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1. Nulägesanalys 
 

Bollnäs kommun har (2020 års siffror) en folkmängd på 26 809 personer, 

varav 13 565 invånare i Bollnäs tätort. Övriga tätorter i kommunen är Arbrå, 

Kilafors och Rengsjö.  

Utvecklingen de senaste femton åren visar att antalet invånare i kommunen 

har ökat med 572 personer. Trenden visar att förflyttning sker framförallt in 

till Bollnäs tätort. 1.2 Befolkning 
 

Bollnäs Kommun – antal invånare   År 2005 År 2020  

Kommunen 26 237 26 809 572 

Bollnäs kommundel 16 809 17 952 1 143 

Varav Bollnäs tätort 12 290 13 565 1 275 

Varav Bollnäs kommundel exkl Bollnäs tätort 4 519 4 387 -132 

Arbrå kommundel 4 393 4 205 -188 

Varav Arbrå tätort 2 234 2 261 27 

Varav Arbrå kommundel exkl Arbrå tätort 2 159 1 944 -215 

Hanebo kommundel 3 659 3 384 -275 

Varav Kilafors tätort 1 106 1 139 33 

Varav Hanebo kommundel exkl Kilafors tätort 2 553 2 245 -308 

Rengsjö kommundel 1 376 1 268 -108 

Varav Rengsjö tätort 326 274 -52 

Varav Rengsjö kommundel exkl Rengsjö tätort 1 050 994 -56 

Kommunen exkl Bollnäs tätort 13 947 13 244 -703 

 
1.3 Infrastruktur och kommunikation 

Offentlig service, kommersiell service, dagligvaruförsörjning och 

ombudsfunktioner i Arbrå, Kilafors/Hanebo samt Rengsjö kommundel. 

Inventering gjord 2020, och antalet invånare är 2020 års siffror. 
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* Bollnäs kommun har under arbetet med föregående bredbandsstrategi 

uppnått det nationella målet för 2025. Därför höjer vi målsättningen för 

2025 till 99 %. Utöver detta behövs ingen ytterligare lokal förankring i 

strategin. Bollnäs energi AB kommer att nå 2025 års mål genom 

förtätningar av tidigare utbyggnation. 

 

2. Servicepunkter 

Kartan visar vart servicepunkter och ombudsfunktioner, utanför Bollnäs 

kommundel finns. Servicepunkter finns i Vallsta, Rengsjö och Kilafors. 

Symboler för livsmedel, drivmedel, servicepunkter, hälsocentral, apotek och bank: 
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3. Näringsliv 

Kommunens näringsliv är brett och expanderande och i kommunen finns 

drygt tre tusenetthundra registrerade verksamheter (3 178). Av dem utgörs 

flest av företag verksamma inom branscherna; 

-jord- och skogsbruk 785 

-byggverksamhet 353 

-handel 341 

-juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 303 

-tillverkning 185.  

Av det totala antalet registrerade verksamheter i kommunen utgörs hundra 

av offentliga verksamheter och den näringsgren som genererar flest 

arbetstillfällen i kommunen är vård och omsorg samt sociala tjänster. Den 

genererar 24,52 procent av den totala sysselsättningen och följs av 

näringsgren utbildning med 11,58 procent, byggverksamhet med 10,00 

procent, handel med 9,81 procent och tillverkning med 7,48 procent. 

Den vanligast förekommande juridiska företagsformen i kommunen är 

enskild näringsverksamhet med 1 568, därefter följer aktiebolagen som 

uppgår till 1 313.  

Företagandet är spritt över hela kommunen och i kommundel Arbrå finns 

536 registrerade verksamheter, i Hanebo (Kilafors) kommundel finns 442 

och i kommundel Rengsjö ungefär 187 registrerade verksamheter. 

Företagandet är i många avseenden inte längre platsbundet på samma sätt 

som tidigare. Nya beteenden, köpmönster och inte minst ny teknik, skapar 

möjlighet att i allt större utsträckning driva företag där man bor, verkar och 

lever. De grundförutsättningar som krävs finns nära inpå såsom tillgång till 

bra transportsystem och tillgång till bra IT infrastruktur, vilka knyter 

omvärlden allt närmare Bollnäs. Detta skapar förutsättningar för en 

funktionell arbetsmarknad, men ställer samtidigt krav på att det finns 

efterfrågad arbetskraft att tillgå. 

 

Statistik hämtad från UC och SCB, siffror uppdaterade september 2021 

 

4. Stöd till kommersiell service i landsbygd 

4.1 Hemsändningsbidrag 

Hemsändningsbidrag är ett kommunalt stöd som delvis finansieras regionalt. 

Stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en 

butiks hemsändning av dagligvaror till hushåll (eller om kommunen 

anordnar inköpsturer) till en butik.  

 

Vem kan få stöd? 

De butiker som här utpekas som strategiska för varuförsörjningen i 
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glesbygden kan erhålla hemsändningsbidrag för hemkörning av dagligvaror.  

Hemsändning gäller till fasta hushåll inom kommunen, för personer som på 

annat sätt inte har möjlighet att ta sig till butiken på egen hand. 

Butiker som beviljats hemsändningsbidrag, redovisar till kommunens 

näringslivs- och utvecklingskontor. 

4.2 Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service 
 
Stöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att 

den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd 

kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen 

samt distributions- och logistikanläggningar. 

 

Vem kan få stöd? 

Myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, föreningar och 

andra organisationer. 

 

Stödet söks i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar men det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna. 

Endast de högst prioriterade ansökningarna beviljas stöd och i Gävleborgs 

län prioriteras långsiktigt hållbara lösningar främst för försäljning på 

landsbygden av dagligvaror, drivmedel samt betaltjänster. 

 
Mer information om stödet finns på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats, under natur och 

landsbygd, samt på Jordbruksverkets webbplats under stöd/service och satsningar på 

landsbygden. 

 

4.3 Servicebidrag 

Servicebidrag är ett regionalt stöd som kan sökas vid tillfälliga lönsamhets- 

och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggning av 

butiker som är viktiga för konsumenternas varuförsörjning. Bidrag kan ges 

med maximalt 250 000 kr per år och lämnas för sammanlagt tre år. 

Vem kan får stöd? 

Prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer enligt det regionala 

serviceprogrammet. 

Ansökningar handläggs av Region Gävleborg löpande under året. 

 
Mer information om stödet finns på Region Gävleborgs webbplats, regional utveckling/stöd 

och finansiering/kommersiell service. 

 


