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1 Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande 

2020 är året som kommer att gå till historien pga Covid -19. Hela världen ställde om och så även Västerbot-
ten och Bjurholms kommun. Vi var snabba med att införa restriktioner i kontakter inom våra verksamheter 
vilket har visat sig vara ett mycket bra strategiskt val. 

Budgeten och ekonomin har fortsatt varit en central fråga under 2020 vilket resulterat i förändringar som 
kommer att ge resultat i framtiden. 

Vi jobbar nu efter ”Resursfördelning enligt prislappsmodellen” och har som mål att vara helt inne i processen 
under 2021. 

Jag vill avsluta med att framföra ett hjärtligt tack till alla kommunanställda och kommuninvånare som fortsät-
ter jobba för att kommunen ska nå ett positiva ekonomiska resultat. 

  

Christina Lidström 

Kommunstyrelsens ordförande 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Den kommunala koncernen 

I Bjurholm drivs den kommunala verksamheten i nämnds och förvaltningsorganisationer. Kommunen anlitar 
inga privata utförare av kommunal verksamhet. 
Under 2019 infördes arbetsutskott i kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden. 
Arbetsutskotten i kommunstyrelsen och nämnderna består av tre ledamöter och en ersättare. Arbetsutskot-
tets uppgift är att förbereda ärenden inför beslut men även att fatta beslut i de olika ärenden som arbetsut-
skottet utsetts att hantera. I Bjurholm fyller arbetsutskotten en viktig roll med att kunna fatta politiska beslut 
mellan de ordinarie politiska sammanträdena under året

.  
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2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunen tappar innevånare och tappar därmed även intäkter. De senaste årens beräkningar visar att ett 
stort tapp skedde mellan åren 2018 till 2019. Med sjunkande innevånarantal sjunker skatteintäkter men även 
kostnader. Verksamheterna hinner inte ställa om i de relativt snabba förändringar som skett i innevånaranta-
let året.

 

Källa: kolada.se 

Befolkningsstatistik per vecka 2019 och 2020.

 

 

Framtida kompetensförsörjning är en utmaning i kommunen. För  att vara en attraktiv arbetsgivare och där-
med minska risken för att inte kunna rekrytera och behålla medarbetare, har vissa beslut fattats under året. 
Våren 2020 har Bjurholms kommun inlett ett samarbete med Suntarbetslivs Resursteam som kommer att 
pågå under ett års tid, där resursteamet kommer att ha en stödjande funktion i kommunens utvecklingsarbe-
te gällande arbetsmiljön. Genom att skapa ett hållbart arbetssätt som speglas av samsyn och delaktighet på 
alla nivåer är målsättningen är att uppnå en friskare och mer hälsosam organisation och på sikt minska sjuk-
frånvaron. 

Överenskomna kollektivavtal "80-90-100" och "Semesterväxling" är även det en del av arbetet med attraktiv 
arbetsgivare.
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2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

Corona 

Vid delårsrapportens upprättande har Bjurholms Kommun ännu inte drabbats så hårt av Corona om man ser 
till antalet insjuknade. Kommunen tog tidigt en Pandemiberedskapsplan och införde de rekommenderade 
restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. Trots detta har kommunen haft ökade kostnader som härleds till 
pandemin. Det är kostnader för skyddsutrustning, extra personal vid misstanke om sjukdom och provtagning, 
ökade kostnader för att digitalisera kommunen och skapa förutsättningar för medarbetarna att arbeta på 
distans. Detta har kostat kommunen drygt 900 tkr hittills i år. 

Generella statsbidrag 

Under året har kommunen fått 3 900 tkr extra i generella statsbidrag som ej var budgeterade. 

Omstruktureringar 

Från och med 1 juli skedde en organisationsförändring som innebär att Bjurholm kommer få en enhet som 
arbetar med arbetsmarknadsåtgärder. 

Denna enhet kommer att benämnas "Arbetsmarknad och integration" och består av de befintliga verksamhe-
terna flyktingmottagning och samordningsförbundets koordinator. 

Syftet med enheten är att stötta människor att närma sig arbete och egenförsörjning på olika sätt och arbeta 
även för inkludering i samhället, bland annat genom mottagande av nyanlända i kommunen. 

Nya verksamheter 

Bjurholms kommun har blivit beviljade ytterligare ett projekt genom den Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Region Västerbotten. Projektet handlar om att utveckla en digital plattform för att underlätta kon-
takterna med kommunen för företag, boende och besökare. 

Den digitala plattformen ska utveckla och bygga fler e-tjänster, en digital brevlåda, möjlighet till e-signatur 
samt att upprätta en "mina sidor funktion". Alla funktioner ska även anpassas till framtida e-arkivering. 

Projektet kommer att gå under namnet DIGGA som står för digitalisera gemensamt. 

Försäljning/Inköp 

Kommunen har under året köpt fastigheten Lönnen 4

 
Investeringar  

Karlsbäck 
- Tak 650 000 klart 
tot 650 000 kr 

Älvgården 
- Tak 1 byggnad 500 000 98% klart 
- Anticimex åtgärder 50 000 30% klart 
tot 550 000 kr 

Kommunhuset 
- Brandlarm 300 000 60% klart 
- Passage/inbrottslarm (inkl säkerhetsrummet) 350 000 40 % klart 
- Låssystem 200 000 30% klar 
- Brandavskiljande trapphus 300 000 0% klart (beställt) 
- Byte defekt styrutrustning, renovering ventilations aggregat, påbörja åtgärder enligt OVK besiktning 
300 000 (del av detta i energiåtgärder) 0% klart (Beställt) 
tot 1 450 000 kr 

Verktyget 3 
- Ombyggnation av lokaler/yttertak för kommunförråd/miljöstation 5% klart 
tot 3 500 000 kr 

Skolan 
- Byte ytterdörr centralhall 100 000 90 % klart 
- Iordningställande av utrymnings beslag/lås publika ytterdörrar A- och B-husen 100 000 60% klart 
- Fönster byte inkl 2st utrymningsfönster plan 2 B-huset 200 000 0% klart (beställt) 
- Iordningställande av lekplatser, sandlådor yttre mark 300 000 90% klart 
- Anticimex åtgärder 100 000 30% klart 
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- ombyggnad styrutrustning fjärrvärme/värme utr. 150 000 0% klar (beställt) (del energi åtg.) 
tot 950 000kr 

- Iordningställande av brister enligt brandbesiktningen (kostnad i dag okänd men pekar på 7 siffrigt belopp) 

Posthuset (Näringslivspengar) 
- Ombyggnation av lokaler för bankbox klart 
tot 100 000 kr 

KRÖGAREN 1(Näringslivspengar) 
- Ombyggnation av lokaler boendedel klart 
uppskattad fastighetsdel ej möbler eller dyl. 450 000 kr  

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. 

Ansvarsstruktur 

Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder genom att fastställa mål, reg-
lementen och budget, för var och en av nämnderna. Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår om-
disponera medel mellan nämnder. Kommunfullmäktige ska delges uppföljningar av budget och mål. Det ska 
ske genom delårsbokslut samt ett årsbokslut. 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för kommunens utveckling och ekono-
miska ställning. Kommunstyrelsen ska begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den fin-
ner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade inriktningsmål inte uppnås ska kommun-
styrelsen föreslå Kommunfullmäktige åtgärder för att komma tillrätta med obalansen i förekommande fall. 
Kommunstyrelsen ska se till att fastställda reglementen för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom 
alla verksamhetsområden. 

Nämndens ansvar 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda mål och 
riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs 
inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret 
utan anmodan vidta åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via verk-
samheterna erhålla en handlingsplan. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar 
samt dess konsekvenser och redovisas för kommunstyrelsen. Om nämnden bedömer att den av kommun-
fullmäktige beslutade budget är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden hos 
kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av 
budget ska vara finansierad. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen 
fastställd plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information 
om verksamhet och ekonomisk ställning. 

Verksamhetschefens ansvar 
Med verksamhetschef menas den högst ansvariga chef för tjänstemännen inom respektive nämnd/styrelse. 
Verksamhetschefen ansvarar över att följa de riktlinjer och anvisningar som är framtagna av nämnd/styrelse. 
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten planerar och förhåller sig till den beslutade budgetramen 
av nämnd/styrelse. 

Verksamhetsansvariges ansvar 
Med verksamhetsansvarig menas den enligt attestlistan som har attestansvar över enskilda verksamheter. 
Verksamhetsansvarig planerar och förhåller sig till den beslutade budgetramen samt de riktlinjer och anvis-
ningar som verksamheten har blivit tilldelad av verksamhetschef. 

Målstyrningsprocessen 
Kommunfullmäktige har fastställt målstyrningsdokument för perioden 2019-2023 avseende kommunens 
verksamhetsmässiga och ekonomiska styrning. 

Bjurholms kommuns vision med grundläggande principer samt de gemensamma målområdena anger vad 
politiken vill att verksamheterna ska sträva mot. De ska genomsyra samtliga verksamhetsområden samt 
gälla för mandatperioden. 

Verksamheterna ansvarar för hur inriktningsmålen ska verkställas. Det sker genom arbete med verksam-
hetsmål och aktiviteter som gör det möjligt att följa upp, analysera resultatet och föreslå åtgärder. De mätba-
ra måtten bygger på olika undersökningar som görs av SCB, statistiska centralbyrån, KKiK, Kommunernas 
Kvalitet i Korthet, medborgarundersökningar samt egna undersökningar. 
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Styrdokument 
I Bjurholms Kommun finns ett antal av Kommunfullmäktige beslutade styrdokument. Dessa syftar till att för-
tydliga den politiska viljan och säkerställa att verkställigheten genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Styr-
dokumenten är publicerade på kommunens hemsida. Exempel på styrdokument som används för styrning 
och uppföljning: 
Finanspolicy 
Målstyrningsprocess - ekonomisk styrning 
Målstyrningsprocess - verksamhetsmässig styrning 
Kommunikationspolicy 
Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente 
Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar 

Budgetprocessen 
Kommunallagen 8 kap §§ 4-12 reglerar budgetprocess och budgetens innehåll i stort. Varje år beslutar 
Kommunfullmäktige om budget för kommande år och en tvåårsplan därefter. Utöver detta gäller för Bjur-
holms kommun följande. 

 

Uppföljning och Internkontroll 
Under 2019 infördes månadsuppföljning av kommunens ekonomi. Samtliga politiker har möjlighet att ta del 
av denna. 
Internkontroll sker i enlighet med "Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar". Ex, ansvars-
fördelningen i attestrutinernas utformning ska vara så pass tydlig att den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde ska vara tillräcklig. Huvudregeln är att den som utför en kontroll ska ha den kompetens 

som krävs för uppgiften, står i en självständig ställning gentemot den kontrollerade och att dualitet tillämpas. 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges målområden 

Medborgare - Jämställdhet och jämlikhet - Miljö 

Detaljerad redovisning av kommunens måluppfyllelse görs årsvis i "Årsrapporten". 

Kommunstyrelsens presidium och kommunchef har under året haft dialogträffar med medborgare. 

I kommunens arbete med att jobba för Kommunfullmäktiges mål för miljön har socialnämnden sett över sina 
mål och senaste upphandlingen resulterade i hybridbilar. Det har arbetats för ändring och uppdatering av 
detaljplaner i centralorten för att få aktuella planer samt planera strategiskt inför framtiden, med samord-
ningsvinster och miljöhänsyn. 

  

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
 
I dokumentet ”Målstyrningsprocess - ekonomisk styrning” har kommunen antagit fyra mål för att nå en god 
ekonomisk hushållning. I arbetet med att nå de finansiella målen, analysera och utvärdera flerdimensionellt 
har kommunen deltagit i projektet "Resursfördelning enligt prislappsmodellen" och kommer att fortsätta till-
sammans med andra kommuner och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, i projektet "Styrning och in-
ternprissättning av administrativa funktioner". 
Alla verksamheter i samtliga nämnder jobbar för att kommunen ska nå en ekonomi i balans med målet att 
kunna återställa underskott från tidigare år. 2019 sågs en förbättring i nettokostnadsanalysen. 

Nettokostnadsavvikelse mkr.  

 2019 2018 2017 2016 

Förskola 1 mkr 3 mkr 2 mkr 2 mkr 

Fritidshem -1 mkr -1 mkr -1 mkr -1 mkr 

Grundskola 1 mkr 1 mkr 0  -2 mkr 

Gymnasieskola -1 mkr 1 mkr -1 mkr -1 mkr 

IFO -3 mkr -2 mkr 2 mkr -1 mkr 

Äldreomsorg 14 mkr 18 mkr 9 mkr 2 mkr 

 

 

Källa: Kolada.se 

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistisk förväntad kostnad) 
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Finansiell analys 

Bjurholms kommun har fr o m 2019 flyttat tidpunkten för delårsrapporten från den 30 juni till den 31 augusti, 
vilket i år försvårar jämförelserna 2019 och 2020 med 2018 något. 

Delårets resultat 

Delårsresultatet på 2 421 tkr i relation till skatteintäkter och statsbidrag är 2,08 procent. Samma resultatmått 
för delåret 2019 var - 116 tkr, vilket motsvarade -0,10 procent i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Det 
innebär att driftsresultatet har stärkts med jämfört med första delåret 2019. Generellt brukar ett resultat mel-
lan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom det ger utrymme för att över en läng-
re tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. 
En grundläggande förutsättning för att uppnå balanskravet och vidhålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan de löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på detta balanskrav kan visas genom 
driftkostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäk-
terna. 

Delårets resultat 2 020 2 019 2 018 

Delårets resultat, tkr 2 421 -116 -5 889 

Jämförelsestörande post, tkr 0 0 0 

Delårets resultat exkl jämförelsestö-
rande post, tkr 

2 421 -116 -5 889 

Delårets resultat i relation till skatte-
intäkter och statsbidrag, % 

2,08 -0,10 -7,14 

Delårets resultat exkl jämförelsestö-
rande post i relation till skatteintäkter 
och statsbidrag, % 

2,08 -0,10 -7,14 

Driftskostnadsandel  

Verksamhetens nettokostnad har tagit 91 procent av skatteintäkter och statsbidrag i anspråk under årets 
första åtta månader 2020, det är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med delåret 2019. Avskriv-
ningarna tog i anspråk 4,5 procent, vilket en minskning med 0,5 procentenheter sedan 2019. Kommunens 
finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. Finansnettot per den sista augusti 
blev 0,3 procent. 

Redovisas en driftkostnadsandel under 100 procent innebär det en positiv balans mellan löpande kostnader 
och intäkter. En generell nivå på 97-98 procent betraktas som god ekonomisk hushållning och då klarar de 
flesta kommuner av att över en längre period finansiera sina nödvändiga investeringar. 

Driftskostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag 

Procent 2 020 2 019 2 018 

Verksamhetens intäkter och kostna-
der (Netto) 

91,0 92,5 100,1 

Avskrivningar 4,5 5,0 4,2 

Nettokostnadsandel före finansnetto 95,5 97,5 104,4 

Finansnetto 0,3 0,5 0,4 

Nettokostnadsandel efter finansnet-
to 

95,8 98,0 104,7 

Jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 

Driftskostnadsandel 95,8 98,0 104,7 
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Investeringar 
Flertalet investeringar är påbörjade men inte avslutade. Prognosen visar på att större delen av investering-
arna kommer att göras under sista tertialet. Se ”Händelser av väsentlig betydelse”. Kommunens grundprincip 
är att investeringarna skall finansieras med egna medel. Kommunen har lånat 13 mkr under 2020 för inve-
steringar. 

Investeringar 

 2 020 2 019 2 018 

  Dec Dec 

Nettoinvesteringar, tkr 9 520 17 996 18 329 

Avskrivningar, tkr 5 262 7 200 7 712 

Självfinansieringsgraden av årets investering-
ar, % 

0 100 100 

Nettoinvestering/avskrivning, % 181 250 238 

Investering relativt verksamhetens bruttokost-
nad, % 

6,5 8,1 7,9 

Likviditet 
Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan och mäts genom att ställa omsättningstillgången i 
relation till kortfristiga skulder. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent som då innebär att de korta 
tillgångarna är lika stora som de korta skulderna. Kommunens värde på 67 procent per den sista augusti 
2020 är en förbättring jämfört med 2018 och 2019, men är fortfarande inte bra ur risksynpunkt eftersom det i 
de kortfristiga skulderna ingår en betydlig semesterlöneskuld. Kommunens grundprincip är att likviditeten 
inte bör understiga 50 procent, vilket innebär att kommunen har förmågan att betala 50 procent av sina kort-
fristiga skulder med omedelbar verkan så per denna rapports datum lever vi upp till den principen. 

Likviditet 2 020 2 019 2 018 

 Aug Dec Dec 

Balanslikviditet, % 67 42 47 

Rörelsekapital, tkr -10 146 -21 267 -24 080 

varav semesterlöneskuld 4 410 5 481 5 481 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kom-
munens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto starkare finansiell hand-
lingskraft har kommunen. Kommunens soliditet per den sista augusti 2020 visar ett negativt värde på -12,4. 
Detta är ändå en förbättring med 3,2 procentenheter. Kommunens utgångspunkt för god ekonomisk hushåll-
ning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Kommunen bör ha 
en långsiktig plan för att nå en positiv soliditet. 

Soliditet 2 020 2 019 2 018 

 Aug Dec Dec 

Soliditet inkl pensionsåtagande, % -12,4 -15,6 -17,7 

Eget kapital, tkr -21 766 -25 680 -28 449 

varav pensionsåtagande 63 129 64 621 65 509 

 

 

 

 

 



 

Delårsrapport 2020 12(29) 

Låneskuld 

Nytt lån om 13 mkr upptogs i Januari. 

Låneskuld 2 020 2 019 2 018 

 Aug Dec Dec 

Låneskuld, tkr 87 000 72 800 73 900 

Nya lån 13 000 15 000 0 

Amortering -1 000 -800 -1 100 

% av låneskuld 0,00 % 1,51 % 1,08 % 

Total låneskuld 99 000 87 000 72 800 

Borgensåtagande 
Inga nya borgensåtaganden under året. 

Borgensåtaganden helårsprognos 

tkr 2 020 2 019 2 018 

Borgen 2 662 2 672 3 141 

varav    

Vitvattnet utv. AB 343 353 368 

Castorhallen Ek. för 2 319* 2 319 2 539 

Bjurholms Golfklubb 0 0 234 

*Information om årets siffror har ej inkommit. 

Pensionsåtagande 
Pensionsåtaganden minskar och beräknas långsamt minska i och med att de "gamla pensionerna" minskar. 
Kommunens totala pensionsförpliktelse inkl löneskatt per den sista augusti uppgår till 65 456 tkr enligt pro-
gnoser från kommunens pensionsförvaltare. Av dessa avser 63 129 tkr ansvarsförbindelse för pensioner 
som är intjänade tidigare än 1998. 
Kommunen har ingen särskild pensionsstiftelse för att kunna betala ut framtida pensioner. Istället belastas 
kommunen med kostnaderna för pensionsutbetalningar de år de uppstår, vilket leder till att verksamheternas 
resultat påverkas. 

Pensionsförpliktelser   

 2 020 2 019 2 018 

Avsättning (inkl särskild löneskatt) 
för pensioner 

2 327 2 327 2 615 

Ansvarsförbindelse (inkl särskild 
löneskatt) före 1998 

63 129 64 621 65 509 

Totala pensionsförpliktelser 65 456 66 948 68 124 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa återlånat i verksamheten 65 456 66 948 68 124 

 

Budgetföljsamhet 
Budgetavvikelse är ett mått på kommunens finansiella kontroll och bör teoretiskt ligga så nära noll som möj-
ligt. Ett positivt värde innebär att nämnden/styrelsen har förbrukat mindre medel än de har blivit tilldelade av 
kommunfullmäktige. Den samlade budgetavvikelsens helårsprognos för nämnderna och styrelsen är  
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prognostiserad till -7 329 tkr. Samtliga nämnder ser ut att gå mot ett underskott. 
Socialnämnden har begärt att få kompensation från Socialstyrelsen med 911 tkr för januari t o m augusti 
samt med ca 335 tkr för perioden september t o m december. Om Socialnämnden får dessa medel kommer 
resultatet att förbättras med motsvarande summa. 

 

Budgetavvikelse helårsprognos 

tkr 2 020 2 019 2 018 

Kommunstyrelsen inkl KF -2 460 3 792 -2 151 

Kultur- och utbildningsnämnden -2 174 -6 577 -6 496 

Socialnämnden -2 684 -1 149 -8 876 

Miljö- och byggnämnden -11 -23 415 

Ej utdelade medel    

Avvikelse nämnder -7 329 -3 957 -17 108 

  

2.6 Balanskravsresultat 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 
kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas 
inom de tre påföljande åren. 

Balanskravsavstämning 
Kommunen har ett underskott att återställa från tidigare år 2017 och 2018. 2021 är sista året att återställa 
detta underskott. Underskottet planeras att återställa genom budget. Under förutsättning att kommunen når 
prognostiserat resultat kommer kommunen att ha 14 667 tkr att återställa 2021. 

Balanskravsavstämning helårsprognos 

  Prognos Resultat Resultat 

tkr 2020 2019 2018 

Kommunens resultat 2 261 1 881 -14 890 

Realisationsvinster 6 48 -57 

Realisationsförluster 0 0 0 

Justerat resultat enligt balanskravet 2 267 1 929 -14 947 

Kvar att återställa 14 667     

 

RUR 

Kommunen har tidigare avsatt medel till en Resultatutjämningsreserv, RUR. Medel från RUR kan användas 
om följande två kriterier är uppfyllda: 

1. Utvecklingen av årets skatteunderlag i riket ska understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 
åren (enligt SKL:s beräkningar) 

2. Balanskravsresultatet är negativt. 

Prognosen visar att dessa kriterier inte uppfylls 2020 därav kan inte RUR användas för att justera resultatet. 

  



 

Delårsrapport 2020 14(29) 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

Anställning med månadslön innebär en omfattning på minst 40 % av heltid och en anställningstid med varak-
tighet på minst 3 månader. Räddningstjänstens personal ingår inte. 

Väsentliga personalförhållanden 

Anställda med månadslön: Augusti 2020 Augusti 2019 Juni 2018 

Tillsvidareanställda 243 247 250 

Visstidsanställda 25 46 37 

Summa anställda med månadslön: 268 293 287 

  

  

  

  

Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal) 

Januari - Augusti %  Augusti 2020 Augusti 2019 Juni 2018 

Indikator I förhållande till    

Total sjukfrånvarotid 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid 

7,27 5,33 7,37 

Summa tid med långtidssjuk-
frånvaro, min 60 dgr 

Total sjukfrånvarotid *) *) *) 

Summa sjukfrånvarotid, kvinnor 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid, kvinnor 

7,56 5,79 7,92 

Summa sjukfrånvarotid, män 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid, män 

6,20 3,60 5,12 

Summa sjukfrånvarotid i ål-
dersgrp 29 år eller yngre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 29 år eller yngre 

6,02 3,82 4,56 

Summa sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 30 – 49 år 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 30 – 49 år 

8,49 5,64 8,30 

Summa sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 50 år -äldre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 50 år eller äldre 

6,75 5,57 7,32 

*) Inte tillgänglig för delårsstatistik 

Jämfört med samma period 2019 har det skett en ökning av sjukfrånvaron där vi kan se en tydlig koppling till 
Corona och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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3 Kommunens verksamheter 
 

3.1 Kommunstyrelsen 

Nämndens mål. 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

Bjurholms kommun ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt 

inom den egna organisationen som externt till medborgare, näringsliv och besökare. Kommunen ska 

verka för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter samt 

vara ett föredöme som arbetsgivare. 

 

Resultat 

Bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts. 

Kommunens administrativa verksamheter har under första halvåret fått ändra sitt förhållningssätt på grund 
av coronapandemin. Det har inneburit förändrade arbetssätt, där distansarbete har varit en framgångsfaktor 
för att upprätthålla en distansering. Kommunen har även hittat andra sätt att fortsätta att vara tillgänglig för 
medborgarna och näringsliv. Det har varit extra viktigt med tydlig och korrekt information både på intranät, 
extern webb och sociala medier som varit i fokus. God service har varit det gemensamma budskapet såväl 
externt som internt. 

Bjurholm ska ha en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur vilket ska innefatta med-

borgare, samhällsplanering, bebyggelse, renhållning, VA, trafikmiljö samt IT/bredband. 

 

Resultat 

Bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts. 

Kommunen har ett flertal stora samhällsplanerande projekt som löper parallellt med varandra. Det bygger på 
långsiktigt strategiskt viktiga lösningar för framtiden som ska gynna medborgare och näringsliv. Det ska ska-
pa trygghet och en framtidstro på Bjurholm där vi får ekonomiska vinster och bättre arbetsmiljö. Det gäller ett 
nytt äldreboende med förskola, en ny brandstation och ett nytt industriområde. Dessutom en parkmiljö som 
ska ge förutsättningar till en trivsam och inbjudande mötesplats i centrala delarna av Bjurholms samhälle. 
Kontinuerliga satsningar inom bredband genomförs både med externa medel och i egen regi. Planering på-
går för att flytta återvinningscentralen närmare samhället för att underlätta för alla att verka för återvinning 
och god miljö. Arbete med en vatten och avloppsplan, VA-plan pågår för att möta framtidens behov av god 
VA-försörjning och för att följa miljökvalitetsnormerna. 

Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god tillväxt- och utveckling, där väl 

fungerande integration råder samt allas kompetens tas till vara. 

 

Resultat 

Bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts. 

Tillväxtverket har under en treårsperiod skapat förutsättningar för att utveckla näringslivet i Bjurholm. Sats-
ningar har gjort utifrån ett långsiktigt perspektiv. En detaljplan för ett nytt industriområde har tagit form för att 
skapa en grund för att det ska vara möjligt att utveckla näringslivet. En detaljplan för ett torg i centrala sam-
hället har tagits fram för att fungera som en mötesplats. Gemensamma projekt för näringsliv i samverkan 
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genomförs i Umeåregionen där kommunerna tillsammans skapar ännu större förutsättningar i att utveckla 
det lokala näringslivet. 

Integrationsverksamheten har växt och utökats till en arbetsmarknad och integrationsverksamhet. Det har 
skapat en ny plattform där kommunen kan erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika in-
satser av stöd för att komma vidare i arbetslivet. 

Politiska Beslut 

- Pandemiberedskapsplan 

I samband med coronapandemin behövdes en revidering av kommunens pandemiplan. 

- Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest i Sverige AB 

Förnyelse av borgensåtagande gentemot Kommuninvest beslutades om att gälla i tio år. 

- Överenskommelse om regionalsamverkansstruktur avseende vård och omsorg 

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, har man genomfört en 
utredning för formerna för samverkan mellan länets kommuner och regionen. 

- Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar 

Revidering av riktlinjerna har genomförts för att skapa en balans mellan centralorten och föreningar ute i 
byarna när det gäller föreningslokaler. Genom att revidera riktlinjerna skapas mer jämställda förutsättningar 
att bedriva ideell föreningsverksamhet i alla delar av kommunen. 

- Reviderad avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling och effekti-
visering 

Umeåregionen har 1993 haft en avsiktsförklaring tillsammans. I samband med att Örnsköldsvik inträde i 
Umeåregionen har syftet med det nya dokumentet varit att ta avstamp för fortsatt gemensamt och fördjupat 
samarbete för utveckling och effektivisering. 

- Avyttra tidigare nedlagda skolor 

Kommunen står som ägare till de nedlagda skolorna i byarna Mjösjöby, Sunnanå/Västerås, Bredträsk och 
Karlsbäck. Målet är att i dialog med byarna avyttra dessa fastigheter till intressenter som kan använda dessa 
till att utveckla byarna och som kan komma medborgarna och bygden till nytta på ett bra sätt. 

- Arbetsmiljöpolicy 

En revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy har skett med syfte att skapa tydlighet kring arbetsmiljöarbe-
tet och vilka mål som organisationen arbetar för. 

- Vatten och avloppspolicy 

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver Sveriges kommuner arbeta fram vatten- och avlopps-
planer (VA-planer) för att möta framtidens behov av god VA-försörjning och för att följa miljökvalitetsnormer-
na. 

Nämndens Ekonomi 

  Årsbudget 
Periodens Ut-
fall 

Föregående År Årsprognos Avvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -39 527 -26 574 -24 225 -37 850 1677 

Kostnader/Utgifter 11 466 9 220 14 250 11 175 -292 

Kostnader för arbets-
kraft 

27 573 19 159 16 430 27 143 -430 

Övriga verksamhets-
kostnader 

25 234 20 033 16 440 31 007 5 773 

Kapitaltjänst 8 231 1 343 7 717 3 961 -4 270 

Verksamhetens net-
tokostnad 

32 977 23 180 30 613 35 436 2 460 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott för året 2020. De största underskottens förklaringar är kopp-
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lade till verksamheterna för fastighet, gator och vägar, vatten, avlopp, avfall, återvinning, fritidsanläggningar 
och informationsverksamhet.   

3.2 Kultur- och utbildningsnämnden 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

Att med medborgaren i fokus ge ett rikt och attraktivt fritids- och kulturutbud och med glädje möta 

boende och besökare i alla åldrar utifrån deras behov. Tillgängligheten ska vara god för alla och 

medborgarna ska ha inflytande. Kränkningar ska inte förekomma och verksamheten ska genomsyras 

av kulturell och interkulturell förståelse 

 

Resultat 

Bibliotekets statistik för första halvåret visar att lån av böcker och barnbokslån ger ett positivt resultat för 
första halvåret 2020 

Fritidsgårdens arbete kring värdegrundfrågor har gett gott resultat och därför kommer fritidsgården att 
genomföra ett fortsatt arbete fokuserat på värdegrundfrågor för att inga kränkningar ska förekomma i verk-
samheten. 

Alla barn och elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna 

ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkulturell för-

ståelse ska främjas i verksamheterna. 

 

Resultat 

Förskola 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 

Vårdnadshavare har inte kunnat erbjudas förstahandsvalet i full utsträckning, detta eftersom kommunen 
under vissa perioder av året haft brist på tillgängliga platser. 

Under året har det inte varit möjligt att fullt ut rekrytera förskollärare till lediga tjänster. 
I kommunen är tillgången på förskollärare för tillfället låg. 
 
Ett fåtal kränkningsärenden har inkommit under året och vi tar anmälningar om kräkningsärenden på mycket 
stort allvar och arbetar aktivt för att kränkningar inte skall uppstå. 

I vårdnadshavarenkäten ser vi att de allra flesta vårdnadshavare är nöjd med verksamheten och att verk-
samheten lever upp till de förväntningar som finns från hemmen. 

Fritidshemmet 

Inriktningsmålet anses vara uppfyllt. 

Under året har verksamhet bedrivits på ett sådant sätt att barnen genom lustfyllt lärande kunnat få inflytande 
i undervisning och lärande. 

Inga kränkningar har anmälts under året. Kulturell och interkulturell förståelse har belysts genom olika inslag 
och aktiviteter i verksamheten under året. 

I kommunen är tillgången på fritidspedagoger låg. 

Skolenkäten visar på att vårdnadshavare är generellt  nöjda med verksamheten. Det är 93% som helt eller 
delvis  tycker att lek och skapande får stort utrymme vid fritidshemmet och 82 % tycker att aktiviteter som 
genomförs stimulerar barns lärande. 
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Alla elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska ge-

nomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkulturell förståelse 

ska främjas i verksamheterna. 

 

Resultat 

Resultatet anses delvis uppfyllt. 

För att förbättra måluppfyllelsen har kvalitet och likvärdighet legat i fokus under året och glädjande är att vi 
ser en ökning av måluppfyllelsen och skolresultaten på flera mätpunkter under läsåret 19/20. 

Förskoleklass och grundskola 

89% av alla elever i åk 6 har nått målen i samtliga ämnen och medelmeritvärdet för årets åk 6 låg betydligt 
högre än tidigare år. 

85 % av årets åk 9 har nått målen i samtliga ämnen och medelmeritvärdet var i paritet med fjolårets av-
gångsklass. Årets sommarskola gav ytterligare elever möjlighet att komma in på ett nationellt program vid 
gymnasieskolan vilket var glädjande. 

Elever med svenska som andra språk är de elever som haft svårast att nå målen och framförallt de elever 
som vistats kort tid i Sverige och som inte haft tidigare skolbakgrund. 

Med stöd av Kulturrådet har ett antal aktivitet kunnat erbjudas vilket bidragit till kulturell upplevelse med vari-
erande inslag 

Det har förekommit kränkningar i verksamheten och kartläggningar visar på behov att arbeta ytterligare med 
elevernas upplevelse av inflytande. Dessa utvecklingsområden har lett till att ett intensifierat arbete för att 
öka upplevelsen av inflytande, trygghet och studiero har inletts i några klasser under våren i syfte att öka 
måluppfyllelse och minska kränkningarna. Ett viktigt arbete som kommer att fortsätta kommande läsår. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan visar god måluppfyllelse där eleverna nått mer än godkänt i flera ämnen. Eleverna trivs i 
verksamheten och känner sig trygg med personalen. Värdegrundsarbete med fokus på förhållningssätt och 
respekt för varandras olikheter har varit fortsatt viktigt då verksamheten är liten och eleverna integrerats i 
grundskolan  delar av sin undervisningstid. 

Ingen kränkning har rapporterats in från grundsärskolans verksamhet under vårterminen 2020. 

Annan utbildning 

På vuxenutbildningen genomfördes inga nationella prov under våren utifrån pandemin Covid -19 och under-
visningen fick ställas om till fjärr utifrån regeringens beslut. 

Fjärrundervisning har under hela året skett i matematik och eleverna upplever generellt att det fungerat bra 
och tycker det är främjande för sin språkutveckling att kunna kombinera SFI med kurser i matematik på 
grundläggande nivå. Under våren har måluppfyllelsen i matematik via fjärr varit god och alla elever klarade 
målen med minst E i betyg. 

Elever som genomfört övriga kurser via distans har 88% godkänt betyg, 12% av kurserna gavs betyget F. 5 
kurser avbröts innan betygsunderlag fanns. 

  

  

Verksamheterna ska aktivt verka för ett ansvarsfullt engagemang för alla berördas behov och med 

tillgänglighet för alla. Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt miljötänk och kulturell och inter-

kulturell förståelse. 

 

Resultat 

Köken arbetar aktivt med att vara tillgängliga och engagerade för att möta de behov som finns. Miljötänk och 
mångkulturell inriktning genomsyrar verksamheten. Castorköket arbetar med ett aktivt miljötänk i hela flödet. 
Mångkulturella menyer och alla special- och önskekoster är anpassade till alla våra brukares särskilda be-
hov. 
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Eleverna har slängt mer matrester under den senaste terminen jämfört med tidigare och åtgärder vidtas för 
att minska på tallrikssvinnet. Skolans pedagoger kommer att involveras ytterligare framöver för att arbeta 
mer med miljöpåverkan och matkonsumtion på sina lektioner, så att eleverna förstår varför det är viktigt att 
inte ta för sig mer mat än det som äts upp. 

Politiska Beslut 

Under 2019-2020 genomfördes ett antal politiska beslut i syfte att nå en budget i balans. Nedskärningar av 
personaltätheten gjordes inom skolverksamheterna och vuxenutbildningen, förskolan, fritidshemmet, simhal-
len och biblioteket. Förskoleverksamheten har centraliserats till tätorten och köksorganisationen har omor-
ganiserats så att kommunen nu har ett tillagningskök som är beläget på Castorköket istället för två som det 
var tidigare. Samtliga beslutade besparingsåtgärder har verkställts. 

  

Nämndens Ekonomi 

  Årsbudget 
Periodens Ut-
fall 

Föregående År Årsprognos Avvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -11 821 -8 739 -8 173 -12 282 -461 

Kostnader/Utgifter 20 069 13 434 11 709 22 448 2 379 

Kostnader för arbets-
kraft 

41 005 26 456 26 941 40 638 -367 

Övriga verksamhets-
kostnader 

10 378 8 956 5 387 13 251 2 873 

Kapitaltjänst 3 320 468 453 1 070 -2 250 

Verksamhetens net-
tokostnad 

62 951 40 575 36 317 65 124 2 173 

Nämndens verksamhet visar på ett prognostiserat underskott för året. Kommunens gymnasiekostnader har 
en topp just nu när det gäller elevantal och kostnaderna i denna verksamhet är därför höga. Under komman-
de läsår visar prognosen på lägre elevantal i gymnasieskolan vilket innebär att nämnden, med de genomför-
da besparingarna i verksamheterna under 2019-2020, väntas klara sin budgetram för 2021. 

 

 

3.3 Socialnämnden 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla som vistas i kommunen ska vid behov garante-

ras stöd. 

 

Resultat 

Bedömningen är att detta Mål uppnåtts fullt ut utifrån hur läget är efter att  drygt halva året gått. 

Det är förhållandevis tryggt att bo i Bjurholm och bl a utifrån omorganisationen inom Verksamheten för myn-
dighetsbeslut och öppenvård (VMÖ) så har vi kunnat stärka rättssäkerheten för kommunens medborgare 
och för andra som vistas i kommunen. 

Verksamheten har kontroll över kötider/väntetider. Har man som medborgare behov att komma i kontakt 
med socialtjänsten så finns det för närvarande inga väntetider. 



 

Delårsrapport 2020 20(29) 

Trots Corona-tider och i o m det en hel del distansarbete för tjänstemän så har vi inte märkt av att t ex till-
gängligheten försämrats för våra medborgare. 

  

  

  

Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god kvalitet samt ha infly-

tande över sin vardag och sina insatser 

 

Resultat 

Bedömningen är att vi inte uppnått Målet under det dryga halvår som gått. 

Vi har en del brister när det t ex gäller antalet upprättade Genomförandeplaner. Vi behöver också arbeta 
vidare med Kvalitetsrådet och att sänka siffrorna för olika former av avvikelser inom vården. 

Arbeten pågår med detta i de olika verksamheterna. 

Vi ser orsaker och verkanssamband utifrån de förändringar som tidigare gjorts när det gäller t ex personal-
täthet, påbud om nollvik., övertidsstopp etc. 

Brukarna får i den utsträckning det är möjligt själva styra över sina insatser och omvårdnadspersonalen gör 
sitt bästa för att erbjuda en god vård och omsorg. 

Dock har Corona-situationen medfört att aktiviteter av olika slag inte gått att genomföra. Det har också varit 
begränsat kring möjligheterna till besök av anhöriga inom Särskilt boende. 

Inom ordinärt boende har alla brukare individuella beslut som hemtjänsten jobbar efter och därav uppfylls de 
individuella behoven, och brukaren har till stor del inflytande över sin vardag. 

Lägre måluppfyllelse kommer förmodligen att kvarstå då ytterligare förändringar planeras utifrån den ekono-
miska situationen för nämnden. 

  

Politiska Beslut 

Politiska beslut som påverkat arbetet under första delen av 2020: 

- Sänkt personaltäthet inom Särskilt boende. Fullt ut infört under hösten 2020. 

- Stängning av fem rum på Älvgården utifrån dålig Arbetsmiljö i dessa rum. Genomfört tidig höst 2020. 

- Överbeläggning på Älvgården och Smörblomman. Beslut fattat utifrån färdigbehandlade på NUS. Inneburit 
ökade personalkostnader. 

- Fortsatt arbete med Heltidsresan 

- Nedläggning av Knytpunkten senast 201231. 

- HLT-team inom Barn/Unga/Familj myndighetsarbetet. Samverkan mellan Skola/Primärvård/Socialtjänst. 

Verksamheternas egna åtgärder utifrån det ekonomiska läget för nämnden: 

- Minskad administration 

- Minskat antal tjänstemän inom myndighetsarbetet och inom äldreomsorgen 
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Nämndens Ekonomi 
 

  Årsbudget 
Periodens Ut-
fall 

Föregående År Årsprognos Avvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -7 779 -8 709 -9 542 -10 870 -3 091 

Kostnader/Utgifter 2 220 4 862 5 152 4 794 2 574 

Kostnader för arbets-
kraft 

53 583 42 317 42 456 57 789 4 206 

Övriga verksamhets-
kostnader 

16 981 10 703 8 473 16 382 -599 

Kapitaltjänst 1 132 190 161 730 -402 

Verksamhetens net-
tokostnad 

66 137 49 364 46 701 68 824 2 684 

 

Kostnader p g a Covid-19 har belastat verksamheterna tungt. Vi har till Socialstyrelsen begärt att få kompen-
sation med 911 tkr för januari t o m augusti samt med ca 335 tkr för perioden september t o m december. 
Om kommunen får dessa pengar skulle det innebära att prognosen för 2020 går mot ett mindre underskott. 

Allt detta förutsätter att verksamheterna under resten av året följer den ekonomiska ram som finns. 

Det är personalkostnader inom äldreomsorgen som även fortsättningsvis är den kostnad som inte ligger 
inom budgetram. Åtgärder är vidtagna och fortsätter. Resultat väntas under de sista månaderna på året. 

   

3.2 Miljö- och byggnämnden 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda.Vid handläggning ska 

god byggnadsnorm och boendemiljö eftersträvas, samt en medvetenhet gällande hållbar resursan-

vändning. 

 

Resultat 

Bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts. 

Kommunens bygglovsavdelning har en rutinbaserad hantering av ärendena samt beslutsmallar som stöd. 
Medarbetarna genomgår kontinuerlig kompetenshöjande insatser genom bland annat utbildningar för att 
hålla sig uppdaterade inom sin profession. För att säkra att lagar och regler följs och uppnår gällande bygg-
nadsnormer följer man upp kontrollplanerna i byggärendena. Vid boendemiljöer sker riskbedömningar och 
man utgår utifrån byggreglerna som säkerställer ett långsiktigt tänk. Handläggning av ärenden tar sin utgång 
utifrån kommunens översiktsplan som tar ställning till viljeinriktning som politiken har beslutat vad som gäller 
i Bjurholms kommun. Lagkrav eftersträvas som strandskydd och andra riksintressen som jordbruksmark för 
att nå hållbar resursanvändning. 

God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda. Människors hälsa och 

miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Vid handläggning ska god medvetenhet gällande 

hållbar resursanvändning tillämpas. 

 

Resultat 

Bedömningen är att inriktningsmålet är delvis uppfyllt. 
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Stor andel av verksamhetens arbetsuppgifter avser tillsyn, där stor del av tiden läggs på fysiska besök. Co-
ronapandemin har under året begränsat de förutsättningarna. Fysiska tillsynsbesök har undvikits inom vissa 
verksamheter och personalen har sedan i våras övervägande jobbat på distans. Under sommaren har träng-
seltillsyn utförts på restauranger och caféer för att minska risken för smittspridning av sjukdomen Covid-19. 
Som en följd av att kommunen införde insamling av matavfall medförde detta ökade telefonsamtal med frå-
gor om kompostering samt kompostanmälningar. Detta har påverkat att man har fått omprioritera den plane-
rade riktade tillsynen och lägga fokus på den ökade efterfrågan på kompostanmälningar, som fram till augus-
ti uppgår till 300 ärenden. Detta i kombination med personalförändringar har medfört att den riktade tillsynen 
mot verksamheter inte kunnat utföras enligt plan. 

Politiska Beslut 

- Ny plan och bygglovstaxa 

Syftet med upprättandet av en ny plan- och bygglovstaxa är att närma oss de verkliga kostnaderna i hanter-
ingen kring de olika ärendena. 

- Tillsynsavgifter debiteras senare under året på grund av conronapandemin 

I samband med coronapandemin beslutades att de årliga avgifterna skulle debiteras i augusti istället för 
mars för att underlätta de ekonomiska effekterna för näringslivet. 

- Tillfällig smittskyddsåtgärder 

En ny tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen kom och trädde i kraft den 1 juli och 
gäller fram till årsskiftet. Beslutet innebar att tillsynsuppdraget lades på den miljö- och byggnämnden som 
delegerade tillsynen till verksamheten. Detta gjordes för att det skulle vara möjligt i corona situation att få till 
snabbare beslut om eventuellt begränsningar eller stängning av verksamheter. 

- Införande av matavfallsinsamling i kommun 

Kommunens beslut om införande av matavfall har gett ett merarbete för handläggare på miljö på grund av 
sopdispenser har ökat kraftigt under året. 

Nämndens Ekonomi 

  Årsbudget 
Periodens Ut-
fall 

Föregående År Årsprognos Avvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -2 514 -756 -619 -1 786 728 

Kostnader/Utgifter 1 635   953 -682 

Kostnader för arbets-
kraft 

2 240 1 220 1 266 2 241 1 

Övriga verksamhets-
kostnader 

307 251 262 268 -39 

Kapitaltjänst 56 3 59 59 3 

Verksamhetens net-
tokostnad 

1 724 719 968 1 735 11 

Kommunen beslutat att inte ta ut en taxa för kompostanmälan vilket har gjort att det stora antalet anmälning-
ar som kommit i samband med införandet av matavfall. Tiden för handläggandet av detta har gjort att tiden 
för avgiftsbelagd tillsyn har minskat vilket påverkar intäkterna. 
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4 Ekonomiska rapporter 

4.1 Resultaträkning 

    Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Differens 

Belopp i tkr   
Jan-
Aug 

Jan-
Aug Helår Helår Helår Prognos 

  Not 2020 2019 2019 2020 2020 & Budget 

Verksamhetens intäkter 1 40 443 37 107 60 643 74 381 61 226 -13 155 

Verksamhetens kostnader 2 -146 416 -143 196 -219 179 -226 431 -226 655 -224 
Jämförelsestörande verksamhets-
post         0   0 

Gamla pensioner inkl löneskatt   -2 534 -2 467 -3 991 -3 800 -3 800 0 

Avskrivningar   -5 262 -5 733 -7 200 -8 600 0  8 600 

Verksamhetens nettokostnader   -113 769 -114 288 -169 727 -164 450 -169 229 -4 779 

                

Skatteintäkter 3 67 833 70 680 106 161 105 064 105 102 38 

Kommunalekonomisk utjämning 4 48 649 44 056 66 401 67 768 67 587 -181 

Verksamhetens resultat   2 713 448 2 835 8 382 3 460 -4 922 

Finansiella intäkter   133 218 232 150 208 58 

Finansiella kostnader   -425 -781 -1 186 -2 000 -1 407 593 

Resultat före extraordinära pos-
ter   2 421 -116 1 881 6 532 2 261 -4 271 

                

Extraordinära intäkter   0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 0 0 0 0 

Årets resultat   2 421 -116 1 881 6 532 2 261 -4 271 
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4.2 Balansräkning 

      Utfall Utfall 

Belopp i tkr   Jan-Aug Jan-Dec 

    Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

  Immateriella anläggningstillgångar   314 513 

  Materiella anläggningstillgångar 5 150 940 146 481 

  Finansiella anläggningstillgångar   2 969 2 927 

Summa anläggningstillgångar   154 223 149 921 
          

Omsättningstillgångar       

  Förråd   168 168 

  Kortfristiga fordringar 6 8 130 10 211 

  Likvida medel   12 482 4 712 

Summa omsättningstillgångar   20 780 15 091 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   175 003 165 012 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

  Ingående eget kapital   38 943 37 060 

  Årets förändring   2 421 1 881 

Summa eget kapital   41 363 38 941 

          

Avsättningar       

  Avsättningar för pensioner 7 2 327 2 327 

  Övriga avsättningar   0 0 

Summa avsättningar   2 327 2 327 

          

Skulder       

  Långfristiga skulder   100 386 87 386 

  Kortfristiga skulder   30 926 36 358 

Summa skulder   131 312 123 744 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   175 003 165 012 

          
Ställda panter och ansvarsförbindelser 8 65 801 67 293 
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4.3 Redovisningsprinciper 

Bjurholms Kommun följer ”Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning” och Rådet för kommu-

nal redovisning, RKR i sin delårsrapport. 

4.4 Noter 

1 Verksamhetens intäkter Aug Aug 

Belopp i tkr 2020 2019 

Verksamhetens intäkter, brutto 47 533 50 936 

Interna intäkter -7 090 -13 829 

Summa verksamhetens intäkter 40 443 37 107 

 

2 Verksamhetens kostnader Aug Aug 

Belopp i tkr 2020 2019 

Verksamhetens kostnader, brutto -153 506 -157 025 

Interna kostnader 7 090 13 829 

Summa verksamhetens kostnader -146 416 -143 196 

 

3 Skatteintäkter Aug Aug 

Belopp i tkr 2020 2019 

Skatteintäkter 70 142 71 438 

Slutavräkning tidigare år korrigering -878 72 

Slutavräkning innevarande år -1 431 -830 

Summa skatteintäkter 67 833 70 680 

 

4 Kommunalekonomisk utjämning Aug Aug 

Belopp i tkr 2020 2019 

        

Generella statsbidrag och utjämning 48 649 43 176 

Tillskott till välfärden 0 880 

Summa kommunalekonomisk utjämning 48 649 44 056 

 

5 Materiella anläggningstillgångar Aug Dec 

Belopp i tkr 2020 2019 

Mark, byggnader och tekniska anl 138 457 134 269 

Maskiner och inventarier 12 483 12 212 

        

Summa materiella anläggningstillgångar 150 940 146 481 
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6 Kortfristiga fordringar Aug Dec 

Belopp i tkr 2020 2019 

Justering slutavräkning 2018 -878 58 

Prognos slutavräkning 2019 -1 431 -1 054 

Kortfristiga fordringar 10 439 10 211 

Summa kortfristiga fordringar 8 130 9 215 

 

7 Avsättning pensioner Aug Dec 

Belopp i tkr 2020 2019 

Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP 1 761 1 761 

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 0 0 

Avsatt till förtroendevalda 112 112 

Total 1 873 1 873 

Särskild löneskatt 24,26% 454 454 

Summa avsättning (inkl. särskild löneskatt) 

2 327 2 327 

    

 

 

8 Ställda panter och ansvarsförbindelser Aug Dec 

Belopp i tkr 2020 2019 

        

Borgensförbindelser helårsprognos     

Borgen för Castorhallen Ek. Förening 2 319 2 319 

Borgen för Vitvattnets Utveckling AB 343 353 

Borgen för Bjurholms Golfklubb 0 0 

Summa borgensförbindelser 2 662 2 672 

        

Ansvarsförbindelser helårsprognos     

Ansvarsförbindelse exkl. förtroendevalda 50 804 52 005 

Ansvarsförbindelse förtroendevalda 0 0 

Särskild löneskatt 24,26% 12 325 12 616 

Summa ansvarsförbindelser 63 129 64 621 

        

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 

65 791 67 293 
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4.5 Driftsredovisning 

        Utfall   Utfall   Budget   Prognos   Utfall   Differens 

Belopp i tkr 

Jan-
Aug   

Jan-
Aug   Helår   Helår   Helår   Prognos 

        2020   2019   2020   2020   2019   & Budget 
Kommunstyrelsen                       
  Politisk verksamhet -1 393   -1 457   -2 524   -2 444   -2 173   80 
  Gemensamma stödfunktioner                       
    Administration -2 717   -3 601   -3 339   -3 185   -4 077   154 
    Ekonomi -3 047   -3 129   -3 690   -3 682   -3 384   8 
    Personal -1 894   -1 827   -2 893   -2 927   -2 526   -34 
    Städ -1 752   -1 654   -2 600   -2 405   -2 267   195 
    IT -1 484   -1 374   -1 871   -1 896   -1 966   -25 

  
Infrastruktur, skydd och affärs-
verksamh                       

    Kollektivtrafik -4 089   -4 464   -4 686   -4 689   -4 464   -3 
    Affärsverksamhet 164   323   0   -607   2 350   -607 
    Gator, vägar och parker -4 173   -3 054   -3 629   -4 982   -4 184   -1 353 
    Skydd -2 307   -2 230   -4 777   -4 092   -3 505   685 
    Fastigheter -3 110   -7 735   -1 657   -3 345   -10 860   -1 688 
  Tillväxt och utveckling                       
    Arbetsmarknadsåtgärder 0   0   -20   -12   0   8 
    Flyktingmottagning -83   1 029   0   0   0   0 
    Personal -140   -92   -150   -87   -132   63 
    Projekt 533   -1 858   -342   -343   486   -1 
    Näringsliv 2 988   675   -769   -710   -807   59 
    Rådgivning -32   -31   -30   -32   -31   -2 
  Justering avstämning PO                 -89     

S:a Kommunstyrelsen -22 534   -30478   -32 976   -35 437   -37 628   -2 460 
                              

Kultur- och utbildningsnämnden                       
  Politisk verksamhet -95   -103   -161   -165   -156   -4 
  Kultur och fritid                       
    Kulturverksamhet -29   -536   -1 304   -1 376   -1 422   -72 
    Fritidsverksamhet -719   -780   -1 438   -1 340   -1 140   98 
  Förskola, fritidshem                        

    
Gemensam förskoleverk-
samhet -5 186   -285   -8 851   -9 000   -686   -149 

    Förskola -2 880   -7 699   -3 063   -3 556   -11 335   -493 
                              
    Fritidshem -1 604   -1 193   -2 073   -2 467   -2 013   -394 

  
Skolväsendet för barn och ung-
dom                       

    Gemensam skolverksamhet -417   -3 830   -941   -925   -5 993   16 
    Förskoleklass -830   -587   -1 104   -1 292   -898   -188 

    Grundskola -16 096   
-10 
094   -23 668   -22 487   -15 903   1 181 

    Grundsärskola -1 911   -1 959   -3 186   -3 795   -3 365   -609 
    Gymnasieskola -8 268   -6 493   -12 381   -14 500   -14 296   -2 119 
    Gymnasiesärskola -309   -211   -423   -445   -422   -22 
  Annan utbildning                       
    Kommunal vuxenutbildning -323   -494   -1 557   0   -1 052   1 557 
    Övrig utbildning 0   0   0   -808   0   -808 
  Stödfunktioner -1 907   -2 142   -2 801   -2 968   -3 023   -167 
  Justering avstämning PO                 -149     

S:a Kultur- och utbildningsnämn-
den -40 574   -36407   -62 951   -65 125   -61 852   -2 174 
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        Utfall   Utfall   Budget   Prognos   Utfall   Differens 

Belopp i tkr Jan-Aug   
Jan-
Aug    Helår   Helår   Helår   Prognos 

        2020   2019   2020   2020   2019   & Budget 
Socialnämnden                       

  Politisk verksamhet -106   -116   -140   -159   -204   -19 

  
Gemensam verksamhet 
SOC -776   -4 141   -2 473   -1 617   -5 928   856 

  Bostadsanpassning -405   -107   -450   -445   -334   5 

  
Verksamhet för myndighets-
beslut och öp                     0 

    Särskilt boende externt -201   -328   -200   -230   -379   -30 

    Färdtjänst -230   -374   -250   -355   -624   -105 

    LSS -1 516   -1 297   -1 700   -1 700   -2 109   0 

    
Administration myndig-
het 487   -205   -925   -463   -378   462 

    Knytpunkten -990   -813   -1 484   -1 367   -1 028   117 

    Placering -1 219   -1 142   -1 410   -1 279   -2 074   131 

    Öppenvård -1 030   -1 120   -665   -1 656   -1 466   -991 

    Försörjningsstöd -1 430   -1 440   -2 110   -1 954   -2 132   156 

    Familjerätt/rådgivning -12   -3   -20   -17   -11   3 

    
Ensamkommande flyk-
tingbarn 1 112   1 545   0   1 000   3 379   1 000 

  Vård och Omsorg (VoO)                     0 

    Särskilt boende -31 166   -27 551   -40 204   -43 056   -39 570   -2 852 

    Ordinärt boende -11 882   -9 536   -14 106   -15 525   -14 037   -1 419 

  Justering avstämning PO                 -223     

S:a Socialnämnden -49 364   -46 626   -66 136   -68 821   -67 115   -2 684 
                              

Miljö- och byggnämnden                       

  Politisk verksamhet -59   -62   -120   -114   -92   6 

  Planering och säkerhet                       

    Bygg -671   -179   -1 092   -1 183   -384   -91 

    Plan 46   -443   0   0   -623   0 

    Trafiksäkerhet 0   0   -1   -1   0   0 

  Miljö- och hälsoskydd -34   -283   -511   -437   -488   74 

  Justering avstämning PO                 -7     

S:a Miljö- och byggnämnden -718   -968   -1 724   -1 736   -1 593   -11 
                              

                              
Medel till kommunstyrelsens förfo-
gande 0   0   -1 000   0       1 000 

Avgift pensioner -51   0   0             

Gamla pensioner inkl löneskatt -2 534   -2 467   -3 800   -3 800   -3 991   0 

Internränta 2 004   8 391   12 739   5 691   9 653   -7 048 

Avskrivningar 0*   -5 733   -8 600   0*   -7 200   8 600 

Verksamhetens nettokostnader -113 771   
-

114289   -164 449   -169 227   -169 727   -4 780 
                              

Skatteintäkter 67 833   70 680   105 064   105 102   106 161   38 
                              

Kommunalekonomisk utjämning 48 649   44 056   67 768   67 587   66 401   -181 
                              

Finansiella intäkter 133   218   150   208   232   58 
                              

Finansiella kostnader -425   -781   -2 000   -1 407   -1 185   593 

Årets resultat -                       

Förändring av eget kapital 2 421   -116   6 532   2 261   1 881   -4 273 

*Avskrivningar visas i resultaträkningen s 23. Resultat och prognos för avskrivningar ingår i verksamheterna 
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4.6 Nettoinvesteringar 

Belopp i tkr     Utfall   Totalt   Budget   Diff mot 

    Ingående   Jan-Aug   utfall   Helår   budget 

Nr Projekt balans   2020   2020   2020   2020 

25 Fast åtg simhallen 0   236   236   8 800   8 564 

27 Brandbil 0   0   0   150   150 

27 Ny fastighet Räddningstjänsten 5000   318   318   13 000   17 682 

30 Ombyggnad gator 0   0   0   1 000   1 000 

31 Lilla Castorhallen 0   5 000   5 000   5 000   0 

32 Bredband OSN 0   0   0   150   150 

37 Kartprogram GIS 0   28   28   0   -28 

38 Pistmaskin elljusspår 0   633   633   1 000   367 

40 Castorskola INV och upprustn. 296   474   474   1 550   1 373 

41 IKT (Castorskolan) 0   163   163   350   187 

42 Fast åtg förskolor 0   0   0   30   30 

50 Inventarier ÄO 0   0   0   250   250 

52 Verksamhetssystem Soc 0   0   0   300   300 

53 Fast åtg Älvgården 621   344   344   2 800   3 077 

60 Vattenv/Reningsv/Reservva  0   134   134   900   766 

61 Renhållning 0   50   50   300   250 

62 Skyddsområde Solberg 0   0   0   200   200 

64 Verktyget 3 ÅVC 1 187   72   72   500   1 615 

66 Reinvestering VA nät 0   0   0   1 000   1 000 

70 Inventarier kommunhus 0   36   36   100   64 

71 Maskiner och inventarier 0   0   0   100   100 

72 Datagruppen 0   71   71   300   229 

73 Fastighetsförvaltning inves. 0   23   23   500   477 

74 Kommunförråd Verktyget 3 2 070   395   395   1 180   2 855 

75 Nytt äldreboende 2 919   332   332   0   2 587 

76 Fast åtg kommunhus 665   0   0   800   1 465 

77 Fast åtg yttertak 0   660   660   770   110 

81 Bostäder: Investeringsplan 0   443   443   2 500   2 057 

84 Mopptvättmaskin o redskap 0   40   40   100   60 

85 Uppförande bostadshus 0   0   0   500   500 

86 Uppgradering RoR 0   67   67   50   -17 

87 Energiåtgärder 10 år 0   1   1   700   699 

  Totaler 12 759   9 520   9 520   45 380   48 619 
 

Revisionsberättelse 

 


