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1 Inledning 

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet  

Ett tungt år – men vi fortsätter bygga för framtiden 
Pandemin har påverkat oss alla 

Pandemin slog till med full kraft över hela världen. Mina tankar går till alla som har förlo-
rat nära och kära i denna tragedi. En del av oss har också blivit svårt sjuka, förlorat arbete 
eller farit illa på annat vis. Närings-, förening- och kulturliv har också drabbats hårt i Boll-
näs kommun. Många kommuninvånare har gjort stora uppoffringar på jobbet och i privatli-
vet för att stötta och hjälpa sina medmänniskor. Trots att pandemin ännu inte visat tecken 

på att avta, hoppas jag att vaccinationer nu ska kunna ges till alla så att vi till slut ska kunna leva våra liv fullt 
igen, även om livet i många avseenden sannolikt kommer att bli annorlunda jämfört med tidigare.  

För Bollnäs kommun har arbetet med Covid -19 varit överordnat inom hela organisationen och styrt förutsätt-
ningarna för samtliga verksamheter. När pandemin etablerade sig i början av året hade vi liten kunskap att utgå 
från, de första månaderna präglades därför av att dagligen ta ställning till ny kunskap och nya rekommendat-
ioner, värdera dessa och fatta beslut om åtgärder. Det har ställt stora krav på våra verksamheter att vara flexibla 
och hitta nya lösningar, vilket de har gjort på ett mycket bra sätt. Vi har en hög kvalitet inom vår äldreomsorg, 
något som med all tydlighet visat sig denna tid. 

Sammantaget bedömer jag att vår organisation har klarat att hantera pandemins utmaningar bra, även om det gi-
vetvis har skett till priset av att andra frågor och uppdrag har tvingats att stå tillbaka. Jag kan samtidigt konsta-
tera att arbetet med pandemin har tvingat organisationen att ta stora steg i den digitala mognaden, där nya arbets-
sätt har utvecklats som innebär både tidsbesparing och ökad effektivitet. 

Bollnäs växer 

Bollnäs kommun fortsätter arbetet med att bygga ett gott samhälle för alla som bor och verkar här. Vi är i grun-
den en kommun med ekonomin i ordning. Bollnäs kommunkoncern har de senaste fem åren visat positiva resul-
tat, men det ska sägas att en betydande bidragande faktor till årets överskott är extra statsbidrag för att möta de 
vikande skatteintäkter och ökade kostnader som har orsakats av pandemin. Samtidigt har vi stora utmaningar de 
kommande åren. Det handlar bland annat om den demografiska utvecklingen, som gör att vi måste attrahera ar-
betskraft och nya invånare för att kunna upprätthålla välfärden inom kommunens verksamheter. Det innebär 
också att vi är beroende av en fortsatt utveckling av infrastrukturen och förbättring av möjligheter för in- och ut-
pendling. Med stöd av stadsmiljöavtalet tillsammans med Trafikverket, har vi på temat Bollnäs växer därför gjort 
flera viktiga satsningar, däribland ingår att vi färdigställt ett modernt, tryggt och tillgängligt resecentrum, med 
staten och Region Gävleborg som medfinansiärer.  

Vi har fortsatt arbetet för att tillgängliggöra SJ-området och binda samman det med resecentrum och de centrala 
delarna av Bollnäs. Under året blev också försäljningen av fastigheten Bro 4:4 på SJ-området klar. Där vill vi 
skapa ett nytt stadsrum som ska möjliggöra att nya verksamheter kan etableras, däribland en bandyarena, samti-
digt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras. Utöver detta, samt 
satsningarna på förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik, har vi bland annat byggt ut och renoverat Vallsta 
förskola samt gjort omfattande renoveringar i Arbrå simhall. 

Ett stort tack 

Jag vill tacka alla medarbetare inom Bollnäs kommun för insatserna under året. Trots ofta svåra situationer och 
hård arbetsbelastning inom äldreomsorg, skola och många andra verksamheter under pandemin har vi klarat att 
svara upp till våra uppdrag gentemot våra kommuninvånare. Tack också till förtroendevalda och hela civilsam-
hället i kommunen för ett gott samarbete. 
Marie Centerwall Kommunalråd (S) 
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1.2 Kommunens organisation 
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2 Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Bollnäs kommun information om förvaltningen av  
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med lag (2018:597) om kommunal  
bokföring och redovisning. 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 

• Covid-19 pandemin 
• Många investeringar under perioden; bl.a resecentrum, förskolor i Bollnäs och Vallsta, 

simhallen i Arbrå, gator och underhåll och utbyggnad av kommunala VA-nätet 
• Försäljning av Bro 4:4 
• Fortsatt utbyggnad av fibernätet, 98% av kommunens fastboende har nu tillgång till 

fiber. 
• 28 nya lägenheter är färdigställda. 
• Renoveringen är påbörjad av Hedhamregatan 1 som ska byggas om till trygghets- 

boende 
• Bollnäs kommunkoncern har ett positivt resultat på 21 mkr 
• Bollnäs kommun visar ett positivt resultat på 8 mkr 

Den största enskilda händelsen som påverkat Bollnäs kommun under året är Covid-19  
pandemin. Nettokostnadspåverkan för perioden är ca 37 mkr. Effekterna av pandemin  
kommer att påverka Bollnäs kommun i många år framöver, i form av färre arbetstillfällen, 
ändrade arbetssätt samt sämre konjunkturutveckling. Kommunen blir delvis kompenserad via 
ökade statsbidrag.  
De många investeringarna påverkar kommunens likviditet och avskrivningar samt driftskost-
nader ökar väsentligt.  

2.2 Den kommunala koncernen 

Med kommunens samlade verksamhet menas den verksamhet kommunen bedriver i kommun-
koncernen och intresse-/uppdragsföretag. 
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 Hälsinglands utbildningsförbund. 
Bollnäs stadshus verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Bollnäs kommun 
använder i sin verksamhet. Syftet är att hålla samman den kommunala bolagskoncernen och 
ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning samt styrning av de 
ekonomiska och finansiella resurserna på ett optimalt sätt för Bollnäs kommun. 
AB Bollnäs Bostäder är ett allmännyttigt kommunägt bostadsföretag vars affärsidé är att på 
affärsmässiga grunder bygga, förvalta och hyra ut bostäder till så bra pris som möjligt så att så 
många som möjligt kan hyra. 
Bollnäs Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och 
Regnsjö. Vid Säverstaverket i Bollnäs produceras även el i ett kraftvärmeblock. Bolaget  
bygger, äger och driver stadsnät i kommunen och har en liten ägarandel i det regionala  
nätbolaget Norrsken AB. Dessutom bedriver bolaget elhandel i ett delägt elhandelsbolag,  
AB Helsinge Elhandel. 
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Bollnäs Ovanåkers renhållning AB:s uppgift är att samla in, transportera, behandla och åter-
vinna avfall samt att lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi. Bolaget 
ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 66,7 respektive 33,3 procent.  
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid Sävstaås avfallsanlägg-
ning samt vid återvinningscentralen i Edsbyn. 
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, Nordanstigs 
och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med 
bredd och kvalitet. Förbundet bedriver gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 
i de tre medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet Hälsingland är bildat av Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner 
med uppdrag att ansvara för samhällsskydd, säkerhet, beredskap, informationssäkerhet,  
tillstånds- och tillsynshantering av alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel samt tillsyn av 
rökfria skolgårdar och rökfria miljöer. KFH är organisatoriskt ansvarig och tillika arbetsgivare 
för en Förvaltarenhet vars medarbetare arbetar med uppdrag som god man eller förvaltare. 
Inköp Gävleborg ombildades vid årsskiftet 2019/2020 när Gävle kommun beviljades utträde 
och är nu ett kommunalförbund där Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal,  
Hudiksvall, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby ingår. Förbundet ska vara avtalsförvaltare av  
tidigare ingångna avtal. 
Nedan visas en översikt över kommunens samlade verksamhet. Bollnäs kommun är  
moderbolag i en bolagskoncern där de hel- och delägda dotterbolagen samt Hälsinglands  
utbildningsförbund ingår. I den sammanställda redovisningen ingår företag och förbund där 
kommunen har ett väsentligt inflytande. 
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Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över samtliga bolag och förbund under året dels 
genom uppsiktspliktsdag där de presenterat sina verksamheter, dels genom delårsrapportering. 
Kommunstyrelsen har inte funnit några avvikelser. 
Kommunstyrelsen utövar även sin uppsiktsplikt över nämnder under året genom månads- 
rapportering där de redovisat resultat och åtgärdsplaner för en budget i balans. 

2.3 Översikt över verksamhetens utveckling 

Bollnäs kommunkoncern har under de senaste 5 åren redovisat positiva resultat. En stor  
bidragande faktor till årets överskott är de extra stadsbidragen för att möta vikande skatte- 
intäkter och ökade kostnader orsakat av pandemin. Tidigare år beror de stora överskotten 
främst på realisationsvinster och värdeförändringar i kommunens pensionsportfölj.  År 2016 
avviker stort då resultatet blev - 124 mkr. Anledning till det stora underskottet är att kommu-
nen gjorde en pensionsinlösen (försäkrade bort delar av ansvarsförbindelsen för pensioner) 
omfattande 174 mkr. 
Av kommunens verksamheter är det främst socialnämnden som har redovisat underskott de 
senaste åren.  
Bollnäs kommuns finansiella ställning är förhållandevis stabil. Soliditeten (med hänsyn tagen 
till totala pensionsförpliktelser) är 26 %. 
Nivån på investeringarna för Bollnäs kommun har varit hög under senaste åren. Det är dels 
fastigheter, skolor och förskolor, fritidsanläggningar och dels stor satsning på infrastrukturen i 
form av ett nytt resecentrum, gator och cykelvägar. 
Avskrivningarna ökar och ett nytt lån på 100 mkr har tagits för att finansiera investeringar och 
ytterligare lån kommer att tas upp i takt med investeringarna sätts igång. 
 

Bollnäs kommunkoncern - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag 

Ekonomiskt resultat för koncernen (belopp i tkr) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat -123 861 75 435 76 355 76 688 23 600 

Årets resultat per invånare -4 600 2 801 2 829 2 852 880 

Verksamhetens intäkter 965 161 974 436 958 709 928 825 947 706 

verksamhetens kostnader -2 448 411 -2 347 506 -2 359 198 -2 379 518 -2 429 556 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 1 705 282 

Avskrivningar -143 658 -132 095 -139 807 -150 772 -164 050 

Långfristig skuld 1 314 191 1 263 753 1 251 385 1 262 146 1 387 401 

Långfristig skuld per invånare 48 802 46 948 46 363 46 941 51 751 

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

Soliditet i % inklusive pensionsför-
pliktelser (ansvarsförbindelse) 20 % 22 % 24 % 26 % 26 % 
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Bollnäs kommun - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag 

Ekonomiskt resultat för kommunen (belopp i tkr) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Folkmängd 26 929 26 918 26 991 26 888 26 809 

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

      

Årets resultat -123 828 47 232 52 267 53 791 7 540 

Årets resultat per invånare -4 598 1 755 1 936 2 001 281 

Verksamhetens intäkter 480 289 466 601 459 559 424 429 424 308 

Verksamhetens kostnader -2 089 824 -1 965 863 -1 983 987 -2 001 997 -2 028 388 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 1 705 282 

Nettoinvetsteringar 134 838 95 438 84 236 151 524 204 827 

Avskrivningar -69 042 -57 103 -61 176 -68 717 -77 279 

Långfristig skuld 111 957 100 431 66 794 59 174 169 540 

Långfristig skuld per invånare 4 343 3 917 2 660 2 201 6 324 

Soliditet i % 62 % 65 % 66 % 64 % 61 % 

Soliditet i % inklusive pensionsför-
pliktelser (ansvarsförbindelse) 30 % 33 % 36 % 37 % 36 % 

 

2.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.4.1 Omvärldsbevakning 

Svensk och internationell ekonomi 
Kommuner och regioner gick in i 2020 med förväntningar om en ansträngd ekonomi, en  
dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt tryck. Under året 
sköt staten dock till stora tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående pandemin.  
Kommuner och regioner har därmed, pandemin till trots, fått ett starkt resultat under 2020. 
Totalt hade 16 kommuner, men inga regioner, underskott i årets resultat. 
SCB:s sammanställning av de preliminära boksluten för 2020 visar att verksamhetens resultat 
har ökat med 39,1 miljarder kronor jämfört med föregående år. Verksamhetens resultat i  
kommunerna uppgick till 30 miljarder kronor och i regionerna till 21,5 miljarder kronor. 
Under 2020 var de generella statsbidragen till kommuner och regioner drygt 30 miljarder  
kronor högre än 2019, varav 21 miljarder var tillskott på grund av pandemin. Kommuner och 
regioner fick också nästan 20 miljarder kronor i ersättning för merkostnader till följd av  
covid-19 till hälso- och sjukvården samt omsorgen. Skatteintäkterna ökade med 7,1 miljarder 
kronor jämfört med 2019. Kommuner och regioner kompenserades också för högre sjuklöne-
kostnader. 
Resultatet för 2020 innebär att kommunsektorns finansiella sparande för första gången på tio 
år beräknas bli positivt. Det gör att kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed 
tillfälligt minska lånebehovet något till det stora behov av investeringar som behövs till  
exempelvis nya skolor, sjukhus och äldreboenden. Resultatet gör det också möjlighet att  
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avsätta pengar i en så kallade resultatutjämningsreserv (RUR), som utifrån vissa krav kan  
användas för att täcka upp eventuella negativa balanskravsresultat framöver. 
Kommunernas och regionernas resultat efter finansiella poster var 28,7 miljarder kronor högre 
än 2019. Nettoresultatet av de finansiella posterna minskade med 10,3 miljarder kronor  
jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya  
värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes under 2019. 
SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen 
av året blir svag; en starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Prognosen för 
BNP och sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att  
avslutningen på 2020 inte blev så svag som beräknades i föregående prognos. Även  
prognosen för det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den  
uppreviderade makrobilden som nytillkommen information talar för en större ökning av löne-
inkomsterna dessa år. Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och 
vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska 
politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra. 
Ännu är prognososäkerheten hög En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv 
2021 och 2022 kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och 
när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund 
och botten är det oklart när konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och 
hushåll ska kunna klara sig utan understöd. Det enda man kan säga säkert är att såväl  
konjunkturutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer att präglas av pandemin. 
 
Samhällsekonomin påverkan på Bollnäs 
Osäkra skatteprognoser i kombination med en åldrande befolkning, hög arbetslöshet och låg 
utbildningsnivå är stora utmaningar som kommunen står inför de kommande åren. 
Kommunen är beroende av statens åtgärdsprogram, ökade generella och riktade statsbidrag 
och arbetsmarknadsåtgärder för att klara sina utmaningar. 
 
Arbetsmarknad 
I Bollnäs kommun har arbetslösheten ökat marginellt senaste året. Arbetslösheten i riket har 
ökat betydligt mer, men arbetslösheten i Bollnäs är fortfarande långt över rikssnittet.  
Motsvarande utveckling kan man se gällande ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten för 
 utrikes födda fortsätter sjunka i Bollnäs, men är fortfarande kvar på en nivå som är bland den 
högsta i riket. Ca 44 % av de arbetslösa i Bollnäs kommun är utrikes födda. Men andelen av 
de arbetslösa som är utrikes födda har minskat med ca sju procentenheter sedan året före. 
Eftersom ungdomar och utlandsfödda har svårast att komma in på arbetsmarknaden har  
kommunen valt att göra flera satsningar för dessa grupper. 
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Kommunens befolkning 
Kommunens invånarantal har minskat med 79 personer under 2020. Inflyttande från utlandet 
har minskat med över 100 personer jämfört med 2019, men inflyttningen totalt har ökat med 
55 personer jämfört med 2019. Antalet utflyttade minskade med 44 personer jämfört med 
2019. Coronapandemin och lågkonjunkturen i vissa branscher har troligtvis medfört ett ändrat 
flyttmönster. Antalet födda är lägre 2020 än åren före, men födelsetalen är fortfarande högre 
än rikssnittet. 
Utvecklingen av invånarantalet i kommunen har under många år varit beroende av invand-
ringen till Sverige. Utan en kontinuerlig inflyttning från utlandet hade kommunen de senaste 
tio till femton åren årligen minskat invånarantalet med över 100 personer. År 2020 är ett  
undantag från detta. Hur utvecklingen blir framöver är svårt att förutse. Man kan befara en 
ökad utflyttning när pandemin är över och konjunkturen tar fart. 
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Utbildningsnivå 
Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2019 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  
utbildning 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. 
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2.4.2 Risker 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk  enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

Risk för befolknings-
minskning. Minskade  
intäkter från skatter och 
stadsbidrag. Kommunala koncernen 

Översyn av serviceni-
våer, översyn av lokal- 
behov, 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  
bränslen 

Bränder och utsläpp 

Bränder i avfallsupplag 
och annan miljöpåverkan 
genom exempelvis  
utsläpp 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,arbetsmiljö- 
utbildningar,  
introduktionsdagar 

Finansiell risk    

Ränterisk 

Hög skuldsättning  
betydande kostnadseffek-
ter vid ökad räntenivå Kommunala koncernen 

-Policy för räntebind-
ning. Del av lånestocken 
räntesäkras 

Valutaändring Förbundet har valuta i 
euro p.g.a deltagande i 
projekt 

Hälsinglands  
utbildningsförbund 

Försäljning av de euro 
som inte behövs för med-
finansiering i projekten 

Marknadsvärderisk i  
finansiella placeringar 

Värdenedgång påverkar 
kommunens långsiktiga 
betalningsförmåga 

Kommunala koncernen begränsningar av  
riskfyllda placeringar 

    

2.4.2.1 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  
koncernen är exponerad för är ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk, valutarisk samt 
kredit-och marknadsvärdesrisk.  
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Ränterisk 
Kommunkoncernens har en stor låneskuld och förändringar i låneräntan kommer därför att 
påverka räntekostnaderna på sikt. För närvarande är det mycket låga räntor men risken finns 
att dessa stiger i framtiden. Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens 
räntebärande skulder till 1 290 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 låne-
portföljen. 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 genom- 
snittlig räntebindningstid 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  
låneförfallen sprids över tiden. 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 valuta- 
terminer. 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 placeringspolicyn får finansiella placeringar göras i både räntebärande  
värdepapper 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 att 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  
kapitalet placeras i realränteobligationer. 
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2.4.3 Pensioner 

Bollnäs kommun har ett pensionsåtagande uppgående till 780 316 tkr. För att möta  
kommande pensionsutbetalningar har Bollnäs kommun dels försäkrat bort en del av pensions-
förbindelsen, dels avsatt medel i en pensionsportfölj. Marknadsvärdet på pensionsportföljen 
uppgick per 2020-12-31 till 456 086 tkr. Återlånade medel (skillnaden mellan förpliktelser 
och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel) uppgår till 193 291 tkr. 
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner  
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen 
som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår till 530 532 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  
väsentligt annorlunda ut. Den offentliga sektorns finansiella problem tillsammans med  
kommande behovstillväxt på kommunal service innebär att framtida pensionsutbetalningar  
ytterligare belastar utrymmet för kommunal verksamhet. 
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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. Målet är att kommunen har tillgångar 
avsatta som minst motsvarar kommunens totala pensionsskuld. 
I förvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av angivna risk-
begränsningar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapital-
förvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan 
tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat 
som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta  
kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor. 
Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, d.v.s. 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 2020 
Till följd av effekterna av covid-19 har aktiemarknaden varit turbulent under året. Utifrån 
kommunens riskstrategi har portföljen viktas om från aktier till räntor. Portföljens värde har 
sjunkit med -4,5 % sedan årsskiftet. 
Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 456 Mkr.  
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i place-
ringspolicyn 

 
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell 
fördelning på olika tillgångsslag. 
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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. 

2.4.4 Minskade intäkter och ökade kostnader till följd av Covid-19 

  
Uteblivna 
intäkter 

2020 

Ökade 
kostnader 

2020 

Kompensat-
ion för sjuk-
löner 2020 

Minskade 
kostnader 

2020 

Övriga  
bidrag 
2020 

Återsökta 
medel 
2020 

Kommunstyrelsen 0 -2 415 833 2 600 301 301 

Teknik- och fritidsnämnden -2 470 -800 1 529 450 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd 0 -9 300 7 300 0 0 0 

Socialnämnden 0 -31 022 10 576 0 15 675 1 417 

Miljö- och byggnämnden -150 0 51 214 0 203 

Kulturnämnden -1 150 -509 114 0 0 0 

Överförmyndarnämnden 0 -31 0 0 0 0 

Summa -3 770 -44 083 20 403 3 264 15 976 1 921 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunens 
ekonomiska styrning. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet 
och i offentliga verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som kommunala bolag 
och kommunalförbund. Dessutom finns ett balanskrav, som innebär att kommunens intäkter 
varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet är en nedre gräns för den ekonomiska  
utvecklingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre krav. 
Bollnäs kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 
samt infört en resultatutjämningsreserv för att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom 
möta konjunkturvariationerna. Kommunen ska kunna bygga upp resultatutjämningsreserven 
inom ramen för det egna kapitalet. På det sättet kan kommunen sätta undan en del av  
överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till 
följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserven kan ses som ett förtydligande av det  
övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommunen ska uppfylla. Prognosen 
de kommande åren för skatteintäkterna och generella statsbidrag är osäkra. Med dessa  
förutsättningar är det nödvändigt att de ramar som verksamheten tilldelas hålls, så att positiva 
resultat erhålls respektive år. Ett stort ansvar vilar på ansvariga inom förvaltningarna och 
verksamheten. 
I bokslutet för 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en social investerings-
fond. 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 metoder samt främja  
samverkan mellan olika verksamheter, såväl interna som externa. 
 
För en god ekonomisk hushållning har Bollnäs kommun följande fyra finansiella mål, 
beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 265; 

1. Kommunen ska under rullande 3-årsperiod ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag 

  2018 2019 2020 

Årets balanskravsresultat inkl. medel från sociala  
investeringsfonden  23 386  23 493 19 872 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag  1 592 506  1 649 980 1 705 282 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter & generella 
stadsbidrag.  1,47%  1,42% 1,17% 

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

cykeln, ha en investeringsvolym på i genomsnitt motsvarande kommunens avskriv-
ningar. Årets resultat påverkar investeringsutrymmet i positiv eller negativ riktning. 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tot 

Investeringar 65 893 134 838 95 438 84 236 151 524 204 827 204 450 66 615 53 450 51 250 1 151 524 

Avskrivningar 63 148 69 042 57 103 61 176 61 044 61 975 73 663 79 340 80 331 80 888 687 431 

Årets resultat 71 419 -147 221 47 232 52 596 53 791 7 540 15 785 17 425 19 415 18 898 134 684 

Investeringsut-
rymme 134 567 -78 179 104 335 113 772 114 835 69 515 89 448 96 765 99 746 99 786 822 114 

Differens 68 674 -213 017 8 897 29 536 -36 689 -135 312 -115 002 30 150 46 296 48 536 -329 410 

  
3. Kommunen ska senast år 2025 avsatt kapital som minst motsvarar hela pensions- 

skulden. 

 
4. Investeringar ska så långt som möjligt finansieras av egna medel. Upplåning kan  

undantagsvis användas till stora och långsiktiga investeringar (avser minst 20  
miljoner kr med avskrivningstid på minst 20 år). 

 Målet anses delvis uppfyllt då kommunen har investeringar som överstiger avskrivningar 
och resultat. Kommunen har därför upptagit lån under 2020 för att finansiera investeringarna 
som har varit stora och långsiktiga. Självfinansieringsgraden är 34 % inklusive värdeföränd-
ring i pensionsdepå och 52 % exklusive värdeförändringen. ((avskrivningar+/- årets  
resultat) /investeringar) 
 
För kommunkoncernen finns följande två finansiella mål, beslutade av kommunfull-
mäktige 2019-01-28, § 6: 
1. Kommunkoncernens soliditet ska, mätt över en rullande femårsperiod, uppgå till minst 
40%. 

2.  Kommunkoncernen ska uppvisa ett ekonomiskt överskott 

  

2.5.1 Kommunkoncernens ekonomi 

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 201 del av det nybildade 
Hälsinglands utbildningsförbund. 
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Ekonomiskt resultat för koncernen (tkr) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat -123 861 75 435 76 355 76 688 23 600 

Årets resultat per invånare -4 600 2 801 2 829 2 852 880 

Totala skulder      

Koncernens långfristiga skulder 1 314 191 1 263 753 1 251 385 1 262 146 1 387 401 

Koncernens skulder per invånare 48 802 46 929 46 358 46 941 51 751 

Soliditet      

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

Soliditet i % inklusive pensionsförpliktelser (an-
svarsförbindelse) 20% 22% 24 % 26% 26% 

Koncernresultat 
Koncernen redovisar ett positivt resultat om 23 600 tkr för perioden. De kommunala bolagen 
redovisar varierande resultat för året och sammantaget uppgår det gemensamma resultatet till 
15 672 tkr. AB Bollnäs Bostäder påverkar resultatet betydligt med ett överskott om 
16 182 tkr. Den negativa förändringen av koncernens totala resultat förklaras till stor del av 
att det verkliga värdet på kommunens kortfristiga placeringar har minskat med 35 982 tkr per 
31 december 2020 i förhållande till samma datum föregående år. Även kommunens  
nedskrivning av Bro 4:4 har påverkat resultatet negativt med 15 304 tkr samt Hälsinglands  
utbildningsförbunds underskott om 7 710 tkr. 
Efter tre år av stabil resultatutveckling vänder trenden år 2020 i och med det förhållandevis 
lägre resultatet. År 2016 sticker dock fortfarande ut i ett 5-årsperspektiv med det negativa  
resultatet på -123 861 tkr som förklaras av att kommunen gjorde en pensionsinlösen under 
året på motsvarande 173 937 tkr. Realisationsvinster och värdeförändringar i pensionsmedels-
förvaltningen har bidragit starkt till de stora överskotten 2017, 2018 och 2019 och värdeför-
ändring är även det som orsakat det lägre resultatet 2020. 
 
Tabell: Koncernföretagens resultat efter skatt 5 år 

(tkr) Ägd andel 2016 2017 2018 2019 2020 

Bollnäs Stadshus AB 100% 9 398 13 476 14 206 11 930 1 901 

AB Bollnäs Bostäder 100% 5 054 2 368 1 460 7 900 16 182 

Bollnäs Energi AB 100% -554 -425 -191 1 131 1 254 

Bollnäs Ovanåker Renhållning AB 67% 4 945 4 957 6 628 1 933 4 045 

Helsinge Vatten AB 60% 0 0 0 0 0 

Hälsinglands utbildningsförbund 43% 6 253 -775 -940 -9 330 -7 710 

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  
visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet desto mindre 
skulder och därmed stabilare ekonomi. Under 2016 sjönk koncernens soliditet exklusive  
ansvarsförbindelsen med två procentenheter medan soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 
ökade med fyra procentenheter. Den huvudsakliga orsaken till förändringen är att kommunen 
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genomförde en pensionsinlösen på 173 937 tkr vilket resulterar i att både omsättnings- 
tillgångarna och ansvarsförbindelsen minskade. Under 2020 minskade soliditeten med 1  
procentenhet till följd av stora investeringar och det lägre resultatet. 
Intresse-/uppdragsföretagens ekonomi 
Bollnäs kommun har även intresseföretag som utför tjänster och uppdrag som kommunen valt 
att lägga ut på ett förbund gemensamt med ett antal andra kommuner. Kommunalförbundet 
södra Hälsingland är ett räddningsförbund som ägs tillsammans med Ovanåkers och  
Söderhamns kommun.  Inköp Gävleborg är en fd inköpsorganisation, nu endast avtals- 
förvaltande, som ägs tillsammans med 9 kommuner i Gävleborgs län. 
 
 
 
Tabell: Intresseföretagens resultat 5 år 

(tkr) Ägd andel 
Resultat 

2016 
Resultat 

2017 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 

Kommunalförbundet 
Hälsingland 40% 1 216 -698 2 281 80 5 313 

Inköp Gävleborg 11% 3 581 901 4 178 6 963 -3 307 

  

2.5.2 Kommunens ekonomi 

 Nyckeltal 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Årets balanskravsresultat i förhållande till 
skatteintäkter & generella stadsbidrag. 0,89% 2,86% 1,47% 1,46% 1,17% 

Verksamhetens intäkter 480 289 466 601 459 559 424 429 424 308 

verksamhetens kostnader -2 089 824 -1 965 863 -1 983 987 -2 001 997 -2 028 388 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag 1 518 991 1 568 789 1 592 506 1 649 980 1 705 282 

Rörelsekapital* 118 687 113 675 155 274 110 782 115 699 

Soliditet exl pensionsskuldavsättningar** 62% 65% 66% 64% 61% 

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

Skuldsättningsgrad*** 50% 43% 40% 44% 52% 

Långfristig skuld per invånare 4 343 3 917 2 660 2 201 6 324 

Eget kapital per invånare 41 668 43 439 45 349 47 737 48 159 

Likviditet**** 126% 129% 137% 122% 123% 

*Rörelsekapital: Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 

**Soliditet: Eget kapital / balansomslutningen 

***Skuldsättningsgrad: skulder / eget kapital 

****Likviditet: omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 
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2.5.2.1 Intäkter och kostnader för den kommunala servicen 
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2.5.2.2 Budgetavvikelse per nämnd 

En förutsättning för ekonomi i balans på lång sikt är att nämnderna följer budgeten. Nämn-
derna redovisar ett underskott med - 27 171 tkr mot budget. Av nämnderna är det socialnämn-
den som har störst negativ avvikelse. På övergripande nivå, finansen, finns ett positivt resultat 
som förklaras bl.a. med ökade skatteintäkter, realisationsvinster, uppskjutna kapitalkostnads-
ökningar, lägre pensionskostnader än budgeterat. Värdeförändringar i pensionsportföljen på-
verkar resultatet negativt med 35 982 tkr. 
Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse per nämnd. I redovisningen av Kommun-
styrelseförvaltningens (KS) resultat har också resultaten för kommunfullmäktige inklusive 
partistöd, kommunrevisionen och valnämnden inkluderats, då dessa avvikelseposter är av 
mindre art. I övrigt framgår avvikelserna av driftredovisningen och kommentarer i respektive 
nämnds verksamhetsberättelse. 

Budgetavvikelse per nämnd 

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Överförmyndarnämnden  224   11  285 341 497 

Kommunstyrelsen  4 048   -1 355  8 364 12 049 7 062 

Teknik- och fritidsnämnden  -2 698   14 202  3 554 -5 908 -3 559 

Barn- och utbildningsnämn-
den  7   335  17 0 -109 

Socialnämnden  1 078   -38 353  -16 955 -22 446 -31 157 

Miljö- och byggnämnden  1 506   2 304  2 438 1 361 1 580 

Kulturnämnden  -382   41  420 55 -1 485 

Summa exkl finansen  3 785   -22 814  1 879 -14 550 -27 171 

Finansen exkl värdeföränd-
ringar pensionsdepå  -163 468   62 367  52 171 27 478 60 195 

summa exkl värdeföränd-
ringar pensionsdepå  -159 683   39 553  50 293 12 928 33 024 

Värdeförändringar  
pensionsdepå    39 667 -35 982 

summa inkl värdeföränd-
ringar    52 595 -2 958 

Den prognostiserade budgetavvikelsen för 2020 är -25 792 tkr vilket består av följande: 

• Nämnderna redovisar en avvikelse på - 27 171 tkr (se kommentarer under respektive 
nämnds verksamhetsberättelse). 

• Centralt på "finansen" redovisas en positiv avvikelse på 60 195 tkr vilket främst beror 
på extra statsbidrag p.g.a. pandemin. 

• Värdeförändringarna i orealiserade vinster/förluster i pensionsportföljen har en negativ 
resultatpåverkan med 35 982 tkr.  
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2.5.2.3 Investeringar 

Nettoinvesteringarna 2020 uppgick till 204 827 tkr. 
De största investeringarna under 2020 är Resecentrum (50 491 tkr), ny förskola på Gärdet (23 
235 tkr), Vallsta förskola Lissgården (15 687 tkr), exploateringsfastigheter (14 830 tkr), Tors-
bergs teknikhus (14 411 tkr), anpassning Heden (8 346 tkr), sanering VA-ledningar (14 008 
tkr), upprustning av gator (7 140 tkr) och bassängrenovering Arbrå (6 747 tkr). 
De stora investeringarna som har gjorts under året och som planeras att genomföras får påver-
kan på kommunens likviditet. Under 2019 har detta hanterats genom att checkkrediten har 
nyttjats och under 2020 har kommunen tagit upp ett lån på 100 miljoner kronor och kommer, i 
takt med att fler investeringar påbörjas, att behöva ta upp fler lån. 
I övrigt framgår investeringsredovisning i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Nettoinvesteringar 124 427 88 257 84 236 151 524 204 827 

 

2.5.2.4 Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Kommunens egna kapital exklusive ansvarsförbindelsen minskade under 2016 på grund av att 
kommunen gjorde en pensionsinlösen omfattande 173 937 tkr. Till följd av pensionsinlösen 
minskade också kommunens ansvarsförbindelse vilket resulterade i att kommunens eget kapi-
tal inklusive ansvarsförbindelsen förbättrades under året. Under 2017 - 2020 har det egna ka-
pitalet stärkts till följd av positiva resultat samt minskad ansvarsförbindelse för pensioner. 

 

 

2.5.2.5 Likviditet 

Likviditet är ett nyckeltal som används för att visa kommunens betalningsförmåga på kort 
sikt. Likviditeten per 2020-12-31 var 123% vilket är en ökning jämfört med 2019 (122%). För 
2020 är likviditeten oförändrad genom att kommunen har finansierat investeringarna med 
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upptagande av nytt lån om 100 mkr samt att de generella statsbidragen under året har ökat. 
En likviditet över 100% innebär att kommunen har förmågan att betala de kortfristiga skul-
derna på kort sikt. 

 

2.5.2.6 Soliditet 

Soliditet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet 
desto mindre skulder vilket därmed indikerar stabil ekonomi. Resultatutvecklingen och för-
ändringar i värdet av tillgångar påverkar soliditeten. En oförändrad soliditet pekar 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 redovisnings-
sed och ger en för positiv bild av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår 
kommunens soliditet till 61 procent medan den verkliga soliditeten uppgår till 36 procent. 
Kommunens soliditet har under året minskat med 3 procentenheter exklusive ansvarsförbin-
delsen och 1 procentenhet inklusive ansvarsförbindelsen. En stor bidragande orsak till att soli-
diteten har minskat är den ökade skuldsättningen till följd av höga investeringsvolymer. 
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2.6 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. 
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. 
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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. 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunen 
Tabell: Antal anställda i Bollnäs kommun per anställningsform den 31 december 2020 
Månadsavlönade  
(antal årsarbetare) 

2020 2019 2018 
Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare 

TOTAL 
K 94 1 695 188 1 705 238 1 722 
M 48 421 106 414 193 400 
Total 142 2 116 294 2 119 431 2 122 

 
Koncernen 
 Tabell: Antal anställda i kommunkoncernen per anställningsform den 31 december 2020 

Månadsavlönade  
(antal årsarbetare) 

2020 2019 2018 

Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare 

TOTAL 

K 113 1 988 218 2 005 280 1 992 

M 63 665 141 651 236 648 

Total 176 2 654 359 2 656 516 2 640 

Sjukfrånvaro 
Under perioden 1 januari - 31 december år 2020 var den totala sjukfrånvaron 10,13 % vilket 
är en ökning med ca. 2,7 % jämfört med samma period år 2019. Förklaringen är till stor del 
covid-19. 
Tabell: Total sjukfrånvaro ackumulerad könsfördelad 1 januari – 31 december 2020 
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Tabell: Total sjukfrånvaro ackumulerad per åldersintervall 1 januari – 31 december 2020 

Sjukfrånvaro åldersfördelad i % 

Bollnäs kommun, visstids- och tillsvi-
dareanställda 

2020 januari - december 

Ålder total varav > 60 dgr 

0-29 10,68 25,15 

30-49 9,91 39,02 

50-65 10,35 47,58 

> 66 4,13 19,18 

2.8  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  
utifrån 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 
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om arbetssätt när fler människor ska dela på mindre resurser och när arbetskraft kommer att 
vara en bristvara. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för denna omställning. Kommunen 
kommer att behöva attrahera både arbetskraft och nya invånare för att upprätthålla välfärden i 
kommunens verksamheter. Det kommer ställas stora krav på nämnder att samarbeta för att 
lyckas med uppdraget. Även de kommunala bolagen och förbunden 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 ut- 
veckling. Att stötta, inspirera och leda framtidens lärare och ledare är ett av de viktigaste  
områdena. Hur pandemin har påverkat elevers utbildning och kunskapsnivå är svårt att  
överblicka men kan bli en framtida utmaning. 
Den höga arbetslösheten är en utmaning för kommunen. Omvärlden och en lokalt/regionalt 
ansträngd arbetsmarknad med stora obalanser ställer allt större krav på hela samhället. Å ena 
sidan finns fortsatt många arbetslösa och samtidigt finns det många verksamheter som inte 
finner den arbetskraft som eftersöks. Det pågår arbete med att få hit statliga jobb. Utbildnings-
nivån måste öka. Integrering av nyanlända måste fortsätta för att arbetslösheten ska minska i 
denna grupp. Kommunens satsning på nyföretagar- och affärsrådgivning för utrikesfödda  
fortsätter. 
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  
kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka. Kommunen måste fortsätta, och eventuellt 
öka, sina insatser mot missbruksproblem och våld i nära relationer. 
Inköpsorganisationen har förändrats och uppbyggande av nya arbetssätt är fortsatt högt  
prioriterat under de närmaste åren. 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. Utvecklingsarbete för kommunens inköpsprocess  
kommer vara fokus under de närmaste åren. 
Kommunen är beroende av fortsatt utveckling av infrastrukturen. Bredbandsutbyggnad pågår 
och de sista procenten som inte täcks in av fiberutbyggnad måste fångas upp. Förbättring av 
pendlingsmöjligheter 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 annan statlig medfinansiering som möjliggör satsning på förbättrade förutsättningar för 
kollektivtrafiken där nybyggda resecentrum och nya busstrafikleder pågår. 
Om befolkningstillväxten ökar, fler vill flytta till Bollnäs behöver fler bostäder byggas. 
Bostadsbolaget, men även privata aktörer, planerar byggande av lägenheter och tomter ställs 
iordning för att säljas.  
Miljö- och hållbarhetsarbetet kommer att vara viktigt och där pågår bl.a. omställning till  
fossilfria, hållbara transporter. Kommunen investerar även i cykelbanor och kollektivtrafik för 
att få miljövänligare resor. 
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2.9 Balanskravsresultat 

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 prognostiserade balanskravsresultat är positivt och uppgår till 
42 518 tkr, vilket därmed lever upp till lagens krav. Bollnäs kommun förfogar över en resul-
tatutjämningsreserv (RUR) på 68 789 tkr som efter kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas 
under lågkonjunktur. Avsättningar till resultatutjämningsreserven har skett alla år mellan 2015 
och 2019. Även för 2020 kan ytterligare 25 464 tkr avsättas. 
Kommunfullmäktige beslutade under 2012, 2015, 2016, 2018 och 2019 om avsättning till en 
social investeringsfond. Under 2020 har 2 818 tkr använts till projekt. 
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 överstiger 1% av skatter och generella statsbidrag kan 
medel avsättas till resultatutjämningsreserven om kommunfullmäktige så beslutar. Alternativt 
lyfts medel från resultatutjämningsreserven för att hantera ett negativt resultat efter balans-
kravsjusteringar. 
Utmärkande för 2020 

• Intäkterna justeras för realisationsvinster på 16 308 tkr, varav 14 357 tkr avser realisat-
ionsvinster i värdepapper. 

• Realisationsförluster på 15 304 tkr har återförts. Realisationsförlusten avser försälj-
ning av outhyrd fastighet, Bro 4:4 vilket kommer att minska kommunens kostnader 
framöver. 

• Resultatet innehåller årets bokförda orealiserade vinster i värdepapper på 19 515 tkr. 
• Återföring av tidigare orealiserade vinster/förluster i värdepapper på 55 497 tkr 
• Resultatutjämningsreserven har inte nyttjas under året. 
• 1% av skatter och generella statsbidrag uppgår till 17 054 tkr 
• Förslag till ny avsättning till resultatutjämningsreserven med 25 464 tkr. 
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  2020 2019 2018 

Årets resultat 7 540 53 791 54 724 

- Samtliga realisationsvinster -16 308 -4 818 -38 133 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter    

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 15 304 7 799 3 150 

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -19 515 -30 929  

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 55 497   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 42 518 17 105 19 741 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -25 464 -605 -3 861 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv    

BALANSKRAVSRESULTAT 17 054 16 500 15 925 

    

Medel från sociala investeringsfonden 2 818 6 993 3 645 

Medel avsatta till sociala investeringsfonden  -10 000 -10 000 

    

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 

BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0 0 0 

Tabell: Balanskravsresultat 
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3 Räkenskaper 
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3.5 Redovisningsprinciper 

Under 2019 trädde den nya lagen, lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), i 
kraft. Delårsrapporten är upprättad enligt LKBR och i enlighet med rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 
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 koncernföretagens omsättning uppgår 
till 5 % eller mer av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag, eller där kommu-
nens andel av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av kommunens 
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balansomslutning. Under 2015 bildades Hälsinglandsutbildningsförbund tillsammans med Sö-
derhamns och Nordanstigs kommuner. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 
framgår av organisationsschemat. 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resul-
taträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och är av betydande belopp. 
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. 
Vid beräkningen av årets skatteintäkter har Sveriges kommuner och landstings decemberpro-
gnos, innevarande år, använts. 
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. 
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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 förändrade. 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. 
Pensionsportföljen värderas kollektivt till verkligt värde. 
Leasing 
Kommunens leasing av fordon har klassificerats som finansiell leasing, i enlighet med rekom-
mendation 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 %. Reducerade pålägg för personer över 65 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  
skuldreservering. 
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3.6  Driftredovisning 

Utfallet för kommunen jämfört med budget 2020 är ett underskott på 3 mkr (2019 ett  
överskott med 52 mkr). Exkluderas värdeförändringen för orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper är resultatet en positiv budgetavvikelse på 33 mkr. 
Av kommunens nämnder redovisar socialnämnden det största avvikelsen mot budget för 2020 
med 31 mkr. På finansen redovisas ett positivt utfall på 60 mkr till följd av ökade generella 
stadsbidrag, ändrade redovisningsprinciper, realisationsvinster och realisationsförluster.  
Värdeförändring av pensionsdepån har stor påverkan på årets resultat. Detta exkluderas när 
man beräknar balanskravsresultatet. 
I driftredovisningen ingår interna intäkter och kostnader, köp och försäljning mellan nämnder. 
I resultaträkningen för kommunen, 3.1, är dessa interna transaktioner eliminerade.  

  Nettobudget 
2020 

Nettoutfall 
2020 

Avvikelse 
Budget/ 
Utfall 

Nettoutfall 
föregående 
år 2019 

Avvikelse 
Budget/Ut-
fall 2019 

Kommunfullmäktige 
  inkl. partistöd -3 199 -3 072 127 -3 373 -226 

Kommunrevision -1 560 -1 526 34 -1 632 8 

Valnämnd -48 -46 2 -369 32 

Överförmyndare -4 629 -4 132 497 -4 157 341 

      

Kommunstyrelse -273 938 -267 039 6 899 -264 087 12 235 

      

Teknik- & fritidsnämnd -81 962 -85 522 -3 560 -88 918 -5 908 

      

Kulturnämnd -45 380 -46 864 -1 484 -44 268 55 

      

Barn- & utbildningsnämnd -516 611 -516 720 -109 -501 342 0 

      

Socialnämnd -661 493 -692 649 -31 155 -678 630 -22 447 

      

Miljö- & byggnämnd -21 553 -19 973 1 578 -20 227 1 361 

      

Summa exkl. finans -1 610 373 -1 637 543 -27 171 -1 607 003 -14 549 

      

Finans exkl. värdeförändring pens-
ionsdepå 1 620 871 1 681 065 60 195 1 621 126 27 478 

Summa exkl värdeförändring 
pensionsdepå 10 498 43 522 33 024 14 123 12 929 

Värdeförändring pensionsdepå 0 -35 982 -35 982 39 667 39 667 

summa inkl värdeförändring 10 498 7 540 -2 958 53 790 52 596 
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3.7 Investeringsredovisning 

Kommunens investeringar för 2020 är den högsta nivån någonsin. Bruttoinvesteringarna   
uppgår till 204 827 tkr. Kommunen har avyttrat fastigheter för 10 639 tkr och erhållit  
anslutningsavgifter uppgående till 1 607 tkr. De stora, långsiktiga investeringarna har  
finansierats genom upptagande av lån. 
Investeringar påverkar kommunens likviditet, under 2020 har kommunen tagit upp lån om 
100 mkr samt utnyttjat checkkredit. Den höga investeringsvolymen leder till ökade kostnader 
såsom avskrivningar, räntor och drift- och underhållskostnader. Kommunens materiella  
anläggningstillgångar i balansräkningen ökar med motsvarande investeringsvolym. 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Budget/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -350 519 -204 827 145 692 -151 524 

Anslutningsavgifter  1 607 1 607 1 454 

Leasing  -1 410 -1 410 -336 

- per nämnd     

Kommunstyrelse -2 000 -184 1 816 0 

Teknik- och fritidsnämnd -338 856 -199 187 139 669 -147 898 

Kulturnämnd -444 -246 198 -133 

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 0 3 000 0 

Socialnämnd -5 919 -2 194 3 725 -1 581 

Miljö- och byggnämnd -300 0 300 -122 
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4 Måluppfyllelse 
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  
samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och 
framtidstro. 

4.1 Invånare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi 

Trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa 
 

 
Analys 
Under våren 2020 påverkades kommunens arbetssätt väsentligt då covid-19 lamslog stora delar av Sverige 
och världen. En pandemi som även höll i sig under hösten och fortfarande pågår. Vilket inneburit att inplane-
rade aktiviteter har fått stå tillbaka för att kommunen ska ha en flexibilitet i sitt åtagande att arbeta för en god 
folkhälsa. Kommunen har fokuserat på att skapa en trygghet för de mest utsatta i pandemins framfart. Detta i 
form av insatser såsom informationskampanjer, utkörning av apoteksvaror, matleveranser m.m. något som 
gjorts möjligt tack vare samarbete med civilsamhället, svenska kyrkan, näringsidkare och flexibla medarbe-
tare. 
Det blir dock allt tydligare att avsaknaden av evenemang och socialtillställningar påverkar folkhälsan och be-
tydelsen att kunna nå ut på alternativa sätt gör sig allt tydligare. Genom att ha tagit stora kliv gällande digital 
användning har nya vägar och möjligheten visat sig där lyckade exempel är genomförandet av nationaldagsfi-
randet, funktionshindersdagen. En utveckling vi kan se inom flera områden och där förmågan att tänka an-
norlunda och kreativt också visat sig. Ett arbetssätt som måste till då vi kan se en ökad andel medborgare som 
är sjukskrivna över de senast fyra åren. En utveckling som inte är gynnsam för något samhälle och där forsk-
ning signalerar om en ökad problematik kring individers mående. 
I och med den isolering och distansering som vi fått vara med om under året har det signalerats om vikten av 
att arbete med bl.a. våld i nära relationer. Kommunen och styrgruppen för folkhälsa och trygghet har därför 
fokuserat på segregation samt trygghet/brottsförebyggande frågor. Vilket resulterat i kommunövergripande 
projekt där även civilsamhället inkluderas. 
Att inkludera perspektivet folkhälsa är viktigt i alla kommunens verksamheter och det är särskilt viktigt att 
beakta vid ny- och ombyggnationer då det finns möjlighet att påverka i önskad riktning. Detta kan ses exem-
pel på i arbetet med kommunens nya resecentrum där frågor rörande luft, bullernivåer, livsmedel, tillgänglig-
het och fysiska miljöer har beaktats. 

4.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktiges mål och strategi 

Analys 
Bollnäs kommun har under 2020 fortsätt arbeta för en utvecklad infrastruktur, minskad arbetslöshet och att 
öka antalet medborgare och arbetsgivare. 
Den fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är klar och kommunen har initierat nya detaljplaner för bostäder, 
kommunal verksamhet och infrastruktur. Motsvarande arbete är nu även inlett för Arbrå och Kilafors. Bollnäs 
kommun har nu även ett nybyggt och invigt resecentrum som avser skapa gynnsamma pendlingsförbindelser 
samt vara en given aktör i frågan om utlokaliseringen av statliga jobb. 
Under rådande omständigheter kan vi glädjas åt att antalet företag i Bollnäs kommun fortfarande ligger på en 
hög nivå. Dock har antalet registrerade företag minskat med 10 st och är nu totalt 3 136 st. Under 2020 har det 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi 

hittills startat 156 företag. 
Coronapandemin har däremot påverkat antalet arbetslösa inom Bollnäs kommun. Arbetsförmedlingen har valt 
att göra en satsning på extratjänster, vilket ställer krav på kommunerna att hitta meningsfulla arbeten i sina 
förvaltningar och verksamheter. Utmaningen i detta är att flera verksamheter inte kan ta emot extratjänster på 
ett Corona-säkert sätt. 
Utvecklingen av andelen arbetslösa kan vi redan nu se effekter av pandemin där andelen arbetslösa ökat med 
6 % tertial 3 2020 jämfört med tertial 3 2019. 
Uppfyllelsen av de lokala miljömålen för ett hållbart Bollnäs kommun påvisar att ca två tredjedelar av målen 
inte kommer nås till målåret 2020. För att få en mer sammanhållen bild av kommunens hållbarhetsarbete har 
beslut fattats om en hållbarhetsstrategi där de ekologisk, sociala och ekonomiska innefattas. Detta avser skapa 
en gynnsammare struktur för arbetsflöde och uppföljning. I hållbarhetsstrategin ska uppdaterade lokala miljö-
målet, en klimatstrategi, kretsloppsplane, projektet "en kommun fri från våld" m.m. ingå. 
Grundskolan ingår i Samverkan för Bästa Skola tillsammans med Skolverket. Där fokuseras insatserna på ele-
vernas lärande och utveckling för högre måluppfyllelse. Samarbetsformer för att minska skolfrånvaron sker 
mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 
Pandemin har påverkat utbudet av kulturella evenemang som kommunen normalt erbjuder. Effekter av detta 
kan ses i den lokala handel och det lokala näringslivet där primärt restauranger, affärer, hotell m.m. har påver-
kats. 
Den pågående pandemin har dock medfört att digitaliseringsarbetet har tagit stora kliv. Detta utifrån digitali-
serade möten, konferenser, synen på behovet av den fysiska närvaron och det egna arbetssättet. Något som 
bidrar till en positiv utveckling utifrån miljö- och klimatsynpunkt. 

4.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktiges mål och strategi 

Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning med en långsiktig tillväxt och ett resultat som 
tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och 
anläggningstillgångar. 

 
 
Analys 
Kommunen har för perioden ett positivt resultat, exklusive orealiserade vinster/förluster i värdepapper, som 
motsvarar 2,55% av skatter och generella statsbidrag. Till stor del beror detta på kompensation i form av extra 
statsbidrag och andra lättnader och bidrag från staten p.g.a. Covid-19 pandemin. Vissa av verksamheterna har 
inte en budget i balans. 
Kommunen har stora investeringsvolymer och för att klara detta och den likviditetsbelastning som detta inne-
bär har ett lån om 100 mkr tagits under 2020 och ytterligare 100 mkr i början av 2021. Kommunens självfi-
nansieringsgrad av investeringar är 56%. 

4.4 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål och strategi 

Analys 
Bollnäs kommun har under perioden 2017 - 2020 en stabil utveckling när det gäller resultat från hållbart med-
arbetarengagemang. Svarsfrekvensen på HME har ökat då vi gjorde ett arbete med att öka svarsfrekvensen när 
det gäller 2020. Alla som hade över 80% svarsfrekvens blev erbjuden tårta på arbetsplatsen. Bollnäs kommun 
har höga resultat jämfört med kommuner i länet samt i förhållande till genomsnitt i riket under alla de år som 
jämförts. 
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Kommunfullmäktiges mål och strategi 

De som är utmärkande för det fortsatta arbetet är att resultaten är varierande inom kommunens olika förvalt-
ningar och enheter, vilket ger en signal om att kvalitén och arbetssättet varierar framförallt mellan enheter. 
Avgörande är varje chefs arbete md sina medarbetare på arbetsplatsträffar under året. 
HME genomförs en gång om år då en djupare analys görs i samband med skyddskommittérutinen i varje 
nämnd samt kommunövergripande. 
Förvaltningarnas redovisningar är övervägande grönt vilket innebär att de upplever goda resultat inom detta 
mål. Dock varierar resultaten stort mellan olika enheter i kommunen. Det är också så att vi endast ökat ande-
len som uttrycker att de är motiverade i sitt arbete. 

4.5 Arbetssätt och processer 

Kommunfullmäktiges mål och strategi 

Delaktigt, effektivt och transparent arbetssätt 
 

 
Analys 
Samarbetet mellan hälsingekommunerna inom inköpsfrågor står högt på agendan i och med Inköp Gävleborgs 
avvecklande. Ett kommunövergripande arbete sker till viss del men där många kommuner fokuserar på att 
bygga upp sina strukturer och arbetsformer först. Bollnäs kommun har tagit hjälp av konsulter för att tydlig-
göra vårt behov och process för att utforma inköpsorganisationen internt. I större upphandlingar sker samord-
ning idag men behöver utvecklas ytterligare. 
Under 2020 har det kommunövergripande projekt processorienterade informationshanteringsplaner påbörjats 
för att skapa en gemensam modell med en gemensam klassificeringsstruktur och gemensamma gallringsregler 
rörande informationshanteringsplaner. I syfte att uppfylla lagkrav och få ett bra stöd för informationshantering 
i det dagliga arbetet. Ett steg kopplat till detta är införandet av ett E-slutarkiv, där ett gemensamt e-slutarkiv 
för Hälsingekommunerna har startat och en kommungemensam projektledare har anställts för genomförandet. 
Bollnäs kommun och Ovanåker arbetar för att hitta samarbetsformer rörande arkivfrågor. Däribland förva-
ringsmöjligheter men även i förlängningen resurser som avser bidra till bla en mer kvalitetssäker verksamhet. 
Det kommunövergripande projektet Gemensamlön har pågått under året och processen involverar samtliga 
hälsingekommuner och arbetet följer tidsplanen. Ser en hög grad av delaktighet med möjlighet att påverka/ut-
veckla utformningen. 
Pga pandemins framfart har fysiska träffar varit näst intill obefintliga vilket initialt försvårade omvärldsbevak-
ning och kunskapsöverföring/utbyte. Men allt eftersom den tekniska mognade ökat så har nya dörrar öppnats 
och möjligheter att ta del av konferenser och kunskapsspridning mellan kommuner och inom kommunen vil-
ket i vissa fall skapat ett mer effektivt arbetssätt, med bla minskade restider. Effekterna av den digitala vågen 
har även bidragit till att flertalet nya e-tjänster införts som skapat en effektivare vardag för medarbetarna och 
en högre grad av tillgänglighet för medborgarna. 
För att främja och skapa goda förutsättningar i befintliga organisationsformer ses även behovet att tydliggöra 
uppdrag och förväntningar gentemot bolag och förbund, allt för att främja ett transparant och effektivt arbets-
sätt. 
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5 Kommunstyrelsen 

5.1 Inledning 

5.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare 

Förvaltningschef: Bo Wallbäcks 

• Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och svarar för samordning och plane-
ring av den kommunala verksamheten. 

• Styrelsen bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige. 
• Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över nämndernas och de 

kommunala bolagens verksamheter. 

5.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

• Arbete pågår inom SAS-enheten för nytt arbetssätt gällande koncernövergripande pro-
cesser, samt färdigställandet av informationshanteringsplaner. 

• Kommunövergripande arbete mot segregation genom medel från "Delegationen mot 
segregation". 

• Personalkontoret har fått prioritera arbetet med covid-19. Projektet gemensam lön har 
påbörjats under året. 

• Näringsliv- och utvecklingskontoret har anpassat insatser utifrån rådande omständig-
heter och behov. 162 nya företag har startats. Bollnäs kommun har utsetts till årets till-
växtkommun i Gävleborg. 

• AME har ingått ny lokal överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetens-
försörjning och individers etablering i arbetslivet. Ett intensivt arbete med extratjänster 
har pågått under året. 

• Flyktingverksamheten har bytt lokaler. Projekt påbörjat gällande SFI och samhällsin-
troduktion för föräldralediga nyanlända kvinnor. 

 
 

5.2 Måluppfyllelse 

5.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Verka för ett aktivare liv med civilsamhället, där barn och unga ska ges stor delaktig-
het 

 Målet är delvis uppfyllt. 
 

Vidareutveckla integrationen för att motverka segregation, främlingsfientlighet, ras-
ism och våld i samhället 

 Målet är uppfyllt.  

Skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik folkhälsa  Målet är delvis uppfyllt. 

Öka delaktigheten från medborgarna i kommunala frågor  Målet är delvis uppnått. 
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5.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Fler privata och offentliga arbetsgivare etablerar sig i kommunen  Målet är uppfyllt. 

Arbetslösheten ska minska och antalet medborgare med egen försörjning ska öka.  Målet är inte uppnått. 

Väl utvecklad infrastruktur för fysisk och digital kommunikation i alla kommundelar  Målet är uppnått. 

En större del av invånarna ska ha en eftergymnasial utbildning  Målet är uppnått. 

De lokala miljömålen uppnås för ett hållbart Bollnäs kommun  Målet är delvis uppnått. 

5.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

God ekonomisk framförhållning i förvaltningens verksamheter.  Målet är uppnått. 

Effektiv, samordnad och rättssäker inköpsprocess  Målet är delvis uppnått. 

Genom god omvärldsanalys och samordning uppnå en effektiv och jämställd resur-
sanvändning för en ökad koncernnytta 

 
 

Målet är uppnått. 

Arbetar för en jämställdhetsintegrerad budget  Målet är inte uppnått. 

5.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Långsiktig, hållbar och effektiv personal- och kompetensförsörjning samt kompetens-
utveckling 

 Målet är delvis uppnått. 

Andelen medarbetare som upplever att de har god arbetsmiljö, hög motivation, stor 
delaktighet, känner förtroende och tillit för ledarskapet samt uppfattar att styrningen är 
tydlig ska öka 

 Målet är delvis uppnått. 

Att med hög kvalité samordna personalpolitiken utifrån kommunfullmäktiges fast-
ställda styrdokument, mål och se till att dessa är väl förankrade i organisationen. 

 Målet är delvis uppnått. 

5.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Fördjupa och utvidga samverkan både inom och utom kommunen  Målet är delvis uppnått 

Kommun ska ha en gemensam värdegrund som är levande i hela organisationen  Målet är delvis uppnått. 

Ge en förbättrad service till innevånare och företagare genom ökad tillgänglighet och 
dialog 

 Målet är delvis uppnått. 
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5.3 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 
Avvikelse  

Budget/Utfall 
Utfall 2019 

Styrelse -6 968 -6 113 855 -6 370 

Ekonomikontor m.m. -13 082 -10 745 2 337 -10 847 

Kommunstyrelsekontor m.m. -38 681 -37 345 1 336 -36 768 

Personalkontor -16 821 -16 129 692 -15 254 

Arbetsmarknadsenhet -11 503 -11 503 0 -11 285 

Näringslivskontor -5 009 -4 849 160 -4 215 

Flyktingmottagning 0 0 0 0 

Kommunalförbund m.m. -181 874 -180 355 1 519 -179 348 

Summa -273 938 -267 039 6 899 -264 087 

Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettoutfall 2020  

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 -2 415 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 833 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020 2 600 

Övriga bidrag som avser 2020 301 

Total resultatpåverkan 2020 1 319 

Varar återsökt 301 

5.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Överskottet beror på att inköpsverksamheten är i ett uppstartsskede och inte varit bemannad 
fullt ut, att arbete med byte till ny webb inte kunnat genomföras som planerat, att kostnader 
för fackliga företrädare, verksamhetssystem och feriearbetare är lägre än budgeterat, att kost-
nader för skolskjuts till gymnasieelever varit betydligt lägre än budgeterat under våren. Färd-
tjänstresandet har också minskat kraftigt.  
Förvaltningens ökade kostnader p.g.a. covid-19 är 2 415 tkr. Största posterna är Bollnäs-
checkar till de anställda. Kostnader för hemsändning av varor är ca. 600 tkr, hälften av dessa 
kostnader har återsökts från Region Gävleborg.  
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5.5 KS oförutsedda behov och sociala investeringsfonden 

 
  



51 

5.6 Investeringsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -2 000 -184 1 816 0 

5.7 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten består av 1 000 tkr till nya arkivlokaler, 250 tkr till cykelgarage vid 
stadshuset samt 750 tkr till oförutsedda investeringar. Cykelgaraget är färdigställt. Beslut om 
nya arkivlokaler tas 2021, så begäran kommer göras om tilläggsanslag för arkivlokaler till 
2021. 

5.8 Personalredovisning 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 3,29 3,21 4,58 4,60 

- Varav långtidsfrånvaro** 34,91 56,55 56,38 57,6 

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,04 3,59 6,34 6,30 

Sjukfrånvaro för män 1,23 2,27 0,81 1,70 

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

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

5.9 Analys personalredovisning 

Pandemin bidrog till att vårens sjukfrånvarosiffror steg relativt fort, för att sedan plana ut och 
vara på en nästintill liknande nivå som föregående år. Inom flera verksamheter har medarbe-
tarna haft möjlighet att arbeta på distans och därigenom även arbeta vid förkylningssymptom. 
Detta är dock svårare för vissa verksamheter då det till viss del krävs att personer är på plats. 

5.10 Förväntad utveckling 

Det centrala arkivet behöver nya lokaler. Projekt för e-arkiv tillsammans med övriga kommu-
ner i Hälsingland är uppstartat. Hur ska kundmottagandet se ut i stadshuset framöver? Det bör 
finnas ett bättre skalskydd och vilka verksamheter ska finnas i stadshuset?  
De kommunövergripande processerna kommer skapa en tydlig prioritering, där hela kommu-
nen är involverade och med i prioriteringsbeslut. Det fortsatta arbetet med digitalisering kom-
mer fortsättningsvis vara av hög prioritet. Ett fortsatt ökat samarbete med övriga hälsinge-
kommuner kommer vara en framgångsfaktor för regionen. 
Ett projekt som kräver mycket arbete och som kommer innebära stora förändringar är det ge-
mensamma arbetet i Hälsingland med att skapa en gemensam löneorganisation. 
Omständigheter kopplade till pandemin, med ett utsatt näringsliv, innebär fortsatt stora krav 
på olika insatser. Intresset för att starta nya företag har inte minskats och många företag vill 
utveckla sin verksamhet. Näringslivsenhetens huvudsakliga arbetsområden kommer vara att 
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starta och driva företag, finansiering internt och externt, utvecklingsprojekt, landsbygdsut-
veckling, servicepunkter, etableringar och turismutveckling. 
Läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt och återhämtningen väntas bli mer utdragen än 
tidigare bedömningar. Arbetslösheten har stabiliserats under hösten, den ökade smittsprid-
ningen dämpar dock återhämtningen som inleddes under sommaren. Behov finns gällande in-
satser för personer som står långt fram på arbetsmarknaden. Samarbete mellan olika aktörer 
på lokal-, regional- och nationell nivå fortsätter. 
Behov av integration- och etableringssinsatser finns fortsatt framåt. Prognos gällande motta-
gande 2021 är utifrån pågående pandemi svår att förutse. Bollnäs kommun har 2021 ett 
kommuntal,, anvisning av nyanlända, på 10 personer samt förväntad anhöriginvandring. 
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6 Teknik- och fritidsnämnden 

6.1 Inledning 

6.1.1 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 

6.1.2 Sammanfattning av händelser av väsentlig betydelse 

Covid-19 har präglat förvaltningens verksamheter under året, med omfattande planeringsar-
bete, samt omställning till nya sätt att mötas och arbeta. Bland annat genom distansarbete för 
en del av medarbetarna. 

• Åldersrestriktioner, och på slutet total stängning av idrottsanläggningar, har inneburit 
reducerad verksamhet och kraftigt minskade intäkter för fritidsenheten.  

• Merarbete för kostenhetens personal i och med krav på nya sätt att arbeta. 
• Förstärkt städning och rengöring enligt Intern Services plan för städning vid risk för 

smitta. 
• Skateparken på Solrosens IP färdigställdes under våren. 
• I april stängdes ett antal mindre pooler i Bollnäs och Kilafors simhall efter besiktning i 

samband med simhallsutredningen. 
• Arbrå simhall nyöppnade i september efter omfattande renovering. 
• Öppning av Hobergets förskola och Vallsta nya förskola. 
• Bollnäs nya Resecentrum invigdes i december. 
• Driftstörningar vid det biologiska reningssteget på Häggesta reningsverk. 



54 

6.2 Måluppfyllelse 

6.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Få fler människor i rörelse och stimulera till en hälsosammare livsstil  Målet är inte uppnått. 

Arbeta för en tryggare miljö inom nämndens verksamhetsområde.  Målet är uppnått. 

6.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Nämndens verksamheter ska arbeta för en minskad miljöpåverkan.  Målet är uppnått. 

Skapa möjlighet för god infrastruktur och en ökad digitalisering.  Målet är uppnått. 

6.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget.  Målet är delvis uppnått.  

Nämnden tar inte på sig nya ofinansierade uppdrag.  Målet är inte uppnått. 

6.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Förvaltningen ska erbjuda chefer och medarbetare ett klimat som skapar närvaro, trygg-
het, delaktighet, utveckling och motivation. 

 Målet är uppnått. 

6.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Förvaltningen ska samverka med övriga förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag, po-
litik, invånare, företag, andra kommuner, näringsliv och föreningar för en ökad nytta. 

 Målet är uppnått. 
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6.3 Verksamhetsredovisning 

Jan-Dec Nettobudget 
2020 Nettoutfall 2020 Avvikelse Bud-

get/Utfall Utfall 2019 

Teknik- och fritidsnämnden -380 -342 39 -385,9 

Administrationsenheten -4 646 -4571 76 -4 491 

Intern service 0 -78 -78 33 

Bilpoolen 0 -420 -420 243,8 

Gatuenheten -47 776 -45 677 2 099 -51 048,7 

Fastighetsgruppen 8 596 8 843 247 10 053,7 

IT-enheten -12 418 -12 152 266 -12 727,6 

Kostenheten -2 977 -2 807 171 -3 952,1 

Fritidsenheten 
-31 901 -34 143 -2 242 

-31 632,9 

     

Summa exkl affärsfast och VA -91 502 -91 345 157 -93 907,6 

     

Affärsfastigheter 12 481 6 445 -6 036 8 148,2 

VA-verksamhet -2 941 -621 2 320 -3 158,7 

     

Summa affärsfast och VA 9 540 5 824 -3 716 4 989,5 

     

Summa -81 962 -85 521 -3 559 -88 918,1 

Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

Jan-Dec Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettofall 2020 -2 470 

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 -800 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 1 529 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020 450 

Övriga bidrag som avser 2020  

Total resultatpåverkan 2020 -1291 

Varar återsökt 0 

6.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Covid-19-pandemin har gett stora ekonomiska konsekvenser för hela förvaltningen med mins-
kade intäkter och ökade kostnader.  
I resultatet ingår extraordinära engångskostnader till 5 010 tkr. Den milda vintern under hela 
året, har varit positiv ekonomiskt sett för vinterväghållningen, med ett budgetöverskott på 
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drygt 2 mkr. 
VA-verksamheten:. Årets resultat -621 tkr. Beror bl.a. på lägre driftkostnader då mycket ar-
bete lagts på investeringsprojekt.  

6.5 Investeringsredovisning 

Jan- Dec Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -338 856 -199 187 139 669 -147 898 

1069-Anpassning Heden -10 400 -8 346 2 054  

1097-Exploatering fastigheter -16 305 -14 830 1 475  

1301- Upprustning gator -7 511 -7 140 371  

1321/2- Bollnäs resecentrum -52 272 -50 491 1 781  

1477- Bassängrenovering Arbrå -6 544 -6 747 -203  

1553- Sanering VA-ledningar -9 000 -14 008 -5 008  

1718-Torsberg teknikhus -18 014 -14 411 3 603  

1740-Skola Ren F-6 -99 870 -77 99 793  

1741- Ny förskola Gärdet -23 597 -23 235 362  

1770- Vallsta Förskola -15 889 -15 687 202  

6.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Årets investeringsbudget uppgår till 338 mkr inklusive tilläggsbudget 81 mkr från år 2019. 
Nettoutfallet blev 199 187 tkr, inklusive statsbidrag med 13,5 mkr. 
Exploatering av tomter på Ren fortsätter med etapp-1 under kommande år. 
Bollnäs resecentrum invigdes i december 2020.  
Arbrå simhall nyinvigdes 29 september till en total kostnad av 21,6 mkr. Ny ishockeysarg, en-
ligt gällande säkerhetskrav, har installerats i Bollnäs ishall till en kostnad av 1,5 mkr. 
IT-enheten har investerat cirka 2 mkr till att digitalisera kommunens konferensrum. 
Flera stora investeringsprojekt genomförs inom enheten Ledningsnät i samklang med olika 
delar av Bollnäs kommun. I början av året anslöts ett tiotal fastigheter i Gruvbyn utanför 
Vallsta by med utdömda enskilda avlopp enligt VA-planen. Samtidigt genomfördes arbeten 
vid infarten till Nyhamre skola i samarbete med fastighetsgruppens arbete för en trafiksäkrare 
miljö vid infarter och busshållplats. För att kunna genomföra Stadsmiljöavtalet har lednings-
arbeten gjorts vid nya Hobergets förskola, vid Målargatan och längs Skogsvägen. I Arbrå på-
går etapp 2 av 3 längs Storgatan. 
En del av dessa ledningsarbeten har tidigarelagts med 5-10 år utifrån VA-perspektiv för 
största möjliga koncernnytta. 
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6.7 Personalredovisning 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 7,63 6,05 4,74 4,69 

- Varav långtidsfrånvaro** 47,08 53,20 49,89 55,12 

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,71 8,02    6,60    6,06 

Sjukfrånvaro för män 4,90 3,49    2,45    2,94 

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

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

 

6.8 Analys personalredovisning 

Förvaltningens sjukfrånvaro är betydligt högre än motsvarande tid 2019. Stor del av detta be-
ror på effekterna och rekommendationerna p.g.a. covid-19 
  

6.9 Förväntad utveckling 

Lokalvårdens ställning i kommunkoncernen förväntas bli än viktigare, mot bakgrund av att 
det i framtiden måste ställas högre krav på en välutbildad personal och en tydlig styrning av 
arbetet. Begränsning av smittspridning blir sannolikt ett begrepp som följer verksamheterna 
framöver och där har enheten skaffat sig en kompentens som kan komma att efterfrågas i ökad 
utsträckning. 
Att jobba med återbruk är något som ses som en framgångsfaktor - gatuenheten anammar 
detta i bland annat återvinning av sandningssand, jordförbättring, blomsterlökar, blommor och 
material till bänkar mm.  
Utvecklingen för IT-enhetens del är att digitalisera mera samt samarbeta mer med hälsinge-
kommunerna. Enheten ska också implementera ett detekteringssystem som revisionen kräver 
för att minimera olika cyberattacker. Fler konferensrum kommer att moderniseras och digita-
liseras inom kommunens lokaler. Kommunledningen har beslutat om att ansvaret för kom-
munkoncernens alla nätverk ska överföras till Bollnäs Energi AB från april 2021, vilket inne-
bär förändringar inom IT-enhetens verksamhet. 
Fortsatt matsvinnarbete med ökad inriktning mot socialförvaltningens område, stärka Kosten-
hetens värden/varumärke, beredskapsplanering, förändra skolmatsalar till skolrestauranger ge-
nom mer tidsanpassade miljöer och anpassning av hur och vad man vill äta. 
Behovet att återställa standarden och anpassa fritidsanläggningarna efter den utveckling som 
skett och sker i samhället är stort. Föreningslivet förändras och vissa verksamheter flyttar till 
nya platser. Detta gör att lokaliteterna måste anpassas till nya förutsättningar.  
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7 Barn- och utbildningsnämnden 

7.1 Inledning 

7.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Åsa Äng Eriksson 

Antal ledamöter: 11 

Förvaltningschef: Berit Öhrn 

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 peda-
gogisk omsorg samt tillsyn av dessa. 
Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av grundskola i form av: - Förskole-
klass - Grundskola och grundsärskola. 
Nämnden ansvarar för att alla kommunens ungdomar, som lämnar grundskolan, fått den ut-
bildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. I nämndens ansvarsområde inkluderas 
även ansvaret för den samlade elevhälsan. Nämnden ska inom sitt område se till att verksam-
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt föreskrifter i 
lag eller förordning. 

7.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

Under 2020 har mycket tid lagts på pandemiplanering. Inga förskolor eller skolor har under 
året fått stänga men det har förekommit störningar i verksamheten med många barn/elever och 
personal frånvarande. 
Två förskolor har ersatts av nya förskolor med fler avdelningar. Vallsta förskola, med tre av-
delningar som ersatte Lissgårdens förskola, med tre mindre avdelningar och Hobergets för-
skola, med 8 avdelningar som ersatte Pionens förskola med 5 avdelningar. 
Ny förvaltningschef tillträdde från och med augusti. 

7.2 Måluppfyllelse 

7.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

1. Förskolan och skolan är trygga, kreativa och hälsosamma miljöer för alla barn och ele-
ver. 

 Målet är uppnått. 

2. Förskolan och skolan främjar könsneutralt barns och elevers utveckling, förebygger 
ohälsa och utanförskap genom ett aktivt elevhälsoarbete med tidiga, sammanhållna insat-
ser. 

 Målet är delvis uppnått. 

3. Barn och elever har förtroende och tillit till sin egen förmåga, till varandra och de 
vuxna i förskolan och skolan. 

 Målet är uppnått. 

4. Medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet.  Målet är uppnått. 
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7.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

5. Alla elever som genomgått grundskoleutbildning i vår kommun har behörighet att stu-
dera på gymnasiet. 

 Målet är delvis uppnått. 

6. Utbildning i förskola och skola ska möta varje barns och elevs behov och förutsätt-
ningar samt vara likvärdig oavsett enhet och huvudman. 

 Målet är uppnått. 

7. Tillgänglighet till omsorg på obekväm tid ska öka.  Målet är delvis uppnått. 

7.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

8. Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete och ett påbörjat arbete med jäm-
ställdhetsintegrerad budget 

 Målet är uppnått. 

9. Resurseffektiva organisationer som främjar barns och elevers måluppfyllelse, på alla 
nivåer 

 Målet är delvis uppnått. 

7.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

10. Våra medarbetare känner delaktighet och har inflytande i verksamheten.  Målet är uppnått. 

11. Våra medarbetare har rätt utbildning och goda förutsättningar i förhållande till sina 
arbetsuppgifter. 

 Målet är delvis uppnått. 

12. Våra ledare har goda förutsättningar att leda medarbetarna och utveckla verksamhet-
erna så att barn och elever utvecklas, utmanas och klarar målen med sin utbildning 

 Målet är delvis uppnått. 

7.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

13. Barn, elever och vårdnadshavare känner delaktighet och har inflytande i verksam-
heten. 

 Målet är delvis uppnått. 

14. Förvaltningens arbete ska bedrivas effektivt utifrån tydliga arbetssätt, på vetenskaplig 
grund, med stöd av digitala verktyg, för att utforma, utveckla och förbättra verksamheten 
utifrån lagar, krav och barns och elevers rättigheter samt medborgarnas behov. 

 Målet är uppnått. 

15. Väl fungerande samverkan med förvaltningar, verksamheter, andra skolhuvudmän, 
bolag, andra kommuner och högskolorna 

 Målet är uppnått. 

 

7.3 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Barn- och utbildningsnämnden -516 611 -516 720 -109 -501 342 
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Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettofall 2020  

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 - 9 300 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 7 300 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020  

Övriga bidrag som avser 2020  

Total resultatpåverkan 2020 - 2 000 

Varar återsökt  

7.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett mindre underskott. En avvikelse på 0,02%.  
Överskott på förskolan beror på att statliga medel för covid-19 som har ersatt sjuklöner, som 
verksamheten varit återhållsam med att ersätta, underskott inom grundskolan beror på  
bemanning som överskrider budget bland annat med hänsyn till ökade kostnader i samband 
med covid-19. Verksamheterna har solidariskt balanserat under- respektive överskott för en 
budget i balans. 
Sjukfrånvaron har under hela året legat högt. När Folkhälsomyndigheten stärkte sin  
rekommendation under början på året ökade sjukfrånvaron ytterligare. Sjuklöner under året 
uppgår till 9,3 miljoner kronor och ersättningen från staten med anledning av detta uppgår till 
7,3 miljoner kronor. 

7.5 Investeringsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar  -3 000 0 3 000 0 

7.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsutrymmet är inte nyttjat under 2020. 

7.7 Personalredovisning 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 10,25% 6,23% 6,99% 6,90% 

- Varav långtidsfrånvaro** 38,2% 41,38% 50,23% 54,00% 

Sjukfrånvaro för kvinnor 11,2% 6,82% 7,62% 7,70% 

Sjukfrånvaro för män 5,48% 3,41% 3,78% 2,90% 

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

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

Sjukfrånvaron har totalt ökat kraftigt med anledning av covid-19. Personalen har även stannat 
hemma längre under dessa perioder, p.g.a. de restriktioner som råder, vilket ökat antalet  
frånvarande mellan 2-14 dagar.  
Sjuknärvaro har betydligt minskat på arbetsplatserna och närvaro med förkylningssymptom 
har försvunnit. 

7.9 Förväntad utveckling 

Hela förvaltningen ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Därför är det av vikt 
att verksamheterna har en god kostnadskontroll med en ständig strävan efter förbättringar och 
bästa resursutnyttjande såväl utifrån övergripande planering som utifrån enskilda enheters  
behov och insatser. På så sätt kan effektivitet, kvalitet och utveckling av verksamheten  
främjas. 
Bollnäs kommun tackade 2018 ”Ja” till att samverka med Skolverket inom uppdraget om 
Samverkan för bästa skola. Uppdragen innebär att Skolverket i dialog med huvudmän ska 
identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla 
utbildningen i enlighet med uppdraget. Efter kartläggning och färdigskrivet åtgärdsprogram 
valdes Högskolan Dalarna att utföra alla insatser. Det är insatser från förvaltningsledningen 
till undervisningsnära insatser och beräknas vara klara 2022. 
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8 Socialnämnden 

8.1 Inledning 

8.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Erika Engberg (S) 

Antal ledamöter: 11 stycken 

Förvaltningschef: Carola Helenius-Nilsson 

  
Socialnämnden har genom SoL, LSS, HSL, FL, LVU och LVM ett statligt uppdrag, ett syfte: 
Att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ohälsa, ekonomiska eller 
familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. 
Förvaltningen är organiserad enligt följande; 

• Socialförvaltningens ledningsgrupp (SLG) 
• Verksamhetsstöd 
• Biståndshandläggarenhet (BHE) 
• Äldreomsorg (ÄO) 
• Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) 
• Hälso- och sjukvård (HSV) 
• Individ- och familjeomsorgen (IFO) inklusive konsumentverksamhet och ansvarar för 

verksamheten för ensamkommande barn 
• Anhörigstöd 

Förvaltningens aktiviteter och ansvar är beskrivna i processverktyget, klassificeras enligt en 
klassificeringsstruktur – KLASSA 2(SKL och Riksarkivet). Denna struktur utgår ifrån de  
aktiviteter som utförs i kommunal verksamhet med fokus på invånaren och är oberoende av 
hur förvaltningen är organiserad. 

8.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

• Covid-19 har påverkat förvaltningen på flera olika sätt. 
• Lokalfrågor har varit aktuella för både Omsorg om personer med funktionsnedsätt-

ning, Individ- och familjeomsorg och Larmorganisation. 
• Under 2020 har bemanningsenheten lagts ned och decentraliserad vikariehantering har 

genomförts inom Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
• Ökat inflöde i alla verksamheter av anmälningar, ansökningar, information på annat 

sätt, ärenden, utredningar, inskrivningar, verkställda uppdrag/ insatser och support. 
• Påtagliga rekryteringssvårigheter av personal. 
• Effektivare arbetssätt i form av systematiskt och standardiserat arbete baserat på  

evidens, utbildning, utveckling, genom samordning och med stöd av teknik. 
• Brukarenkäter indikerar på trygga och delaktiga medborgare. 
• Medarbetarenkät visar på engagerade och motiverade medarbetare. 
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8.2 Måluppfyllelse 

8.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i sin vardag som i samhället.  Målet är delvis uppnått. 

Nolltolerans mot våld.   

8.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Integrering av kommunens miljömål i verksamhetsutvecklingen.  Målet är uppnått. 

Frigörande av kompetens för evidensbaserad utveckling.  Målet är uppnått. 

8.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

En jämställdhetsintegrerad ekonomi.  Målet är delvis uppnått. 

8.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar jämställdhet och arbetsmiljö utifrån en 
heltidsnorm. 

 Målet är uppnått.  

8.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Värdeskapande och tillitsfull samverkan inom kommunens verksamheter och med övriga 
myndigheter och samverkanspartners. 

 Målet är uppnått.  

8.3 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Socialchef, administration chef & nämnd -10 836 -39 384 -28 548 -27 838 

Individ- & familjeomsorg -145 702 -138 143 7 559 -134 298 

Äldreomsorg -335 503 -351 797 -16 294 -353 269 

Omsorg om personer med funktionsnedsätt-
ning -155 685 -151 036 4 649 -149 807 

Biståndshandläggarenhet -7 836 -7 359 477 -8 560 

Bemanningen -5 931 -4 931 1 000 -5 045 

Summa -661 493 -692 650 -31 157 -678 817 
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Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettoutfall 2020 0 

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 -31 022 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 10 576 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020 0 

Övriga bidrag som avser 2020 15 675 

Total resultatpåverkan 2020 -4 771 

Varar återsökt 1 417 

8.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Höga kostnader för skyddsmaterial och för tillfällig inhyrd personal. Det har utförts 12 613 
hemtjänsttimmar mer än budgeterat. 

8.5 Investeringsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -5 919 -2 194 3 725 -1 581 

8.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringar sker i huvudsak i välfärdsteknologi, datorer och inventarier. 
  

8.7  Personalredovisning 

8.8  Analys personalredovisning 

Sjukfrånvaron i hela förvaltningen har visat en sakta sjunkande trend de senaste åren. Trenden 
är bruten i mars 2020 p.g.a. covid-19. Under våren var sjukfrånvaron på en mycket hög nivå, 
men under sommaren har den gått ner till lägre nivåer. Däremot är den totala sjukfrånvaron 
fortsatt något högre än den var innan pandemin startade. Att förebygga sjukfrånvaro och 
främja god arbetsmiljö är hela tiden aktuella frågor i socialförvaltningen. 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 11,69 9,02 9,11 10,10 

- Varav långtidsfrånvaro** 41,46 51,60 53,82 59,72 

Sjukfrånvaro för kvinnor 12,04 9,68 9,99 11,17 

Sjukfrånvaro för män 10,10 5,78 4,62 4,59 

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

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

• Fortsatt begränsade aktiviteter och anpassat arbete i och med covid-19. Vaccinering, 
kohortvård, hygienrutiner, skyddsutrustning, digital kommunikation och rehabiliterings  
åtgärder efter covid-19. Flera arbetsuppgifter som fått prioriterats bort på grund av covid-
19 behöver verksamheterna komma ikapp med. 

• Prognosen visar ingen tendens till minskat inflöde(medborgarbehov) av anmälningar, 
ansökningar, information på annat sätt, ärenden, utredningar, inskrivningar, verkställda 
uppdrag/ insatser och support.  

• Ett ärende om utökning av platser för äldreomsorg i särskilt boende kommer behandlas 
under våren, då befintliga platser inte kan tillgodose medborgarnas behov. 

• Socialnämnden har både fattat beslut om att öppna ett nytt LSS-boende och även  
antagit ett Program och plan för särskilda boendeformer inom LSS under investeringspe-
rioden 2021-2024. Ytterligare ett LSS-boende planeras att öppna 2022. På så sätt ska  
medborgarnas behov enligt rättighetslagstiftningen tillgodoses. 

• Fortsatt effektivisering för att frisätta kompetens och verka för en ekonomi i balans  
genom 
o Utveckling och bredare användning i förvaltningen som helhet av befintliga system 

som stödjer schemaläggning, planering, systematiskt arbetssätt och ärendehantering 
samt befintliga tekniska hjälpmedel och digitalt stöd 

o Kommunens systemstöd för styrdokument utvecklas och blir mer användarvänligt så 
att ledningssystem för kvalitet kan användas som stöd i det dagliga arbetet. Verksam-
heter med hög personalomsättning prioriteras för att ge befintliga personalresurser 
bättre förutsättning. 

o Intern samverkan i förvaltningen med fokus på den gemensamma medborgaren.  
Inkluderar även samordnad och säkerställd informationshantering. Även samverkan 
med övriga förvaltningar som påverkar och påverkas av socialförvaltningen behöver 
utvecklas. 

o Extern samverkan där uppföljning av nationella undersökningar ska användas för 
verksamhetsutveckling genom att samordna (FoU-Välfärd) framtagande av rutiner 
med övriga kommuner i Regionen. 

o Utveckling av kompetensförsörjningsplan ska initieras. 
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9 Miljö- och byggnämnden 

9.1 Inledning 

9.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Skoglund (s) 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Kjell Petersson 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för  
myndighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerings- och kartresurser.  
Arbetsuppgifternas 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 kunskapsför-
medling inom ansvarsområdet. 
Arbetsområden under kommunstyrelsen: 

• Översiktlig planering 
• Lokala miljömål 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.: 

• Detaljplanering 
• Bygglov/bygganmälan 
• Bostadsanpassningsbidrag 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Livsmedelstillsyn 
• Naturvårdsfrågor 
• Energirådgivning 

9.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemins utbrott i mars månad har påverkat årets verksamhet. Möten, utbildningar 
m.m. ställdes in under våren med förhoppningen att de skulle kunna genomföras senare under 
året. Allt eftersom pandemin fortsatt har digitala alternativ tagits fram och verksamheten har 
kunnat fortgå under nya former med t.ex. digitala möten och inspektioner. Ansvar för tillsyn 
av trängsel på serveringsställen har tillkommit 
FÖP för Bollnäs stad antogs av KF i maj 2020. Arbete med FÖP för Kilafors och Arbrå pågår. 
Fem nya detaljplaner har antagits under året, bl.a. DP för kontorsverksamhet på kulturhus- 
parkeringen. DP för villabebyggelse på Ren antogs 2019-12-11. 
Ett nytt resecentrum har byggts under året och invigdes i december. 
Våtmark vid Björktjäratjärn har projekterats. 
Arbetet med kvalitetshöjande inmätningar har fortsatt. Gamla originaldokument har  
inventerats och skickats till LMV för scanning. 
Två skjutbanor på kommunala vattentäkter har sanerats med medel ur naturfonden. 
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9.2 Måluppfyllelse 

9.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Nämndens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, serviceinriktad, informativ och jäm-
ställd samt ha hög rättssäkerhet 

 Målet är uppnått. 

Parker, natur- och kulturvärden ska värnas och utvecklas och skyddade områden ska utö-
kas. 

 Målet är uppnått. 

Säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  Målet är uppnått. 

Den upplevda tryggheten ska öka  Målet är uppnått. 

9.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning.  Målet är uppnått. 

Infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra hållbara livsmiljöer och resande.  Målet är uppnått. 

Anpassa inför kommande klimatomställningar  Målet är uppnått. 

9.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

Verksamheterna ska bedrivas på effektivast möjliga sätt med tilldelad budget.  Målet är uppnått. 

Ökad samverkan med andra kommuner och regioner.  Målet är uppnått. 

Taxorna ska vara aktuella  Målet är uppnått. 

9.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats med en god arbetsmiljö  Målet är uppnått. 

Alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet, att de har inflytande över sina ar-
betsuppgifter samt att utvecklingsmöjligheter främjas 

 Målet är uppnått. 

Personalen ska ha rätt kompetens  Målet är uppnått. 

9.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Allt arbete ska kännetecknas av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.  Målet är uppnått. 

Nämnden ska utveckla sin tillgänglighet för information och rådgivning.  Målet är delvis uppnått. 

Samverkan i organiserad form ska bedrivas mellan förvaltningar, nämnder och andra 
kommuner 

 Målet är delvis uppnått. 

9.3 Verksamhetsredovisning 

2020 Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Miljö & byggnämnd -21 553 -19 973 1 580 -20 227 



68 

Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettoutfall 2020 - 150 

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 0 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 51 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020 214 

Övriga bidrag som avser 2020  

Total resultatpåverkan 2020 115 

Varar återsökt 203 

9.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

P.g.a. covid-19 och tillhörande restriktioner har inte verksamhetsplanen för miljöverksam-
heten kunnat följas. Bl.a. har den inspektionsskuld som funnits sedan 2019 inte kunnat betas 
av och antalet avloppsinspektioner har blivit färre än planerat vilket motsvarar 500 tkr.  
Även detaljplanearbetet har blivit lidande och inte kunnat pågå i den takt som var planerat och 
kostnader motsvarande 150 tkr har därför senarelagts till 2021. 
 

9.5 Investeringsredovisning 

2020 Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -300 0 300 -122 

9.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Ingen investering har behövts göras under år 2020. 

9.7 Personalredovisning 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 2,65 1,77 1,89 4,40 

- Varav långtidsfrånvaro** 28,78 0 25,9 33,4 

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,45 2,01 3,28 7,80 

Sjukfrånvaro för män 1,53 1,51 0,70 1,20 

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

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

9.8 Analys personalredovisning 

Förvaltningens sjukfrånvaro 2020 är något högre jämfört med tidigare år men fortfarande på 
en låg nivå. 
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9.9 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.  
Bostadsområdet Gärdet behöver utvecklas för att bli attraktivare samt att den segregation som 
upplevs idag ska minska. Ett långsiktigt arbete för detta kommer att fortgå tillsammans med 
Bollnäs bostäder under flera år framåt. 
Kommunens arbete för att Bollnäs skall få ta del av regeringens utlokalisering av statliga  
arbetstillfällen innebär att ett omfattande planarbete i området runt resecentrum behöver  
forceras. 
Fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors tas fram under 2021 och en aktualitetsför-
klaring av kommunens översiktsplan ska göras under innevarande mandatperiod. 
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.  
Tillsynsbehovet växer inom både PBL och miljöbalkens område. 
Arbetet med digitalisering av verksamheterna behöver intensifieras för att kunna ge  
medborgarna ökad service och samtidigt göra processerna effektivare. 
Ett förstudiearbete om framtida gemensam myndighetsutövning i Hälsingland startas under 
2021.  



70 

10 Kulturnämnden 

10.1 Inledning 

10.1.1 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  

samlingar 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 rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra  

bebyggelseområden. 
• att i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i  

kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar. 
• att genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisat-

ioner inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. 
• att följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därmed om kulturnämnden så finner 

påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i sådana ärenden. 
• att fördela kommunala anslag och bidrag till inom kommunen verksamma föreningar 

och organisationer i enlighet med fastställda normer samt inom ramen för de medel 
som ställs till nämndens förfogande. 

• att på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet  
avgiva yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområde. 

• att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder även som hos 
andra myndigheter göra de framställningar som visar sig påkallade, samt 

• att fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av  
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. 

10.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

- Året präglas av konsekvenser kopplade till covid-19 för samtliga verksamheter inom 
kulturenheten. 

- Digitalt streamade och anpassade konserter, Hälsingland Live. Mycket begränsad  
konferensverksamhet. 

- Besökscentrum flyttat från Träslottet till Gästgivars. 
- Konsthallen har endast haft öppet för bokade besök och senare delen av december helt 

stängt. 
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- Kulturskolan har ej haft gruppundervisning eller konserter. Enskild undervisning har 
bedrivits i alternativa lokaler eller på distans. 

- Fritidsgårdarna har anpassat verksamheten efter förutsättningarna och testat nya  
digitala verktyg. 

- Biblioteket har fått en ny chef och flera nya medarbetare. Bokmässan blev inställd. År 
två av Stärkta bibliotek blev kraftigt försenat. 

- Begränsad och anpassad programverksamhet under året. 
- Internationellt projekt, ICLD beviljat. Löper 4 år. Världsarv/kulturarv och ungdoms- 

inflytande inom ramen för mänskliga rättigheter med kommun i Botswana. 
- 50 % beviljad tjänst av Region Gävleborg för fortsatt arbete med världsarv och  

ungdomar. 

10.2 Måluppfyllelse 

10.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Tillgängligt, lyhört och jämlikt kulturutbud för alla i hela kommunen  Målet är uppnått. 

Prioritera utbud för och i dialog med barn, unga och unga vuxna  Målet är uppnått. 

10.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Skapa möjligheter för bildning, lärande och utveckling  Målet är uppnått. 

Bidra till att göra Bollnäs till en attraktiv kommun att leva och verka i, via det kulturella 
utbudet . 

 Målet är uppnått. 

Utveckla samverkan med andra kommuner, regioner och näringsliv  Målet är uppnått. 

10.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

Ekonomi i balans med väl använda resurser  Målet är inte uppnått. 

10.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Förvaltningen ska vara jämställd och alla medarbetare ska ges möjlighet till delaktighet, 
inflytande och ansvar över sitt arbete och arbetsmiljön 

 Målet är uppnått. 

En attraktiv arbetsplats genom möjlighet till utveckling av verksamhet och medarbetare  Målet är uppnått. 

10.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Samverkan ska bedrivas internt i kulturenheten med förvaltningar, föreningar och närings-
liv 

 Målet är uppnått. 
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10.3 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Kulturkontor o Nämnd -4 304 -3 859 445 -3 794 

Kulturhus Turism o Världsarv -12 735 -14 266 -1 531 -13 239 

Bibliotek o Museum -9 997 -10 186 -189 -9 411 

Kulturskola o Konsthall -12 881 -13 274 -393 -12 551 

Fritidsgårdar -5 463 -5 280 183 -5 273 

Summa -45 380 -46 865 -1 485 -44 268 

Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettoutfall 2020 -1 150  

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 -509 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020 114 

Minskade kostnader, nettoutfall 2020  

Övriga bidrag som avser 2020  

Total resultatpåverkan 2020 - 1 545 

Varar återsökt  

10.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Underskottet beror på intäktsbortfall och anpassningar i verksamheten p.g.a. covid-19 t.ex. på 
lönekostnad för projekt som inte kunnat genomföras och där budgeterade projektmedel alltså 
inte rekvirerats, därmed har kostnaden hamnat inom ordinarie verksamhet. 
Fritidsgårdarna har haft lägre intäkter men även lägre kostnader i hela verksamheten än 
föregående år. Gumpels har under året utfört renovering av ramper och rails. 
Både kulturskola och kulturhus har haft medarbetare som sedan covid-19-pandemins utbrott 
arbetat med mottagning av beställning av mediciner samt utkörning av dessa.  

10.5 Investeringsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Investeringar totalt -444 -246 198 -133 

10.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Under 2020 har en investering i form av inköp av Mixerbord utförts. 



73 

10.7 Personalredovisning 

Januari - December 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 5.21 % 4.95 % 5.84% 4.42 % 

- Varav långtidsfrånvaro** 42.24 % 68.96 % 63.06 % 79.84 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 6.32 % 6.09 % 8.52 % 6.14 % 

Sjukfrånvaro för män 4.07 % 3.91 % 2.95% 2.41 % 

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

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

10.8 Analys personalredovisning 

Ökad korttidsfrånvaro p.g.a. covid-19 har förekommit inom samtliga verksamheter då medar-
betare varit mer restriktiva än normalt med att arbeta med exempelvis förkylningssymptom. 
   

10.9 Förväntad utveckling 

Konsekvens av pandemi kvarstår. Vårens program kommer vara ett streamat konsertprogram 
"Hälsingland Live" med ca 10 konserter. Förhoppning och indikationer finns på att viss del av 
verksamhet ska kunna återgå till det normala under hösten 2021. 
Viss oro över hur covid-19 påverkat elevunderlaget i kulturskolan men det är för tidigt för att 
säkert veta. 
En utvecklad samverkan med skola är önskvärd. Ett arbete med detta är påbörjat. Detta för att 
säkerställa ett jämlikt och rättvist kulturutbud och stärka musikämnet i skolan för alla elever i 
Bollnäs. 
I konsthallen kommer ett arbete att ske för att inkludera barn och unga i de utställningar som 
görs och utveckla konsthallen att bli hus med skapande aktiviteter. 
Ett inriktningsbeslut har tagits av kulturnämnden att integrera kulturhusets fritidsgård i  
Gumpels lokaler. En flytt till SJ-området erbjuder möjligheter att ytterligare etablera  
verksamhet där ungdomar i framtiden kommer att finnas (i och med byggande av en bandy-
hall).  
Ett arbete med att jobba fram ett samarbete med skolan och hur det ska formuleras i en ny 
biblioteksplan har inletts och fortsätter under 2021. 
Förutsatt att begränsningarna i servicen kan lyftas på ett säkert sätt och verksamheten kan 
komma igång med normal verksamhet till sommaren, är förhoppningen att verksamheten ska 
kunna genomföra "Alla har rätt till makten att förstå" och bokmässan i oktober. 
Inför nästa sökomgång av statliga pengar inom Stärkta bibliotek, ämnar verksamheten söka 
medel för en upprustning av barnavdelningen samt ett ansiktslyft för Arbrå bibliotek. 



74 

11 Överförmyndarnämnden 

11.1 Inledning 

11.1.1 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. 

11.1.2 Sammanfattning händelser av väsentlig betydelse 

Covid-19 har inneburit hemarbete för handläggarna och upplägg av nya arbetssätt. Några av 
de nya arbetssätten kommer vi implementera i verksamheten för gott. 
Möten och utbildningar har skett digitalt. Övergången till att utbildningar har givits digitalt 
har visat sig vara så kostnadseffektivt att någon extra utbildning kunnat köpas in och att fler 
medarbetare kunnat kompetensutvecklas.  
Under hösten har enheten förberett sig för en flytt till nya lokaler som var planerad till mitten 
av januari 2021.  
  

11.2 Måluppfyllelse 

11.2.1 Invånare 

Nämndens mål  Analys 

Öka medborgarnas, myndigheters och berörda aktörers kunskap om gode mäns och förval-
tares uppdrag för ökat engagemang, förtroende, trygghet och delaktighet i samhället. 

 Målet är uppnått. 

Alla som har behov av hjälp av en ställföreträdare som kommer till Överförmyndarens 
kännedom samt uppfyller förutsättningarna ska erbjudas eller förordnas en ställföreträdare 

 Målet är uppnått. 

11.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Nämndens mål  Analys 

Att kunna erbjuda ställföreträdare och medborgare fyra e-tjänster innan utgången av 2023  Målet är inte uppnått. 

Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträdare.  Målet är inte uppnått. 

Att öka inlämnandet av räkenskapshandlingar digitalt med minst 20 % varje år eller nått 
80 % vid utgången av 2023 

 Målet är inte uppnått. 

11.2.3 Ekonomi 

Nämndens mål  Analys 

Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning  Målet är uppnått. 

Alla medarbetare på Överförmyndarenheten ska ha god kännedom om och jobba mot upp-
satta mål för den gemensamma koncernnyttan 

 Målet är uppnått. 
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11.2.4 Medarbetare 

Nämndens mål  Analys 

Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över sina arbetsuppgifter.  Målet är uppnått. 

Att medarbetarna får tid avsatt till att enskilt och/eller gemensamt hålla sig uppdaterade inom 
verksamhetsområdet 

 Målet är uppnått. 

Att ändamålsenlig utrustning finns för verksamheten och måluppfyllnaden  Målet är uppnått. 

Medarbetarna känner delaktighet och har inflytande över sina arbetsuppgifter.  Målet är uppnått. 

11.2.5 Arbetssätt och processer 

Nämndens mål  Analys 

Ärenden handläggs effektivt och rättssäkert.  Målet är delvis uppnått. 

Delta aktivt och bibehålla nätverket för Överförmyndare i länet  Målet är uppnått. 

Att på Överförmyndarens hemsida och i nyhetsbrevet aktivt arbeta med att informera om 
Överförmyndarens arbetsrutiner och handläggning 

 Målet är uppnått. 

11.3 Verksamhetsredovisning 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Bud-
get/Utfall Utfall 2019 

Överförmyndarenheten -2 327 -2 206 121 -1 906 

Ensamkommande flyktingbarn 0 -83 -83 -120 

Överförmyndare -2 302 -1 843 458 -2 131 

Summa -4 629 -4 132 497 -4 157 

Redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader p.g.a. covid-19 

  Summa (tkr) 

Uteblivna intäkter, nettoutfall 2020  

Ökade kostnader, nettoutfall 2020 31 

Kompensation för sjuklöner, nettoutfall 2020  

Minskade kostnader, nettoutfall 2020  

Övriga bidrag som avser 2020  

Total resultatpåverkan 2020 31 

Varar återsökt  

11.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Budgeten hade planerats för flyttkostnader innan årsskiftet. Detta blev tyvärr förskjutet och 
flytt med på följande kostnader skedde i januari 2021. 
Kostnaden för arvoden är något lägre än erhållen budget. Stor del utifrån lägre sociala avgifter 
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avseende arvode till ställföreträdare än beräknat. Denna marginal behövs då denna del av bud-
geten aldrig går att prognostisera då det är reglerat i lag vem som betalar arvodet, d.v.s. hu-
vudman eller kommun vilket varierar utifrån vilka ärenden vi har under året. Inte heller vet vi 
vilken kostnad för sociala avgifter vi får då det varierar stort mellan åldrarna på ställföreträda-
ren. 
 

11.5 Personalredovisning 

  2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro* 5,68 10,02 17,31   9,84 

- Varav långtidsfrånvaro** 29,24 59,29 88,44   22,48 

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,68 10,02   

Sjukfrånvaro för män 0 0   0   0 

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

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

11.6 Analys personalredovisning 

Efter några tuffa år med långtidssjukskrivningar och därefter en tids- och personella  
engagemang är vi nu nere på acceptabla sjuktal. Dvs det som kan väntas i en liten personal-
styrka.  
Tillsammans med arbetsgruppen och huvudskyddsombudet togs en handlingsplan med 24 
punkter fram under hösten 2019. Denna jobbades sedan intensivt med under resterande 2019. 
Vid utvärdering i mars 2020 med arbetsgruppen och huvudskyddsombudet kunde konstateras 
att handlingsplanen fyller sin funktion och framsteg i de flesta punkter konstaterades.  
Utifrån siffrorna avseende 2020 jämfört med tidigare år har ovan arbete och personalutökning 
gett mycket bra resultat.  

11.7 Förväntad utveckling 

Regeringen har hösten 2019 beslutat direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att 
förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.  
Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas. Denna utredning väntas bli klar i februari 
2021. 
Sveriges kommuner och regioner anser att systemet med god man och förvaltare behöver mo-
derniseras. Det krävs ny lagstiftning som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på 
gode män, överförmyndare och förvaltare. 
Utifrån detta väntar Överförmyndar-Sverige med spänning på vad som framkommer av utred-
ningen. 
Kan det i denna utredning framkomma hur vi i framtiden ska säkerställa tillgången på ställfö-
reträdare? Detta uppdrag blir svårare för varje år att utföra, d.v.s. se till att de medborgare som 
behöver en ställföreträdare ska få en tillsatt, men också att de ställföreträdare som vill bli ent-
ledigade ska få bli det inom en rimlig tid. 
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12 Bollnäs Bostäder 
Ordförande: Lena Sund Berglund   

VD: Lars Åsberg 

                                                                                                                                                                                                                  

12.1 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 av oss.   

12.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Bollnäs Bostäder redovisar för år 2020 en vinst på 19,6 före och 16,2 mkr efter bokslutsdispo-
sitioner och skatt. Verksamheten omsatte 257,6 mkr.  

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 16,5 
mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 12,7 mkr och inventarier för 3,8 mkr. 

Den totala låneskulden till banker är 565 mkr. Räntekostnaden för året har till banker varit  

5,4 mkr och borgensprovision till kommunen 2,3 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på 
Sundsåker, Hamre Gård och Sundsbro 2 uppgår vid årsskiftet till 27,2 mkr. 

Kostnaderna för reparationer har uppgått till 22,5 mkr. Bolaget har under året satsat hela 56,0 
mkr i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 21,9 mkr lägenhetsunderhåll.   

Inför 2020 har Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen träffat ett avtal om att hyrorna för 
bostäder och lokaler höjts med 2,0 % från och med 1 januari. Garage, carportar och parke-
ringsplatser har höjts med 10 kronor per månad. 

Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per 
år. Nämnd hyresrabatt har funnits i 11 år och för 2020 utgjorde den ca 454 tkr fördelad på 232 
hyresgäster. 

Vakanserna per 31 december var 137 lägenheter vilket motsvarar 3,46 % av beståndet. Det är 
en rejäl ökning av vakansgraden jämfört med året innan. Den största anledningen till de ökade 
vakanserna är tomställandet av Hedhamregatan 1 och Kilbygatan 6 inför kommande upprust-
ningar. 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 Bollnäs är det 
måttlig till lång väntetid beroende på läge och område.  

Hedhamregatan 1 som tidigare varit ett särskilt boende har under hösten 2020 börjat renove-
rats till ett trygghetsboende för 65+ med planerad inflytt våren 2022.  

Bolagets affärsplan revideras kontinuerligt och en ny för 2021 är framtagen och beslutad i  
styrelsen. 



78 

Bollnäs Bostäder har haft som tradition att under en vecka i augusti genomföra en sommar-
lovsaktivitet för alla barn mellan 7-12 år. Detta i ett fint samarbete med Bollnäs GIF Fotbolls-
förening. P.g.a. den rådande pandemin fick denna aktivitet i år ställas in.  

Annat av betydelse:  

- Kv Trädgården - ABF- lokalen är uppsagd och där finns planer på att bygga om loka-
len till tre st lägenheter.  

- ”Kv. Kvarnen”. Projektet senareläggs då omställningen av Hamrelund kommer att 
kräva stora resurser, mycket tid samt även utmynna i lägenheter för samma målgrupp 
som kv Kvarnen.   

- 16 lägenheter planeras på Säversta 2 B. Bygglov för projektet är sökt och besked om 
detta väntas inom kort.  

- I bolagets miljöarbete finns planer att bygga solcellsanläggningar på några av taken på 
kv Karlslund. På grund av pandemin har detta projekt försenats, men i slutet av året 
har projektet kunnat påbörjas.  

 
De planerade fastighetsunderhållsåtgärderna i beståndet för 2020 har på grund av pandemin 
blivit i vissa fall svåra att utföra. Med respekt för våra hyresgäster har vi inte kunnat befinna 
oss i vissa bostadshus där underhållsåtgärder varit planerade. Trots problemen har bolaget 
gjort ett rekordår vad gäller fastighetsunderhåll.  
 

12.3 Miljö  

Bolaget arbetar ständigt med att förbättra hyresgästens FNI möjligheter (FNI= Fastighetsnära-
insamling). Bolaget arbetar också med att minska avstånden för hyresgästen till närmaste sor-
teringsanläggning samt tydligheten vid sortering: ”Det ska vara lätt att göra rätt”. I mån av ut-
rymme upprättas nya miljöhus på de områden som inte redan har sådana och det långsiktiga 
målet är att alla bolagets hyresgäster ska ha FNI på sitt område.  Kontinuerligt görs åtgärder 
för energibesparingar i beståndet. Bland annat i gemensamma tvättstugor byts torkutrust-
ningar och tvättmaskiner ut till mer energisnåla. Även motorvärmare byts ut till mer energis-
nåla. Äldre armaturer byts ut till nya. Utomhus fasas kvicksilverlampor med 125 watt ut till 
kvicksilverfria ljuskällor med förbrukning från 20 till 35 watt. Entré- och gårdsbelysningar åt-
gärdas för att skapa trygga utemiljöer. Inuti beståndet byts äldre armaturer ut till lågenergi-
lampor och närvarostyrning.  

12.4 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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Balanserade styrkortet 2020 
 

  
 

När bolaget planerar lägenheter är det behovet som styr – att anlägga en helhetssyn på kom-
munen och se till samtliga målgruppers behov är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. 
Hushållens socioekonomiska status i kommunen väger också tungt i bedömningen. Av riktlin-
jerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett 
varierat bostadsutbud. Detta speglas i de pågående 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 2020 fortsatte vårt arbete med en tydlig 
ambition att digitalisera fler arbetsprocesser än tidigare.     

12.5 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall  

Kostnadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är räntekostnaden som i dagsläget ligger 
på historiskt låga nivåer. 

En kostnadspost som de senaste åren ökat mycket är reparationer. Under 2019 skedde dock 
där ett trendbrott med minskade kostnader vilket även har fortsatt under 2020. Kostnaden för 
året blev drygt 2 mkr lägre än föregående år. En annan stor kostnadspost som hamnade betyd-
ligt lägre än budgeterat är fastighetsskötseln. Den enskilt största anledningen till det var den 
snöfattiga vintern, vilket innebar flera miljoner kronor i lägre kostnader. Även värmekostna-
den hamnade långt under tidigare års nivåer tack vare att medeltemperaturen har varit de 
lägsta på många år. 

Övergripande resultat för det 
balanserade styrkortet 2019: 

I cirkeln har en samlad bedöm-
ning av bolagets måluppfyllelse 
per perspektiv gjorts. Varje per-
spektiv motsvaras av en tårtbit. 

Grön markering betyder att må-
len i perspektivet är uppfyllda 
och att allt går som planerat. 
Gul markering betyder att målen 
delvis är uppfyllda men att det 
finns mer att göra. Röd marke-
ring av tårtbit innebär att målen 
inte uppfyllts.  

 

 



80 

Bolagets vinst på 19,6 mkr blev bättre än det i prognosen angivna resultatet på 15,0 mkr.  
Soliditeten utgör vid utgången av 2020 25,6 % vilket överstiger det i ägardirektivet angivna 
kravet på 15 %. 

12.6 Investeringar  

- Sundsbro etapp 2, består av 24 lägenheter (2-4 rok), målgruppen är framförallt  
villaägare som önskar ett bekvämare boende. Bolaget hyr ut dessa lägenheter med 
upplåtelseformen kooperativa hyresrätter. Byggstart skedde i september 2018 och  
inflyttning skedde i mars 2020.  

- Hedhamregatan 1 som tidigare varit ett särskilt boende har under hösten 2020 börjat 
renoverats till ett trygghetsboende för 65+ med planerad inflytt våren 2022.  

- 16 lägenheter planeras på Säversta 2 B. Bygglov för projektet är sökt och besked om 
detta väntas inom kort.  

 

12.7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

En risk som gäller alla fastighetsbolag är räntekostnaden. Trots att Bollnäs Bostäder är relativt 
lågt belånade innebär stigande marknadsräntor en betydande ökning av räntekostnaden. En 
ändring av skattelagstiftningen som innebär att avdragsrätten för räntekostnader begränsas 
kan i framtiden betyda ökade skattekostnader för bolaget. En annan risk för bolaget är befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Eftersom vakanserna slår hårdast mot fastighetsägare med 
hyreslägenheter och/eller lokaler finns det stor risk för minskade intäkter om kommunen  
förlorar invånare. 

12.8 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 10 säsongsarbetare 
och 30 feriearbetare anställda och med dessa inkluderade motsvarar tjänsterna 48 årsarbeten.  

Genomsnittsåldern var 49 år och den genomsnittliga anställningstiden var drygt 16 år. Sjuk-
frånvaron för 2020 var 3,2 % vilket är något högre än året innan. Under året har bolaget haft 
totalt 2 praktikanter. 

Kompetensutveckling i form av bland annat utbildningar och föreläsningar har under året 
skett mestadels via Teams eller andra digitala plattformar.  

12.9 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 2020 – och som finns angivna i av styrelsen fastställd in-
ternkontrollplan - visar inga avvikelser. 
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12.10 Förväntad Utveckling 

Det är i dagsläget oklart hur pandemin i stort drabbar hyresrätten som upplåtelseform. Hur vill 
våra medborgare bo i framtiden? Medför pandemin och den tydliga giren i konjunkturen att 
efterfrågan på hyreslägenheter ökar eller minskar? Hur passar nyproducerade hyreslägenheter 
in i denna efterfrågan? Relevanta frågor för bolaget – och i dagsläget finns inte svaren. Men 
bolagets linje är att hyresbostäder är det fastighetssegment som kommer att klara krisen bäst. 
På en marknad där det finns behov av bostäder kommer det att finnas en efterfrågan på hyres-
rätter. Om krisen leder till en mycket långvarig och djup lågkonjunktur (ej vår bedömning) 
med hög arbetslöshet finns en något större vakansrisk för nyproducerade hyresrätter, som ten-
derar att ligga på högre hyresnivåer än befintligt bestånd. Risken bedöms vara något högre i 
mindre orter såsom Bollnäs med svagare befolkningstillväxt, och där bostadsbehovet därmed 
kan vara mindre. Det gör det än mer viktigt att nyproduktionsprojekt verkligen analyseras ef-
ter de lokala marknadsförutsättningarna. 

Mot bakgrund av denna bedömning återupptar bolaget arbetet (efter ett kortare uppehåll) med 
att uppfylla målen i affärsplanen. De stora investeringsprojekten 2021 är Hedhamregatan 1 
med 41 trygghetslägenheter samt Säversta 2b med 16 lägenheter i tätorten. Seniorerna på or-
ten önskar moderna hem och det finns behov av stora lägenheter i centrala Bollnäs. Trots för-
hållandevis hög hyra bedömer bolaget att dessa lägenheter kommer att hyras ut. 

Gärdet är den centrala stadsdelen med närhet till det mesta våra hyresgäster behöver. Ryktet 
om Gärdet är dock tuktat. Bolaget ser högt slitage på lägenheterna och förhållandevis stor an-
del omflyttningar. Gärdet har också fastigheter med dålig driftsekonomi och begränsad livs-
längd. Bolaget startade därför 2019 ett idéarbete för att lyfta Gärdet utifrån tre rubriker: 

-  Boendemiljö som syftar till ökad trivsel och ökat ansvarstagande. 

-  Nyproduktion som syftar till att attrahera nya hyresgäster som verkar för att motverka        

   Segregation. 

-  Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som syftar till att människor som bor i områ-
det ges goda förutsättningar för god hälsa, hög trivsel och inga orättfärdiga skillnader. 

Idéarbetet går under 2021 från planprogramfasen in i detaljplanefasen. Kvarter ritas om, 
gamla hus skall ge plats för nya och tryggheten skall planeras in i stadsdelen. 

Vakansgraden kommer att sjunka 2021. Flera fastigheter är tomställda under ombyggnads- 
och renoveringsfaser. Bolaget märker dock att det tidigare kraftiga tryck efter lägenheter sjun-
kit vilket är en tydlig observation att följa och analysera. Intresseanmälningarna för lediga lä-
genheter är inte lika många som tidigare – och i två av bolagets kommundelar finns lediga lä-
genheter för omedelbar uthyrning. 

För en mer detaljerad lista över kommande projekt och händelser av vikt i framtiden hänvisar 
bolaget till Affärsplan 2021. I den beskrivs samtliga tänkta nyproduktioner, mindre projekt 
med stor betydelse för bolaget samt bolagets affärsmodell. 
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13 Bollnäs Energi AB 
Ordförande Johan P Bång 
 
VD Mikael Strandberg  
 

13.1 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 
bygger, äger och driver stadsnät i kommunen och har en liten ägarandel i det regionala  
nätbolaget Norrsken AB. 

 

13.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Viktiga händelser 2020: 

• 2020 var det varmaste året sedan mätningarna startade. 
• Lägsta årsmedelpriset för el på Nordpool sedan avregleringen. 
• Coronapandemin  
• 98% av kommunens fastboende har tillgång till fiber. 
• LoRa-nät utbyggt i hela kommunen. 
• Bolagets alla anläggningar har försetts med laddningsstationer för elbilar. 
• Försäljning av bolagets andel i elhandelsbolaget AB Helsinge Elhandel. 

 

2020 har varit ett extremt varmt år. Detta har inneburit att försäljningen av fjärrvärme var 
14% lägre än budget, vilket motsvarade 11,7 miljoner kronor. Årsmedelpriset för elförsäljning 
på Nordpool har varit 25 öre per kilowattimme lägre än 2019 (lägsta priset sedan avregle-
ringen). Därav har dessa intäkter minskat med 5,4 miljoner kronor. 

I början av mars slog Coronapandemin till. Bolaget har dock klarat sig bra genom att persona-
len har kunnat hålla sig friska. Servicebesök hos fjärrvärmekunder har stoppats. Endast akuta 
fall har åtgärdats för att inte riskera smitta. En rad projekt har också tvingats skjutas upp på 
grund av att konsulter mm inte kunnat komma på besök. Ett planerat miljöbokslut fick därför 
skjutas på framtiden. 

Fiberutbyggnaden har även under 2020 pågått i stor skala. C:a 12,2 miljoner kronor har inve-
sterats fram till årsskiftet och efter årets utbyggnad har 98% av fast boende i kommunen till-
gång till snabbt bredband via fiber. Ett nät som möjliggör insamling av data genom enkla bat-
teridrivna mätprober har etablerats i hela kommunen (LoRa). Nätet består av ett antal anten-
ner som sitter strategiskt utplacerade i kommunen och som kan nyttjas av alla verksamheter 
för övervakning och mätinsamling. 

Bolaget har installerat laddningsstationer för elbilar på bolagets alla anläggningar för  
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c:a 210 000 kr för att möjliggöra fler elbilar i verksamheten. Ett investeringsbidrag från Kli-
matklivet på 50% av investeringen har erhållits. 

Under hösten beslutade styrelsen att sälja bolagets ägarandel i elhandelsbolaget AB Helsinge 
Elhandel till Edsbyns Elverk. Kommunfullmäktige godkände affären. 

 

13.3 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

De mål som styrelsen beslutade om i de balanserade styrkorten för 2020 har följande 
uppnåtts: 

• Starta upp en pilot för att kunna erbjuda en digital plattform för hemsjukvård. 
• Antalet praktikplatser ska uppgå till mer än 5. 
• Genomföra en Nöjdkund-undersökning bland tjänsteleverantörerna på stadsnä-

tet. 
• Minst 99,96% tillgänglighet på fjärrvärmeleveransen. 
• LoRa-nät i hela kommunen för att möjliggöra internet of things. 
• Utredning av möjlighet att erbjuda solcellspaket till fastighetsägare. 

 

Följande mål/uppdrag har delvis uppfyllts: 

• Utveckling av ”Bollnäs Energi-appen” 
• Utreda solcellspark i kommunen. 
• Utredning om behov av ny pannanläggning i Arbrå värmeverk. 
• Korttidssjukfrånvaro, mindre än 2%. 
• Certifiering drifttekniker – 100%. 

 

En analys om kundernas behov av en app ska genomföras innan eventuell utveckling. 
Utredningarna avseende solcellspark och pannanläggning i Arbrå kommer att före-
läggas styrelsen under 2021 för beslut. Trots rådande pandemi har korttidsjukfrånva-
ron endast varit 2,1%. Auktoriserade kontrollorgan har inte kunnat certifiera drifttek-
niker i den omfattning som bedömts. Myndigheternas krav på certifiering har skjutits 
fram i två år. Dock har 30% av bolagets drifttekniker kunnat certifierats.  

 

Följande mål har inte uppfyllts: 

• Rörelseresultat mer än 15% av nettoomsättningen. 
• Upprätta miljöbokslut för 2019. 
• Genomföra varumärkesmätning av Bollnäs Energi. 
• Erfarenhetsutbyte med andra energi- och stadsnätsbolag 
• Preliminärfakturor max 1% av såld energi. 
• Oljeanvändningen ska bestå av 60% bioolja. 
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Rörelseresultatet påverkas av att fjärrvärme- och elintäkterna har varit låga under 
året. På grund av Coronapandemin har inte miljöbokslut, varumärkesmätning eller er-
farenhetsutbyte med andra bolag kunnat genomföras. Dessa aktiviteter skjuts till 
2021. Preliminärfaktureringen till fjärrvärmekunder uppgick till 1,5%. Oljeanvänd-
ningens mål uppfylldes ej. 

Bolaget uppfyller bland annat kommunfullmäktiges mål om väl utbyggd infrastruktur 
och god ekonomisk hushållning. 

 

13.4 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Minskade fjärrvärmeintäkter med 11,7 Mkr. Minskade elintäkter med 5,4 Mkr. 

Verksamheten visar ett positivt resultat på 1,3 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt att 
jämföra med budgetens 15,7 Mkr. Fjärrvärmen står för 0,1 Mkr och bredbandsverksamheten 
för 1,2 Mkr. Försäljningen av AB Helsinge Elhandel generade en reavinst på 1,7 MKr och är 
en del av fjärrvärmens resultat. 

Fjärrvärmeintäkterna minskade på grund av mycket varm väderlek under hela året. Totalt sett 
var 2020 17% varmare än ett normalår. De största skillnaderna var vinter- och höstmånaderna, 
se diagram 

 
Fjärrvärmeförsäljning jfr med budget (Prodplan) 

Elintäkterna minskade på grund av extremt låga elpriser på Nordpool. Jämfört med 2019 var 
årsmedelpriset 62,5% lägre, se diagram. 
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När pandemin började tog bolaget ett beslut om att alla som hade möjlighet att jobba hemi-
från, skulle göra det. Dessutom antogs regler om att om någon i personalen kände av symtom 
så skulle de stanna hemma. Även då närstående hade symtom så har personal varit arbetsbe-
friade. Detta har gjort att vi har undvikit att få in smitta bland personalen. Pandemin inte på-
verkat bolagets ekonomi i någon stor omfattning.  

 

13.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Resultatet påverkas uteslutande av den varma väderleken och de låga elpriserna. 

 

13.5.1 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

    

Verksamhetsrisk    

Konkurrens från andra 
uppvärmningsformer. 

En ökad konkurrens 
från framför allt vär-
mepumpar. 

Bolaget Bolaget arbetar för att 
upprätthålla hög till-
gänglighet på energile-
veranserna samt att 
minska kostnaderna 
för produktionen så ett 
konkurrensmässigt pris 
kan hållas till kun-
derna. 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning be-
tydande kostnadseffek-
ter vid ökad räntenivå. 

Bolaget Antagen finanspolicy. 
Del av lånestocken 
räntesäkras. 

Elintäkter 

 

På grund av att elpriset 
på Nordpool styrs mer 
av väderleken genom 
att vindkraften ökar i 
elsystemet kommer el-
priset av vara mer 
volatilt. 

Det nationella elsyste-
met. 

Bolagets möjlighet att 
hantera denna risk är 
mycket liten. En vär-
dering av nyttan att 
producera el beroende 
på elpris genomförs lö-
pande. 
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13.6 Väsentliga personalförhållanden 

Genomsnittligt antal anställda var 33 under året (varav 4 kvinnor). Antal anställda per 31/12 
2020 uppgick till 33 anställda (varav 4 kvinnor).  

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 2,6% varav långtidssjukskrivningarna stod för  

0,5%. Ingen långtidssjukskrivning var arbetsrelaterad. 

 

13.7 Investeringar 

Under året har investeringarna uppgått till 34,7 miljoner kronor varav fiberutbyggnad har stått 
för 12,3 miljoner kronor och fjärrvärmeverksamheten har stått för 22,4 miljoner kronor. 

 

13.8 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 2020 års kontrollplan.  

 

13.9 Förväntad utveckling 

Det är viktigt att bolaget kan nyttja överkapaciteten i anläggningarna, under vissa tider på 
året, för att öka intäkterna. Detta gäller framför allt kraftvärmepannan i Säverstaverket. 
Överkapacitet finns under vår och höst då mer energi kan produceras och därmed kan vi ta 
emot mer avfall. Bolaget utreder några alternativa lösningar som kommer att presenteras un-
der 2021. 

Arbrå värmeverk har under de senaste åren varit fullt utnyttjat och under de kallaste dagarna 
måste olja tillsättas i produktionen. En ny biobränslepanna, som ersätter den äldsta pannan i 
anläggningen, behöver installeras. Vilket biobränsle som ska användas utreds parallellt med 
utredningen vid Säverstaverket. 

Kommunen har beslutat att Bollnäs Energi ska driva kommunens IT-nät. Det kommer framför 
allt att innebära att kompetensen breddas. Funktionen kommer inte att vara beroende av en 
person.  

Resultatet för 2020 visar att bolaget är mycket beroende av vädret. Även elpriserna på Nord-
pool påverkar resultatet. Det är också en faktor som bolaget inte kan påverka. Därför är det 
viktigt att få fler ben att stå på, som jämnar ut intäktsflödena, när det blir varma år med låga 
elpriser. 
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14 HelsingeVatten AB 
Ordförande; Sven-Inge Hallström (s) 

VD: Ylva Jedebäck Lindberg 

14.1 Verksamhet 

Helsinge Vatten sköter drift och underhåll för Bollnäs och Ovanåkers kommuns alla VA-an-
läggningar. I detta ligger att säkerställa vattenförsörjningen och ansvara för reningen av av-
loppsvatten. I uppdraget ingår även ekonomihantering och kundservice för kommunernas VA-
abonnenter. 

14.2 Händelser av väsentlig betydelse 

* Nya förvaltningsavtal mellan Helsinge Vatten och respektive ägarkommun har antagits. 
* Bollnäs kommunfullmäktige har beslutat att Glössbo avloppsreningsverk ska läggas ned. 
* Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till drygt 25 fastigheter i det tidigare beslu-
tade verksamhetsområdet i Knåda utanför Edsbyn påbörjas. 
Trots Coronapandemin har sjukfrånvaron inom Helsinge Vatten varit på en låg nivå under 
året. Men mycket tid har lagts på krisberedskap, uppdatering av pandemiplaner, prioritering 
av uppgifter om stor frånvaro skulle uppstå etc. Drift, underhåll och investeringar har kunnat 
utföras som planerat. 

14.3 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

Helsinge Vatten ska stå för 
ett tydligt och ärligt ledar-
skap med delaktiga medar-
betare 

 
 

 
 

Nya mallar för lönesamtal/med-
arbetarsamtal är framtagna och 
används. En total översyn av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
har gjorts under året. 

Arbetstillfredsställelse hos 
medarbetare ska vara på 
hög nivå. 

 
 

 

 
 

 

Kunskapen om och förtro-
endet för Helsinge Vatten 
och vatten- och avlopps-
verksamheten ska vara på 
hög nivå bland medbor-
garna.Särskilt fokus ska läg-
gas på medborgarnas kun-
skap om deras möjlighet till 
minskad miljöpåverkan ge-
nom beteendeförändringar. 

 
 

 
 

Fortsatt deltagande i Miljö- och 
Naturboken som ges ut till alla 
mellanstadieklasser i Bollnäs 
och Ovanåkers kommuner. In-
formation till allmänheten om 
kranvattnets betydelse när 
"Kranmärkt" antogs. Riktad in-
formation till personalen har 
skjutits på framtiden pga Coro-
napandemin. 

 
 

 

VA-anläggningarna ska op-
timeras utifrån miljömäss-
iga och ekonomiska 
aspekter 

 
 

 
 

Insatserna på ledningsnätet bör-
jar ge resultat. Av de fyra mäte-
talen uppnås målet helt för två 
och delvis för ett. Även för det 
fjärde har resultatet förbättrats 
men når inte hela vägen. 

Bollnäs: Mängden ovid-
kommande vatten till re-
ningsverken ska vara högst 
19 kbm/km ledning och 
dygn. 

 
 

 

Bollnäs: Mängden ej debi-
terbart vatten ska vara högst 
3,25  kbm/km ledning och 
dygn. 
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Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

Ovanåker: Mängden ovid-
kommande vatten till re-
ningsverken ska vara högst 
20 kbm/km ledning och 
dygn. 

 
 

 

Ovanåker: Mängden ej de-
biterbart vatten ska vara 
högst 4,50 kbm/km ledning 
och dygn. 

 
 

 

Helsinge Vatten ska ha ett 
gott samarbete med övriga 
delar av kommunkoncer-
nen. 

 
 

 
 

Initiera och deltaga i minst 
ett möte per halvår med re-
spektive kommuns enheter 
för Gata / Bygg/ Miljö och 
Plan 

 
 

 

Helsinge Vatten ska lämna 
så goda produkter, tjänster 
och service till kunderna att 
de är nöjda. 

 
 

 
 

En uppdaterad HACCP (Faroa-
nalys) för processen i vattenverk 
Flästa är klar och rapporterad till 
miljökontoret i Bollnäs. En lik-
nande uppdatering pågår även 
för Löten, Glössbo samt övriga 
vattenverk i Bollnäs kommun. 
  

Dricksvatten som levereras 
ska alltid vara av godkänd 
kvalitet. 

 
 

 

 
 

 

Mål enligt jämställdhetspla-
nen:  Alla anställda ska 
känna att det är möjligt att 
förena arbete och föräldra-
skap 

 
 

 
 

För de anställda som kan finns 
möjlighet att arbeta hemifrån 
och delta på möten digitalt. 
Detta har används en hel del un-
der året. 

   

Arbetsmiljömål 2020: Ökad 
kunskap om hur höga ljud-
nivåer påverkar hälsan 

 
 

 
 

Utbildning genomförd i januari.    

År 2022 ska Helsinge Vat-
ten redovisa minst 50 gröna 
parametrar i hållbarhetsin-
dex för VA-verksamheten i 
vardera kommun. 

 
 

 
 

Delmålet är uppnått. Bollnäs : Hållbarhetsindex 
för 2020 ska redovisa minst 
45 gröna parametrar 

 
 

 

Ovanåker : Hållbarhetsin-
dex för 2020 ska redovisa 
minst 45 gröna parametrar 

 
 

 

Helsinge Vatten ska skapa 
möjlighet för god infra-
struktur och en ökad digita-
lisering utifrån sin verksam-
het. 

 
 

 
 

46% av fakturorna skickades ut 
digitalt under året. Andelen mä-
tarrapporteringar via webben 
ökade från 35 till 41%. 
  

Andel digitala fakturor till 
kunder ska uppgå till 40 % 
för år 2020 

 
 

 

Öka antalet mätarrapporte-
ringar via webben 

 
 

 

Helsinge Vatten ska arbeta 
för en minskad miljöpåver-
kan av VA-verksamheten 
på sin omgivning. 

 
 

 
 

Under perioden jan-dec har 
mängden förbrukat fossilt 
bränsle minskat med 24% jäm-
fört med 2019.  Istället används 
HVO100-diesel på de bilar där 
det går. Målet att minska med 
25% uppnås nästan. 

Den sammanlagda mängden 
förbrukad bensin och fossil-
baserad diesel inom Hels-
inge Vatten ska minska. 

 
 

 

14.4 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. För 
att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras driftsbidrag från VA Bollnäs med utfall 
driftskostnader i verksamheten gällande Bollnäs. Regleringen blev 2 179 tkr, som Helsinge 
Vatten ska återbetala till VA Bollnäs, då driftskostnaderna blev lägre än budgeterat under 
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2020. 
Större budgetavvikelser att nämna är: 
- Fakturerade arbetstimmar mot ledningsinvesteringar blev mer än budgeterat, vilket gav 
1,4 Mkr mer i intäkter. 
- På grund av övervägande del investeringsarbeten har mindre arbete utförts mot driften inom 
ledningsnät Helsinge Vatten. Kostnader för grävmaskinstjänster blev därmed 1 Mkr under 
budget. 
Resultatet av VA-verksamheten redovisas i kommunernas bokslut. Resultatet för Bollnäs 
kommuns VA-verksamhet 2020 uppgår till -621 tkr, vilket är ett överskott jämfört med bud-
getramens -2 941 tkr. Det innebär att det ackumulerade överskottet för VA-verksamheten i 
Bollnäs minskar till 4 884 tkr. 

14.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Den ökade investeringsnivån på infrastruktursatsningar i både Bollnäs och Ovanåkers kom-
mun under de senaste och närmaste åren har inneburit att Helsinge Vatten har behövt för-
stärka personalstyrkan, både för utförande och projektering/planering. Förutom de lokala 
ökade nivåerna på insatser finns ökade krav på nationell och europeisk nivå på VA-verksam-
heten i stort. Vi behöver arbeta med klimatanpassningsplaner, säkerhetsskyddsarbete etc. 

14.5.1 Väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer 

Helsinge Vattens driftsbudget påverkas mycket av elpriser och räntenivåer. De ökade investe-
ringsnivåerna innebär kraftigt höjda kapitalkostnader även med en låg räntenivå. För att 
minska beroendet av nivåerna på elpriset, arbetas det ständigt med elbesparingsåtgärder. 
Anläggningsavgifterna kommer att ses över ungefär vartannat år. De ska återspegla de kostna-
der som nyanslutningarna innebär under en rullande treårsperiod. 

14.6 Väsentliga personalförhållanden 

Helsinge Vatten har vid årets slut 37 tillsvidareanställda medarbetare och en visstidsanställ-
ning. Bland dessa är 6 kvinnor (16%). Medelåldern var vid årets slut 47,1 år. 
Åldersfördelningen är följande: 
21-29 år: 3 personer 
30-49 år: 21 personer 
50-67 år: 14 personer 
Sjukfrånvaron för Helsinge Vatten har trots Coronapandemin varit låg, 1,6%. Detta kan jäm-
föras med att det de senaste åren har legat mellan 0,9-1,6%. 

14.7 Investeringar 

Investeringar redovisas under Teknik- och fritidsnämnden. 

14.8 Internkontroll 

Under året har fokus för internkontrollen varit inom kompetensförsörjning, efterlevnad av 
GDPR och arbetsmiljö. För alla ansvarsområden och uppgifter som bara utförs av en person 
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finns nu rutinbeskrivningar. Hela det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppdaterats. 

14.9 Förväntad utveckling 

De närmaste åren kommer utbygganden av det kommunala VA-nätet i enlighet med VA-pla-
nen att fortsätta. När områden med enskilda avlopp med bristfällig rening kopplas till det all-
männa nätet innebär det minskad miljöpåverkan. 
Ett stort nationellt arbete pågår med att ta fram ett nytt förslag till standardutformning av VA-
taxa för Sveriges kommuner. De flesta kommuner använder ett standardförslag från 2007, 
med mindre lokala justeringar. Det nya förslaget är tänkt att användas på liknande sätt. Den 
stora skillnaden med det nya förslaget är att det även omfattar en dagvattentaxa, vilket sakna-
des i 2007-års version. Det nya förslaget förväntas presenteras i slutet av april. Det innebär en 
större förändring av Bollnäs kommuns VA-taxa till 2022 eller 2023. Kostnaden för lednings-
nät och dagvattenpumpstationer ingår nu i avgiften för spillvatten. 
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15 Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 
Ordförande: Mona Toresson (s) 

VD: Mari Törrö 

 

15.1 Verksamhet 

Bolagets uppgift är att samla in, transportera, behandla och återvinna avfall samt att lagra och 
tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB. 
BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i avfalls-
kollektiven och dels en marknadsmässig del med avkastningskrav. 
Bolaget har sitt säte i Bollnäs och ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 
66,7% respektive 33,3%. 

15.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Renhållning: 
- En ny förbränningsskatt innebar en kostnadsökning för avfallshanteringen och föranledde en 
taxehöjning från april 2020. 
- Den tredje och sista etappen av matavfallsprojektet avslutades. Samtliga hushåll, fritidshus 
och verksamheter inom kommunerna har ny möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Under 2020 
levererades knappt 1600 ton matavfall till produktion av fordonsgas och biogödsel. På detta 
sätt har också ökat andelen avfall som går till återvinning. Matavfallsinsamlingen övergår nu i 
ordinarie drift. 
 
- Återbruksmängderna har minskat under 2020 på grund av att mottagarorganisationerna inte 
har haft tillräcklig mottagningskapacitet orsakat av pandemisituationen. 
- Andelen deponi är rekordlågt trots totalt ökad mängd avfall. Detta är ett resultat av bla nya 
utsorteringsmöjligheter samt arbete med aktivt kundbemötande och kommunikation. 
- En markant ökad mängd besökare till ÅVC. Under 2020 hade vi besöksrekord med 
ca 126 000 besökare vilket är 35 000 fler än föregående år Därmed ökar mängden avfall och 
kostnaderna för hanteringen, medan intäkterna ligger kvar på beslutade taxor. 
- Förslag till ny kretsloppsplan (avfallsplan) har tagits fram för beslut av kommunerna. 
Produktion: 
- Under året har produktionen av avfallsbränsle till Bollnäs Energi slagit rekord med 
ca 65 800 ton krossat avfall för leverans. Detta har krävt ett ökat underhåll och fler förebyg-
gande åtgärder för att undvika stillestånd och för stort slitage. 
- Förändrad lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall har utökat vår antecknings- och rappor-
teringsskyldighet. Detta medför en större löpande administration vid mottagande, transport 
och behandling av farligt avfall med störst påverkan på mottagningen av farligt avfall från 
verksamheter. Innebär också att planerade framtida investeringar i mottagningsstationen be-
höver tidigareläggas. 
Kundtjänst: 
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- Införandet av matavfallsinsamling har påverkat arbetsbelastningen i kundtjänst i hög grad 
och innebär utökade arbetsuppgifter. 
- Bolaget övertar insamlingen av slam från enskilda brunnar med start 1 januari 2021. Under 
hösten 2020 har mycket förberedande arbete krävts. 
 
Covid-19: 
- Borabs dagliga drift har varit marginellt påverkad av rådande Covid-19 pandemi. Åtgärder 
för att minska risken för smittspridning har vidtagits och följts upp kontinuerligt. 
- Kontoret har varit stängt för besökare och samtliga aktiviteter och event riktat till allmänhet 
har ställts in. 
- En ökad mängd besökare på ÅVC:erna och därmed en ökad mängd avfall från privatperso-
ner bla impregnerat trä och farligt avfall. En minskad mängd avfall från verksamheter under 
samma period. Detta leder till ökade kostnader inom ramen för avfallskollektiven och mins-
kade intäkter från verksamhetsavfall. 
- Pandemin har inneburit ökade kostnader i delar av verksamheten och minskade kostnader i 
andra delar tex resor, konferenser och utbildning. Stöd har också erhållits enligt nationella be-
slut. Totalt sett har pandemin påverkat ekonomin marginellt. 
Övrigt: 
 
- Ny VD tillträdde i maj 2020. 
 
- Ett nytt förvaltningsavtal för vårt kommunala uppdrag har beslutats av ägarkommunerna. 
 

15.3 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Bolagsmål  

BORAB ska ge medarbetarna förutsättningar och 
stimulans för att kunna utföra sitt uppdrag väl. 
Främja delaktighet, engagemang och jämställd-
het. Uppmuntra kompetensutveckling. 

 
 

Minst 85 % av medarbetarna ska vara positiva till 
arbetsplatsen. 

 

 

Minst 70 % av personalen ska utnyttja friskvårds-
bidraget. 

 
 

Alla medarbetare ska under året varit på studiebe-
sök inom avfallsbranschen. 

 

 

Nollvision vad gäller arbetsskador  
 

BORAB ska ha ett arbetssätt som innebär delak-
tighet för all personal. 

 
 

Minst 95 % av medarbetarna ska anse att man är 
delaktig i bolagets verksamhet. 

 
 

Minst 6 st av medarbetarna ska ha arbetsroterat 
inom företaget. 

 

 

BORAB ska medverka till att invånarna på ett 
medvetet och upplyst sätt kan vara med och på-

 
 

Andelen ton som lämnas till Återbrukshuset ska 
öka. 
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Bolagsmål  Mätetal 
verka miljön för en mer hållbar samhällsutveckl-
ing. Genom bra information som uppfattas enkel 
och med god service upprätthålla ett gott förtro-
ende för bolagets arbete. 

Andelen deponi av total mängd avfall som lämnas 
på ÅVC ska minska. 

 

 

Renhetsgraden i matavfallet ska vara 99 %.  
 

BORAB ska vara en kunskapsbank för företag 
och privatpersoner. 

 
 

BORAB ska deltaga i minst 10 event i kommu-
nerna och informera om sin verksamhet och om 
en korrekt avfallshantering. 

 

 

Ekonomiska resurser inom avfallshanteringen 
ska användas effektivt till nytta för kommuninvå-
narna och miljön. 

 
 

Dieselförbrukningen per maskintimma på anlägg-
ningarna ska minska. 

 

 

Antalet kunder som väljer E-faktura istället för 
pappersfaktura ska öka med minst 10 % under år 
2020. 

 

 

Fler skall ges möjlighet till praktik, vägledning 
och arbetsträning. Bra integrationsarbete medför 
många positiva effekter för individen och sam-
hället. 

 
 

BORAB ska ta emot 4 st praktikanter varav 2 st i 
integrationssyfte. 

 

 

15.4 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

• Resultat efter finansiella poster ca 5,5 mkr, vilket är 1 mkr över budget 
• Intäkterna totalt ca 200 tkr över budget. Krossningstjänsten till BEAB nådde rekord-

volym medan verksamhetsavfall och skrot ger lägre intäkt än förväntat. Den skatt på 
avfallsförbränning som införts i april 2020 innebär högre kostnad för kollektiven. 
Detta har medfört att avfallstaxan justerats under året för att öka kollektivens intäkt i 
motsvarande grad. Även vissa mottagningsavgifter för verksamhetsavfall har höjts. 

• Personalkostnaderna är ca 2 mkr lägre än budget. Det beror delvis på en pandemief-
fekt med sänkt arbetsgivaravgift och minskade kostnader för bl a utbildning, men även 
på senarelagda anställningar. Kostnaden för hantering av avfall överstiger budget med 
ca 1,3 mkr, främst till följd av den införda skatten på förbränning av avfall. De stora 
mängderna som krossats i kvarnen har medfört ökat underhållsbehov, ca 650 tkr över 
budget. Vissa planerade investeringar har skjutits fram med avskrivningar ca 640 tkr 
lägre än budget som följd. Totalt är kostnaderna ca 800 tkr lägre än budget. 

15.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

15.5.1 Väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer 

Bolaget har genomfört en riskanalys där arbetsmiljörisker, miljörisker samt ekonomiska risker 
har gåtts igenom. Riskerna har graderats och de största riskerna finns med i internkontrollpla-
nen. Arbete ska göras med minimering av risk för brand, felaktig hantering av avfall samt 
olyckor och incidenter. Detta genom ökad rapportering och analys för att åtgärda och före-
bygga, löpande skyddsronder och mottagningskontroller, utbildning och tydliga rutiner. 
Politiska beslut såväl lokala, nationella och på EU-nivå kan leda till större och plötsliga för-
ändring i verksamheten och är en osäkerhetsfaktor. 
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15.6 Väsentliga personalförhållanden 

BORAB har vid decembers utgång 31 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda, av dessa är 
13 kvinnor. Inklusive timanställda innebär det omräknat i årsarbetare drygt 33 tjänster. Me-
delåldern är 41,8 år med relativt jämn fördelning. 
Den totala sjukfrånvaron är kvar på samma höga nivå som 2019, 7,3%. Under 2020 har vi 
dock haft en pandemi och många har enligt rekommendationer varit hemma vid förkylnings-
symptom och några även med konstaterad Covid-19. Långtidsfrånvaron har sjunkit från 5,1% 
till 3,8%. 
Till följd av försenade förhandlingar har runt hälften av lönerna inte reviderats för 2020 per 
årsskiftet. 
 

15.7 Investeringar 

Investeringar under året uppgår till ca 4 mkr. Största posten är byte av grävmaskin, kostnad 
ca 2,9 mkr. Därutöver tillkommer tälthall, flödesmätare för lakvattensdammen och lastväxlar-
flak, kostnad ca 800 tkr samt ombyggnation av gamla kontoret för att öka möjligheterna att 
använda lokalerna, kostnad 116 tkr 

15.8 Internkontroll 

Vi följer vår interkontrollplan i stort och har rapporterat utfallet för 2020. Internkontrollerna 
och uppföljning därav har lett till flertalet förbättringar av interna rutiner och arbetssätt. Det 
leder också till ökad medvetenhet kring riskfaktorer och löpande förebyggande arbete. 
Vid delårsuppföljningen såg vi att mottagningskontrollen hade en avvikelse pga att vi inte ut-
fört och dokumenterat tillräckligt antal mottagna lass. Detta åtgärdades omgående genom nya 
rutiner för utförande och dokumentation. Därmed kunde vi under det sista tertialet nå upp till 
ett väsentligt högre antal utförda kontroller. 
  

15.9 Förväntad utveckling 

BORAB har satt upp fem verksamhetsmål för 2021: 
1. Verka för att främja avfallsminimering, återbruk samt återvinning och minskad mängd 

deponi. För en hållbar samhällsutveckling och cirkulär ekonomi. 
2. Tydlighet i information, kommunikations och kunskapsspridning för god service och 

enkelhet för våra kunder. 
3. Resurseffektiv avfallshantering till nytta för kommuninnevånarna och miljön. 
4. Vi ska vara en arbetsplats med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. Ge förutsättningar för 

friska, engagerade och produktiva medarbetare. 
5. Vi ska ha tydliga och transparenta rutiner som medarbetare känner sig väl förtrogna 

med och varit delaktiga i att ta fram. 
Vart och ett av dessa fem mål har flertalet mätetal, som framgår i styrkorten, som kontinuer-
ligt kommer att följas upp. Kopplat till vart och ett av målen finns aktiviteter som ska genom-
föras i syfte att uppnå mätetal och mål, dessa framgår av aktivitetsplanen. 
2021 kommer vara första året som vi har ansvar för slamtömning från enskilda brunnar och 
arbetsprocesser samt ekonomi kring denna hantering kommer att följas upp i särskild ordning. 
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Under 2021 kommer särskilt fokus att läggas på att utveckla kommunikationsstrategin, digital 
kundservice samt att ta fram en utvecklingsplan för hanteringen av verksamhetsavfall. 
Utmaningar vi står inför och som väsentligt kan påverka vår verksamhet under kommande år 
är att insamlingen av returpapper blir kommunalt ansvar från 2022 och införandet av bostads-
nära insamling av förpackningar från 2023. Dessa två bör så långt som möjligt samordnas och 
förutsättningarna är i allt väsentligt fortfarande oklara. Särskilt gällande förpackningsin-
samlingen, som är tillståndspliktig och där ingen aktör ännu beviljats tillstånd. Detta påverkar 
i sin tur beslut om framtida avfallsinsamling fortsatt ska ske på entreprenad eller om vi ska 
överta det i egen regi. Beslutet behöver fattas före halvårsskiftet 2021 pga utgång av nuva-
rande entreprenadavtal. Ett grundligt beslutsunderlag med troliga scenarion ska arbetas fram. 
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16 Hälsinglands Utbildningsförbund 
Ordförande: Åsa Äng Eriksson 

Förbundschef: Thomas Winquist 

 

16.1 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. Fr o m 2020 ingår även elevboende för gymnasie-
särskoleelever. 

 

16.2 Händelser av väsentlig betydelse 

• Ny ersättningsmodell fr o m 2020 
• Elevboende för gymnasiesärskoleelever övertagits från Bollnäs kommun 
• Ombyggnation av fordonslokaler på Torsbergsgymnasiet 
• Distansutbildning p.g.a. Corona under delar av året 
• Medfinansieringskravet inom yrkesvux kompenseras av staten p.g.a. Corona 
• Lokalutredningar i Söderhamn leder till lägre lokalkostnader på Flygstaden och 

ombyggnationer av D-huset gör att C-huset på Staffangymnasiet kan lämnas. 
• Effektiviseringsarbetet fortsätter och bl.a. gymnasiesärskolans program för ad-

ministration, handel och varuhantering avvecklas, NIU - nationella idrottsutbild-
ningar begränsas, idrottsgymnasiet vid särskolan omstruktureras och 13,5 peda-
gogiska tjänster minskats under hösten bl.a. genom stoppat intag på estetiska in-
riktningarna ljudtekniker och dans på Torsbergsgymnasiet och musikinrikt-
ningen på Staffangymnasiet.  

16.3 Måluppfyllelse 

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både verk-
samhetsmålen och de finansiella målen uppnås. Målet bedöms inte ha nåtts då tre av målen ej har 
uppnåtts, tre mål är uppfyllda och ett är delvis uppfyllt. Tre av verksamhetsmålen har ej kunnat mä-
tas p.g.a. särskilda omständigheter 2020. 

 

• Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet för a) 
Gävleborgs län b) landet i sin helhet.  
Kommentar: Målet har ej mätts då statistiken inte finns tillgänglig efter 1 september. 

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger över 
genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.  
Kommentar: Målet har ej mätts då statistiken inte finns tillgänglig efter 1 september. 

• Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen 
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Kommentar: Eleverna på IM följer den individuella studieplanen. Målet uppnått. 

• 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 ge-
nomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet 
Kommentar: Över genomsnittet både för länet och landet för både grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning. Målet uppnått  

• Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen arrangeras 
av annan utbildningsanordnare ska öka 
Kommentar: Antalet minskat från 10 till 9, målet delvis uppnått. 

• Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 
Kommentar: Antalet ökat från 547 till 614. Målet uppnått.  

• Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder 
Kommentar: Mätningen har ej genomförts 2020 då distansstuderande inte tillåtits vara 
på Lärcentra i samma utsträckning som tidigare under större delen av året p.g.a. Coro-
napandemin.  

• Ekonomin ska vara i balans 
Kommentar: Målet ej uppnått då utfallet för 2020 är negativt 

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras 
Kommentar: Målet ej uppnått då årets utfall på -7 710 tkr minskar det egna kapi-
talet.  

 

16.4 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Bidraget från medlemskommunerna är uppräknat med 2,75% (2,6%) för 2020. I uppräk-
ningen beräknas ca 3,1% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader.  
Utfallet för 2020 är -7 710 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 10 170 tkr. Detta 
är en förbättring jämfört med helårsprognosen i delårsrapporten med 3,2 mkr.  
 
Den största budgetavvikelsen återfinns inom de interkommunala kostnaderna som avviker 
mot budget med 5,8 mkr och är 9 mkr högre än föregående år. Fr.o.m 2020 täcks inte 
dessa kostnader av kommunerna förutom för Nordanstigs kommun där det sker en avräk-
ning mot faktiska kostnader för gymnasieverksamheten vilket innebar 767 tkr mindre i 
medlemsintäkter än förväntat för förbundet.  
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16.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

16.5.1 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk/vidtagna åtgärder 

Omvärldsrisk   

Ny flyktingkris Krig eller klimatförändringar som leder till ny 
flyktingvåg 

• Förbundet får hela bidraget från Migrationsver-
ket för asylelever 

• Högre andel av schablonbidraget 
Lågkonjunktur Fler arbetslösa kan leda till fler elever i vuxen-

utbildning 
• Ansökt om högre statsbidrag för vuxenutbild-

ning 

   

Verksamhetsrisk   

Lärarbrist Brist på utbildade lärare leder till konkurrens 
och ökade kostnader för lärarlöner 

• Överenskommelse att inte bjuda över lärare 
inom närliggande kommuner 

Statsbidrag Om riktade statsbidrag görs om till generella 
eller ändras på annat sätt med kort varsel 

• Budgetera med en lägre summa riktade statsbi-
drag 

   

Finansiell risk   

Valutaändring Förbundet har valuta i euro p.g.a deltagande i 
projekt 

• Försäljning av de euro som inte behövs för 
medfinansiering i projekten 

 

16.6 Väsentliga personalförhållanden 

Vid årets slut är 420 medarbetare anställda i förbundet fördelat på 64 % kvinnor och 36 % män. 
Medelåldern i förbundet har ökat från 50,4  till 51,2 år. Antalet anställda har minskat med 34 
personer och 29 årsarbetare jämfört med 2019. 

Förbundet hade under vårterminen en behörighetsgrad bland våra lärare på ca 84,4% och 70% 
hade lärarlegitimation. För höstterminen var 89% av lärarna behöriga och 72% hade lärarlegiti-
mation. Mellanskillnaden är yrkeslärare där det inte finns krav på lärarlegitimation och dessa 
kan därför anses vara behöriga. 

Antal anställda, exkl  2020-12-31 2019-12-31 

timanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Totalt 270 150 420 289 165 454 

Varav tillsvidareanställda 255 141 396 263 137 400 

Varav visstidsanställda 15 9 24 26 28 54 

Medelålder     51,2     50,4 

Årsarbetare 260 146 406 275 160 435 

 

Hälsinglands Utbildningsförbund står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Detta 
innebär en stor utmaning för förbundet då behovet att kunna ersättningsrekrytera rätt kompe-
tens kommer öka. Liksom föregående år återfinns merparten av förbundets anställda i ålders-
spannet 50-59 år. Likväl som medelåldern i förbundet ökat har andelen medarbetare över 60 
år ökat från 20 till 25 %. Det råder brist på behöriga lärare, vilket tvingat såväl förbundet som 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 5,20 %. Lång- och korttidssjukfrånva-
ron är proportionerligt oförändrad men män har blivit något friskare i långtidsstatistiken 
och något sjukare i korttidsstatistiken. Under 2019 var den totala sjukfrånvaron 4,43 %. 
Kvinnor har, liksom tidigare år, en procentuellt högre sjukfrånvaro på totalen än vad 
män har. Sjukfrånvaron för både kvinnor och män har ökat under förra året. Jämfört 
med 2019, när ålderskategorin 66+ hade högst sjukfrånvaro, är det nu ålderskategorin 
50-65 som står för den högsta sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaro  

2020 2019 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Total sjukfrånvaro alla anställda inkl 

6,36% 3,07% 5,20% 5,43% 2,72% 4,43% Timanställda 

Andel långtidssjukfrånvaro >60 

63% 47% 60% 60% 59% 59% Dagar 

Andel korttidssjukfrånvaro <60 

37% 53% 40% 40% 41% 41% Dagar 

 

Sjukfrånvaro - åldersintervall 2020 2019 

0-29 2,43% 2,84% 

30-49 3,39% 4,23% 

50-65 6,46% 4,56% 

66 och äldre 4,59% 5,98% 
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16.7 Investeringar 

För 2020 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 3 000 tkr som fördelas 
av Förbundschef. Till dessa medel läggs 900 tkr som ej utnyttjas av tidigare års investe-
ringsutrymme samt investeringsbidrag för Lärcentra med 284 tkr. 
Av årets investeringsmedel har 3 181 tkr har förbrukats (netto). Förbundet finansierar in-
vesteringarna med återlånade medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt.   
De investeringar som gjorts är främst inköp av lastbil med släp till Transportinriktningen, 
bussar till Byggprogrammen, gunga för rullstolsburna på Höghammars Individuella pro-
gram och en diskmaskin till cafeterian i Nordanstig. 
Under 2020 har förbundskansliet och Nordanstig bytt till elbilar vilket motsvarar 717 tkr i 
investering i anläggningstillgångar för leasingbilar. En av förbundets leasade bussar till 
Byggprogrammet har köpts loss och köpesumman skiljer sig från det tidigare bokförda 
värdet p.g.a. att moms nu räknas som kostnad. 

16.8 Internkontroll 

Utbildningsförbundet har en upprättad internkontrollplan, samt utifrån de månatliga rap-
porterna följs verksamheten upp. Det finns även ett system för kvalitetskontroll som redo-
visas och följs upp varje kvartal. 

16.9 Förväntad utveckling 

 
Förbundets verksamheter är till största delen beroende av medlemsbidrag, in-
terkommunal ersättning, riktade statsbidrag samt pensions- och löneutveckl-
ingen.  

• Ny ersättningsmodell för medlemsbidragen har beslutats om för 2020 och änd-
ringen innebär att förbundets intäkter från medlemskommunerna ska vara kända 
senast juni året före kommande budgetår förutom schablonersättningen som 
även fortsättningsvis är rörlig. Medlemsbidraget för 2020 är fastställt till 
101 169 kr per invånare i 16-19 års ålder och 1 655 kr per invånare i åldern 20-
64 år och eventuella satsningar och besparingar för kommande år ska fastställas i 
kommunerna senast juni året före kommande budgetår. P.g.a. Corona så har de-
lar av kommunernas budgetarbete skjutits på och är ännu inte helt klart för 2021. 
Beslut om extra stöd till SFI-verksamheten har beslutats om för Söderhamn och 
Bollnäs kommun för åren 2020 och 2021. Uppräkningsfaktorn för medlemskom-
munernas bidrag är ett orosmoment då låg uppräkning utgör ett indirekt sparbe-
ting i förbundets verksamheter.  
 

• Interkommunala kostnader för gymnasieverksamheten har tidigare ersatts av 
kommunerna men ingår nu i medlemsbidraget och förbundet står för risken. Er-
sättningen till fristående skolor fastställs utifrån våra egna budgeterade kostna-
der för program i förbundet och för övriga program/inriktningar utifrån Rikspris-
listan som fastställs i slutet på januari. Elever i offentliga skolor ersätts utifrån 
respektive kommuns/landstings prislista. Till detta kommer kostnader för elever 
med särskilda behov och kostnaderna för dessa kan variera stort och exempel 
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finns på elever som kostar 500-1000 tkr utöver ordinarie programkostnad per 
läsår.  
 

• Även i vår egen gymnasiesärskola så har antalet elever med särskilt stöd ökat 
och även antalet elever på individuella programmet har ökat och varje elev på 
individuella programmet kostar ca 200 tkr mer än en elev på nationellt gymnasi-
esärskoleprogram. Gymnasiesärskoleelever är ca 3-4 gånger dyrare än elever på 
vanlig gymnasieskola.  
 

• Interkommunala intäkter beror av prisberäkningen per elev och antalet elever vi 
har från andra kommuner i våra skolor. Främst inom gymnasiesärskolan är pris-
lappen hög vilket innebär att om vi tappar en elev så behöver besparingar på 
mellan 400-600 tkr per läsår och därtill kommer även risken för elevboende som 
vi erbjuder elever från andra kommuner vilket utgör ytterligare 360 tkr per läsår. 
 

• Riktade statsbidrag har uppgått till ca 20 mkr per år men beräknar minska. För-
hoppningen är att t ex medfinansieringskravet på yrkesvux ska finansieras av 
stat eller kommun för 2021 men hittills har erforderliga beslut på statlig nivå ej 
fattats men Bollnäs kommun har fattat beslut för 2021 och även preliminärt för 
2022. Förutom i detta ärende så har Skolverket snabbat på sina ansökningsruti-
ner för vuxenutbildningsverksamhetens statsbidrag och vi har fått uppgifter om 
2021 års bidragsnivåer i juni 2020 istället för under våren 2021 vilket är en vä-
sentlig förbättring för planering av verksamheten även om beviljade bidrag är 
lägre än vad förbundet ansökt om och möjlighet att komplettera ansökningarna 
funnits i januari p.g.a. Corona. För gymnasieverksamheten görs inte samma tidi-
gareläggning av ansökningsprocessen och vi befarar minskat bidrag för lärling 
och osäkerhet råder om IM-bidraget fortsätter kommande år. Bidraget för lära-
rassistenter har halverats 2020 och 2021 jämfört med nivån hösten 2019. Bollnäs 
kommun har beslutat att skjuta till mellanskillnaden även för dessa bidrag under 
2021 och preliminärt även 2022 och förbundet hoppas på positivt beslut i febru-
ari 2021 från Söderhamn.  
 

• Det är väl känt att pensionskostnaderna i den offentliga verksamheten är ett väx-
ande problem. De statliga satsningarna i lärarlönelyft och karriärtjänster har 
gjort att även lärare hamnat i lönenivåer som kommer generera förmånsbestämd 
ålderspension om bidragen fortsätter. Om bidragen upphör så uppkommer andra 
problem då justering av de anställdas löner kan behöva göras. Kringliggande 
kommuner har permanentat lärarlönetillägget men förbundet har inte ansett sig 
kunna göra detta. Förbundet höjde PO-pålägget till 40% för att möta de ökade 
pensionskostnaderna redan inför 2019 på bekostnad av löneökningsutrymmet. 
För 2021 rekommenderar SKR 40,15% och förbundet planerade att öka PO-på-
lägget till 41% utifrån 2019 års pensionsprognos. Den reviderade prognosen från 
december 2020 är lägre så förbundet väljer att fortsätta med 40% eftersom ök-
ningen ändå hade behövt finansieras genom sparbeting i den egna verksamheten. 
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Coronapandemin kan ge effekt på både inflation och inkomstbasbelopp och för-
ändringar i dessa parametrar påverkar pensionsskulden men enligt information 
från KPA får ändringarna effekt först 2022. 
 

• Löneökningar för 2021 har budgeterats till 2,2% för 2021 inklusive eventuella 
särskilda satsningar. Inför 2021 så har alla enheter ett sparbeting som i princip 
motsvarar löneökningen. Detta gäller inte de enheter vars medlemskommuner 
tillskjutit extra medel.  



103 

17 Inköp Gävleborg 

17.1 Händelser av väsentlig betydelse 

I början av december 2019 träffade medlemskommunerna avtal om att bevilja Gävle kommun 
utträde ur kommunalförbundet per 1 jan 2020. Förbundet lever vidare till dess att de avtal som 
förbundet ingått för medlemskommunernas räkning löper ut. Efter bokslut för 2020 ska en 
ekonomisk reglering ske med Gävle kommun enligt ingånget avtal. 
Förbundets nya roll blir bl a att vara avtalsförvaltare av tidigare ingångna avtal och sträva  
efter att dessa inte förlängs. Det praktiska arbetet med avtalsförvaltningen sköts av Hälsinge-
kommunerna. 
Under februari 2020 slutade de sista upphandlarna sin anställning i förbundet och sista mars 
förbundsdirektören. Efter 6 juni 2020 finns ingen anställd personal kvar i förbundet i och med 
att en administratör slutade. Ingen av de tidigare anställda i förbundet har gått ut i arbetslöshet 
utan har fått nya jobb vilket är mycket positivt. 
Verksamheten i förbundet har under 2020 präglats av att avveckla all verksamhet i syfte att 
anpassa förbundet till dess nya ändamål. 

17.2 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

För perioden redovisar förbundet ett negativt resultat om -3 087 tkr. Underskott uppkommer 
då medlemskommunerna inte erlagt några medlemsavgifter för 2020. Det finns ett ansamlat 
överskott från tidigare år som är tänkt att användas för att täcka förbundets kostnader så länge 
det räcker. Efter årets första åtta månader uppgår detta till 7 087 tkr. 
För helåret 2020 beräknas ett underskott på -3 600 tkr att jämföras med ett budgeterat resultat 
om-4 282 tkr. Orsakerna till detta är främst lägre personal- och pensionskostnader (-600 tkr) 
samt ej budgeterade intäkter från försäljning av inventarier (187 tkr). En avstämning av  
pensionskostnader har gjorts som inneburit att dessa sjunkit med ca 375 tkr jämfört med vad 
som var känt i våras. De lägre personalkostnaderna i övrigt beror på att personal slutat tidigare 
än vad som antagits i budget. 
Det kommer att tillkomma en kostnad för förbundet avseende avtalsförvaltningen som  
Hälsingekommunerna sköter. Denna kostnad kommer att regleras senast under december 
2020. I prognosen för hela 2020 finns en reservering för denna kostnad medtagen. 
En viktigare händelse av betydelse för förbundet kommer att vara utlösen av Gävle kommun 
per 31 dec 2020. 
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18 Kommunalförbundet Hälsingland 
Ordförande: John-Erik Jansson (C) Ovanåkers kommun 

Förbundschef: Mats Hildebrandt 

 

18.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Under 2020 har följande händelser av betydelse i verksamheten inträffat: 

• Avtal om gemensam räddningschef och samverkan har tecknats mellan Norrhälsinge 
Räddningstjänst och Kommunalförbundet Hälsingland. Avtalet träder i kraft 2021-01-
01.  

• Reviderat Handlingsprogram LSO (lagen om skydd mot olyckor) har antagits. Hand-
lingsprogrammet gäller för perioden 2019-2023. 

• Under 2020 och med anledning av förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
har förbundet tillsammans med Norrhälsinge Räddningstjänst och Räddningstjänsten i 
Ljusdals kommun påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam ledningsorganisation 
för räddningstjänsterna i Hälsingland. Den nya ledningsorganisationen förväntas på-
börja sitt arbete i april 2021. 

• En utredning om den operativa räddningstjänstens förmåga har genomförts och resul-
tatet av utredning infördes under slutet av 2020. Resultatet av förmågeutredningen in-
nebär vissa förändringar vad gäller den förmåga som ska finnas inom hel- respektive 
deltidskår och hur ansvaret utformas och fördelas.  

• Avtal om trängseltillsyn har tecknats mellan Kommunalförbundet Hälsingland och 
våra tre medlemskommuner Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Avtalet innebär att 
förbundet medverkar vid tillsyn av trängsel på serveringsställen enligt den tillfälliga 
lagen (2020:2023) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den tillfäl-
liga lagen har förlängts vilket innebär att även avtalet med medlemskommunerna för-
längts. Avtalet upphör juni 2021. 

Verksamhetsåret 2020 har i hög grad präglats av den rådande pandemin. Betydande inskränk-
ningar i den dagliga verksamheten har gjorts, vilket bland annat inneburit stängda stationer, 
begränsningar vad gäller övningar och utbildningar, digitala möten, tillsyner och information-
ens insatser. 

18.2 Måluppfyllelse 

Sammanställning nedan är beskrivning av de mål som finns angivna i verksamhetsplanen för 
2020.  

Fokusområde Mål Måluppfyllelse 

Förmåga i Räddnings-
tjänst 

Fastställa förmåga och utrustning i syfte att 
få ekonomi, en utvecklad räddningstjänst 
med en fördelad förhöjd förmåga och spets-
kompetens som kan nyttjas i hela södra Häl-
singland 

Målet är uppfyllt 
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PDV Pågående dödligt 
våld 

Att förbereda samhällsaktörerna på insatser 
med pågående dödligt våld i offentlig miljö 

Målet är uppfyllt 

Förebyggande brandskydd 
kopplat till räddningsin-
sats i kulturellt viktiga 
områden 

Att inventera möjligheter och förutsättningar 
för insats vid brand i komplexa och kulturellt 
viktiga områden där brandspridningen är svår 
att förutse 

Målet uppfyllt, in-
satsplanering nästa 
åtgärd och världs-
arvsgårdarna 2021 

Förebyggande mot brand De boende >30 min insatstid bättre förutsätt-
ningar att förebygga och släcka bränder 

Målet är inte upp-
fyllt 

 
Av sammanställning framgår att 3 av 4 mål är uppfyllda. Såvitt gäller fokusområdet Förebyg-
gande mot brand har på grund av pandemin detta mål inte uppfyllts. Det har inte varit möjligt 
att anordna informationsmöten under 2020.  
Vad gäller ekonomi är det övergripande målet för förbundet en budget i balans. Ett långsiktigt 
mål för KFH är att skapa ett överskott på ca 1 % av medlemsbidraget per år för att ha en likvi-
ditet/soliditet för att hantera tagna lån, investeringar, pensionsåtaganden och andra framtida 
oförutsedda utgifter för förbundet. 

  2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 5 år 

Årets resultat 1 216 -698 2 281 79 5 592 8 470 

Medlemsbidrag 61 417 64 335 69 009 71 160 73 329 339 270 

Överskott / underskott 1,98% -1,08% 3,31% 0,11% 7,63% 2,50% 

 
Det genomsnittliga överskottet under de senaste fem åren är 2,50% och målet anses därför 
vara uppfyllt. 

18.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

KFH har ett stort överskott mot budget 2020. Den främsta orsaken är en ny pensionsprognos 
som innebar lägre pensionsavsättningar än budgeterat samt sänkta arbetsgivaravgifter p g av 
Covid -19. 

• Budget och utfall för Administrativ stab och Operativ räddningstjänst skiljer sig jäm-
fört med 2019 p g av att budget och kostnader för fastigheter flyttats till Administrativ 
stab.  

• Samtliga verksamheter och enheter utom Förvaltarenheten redovisar ett överskott jäm-
fört med budget, men förvaltarenheten har ett överskott enligt avtal med medlems-
kommunerna. 

18.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Medlemskommunerna har beslutat vilken verksamhet som ska utföras av förbundet. Detta 
framgår av förbundsordning och reglemente. Verksamheten finansieras av medlemsbidrag, 
avgifter och statliga medel. Medlemsbidrag utgör den största delen av verksamhetens finan-
siering. En väsentlig risk är om medlemskommunerna fattar beslut om att minska medlemsbi-
draget eller att inte beakta kostnadsutvecklingen. Detta kan innebära förändringar i såväl orga-
nisation som verksamhet, och skulle hanteras av såväl de som är ansvariga för respektive 
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verksamhetsområde som företrädare för den administrativa staben. 
Det finns förhållanden som har betydelse för verksamheten i förbundet men inte kan sägas ha 
en väsentlig påverkan. Förhållanden som har betydelse för verksamheten är bland annat till-
gång till personal inom förbundets verksamhetsområde och ålderssammansättning hos befint-
liga medarbetare. Genom långsiktig planering kan dessa förhållanden hanteras i den löpande 
verksamheten. 
Förbundets löpande ekonomi påverkas i hög grad av förändringar i pensionsåtagandet – R-
SAP, något som medlemskommunerna garanterar kompensation för enligt avtal. 
Förbundet har beslutat att i samband med upphandling av fordon beakta kravet på fossilfritt 
bränsle. 

18.5 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunalförbundet Hälsingland har totalt 156 medarbetare med fördelning enligt följande: 

• Dagpersonal/administratörer, 18, varav 9 kvinnor och 9 män 
• Operativ heltidspersonal, 47, varav 2 kvinnor och 45 män 
• RiB-personal, 91, varav 9 kvinnor och 82 män 

 
Förbundet har en hög andel medarbetare inom kategorin Dagtidspersonal som är 50 år eller 
över. Detta innebär att det finns ett rekryteringsbehov – något som förbundet kommer att ar-
beta med under 2021. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrån-
varo i % 

Totalt 
2020 

varav >_ 
60 dgr 

Kvinnor 1,06% 0% 

Män 2,13% 38,04% 

Totalt 1,98% 35,23% 

 
Den totala sjukfrånvaron i förbundet under 2020 uppgår till 1,98 %. Utvecklingen jämfört 
med 2019 innebär en något högre sjukfrånvaro. Den rådande pandemin och krav på försiktig-
het är förmodligen förklaringen till den något högre sjukfrånvaron 2020 jämfört med 2019. 
Några särskilda insatser för att minska sjukfrånvaron i förbundet har inte vidtagits. För medar-
betare med långtidsfrånvaro anlitar förbundet företagshälsan som tillsammans med medarbe-
taren bedömer möjligheterna att återgå till arbetet. 

18.6 Investeringar 

Kommunalförbundet Hälsingland har under 2020 gjort följande större investeringar: 

• Släckbil 1 560 018 kr. Totalt budgeterat 3 900 000 kr för släckbil. Resterande kostna-
der kommer 2021.  

• Övriga investeringar 458 334 (Rakel, Utalarmering, Portabel pump, övriga räddnings-
inventarier) 

Totalt har förbundet under 2020 gjort investeringar på 2 018 352 kronor. 
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Årets investeringar har finansierats av befintliga medel dvs inga nya lån har tagits för att fi-
nansiera investeringarna. 

18.7 Förväntad utveckling 

Kommunalförbundet Hälsingland har som framgår ovan fyra ansvarsområden. Medlemskom-
munerna kan ge förbundet ytterligare uppdrag om det finns ett sådant behov. Kommunalför-
bundet Hälsingland och Norrhälsinge Räddningstjänst har tecknat ett Avtal och om gemensam 
räddningschef och samverkan. Avtalet innebär att Kommunalförbundet Hälsingland avropar 
tjänsten räddningschef från Norrhälsinge Räddningstjänst. Avtalet innebär också en ömsesidig 
förpliktelse att arbeta för en utökad och utvecklad samverkan mellan de två organisationerna. 
Detta arbete sker under ledning av den gemensamma räddningschefen. Avtalet trädde i kraft 
2021-01-01. Vidare har räddningstjänsterna i Hälsingland under 2020 tillsammans arbetat för 
att skap en gemensam ledningsorganisation för Hälsingland. Den gemensamma ledningsorga-
nisationen påbörjar sitt arbete i april 2021. Det finns behov av att stärka förmågan att hantera 
fler uppdrag inom Förvaltarenheten, vilket innebär att det under 2021 kan bli aktuellt att an-
ställa ytterligare någon eller några förvaltare. 
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