjänsten med Räddningschef som ansvarig chef 

• Avdelningen för Kris och Säkerhet har från och med 2019-11-01 en utsedd informat-

ionsäkerhetssamordnare som tillika är personalansvarig för avdelningens medarbetare 

• Hyresavtal avseende lokal på Kulturhuset i Bollnäs har sagts upp och berörda medar-

betare har flyttat till Brandstationen i Bollnäs under januari 2020 

• Arbetet med att upprätta Handlingsprogram enligt LSO har påbörjats 

 Måluppfyllelse 

KFH har fyra olika verksamhetsområden, Räddningstjänst, Tillståndsenhet, Förvaltarenhet 

samt Kris och Säkerhet. Räddningstjänsten styrs i hög grad av Handlingsprogram enligt LSO 

och till Handlingsprogrammet årligen upprättad Verksamhetsplan. Vid en utvärdering av 

Handlingsprogrammet 2016-2018 konstaterades att några av de mål som finns i programmet 

inte går att följa upp, vissa av målen har infriats under perioden och några mål har inte till 

fullo uppfyllts. Tillståndsenheten har i huvudsak uppfyllt sina mål att hantera alkoholtillstånd, 

genomföra utbildningar och utöva tillsyn avseende alkohol. Tillståndsenheten har valt att på 

grund av att ny Tobakslag infördes under 2019 avvakta med tillsyner, vilket också påverkat 
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antalet tillsyner avseende folköl och receptfria läkemedel. Dessa tillsyner utförs tillsammans 

med tillsyner avseende tobak. Tillsyner avseende rökfria skolgårdar har utförts enligt plan. 

Några tillsyner avseende rökfria miljöer har inte genomförts med anledning av att det råder 

oklarhet om vilka miljöer som bör prioriteras. Förvaltarenheten har uppfyllt sina åtaganden 

enligt de avtal som finns med berörda kommuner. Kris och Säkerhet har uppfyllt sina åtagan-

den såvitt gäller Beredskap, Säkerhet och GDPR enligt upprättat Reglemente. Tjänsten In-

formationsäkerhetssamordnare har under 2019 varit vakant och detta har påverkat möjligheten 

för KFH att uppfylla sina åtaganden enligt Reglementet. 

Nästkommande Handlingsprogram enligt LSO kommer att utforma målen så att de går att 

följa upp.  

Tillståndsenheten behov för att kunna genomföra tillsyner enligt plan behöver utredas.  

 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Resultatet för KFH ligger i linje med budget. Däremot finns det avvikelser inom de olika 

verksamhetsområdena. Följande avvikelser noteras 

• Förbundsledningen har en stor negativ avvikelse på -1 651. Anledningen till den stora 

avvikelsen är ökade pensionskostnader till följd av bl.a. nyttjande av R-SAP. Pens-

ionskostnaderna avviker med ca -1 500 tkr jämfört med budget. 

• Räddningstjänsten har en negativ avvikelse i förhållande till budget. Större avvikelser 

finns under posterna Fastigheter, Förbundsoperativt och Förebyggande.  

• Tillståndsenheten visar ett positivt resultat jämfört med budget och förklaras av att den 

nya Tobakslagen gett upphov till intäkter som inte funnits med i budget. 

• Förvaltarenhetens resultat ska enligt ingångna avtal vara +/- 0. Över- eller underskott 

regleras genom ut- eller inbetalning till/från medlemskommunerna 

• Kris och Säkerhet uppvisar ett stort positivt resultat jämfört med budget. Detta beror 

bland annat på att tjänsten Informationsäkerhetssamordnare har varit vaknat under 

2019.  

 Väsentliga personalförhållanden 

KFH har totalt 156 medarbetare med en fördelning enligt följande: 

• Dagpersonal/administratörer, 19, varav 8 kvinnor och 11 män 

• Operativ heltidspersonal, 44, varav 3 kvinnor och 42 män 

• RiB-personal, 90, varav 8 kvinnor och 82 män 

Sjukfrånvaro 2019 uppgår till 1,95 %, varav kvinnor 2,83 % och män 1,79 % 

KFH har en hög andel medarbetare inom kategorin Dagtidspersonal som är 50 år eller över. 

Detta innebär att det finns ett rekryteringsbehov vilket KFH kommer att arbeta med under 

2020. 

 Investeringar 

KFH har under året gjort följande större investeringar: 

• Släckbil 3 984 040 

• Övriga investeringar 743 918 (Rakel, Utalarmering, FIP/FIB) 

Totalt under året har KFH gjort investeringar på 4 727 958 kronor. 
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 Internkontroll 

KFH har följt sin plan för internkontroll. Rutiner för uppföljning finns men däremot finns be-

hov av en förbättrad uppföljning. 

 Förväntad utveckling 

KFH har en öppen förbundsordning vilket innebär att om medlemskommunerna kan överlåta 

nya uppgifter till förbundet. Avdelningen Kris och Säkerhet kan förväntas få en utökad arbets-

belastning med anledning av krav på våra medlemskommuner att bygga upp det civila försva-

ret. 

21 Inköp Gävleborg 

 Händelser av väsentlig betydelse 

• Förbundet har under året varit i en avvecklingsfas då kommunerna själva från och med 

1 januari 2020 tar över uppdraget för upphandlingar,  

• Gävle kommun lämnar som medlem 1 januari 2020 medan de övriga nio medlems-

kommunerna kvarstår. Fortsättningsvis blir förbundets uppdrag att förvalta de leveran-

törsavtal som redan finns upphandlade. 

• Året har genomgående präglats av fortsatt hög efterfrågan på upphandlingar i kombi-

nation med att medarbetare som fått andra anställningar slutat. Upphandlingskonsult 

har därför anlitats för första gången i förbundets historia för genomförande av 10 upp-

handlingar 

• Under 2019 har vi avslutat totalt 274 upphandlingar, 32 direktupphandlingar samt 50 

annonseringar vilket är ca 20% färre än 2018. 

 Måluppfyllelse 

Totalt 17 mål varav ett med fyra delmål. 

• Av de 7 som följts upp är 6 gröna och 1 gult 

•  10 mål har p g a personal- och kompetensbrist inte kunnat mätas. 
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 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Det ekonomiska överskottet fortsätter att växa och årets resultat blev 6 963 och det egna kapi-

talet uppgår till 10 894 kr. Detta beror främst på att kostnaderna för arbetskraft och därmed 

resor, IT och telefoni sjönk. Ett nytt upplägg för kommunernas elhandel infördes 1 januari vil-

ket medför att affären inte längre ligger med i balansräkningen. 
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 Väsentliga personalförhållanden 

Under året har 16 medarbetare lämnat sina anställningar och en ny har anställt. 

Sjukfrånvaro 

På grund av den osäkra framtiden och en orolig arbetsmiljö har vi under året drabbats av lång-

tidsfrånvaro. Både korttids- och långtidsfrånvaron ligger över 2017 och 2018 års värden. 

Sjukfrånvaro är en av verksamhetens största risker då de höga produktionskrav som ställs på 

medarbetarna riskerar att påverka såväl personalens hälsa som kvaliteten på arbetet vilket vi 

har stort fokus på. 

 

 Förväntad utveckling 

Utmaningar och fokus 2020: 

• Förvaltning av de ca 2 000 ingångna avtalen i förbundet 

• Infasning av nya styrgruppen enligt nya förbundsordningen 

• Direktionsarbetet framåt i nya direktionen 


