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Förvaltningsberättelse 
Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen skall 
upprättas i delårsrapporteringen. Den innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. I Bjurholms kommuns förvaltningsberättelse redovisas inledningsvis en omvärldsanalys,en 
finansiell analys av kommunens redovisning, styrning och mål och god ekonomisk hushållning. Därefter 
beskrivs medarbetare i en personalekonomisk redovisning. 

Kommunens verksamheter 
I detta block redovisas delåret som gått för de stora verksamheterna. I Bjurholms kommun finns alla 
verksamheter fördelade inom  kommunstyrelsen, kultur- & utbildningsnämnden, omsorgsnämnden  samt 
miljö- & byggnämnden. En beskrivning av verksamheterna, viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomisk 
prognos för helår och  tilll sist en beskrivning av framtiden utifrån olika perspektiv. 

Ekonomiska rapporter  
Här finner man kommunens lagstadgade räkenskapsrapporter med noter och tilläggsupplysningar. 

SÅ HÄR LÄSER DU DELÅRSRAPPORTEN 

Bjurholms kommuns delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som en 
återkoppling av årets första 9 månader. 2019 gick Bjurholms Kommun över till att redovisa del-
årsrapporten per tertial 2 vilket är en skillnad från tidigare år då kommunen redovisat delårsrap-
port per halvår. Detta måste tas i beaktande då jämförelser görs mellan 2019 och tidigare års 
delårsrapporter. Den vänder sig även till kommuninvånare och andra intressenter. Delårsrap-
porten tas fram av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen och delas upp i följande övergri-
pande block:
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Omvärldsanalys 

Resultat i kommunsektorn 

Sveriges kommuner står inför en period med stora 
krav på omställning. Det ökade trycket från demo-
grafin har varit känt under ett antal år och hittills 
har det hanterats genom intäktsökningar. Den 
ekonomiskt starka perioden går nu mot sitt slut 
och omfattande åtgärder kommer att bli nödvän-
diga. 

Kommunernas resultat försämrades rejält 2018. Vi 
får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många 
kommuner med negativt resultat. Fördelningen 
ser dock annorlunda ut. Nu är det något färre små 
och något fler stora kommuner som har negativt 
resultat jämfört med 2008. 69 kommuner redovi-
sade underskott. Endast 109 av 290 kommuner 
klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som 
andel av skatter och statsbidrag. Bjurholms Kom-
mun är inget undantag utan har de senaste två 
åren redovisat ett underskott på framför allt äldre-
omsorg och skola. 

Arbetskraftstillgång 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark 
under ett antal år, men nu finns det många tecken 
på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. 
Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra 
under 2019 och högkonjunkturen går mot sitt slut 
nästa år, med en svagare arbetsmarknad som 
resultat. 

En kraftig ökning av andelen äldre leder till att 
behoven ökar, samtidigt som antalet personer i 
arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Kon-
kurrensen om arbetskraften kommer att öka på 
hela arbetsmarknaden såväl som inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. 

För Bjurholms Kommun är det svårt att rekrytera 
arbetskraft inom både skola och omsorg. 

Investeringar 

Befolkningen ökar även i de yngre åldersgrupper-
na. Det ställer krav på fler förskolor och skolor. 
Det finns också stora investeringsbehov inom 
äldreomsorgen, eftersom gruppen med de allra 
äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät 
(va) och bostäder är investeringsbehoven sto-
ra.Bjurholms Kommun står inför omfattande inve-
steringsbehov inom främst förvaltningsfastigheter. 
Det behövs fortfarande fler ändamålsenliga loka-
ler utifrån nya krav som ställs både inom skola, 
vård och omsorg 

Framtida utmaningar 

På kort sikt är finns det utmaningar i det ekono-
miska uppdraget, investeringar, demografi och 
socialtjänst. Ser man på lång sikt förändras bilden 
och demografin och kompetensförsörjningen 
sticker ut som de klart vanligaste svaren. 

I SKLs ekonomirapport föreslår man att tänka i 
helt nya banor kring hur man kan utforma och 
bedriva verksamheten, till exempel genom ökat 
samarbete med andra kommuner och samnytt-
jande av resurser, utvecklad användning av digita-
la verktyg etc för att använda de samlade resur-
serna på ett mer effektivt sätt och ändå bibehålla 
kvaliteten. 

Bjurholms Kommun har under året påbörjat en 
samverkan med Vännäs Kommun gällande tek-
nisk förvaltning. 
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Finansiell analys

Bjurholms kommun har fr o m 2019 flyttat tidpunk-
ten för delårsrapporten från den 30 juni till den 31 
augusti, vilket i år försvårar jämförelserna med 
delårsrapporten 2018 något. Kommunen redovi-
sar för de första åtta månaderna 2019 ett negativt 
resultat på -116 tkr. För att jämföra med första 
halvåret 2018 som hade ett negativt resultat på -
5 889 tkr redan per halvårsskiftet. Prognostiserat 
helårsresultat är ändå ett minusresultat på -1 804 
tkr, vilket är 5 055 tkr sämre än budget. Periodens 
investeringar uppgår till 13 615 tkr, vilket är en 
ökning jämfört med årets sex första månader för 
2018 med 9 329 tkr. 

Resultat och kapacitet 

Delårets resultat 2 019 2 018 2 017 

Delårets resul-
tat, tkr 

    -116 -5 889 1 854 

Jämförelsestörande 
post, tkr 

        0 0 0 

Delårets resultat 
exkl jämförelsestö-
rande post, tkr 

   -116 -5 889 1 854 

Delårets resultat i 
relation till skattein-
täkter och statsbi-
drag, % 

  -0,10 -7,14 2,27 

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

  -0,10 -7,14 2,27 

 Delårsresultatet på -116 tkr i relation till skattein-
täkter och statsbidrag är -0,10 procent. Samma 
resultatmått för första halvåret 2018 var - 5889 tkr, 
vilket motsvarade -7,14 procent i relation till skat-
teintäkter och statsbidrag. Det innebär att driftsre-
sultatet har stärkts med 5 773 tkr jämfört med 
första halvåret 2018. Generellt brukar ett resultat 
mellan 2 och 3 procent betraktas som god eko-
nomisk hushållning eftersom det ger utrymme för 
att över en längre tid skattefinansiera större delen 
av normal investeringsvolym i kommunen. 

En grundläggande förutsättning för att uppnå ba-
lanskravet och vidhålla en god ekonomisk hus-
hållning är att balansen mellan de löpande intäk-
ter och kostnader är god. Ett mått på detta ba-
lanskrav kan visas genom driftkostnadsandel, 
som innebär att samtliga löpande kostnader inklu-
sive finansnetto relateras till skatteintäkterna. Ett 
eventuellt underskott mot balanskravet skall åter-
ställas inom de tre kommande budgetåren.  

 

 

 

Driftskostnadsandel av skatteintäkter och statsbi-
drag 

Procent 2 019 2 018 2 017 

Verksamhetens in-
täkter och kostnader 
(Netto) 

    92,5 100,1 90,2 

Avskrivningar       5,0 4,2 4,5 

Nettokostnadsandel      
före finansnetto 

    97,5 104,4 94,7 

Finansnetto      0,5 0,4 0,9 

Nettokostnadsandel 
efter finansnetto 

   98,0 104,7 95,6 

Jämförelsestörande 
post 

     0,0 0,0 0,0 

Driftskostnadsandel    98,0 104,7 95,6 

 Verksamhetens nettokostnad har tagit 92,5 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag i anspråk 
under årets första åtta månader 2019, det är en 
minskning med 7,6 procentenheter jämfört med 
första halvåret 2018. Avskrivningarna tog i an-
språk 5,0 procent, vilket en ökning med 0,8 pro-
centenheter sedan halvårsskiftet 2018. Detta be-
ror på den höjda investeringsnivån i kommunen. 
Finansnettot per den sista augusti blev 0,5 pro-
cent, vilket är 0,1 procent bättre än vid halvårsskif-
tet 2018. 

En viktig förutsättning för en sund kommunal eko-
nomi är att det råder balans mellan löpande kost-
nader och intäkter. Andelen av kommunens lö-
pande nettokostnader i förhållande till skatteintäk-
ter och statsbidrag är 98 procent. Detta är en 
minskning med 6,7 procentenheter jämfört med 
delårsrapporten för 2018. Det är av största vikt att 
kommunen fortsättningsvis förmår att ha sin kost-
nadsutveckling under kontroll. Arbetet med att  
dämpa kommunens kostnadsutveckling måste 
fortgå. 

Redovisas en driftkostnadsandel under 100 pro-
cent 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 invester-
ingar. 
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Balanskravsavstämning helårsprognos 

 Prognos Resultat Resultat 

Tkr          2 019 2 018 2 017 

Kommunens resul-
tat 

    - 1 804 -14 890 -2 463 

Realisationsvinster             0 -57 -2 461 

Realisationsförluster             0 0 1 008 

Justerat resultat 
enligt balanskravet 

   - 1 804 -14 947 -3 916 

 Enligt kommunallagen krävs att kommunernas 
ekonomi skall vara i balans, det vill säga att årets 
intäkter ska täcka kostnaderna. Vid avstämning av 
balanskravet inräknas inte realisationsvinster och 
realisationsförluster. Bjurholms kommun redovisar 
en helårsprognos på -1 804 tkr. Realisationsvins-
terna för 2019 beräknas uppgå till 0 tkr. Det inne-
bär att Bjurholms kommun justerade helårspro-
gnos uppgår till -1 804 tkr. Bjurholms kommuns 
helårsprognos uppfyller inte balanskravet. 

Investeringar 

Investeringar 2 019 2 018 2 017 

 Aug Dec Dec 

Nettoinvesteringar, tkr 13 615 18 329 6 731 

Avskrivningar, tkr   5 733 7 712 6 981 

Självfinansieringsgraden 
av årets investeringar, %       

    100 100 100 

Nettoinvester-
ing/avskrivning, %                      

    237 238 96 

Investering relativt verk-
samhetens bruttokost 
nad, % 

     9,5 7,9 2,9 

Kommunens nettoinvesteringar t o m augusti 
2019 uppgår till 13 615 tkr. Kommunens grund-
princip är att investeringarna skall finansieras med 
egna medel. Den egna finansieringen uppgår till 
100 procent, vilket innebär att kommunen har 
finansierat samtliga investeringar med egna me-
del och har inte behövt låna till dessa. Nettoinve-
stering under årets första åtta månader relaterat 
till avskrivningarna visar att kommunen investerar 
mer än man skriver av. Investering relativt verk-
samhetens bruttokostnad är 9,5 procent. Kommu-
nen har jämfört med bokslut 2018 ökat invester-
ingarna i förhållande till bruttokostnaden med 1,6 
procentenheter. Nyupplåning har skett med 15 
Mkr för investeringar under första halvåret 2019. 

 

 

 

 

Risk och kontroll  

Likviditet  2 019 2 018 2 017 

        Aug Dec Dec 

Balanslikviditet, %              50 47 109 

Rörelsekapital, tkr  -16 666 -24 080 3 484 

varav semesterlö-
neskuld 

   4 410 -5 481 5 571 

 Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsför-
mågan och mäts genom att ställa omsättningstill-
gången 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 50 
procent per den sista augusti 2019 är en smärre 
förbättring jämfört med 2018, men är fortfarande 
inte bra ur risksynpunkt eftersom det i de kortfris-
tiga skulderna ingår en betydlig semesterlöne-
skuld. Kommunens grundprincip är att likviditeten 
inte bör understiga 50 procent, vilket innebär att 
kommunen har förmågan att betala 50 procent av 
sina kortfristiga skulder med omedelbar verkan så 
per denna rapports datum lever vi upp till den 
principen.  

Soliditet      2 019 2 018 2 017 

   Aug Dec Dec 

Soliditet inkl pensionså-
tagande, % 

  - 16,9 -17,7 -8,9 

Eget kapital, tkr -27 719 -28 449 -15 425 

varav pensionsåtagande   64 664 65 509 67 375 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som har finansierats 
med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto star-
kare finansiell handlingskraft har kommunen. 
Kommunens soliditet har försvagats de senaste 
året och per den sista augusti 2019 är visar den 
ett negativt värde på -16,9. Detta är ändå en för-
bättring med 0,8 procentenheter sedan årsskiftet 
2018. Kommunens minskade pensionsåtaganden 
har bidragit till detta. Kommunens utgångspunkt 
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten 
över en längre period inte försvagas utan utveck-
las i positiv riktning. Kommunen bör ha en långsik-
tig plan för att nå en positiv soliditet. 
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Borgensåtaganden helårsprognos 

tkr      2 019 2 018 2 017 

Borgen        2 842 3 199 3 440 

varav    

Vitvattnet 
utv. AB 

         356 360 380 

Castorhallen 
Ek. för 

      2 318 2 539 2 760 

Bjurholms 
Golfklubb 

         168 300 300 

Kommunen har borgensåtaganden för 2 842 tkr. 

Låneskuld      2 019 2 018 2 017 

        Aug Dec Dec 

Låneskuld, tkr      72 800 73 900 74 700 

Nya lån      15 000 0 0 

Amortering             0 -1 100 -800 

% av låne-
skuld 

     0,00% 1,49 % 1,07 % 

Total låne-
skuld 

   87 800 72 800 73 900 

Låneskulden uppgår 2019-08-31 till 87 800 tkr. 
Under 2019 har kommunen ännu inte amorterat 
något på låneskulden, men detta beräknas ske 
under oktober månad. Kommunens grundprincip 
är att amortera minst 1 procent av låneskulden 
per år. 

Pensionsförpliktelser  

 2 019 2 018 2 017 

Avsättning (inkl sär-
skild löneskatt) för 
pensioner 

  2 617 3 060 3 080 

Ansvarsförbindelse 
(inkl särskild löneskatt) 
före 1998 

64 664 65 635 67 375 

Totala pensionsför-
pliktelser 

67 281  68 695 70 455 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa återlånat i 
verksamheten 

67 281 68 695 70 455 

  

Kommunens totala pensionsförpliktelse inkl löne-
skatt per den sista augusti uppgår till 67 281 tkr 
enligt prognoser från kommunens pensionsförval-
tare. Av dessa avser 64 664 tkr ansvarsförbindel-
se för pensioner som är intjänade tidigare än 
1998. 

Jämfört med årsskiftet 2018 har den totala pen-
sionsförpliktelsen minskat med 1 414 tkr. Ansvars-
förbindelsen för pensioner före 1998 har minskat 

med 971 tkr inkl löneskatt. 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 och åtgärder för att hålla budget 
behöver vidtas. 

Budgetavvikelse helårårsprognos 

tkr 2 019 2 018 2 017 

Kommunstyrelsen 
inkl KF 

-862 -2151 920 

Kultur- och utbild-
ningsnämnden 

-2 765 -6496 -536 

Socialnämnden -4 752 -8876 1312 

Miljö- och bygg-
nämnden 

1 415 43 

Ej utdelade medel    

Avvikelse nämn-
der 

-8 378 -1 7108 1739 

  

Budgetavvikelse är ett mått på kommunens finan-
siella kontroll och bör teoretiskt ligga så nära noll 
som möjligt. Ett positivt värde innebär att nämn-
den/styrelsen har förbrukat mindre medel än de 
har blivit tilldelade av kommunfullmäktige. Den 
samlade budgetavvikelsens helårsprognos för 
nämnderna och styrelsen är prognostiserad till -8 
378 tkr. 

Kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktige 
prognostiserar ett underskott på 862 tkr. 

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott på 2 765 tkr. Underskottet finns i verk-
samheterna Pedagogisk omsorg, Grundskola och 
Gymnasieskola. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4 
752 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade 
kostnader för särskilt boende inom äldreomsorg, 
men också på öppnandet av Knytpunkten i som-
ras och på öppenvården. 

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett över-
skott på 1 tkr. 

Det är mycket angeläget att krav ställs på nämn-
derna att hålla sig inom tilldelade budgetramar 
samt vidtar åtgärder så snart det finns risk för 
budgetöverskridande. 

År 2017 redovisade Bjurholms kommun ett nega-
tiv resultat för första gången sedan 2008. 2018 
blev ett riktigt dåligt år och kommunen redovisade 
ett resultat för helåret på –14 890 tkr. De första 
månaderna för 2019 redovisar vi ett negativt re-
sultat på - 116 tkr, och prognosen pekar mot ett 
negativt resultat på -1 804 tkr för helåret. För att 
kommunen ska klara ett av de krav som betraktas 
som god ekonomisk hushållning, det vill säga ett 
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resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag, krävs att kommu-
nen klarar av att lämna ett positivt överskott på 
cirka 3 000 tkr per år. När det gäller pensionsför-
pliktelser skulle kommunen behöva se över och 
säkra kommande pensionsutbetalningar genom 
att se över finansiella placeringar. I dagsläget är 
pensionsmedlen återlånade i verksamheten. 

Soliditet inklusive pensionsåtagande har försäm-
rats de senaste åren och är alltjämt negativ. Med 
ett negativt eget kapital inklusive pensionsåtagan-

de på -27 719 tkr och en soliditet på -16,9 procent 
under årets första åtta månader kommer det stäl-
las höga krav på att kommunen har kontroll på sin 
ekonomi, genom att hålla ner kostnader för reste-
rande del av året. Kommunen bör ha en långsiktig 
plan för att nå en positiv soliditet. Bjurholms eko-
nomiska framtid styrs av både konjunkturen och 
av kommunens strukturella uppbyggnad. Det gäll-
er att få ett optimalt utnyttjande av kommunens 
resurser. Dessa utmaningar underlättas om kom-
munen har en stabil ekonomi och en god kontroll 
över utgifterna. 
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God ekonomisk hushållning  
 

Måluppfyllelse ekonomi 

I reglementet ”Målstyrningsprocess - ekonomisk 
styrning” har kommunen antagit fyra mål för att 
nå en god ekonomisk hushållning. Resultatet för  

 

 

årets första del, som har presenterats i den fi-
nansiella analysen, summeras i följade diagram 
för att kunna ställas mot de uppsatta målen. 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt    Ingen mätning genomförd 

Mål Utfall Resultat 

Resultatet ska innehålla en beräknad 
resultatnivå motsvarande minst 1-2 % 
av skatteintäkter och statsbidrag. 

Årets budgeterade resultat är 3 251 tkr vilket 
motsvarar 1,9 % av skatteintäkter och statsbi-
drag. Utfallet för perioden är -116 tkr vilket mot-
svarar 0,10 %.  

 

 

Soliditeten ska, över en längre period, 
inte försvagas utan utvecklas i positiv 
riktning. 

Soliditeten har under de två senaste åren utveck-
lats negativt.  

 

 
 

Amortering av låneskulden ska ske med 
minst 1 % varje år. 

Amortering kommer att ske i oktober detta år 
med ett belopp som motsvarar 1% av låneskul-
den, d v s minst 878 tkr. 

 
 

Likviditeten bör inte understiga 0,5. Per den sista augusti var likviditeten 0,50.   

 
  

Måluppfyllelse verksamhet 

Kommunen har under flera år arbetet aktivt och 
löpande med målarbetet. Till årsplan för mål och 
budget för 2019 har mätbara mål i form av mått 
antagits. De mätbara måtten bygger på olika 
undersökningar som görs av SCB, statistiska 
centralbyrån, KKiK (Kommunernas Kvalitet i 

Korthet), medborgarundersökningar samt egna 
undersökningar. Inför delårsrapportens rapporte-
ring har inte alla mått kunnat redovisas på grund 
av att de flesta av undersökningarna genomförs 
under hösten 2019. Samtliga mått kommer att 
redovisas i kommunens årsredovisning.

 

Nedan följer en summering av verksamheternas måluppfyllelse per nämnd: 

Nämnd Antal Antal Antal Antal 

 
    

Kommunstyrelsen 10 8 4 0 

Kultur och utbildningsnämn-
den 

12 3 3 13 

Socialnämnden 0 0 0 14 

Miljö- och byggnämnden 4 2 0  6 

Summa: 26 13 7 33 

Procent 33 % 16 % 9 % 42 % 
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Kommunens styrning och mål 

Bjurholms kommun använder sig av en målstyrningsprocess som bygger på två styrperspektiv; det ena är 

styrningen av det verksamhetsmässiga resultatet och det andra är den ekonomiska styrningen. De båda 

styrsätten är sammanflätade med varandra. Processen med beslutade mål, från vision till aktivitet, och de 

olika delarna i kommunens system för styrning av det verksamhetsmässiga resultatet visualiseras på bilden 

nedan. 

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.  

Utifrån vision med grundläggande principer och gemensamma målområden beslutar fullmäktige om kom-

munövergripande inriktningsmål som respektive styrelse och nämnd ska applicera på sina verksamhetsom-

råden. Förutom de kommunövergripande inriktningsmålen kan styrelsen och nämnder besluta om egna 

specifika inriktningsmål. Inriktningsmålen ska ange viljeinriktning, vara långsiktiga samt brytas ned i mått 

för mätbarhet över tid. De fastställs årligen i samband med budgetprocessen och dokumenteras i en års-

plan för mål och budget. Medel anvisas till verksamheterna utifrån inriktningsmål med tillhörande mått och 

därmed har ramverket för styrning av det verksamhetsmässiga resultatet fastställts.  

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.  

 

Målstyrningsprocess 
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Personal 

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: Juni 2017 Juni 2018 Augusti 2019 

Tillsvidareanställda 255 250 247 

Visstidsanställda 42 37 46 

Summa anställda med månads-
lön: 

297 287 293 

 

  

Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal) 

Januari - Juni %  Juni 2017 Juni 2018 Augusti 2019 

Indikator I förhållande till    

Total sjukfrånvarotid 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid 

6,61 7,37 5,33 

Summa tid med långtidssjuk-
frånvaro, min 60 dgr 

Total sjukfrånvarotid *) *) *) 

Summa sjukfrånvarotid, kvinnor 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid, kvinnor 

7,24 7,92 5,79 

Summa sjukfrånvarotid, män 
Sammanlagd ordinarie 
arbetstid, män 

4,15 5,12 3,60 

Summa sjukfrånvarotid i ål-
dersgrp 29 år eller yngre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 29 år eller yngre 

4,62 4,56 3,82 

Summa sjukfrånvarotid i ål-
dersgruppen 30 – 49 år 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 30 – 49 år 

7,26 8,30 5,64 

Summa sjukfrånvarotid i ål-
dersgruppen 50 år -äldre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 50 år eller äldre 

6,86 7,32 5,57 

*) Inte tillgänglig för delårsstatistik 
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Kommunens Verksamheter 
 

Kommunstyrelsen 
 
 

Gemensamma stödfunktioner 

 
Gemensamma stödfunktioner arbetar kommun-
övergripande med att bistå kommunens hela or-
ganisation och medborgare med service och 
tjänster. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomistyr-
ning, redovisning, bokslut, budget och prognos 
arbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, 
ekonomiadministration och fakturahantering. Av-
delningen ger stöd och service till samtliga verk-
samheter inom kommunen. Under 2019 slog man 
ihop ekonomiavdelningen med delar av service-
avdelningen där även handläggare och receptio-
nen ingår i avdelningen. 

IT avdelningen utför service och underhåll av 
kommunens interna datadrift. 

Personalavdelningen fungerar som stödfunktion 
till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget 
består främst i att ge stöd till verksamheterna i 
frågor som bland annat rör rekrytering, rehabiliter-
ing, arbetsmiljö, arbetsrätt, personal och lön. Vik-
tiga strategiska frågor är hur Bjurholms kommun 
ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och 

säkra framtida kompetensförsörjning i kommunen. 

Lokalvårdens uppdrag är att upprätthålla en god 
hälsosam arbetsmiljö för kommunens verksamhe-
ter. 

Viktiga händelser 

Under året har en omorganisation genomförts där 
delar av serviceavdelningens medarbetare har 
flyttat till ekonomiavdelningen. Detta har gjorts för 
att effektivisera och kvalitetssäkra processer och 
rutiner. En medarbetare har gått i pension och 
den tjänsten tillsätts inte tills vidare med anledning 
av kommunens ekonomiskt ansträngda situation. 

Kommunen har fått en ny reception som skapar 
en tryggare arbetsplats för medarbetarna samti-
digt som det ger alla besökare en bättre service 
när de kommer till kommunhuset. 

Kommunen har infört e-tjänster som innebär att vi 
byter ut blanketter mot tjänster som man kan sän-
da in digitalt direkt via hemsidan. Sedan via "mina 
sidor" kan medborgare/företagare följa sina in-
skickade ärenden. 
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Måluppfyllelse 

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. 

Gemensamma stödfunktioners mätbara mått som ligger till grund för inriktningsmålet har ännu inte fått resul-
tatet uppdaterat för 2019. Detta på grund av att medborgarundersökning som SCB genomför görs under 
hösten och resultatet förväntas redovisas till årsredovisningen för 2019, därför visas senast gällande värden 
från årsredovisningen 2018. Den medarbetarenkät som kommunen genomför vartannat år har inte genom-
förts under 2019. Senast gällande värden kommer från medarbetarenkäten 2018. 

Av de värden som är rapporterade bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 10 
mått är 5 helt uppfyllda, 3 delvis uppfyllda samt 2 inte uppfyllda. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Nöjd medborgarindex- bemötande tillgänglighet 

Helhetsbedömning av kommunens bemötande, tillgäng-
lighet, kontakt med tjänstemän och personal i kommu-
nen, inflytande och insyn. Skala 0-100 
 

65% 60% 108,33% 

 Nöjd medborgarindex- information Helhetsbedömning 

av tillgång till information, tydlighet och webb.Skala 0-
100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

54% 54% 100% 

 Andel heltidsanställda av de månadsavlönade i 
kommunen. Andel i (%)Källa: SKL 

 

51% 79% 64,56% 

 Andel kvinnor av de heltidsanställda Andel kvinnor i 

(%) Källa: SKL 
 

47% 64% 73,44% 

 Andel heltidsanställda  Andel män Andel heltidsan-

ställda  Andel män (%) Källa: SKL 
 

70% 79% 88,61% 

 Medarbetarenkät- arbetets innehåll Medarbetarnas 

upplevelse av arbetsuppgifter och arbetstillfredsställel-
se.Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen undersökning 
 

3,4 3,2 106,25% 

 Medarbetarenkät- arbetsorganisation Medarbetarnas 

upplevelse av inflytande och påverkansmöjlighe-
ter.Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen undersökning 
 

3,2 3,2 100% 

 Medarbetarenkät- kompetensutveckling Medarbetar-

nas upplevelse av möjlighet till lärande och utveck-
ling.  Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen undersökning 
 

2,9 3,2 90,63% 

 Medarbetarenkät- ledning Medarbetarnas upplevelse 

av ledning/chef. Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen 
undersökning 
 

2,9 3,2 90,63% 

 Medarbetarenkät- trivsel och arbetsklimat Medarbe-

tarnas upplevelse av arbetsklimatet. Medelvärde, skala 
1-4.  Källa: Egen undersökning 
 

3,5 3,2 109,38% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -2 444 -53 -139 -2 436 8 

Kostnader/Utgifter 107 90 115 132 25 

Kostnader för arbets-
kraft 

13 448 9 004 8 563 13 085 -363 

Övriga verksamhets-
kostnader 

3 650 2 702 2 573 3 654 5 

Kapitaltjänst 730 516 486 730 0 

Verksamhetens net-
tokostnad 

15 490 12 260 11 599 15 165 -325 

 

 

Gemensamma stödfunktioner redovisar till delårs-
rapporten en prognos på ett överskott som till stor 
del beror på att ekonomiavdelningen har haft en 
pensionsavgång som hålls vakant på grund av 
kommunens ekonomiskt ansträngda situation. 

 

Framtiden 

Ekonomi och serviceavdelningen kommer att 
fortsätta arbetet med att effektivisera arbetsupp-
gifter och sprida kompetens inom gruppen. För att 
minska sårbarheten vid frånvaro och kvalitetssäk-
ra verksamheten kommer avdelningen att fortsätta 
sitt påbörjade arbete med att ta fram rutiner för 
arbetsmomenten. 

Under hösten 2019 kommer Umeåregionens ge-
mensamma växel som redan finns i kommunhuset 
att få Bjurholms kommun som arbetsgivare. Detta 
är en del av den gemensamma samverkan som 
finns i Umeåregionen. 

Behovet är stort i att utveckla arbetet med att bli 
en mer attraktiv arbetsgivare och skapa attraktiva 
arbetsplatser i kommunen. Detta i syfte att få våra 
medarbetare att trivas och därmed skapa förut-
sättningar att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. Arbetet inkluderar att utveckla och 
förbättra arbetsmiljön, skapa förutsättningar för 
chefer och arbetsledare att utöva sitt ledarskap 
samt erbjuda marknadsmässiga löner. 
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Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet 

Verksamheten för infrastruktur, skydd och affärs-
verksamhet består av förvaltningsfastigheter, 
industri- och hantverkshus, gator, vägar och par-
ker, kollektivtrafik, räddningstjänst, krishantering. 
Det som är gemensamt för dessa verksamheter är 
att de är skattefinansierade. Det som finansieras 
genom hyror, taxor och avgifter är affärsverksam-
heterna som består av bredband (Bjurholm Net), 
bostäder, vatten och avlopp, sophämtning, slam-
tömning och återvinningscentral. 

Bjurholms Net levererar internet och ska serva 
sina anslutna kunder med ett fungerande statsnät. 

Bostadsverksamhetens uppdrag är att tillhanda-
hålla bostäder för allmännyttan vilket sker i för-
valtningsform direkt under kommunstyrelsen. 

Förvaltningsfastigheter är kommunens fastigheter 
som inrymmer kommunens egna verksamheter 
såsom förskola, skola, äldreomsorg och kommun-
administration. 

Industrifastigheter är kommunens fastigheter där 
ändamålet är att tillhandahålla lokaler för uthyr-
ning till företag. 

Tekniska avdelningen ansvarar för att underhålla 
gator, vägar, gång och cykelvägar samt parker-
ingsplatser som ligger under kommunens ansvar, 
samt att sanda och ploga dessa under vintern. 
Även skötsel av parker, grönytor och lekplatser 
ingår i uppdraget. 

Verksamheten för vatten och avlopp (VA) har till 
huvudsaklig uppgift att trygga vatten och avlopps-
försörjningen till kommunmedborgarna. Detta sker 
från och med juni 2019 i samverkan med Vännäs 
kommun. 

Kommunen ansvarar för insamling av hushållsav-
fall, hushållens grovavfall och hushållens farliga 
avfall. Detta sker från och med juni 2019 i sam-
verkan med Vännäs kommun. 

Kollektivtrafik innefattar den inomkommunala 
kollektivtrafiken som för Bjurholms kommun i hu-
vudsak är uppbyggd efter behov av skolskjutsar. 
Kommunen har även viss ringbilstrafik (beställ-
ningstrafik) som ett komplement för serviceresor. 
Kommunen ansvarar för att planera och beställa 
den inomkommunala kollektivtrafiken. 

Kommunal krishantering syftar till att kommunen 
ska minska sårbarheten i sina verksamheter samt 
ha god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Räddningstjänsten arbetar med att uppnå en trygg 
och säker kommun. De jobbar med att utöva till-
syn, olycksförebyggande arbete, ansvara för sot-
nings- och brandskyddskontroll samt räddnings-
tjänst med att prioritera i första han att rädda liv, 
sen släcka och till sist rädda egendom. Verksam-
heten följer lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). 

Viktiga händelser 

Från och med juni 2019 har Bjurholms kommun 
påbörjat en samverkan med Vännäs kommun när 
det gäller teknisk förvaltning. Det innebär att Vän-
näs kommun ansvarar för gator, vägar, avlopp 
och vatten i Bjurholm. Vännäs handhar projekte-
ring och planering av det som ska utföras inom de 
områdena. De har även ekonomiska ansvaret för 
den budget som kommunfullmäktige i Bjurholm 
beslutar om. I samband med denna samverkan 
har Bjurholms kommun anställt en arbetsledare till 
vår gemensamma servicepersonal (GS). Arbets-
ledaren ska leda och fördela de uppdrag som 
kommer från Vännäs, men även från våra interna 
verksamheter som har behov av GS hjälp. 

Inom kommunens fastigheter har det skett en del 
förändringar som bland annat att fastigheten 
TORPAREN 3 har under våren sålts till Pingstför-
samlingen Bjurholm-Örträsk, som fortsätter sin 
förskoleverksamhet precis som tidigare. 

I början av året färdigställdes lärcentrat i norra 
delen av f d värdshuset. Där bedrivs nu SFI- och 
fjärrundervisning i fräscha lokaler. ÖRNEN 4, f d 
telestationen, där SFI tidigare höll till, har övergått 
till verksamheten "Knytpunkten". 

Den förskolepaviljong med två avdelningar -
 Gläntan - som blev klar hösten 2018, blev fullbe-
lagd från februari 2019 då avdelning Lärkan flytta-
de in. Under den gångna sommaren har utemiljön 
färdigställts i samverkan med förskolepersonalen. 

Förskolan Örnens fastighet inrymmer tre avdel-
ningar vars kök byggts om för att fungera som 
mottagningskök. Istället ska mat levereras från 
Castorköket där anpassningar utförts för att klara 
den ökade hanteringen av matvagnar. 

Vid fastigheten VERKTYGET 3 har markarbeten 
påbörjats för anordnande av en samlad återvin-
ningscentral, ÅVC, med källsortering. Fastigheten 
kommer även att bli ett samlat kommunförråd och 
även inrymma personalutrymmen för tekniska 
avdelningens GS-grupp (gemensam service). 

Arbetet med åtgärder i simhallen har påbörjats 
och de gamla fönsterpartierna har bytts mot mer 
energisnåla. 

Castorhallens ekonomiska förening har beviljats 
medel för att uppföra en sporthall mellan simhal-
len och bollhallen för aktiviteter såsom bland an-
nat bowling och gym. 

Arbetet med upphandling av samtlig inomkommu-
nal kollektivtrafik startar under våren 2019. Detta 
sker i samverkan med länstrafiken. 

Bjurholms Net växer med fler inkopplade byapro-
jekt. Under året beräknas projektet Provåker till 
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Öreström vara klart September 2019. Projektet 
Nyby beräknas vara klart till årsskiftet. Projektet 
Högås - Mellanå - Lill-vännäs beräknas vara klart i 
September 2020. För att klara av de ökade utma-
ningar med fler kunder inom Bredbandsverksam-
heten har beslut fattats att verksamheten utökas 
med en fälttekniker för att klara av att leverera en 
fortsatt service på en hög nivå. 

Ny personal började arbeta med krisberedskap i 

början av året vilket innebär att utbildningar och 
samverkan med andra kommuner för erfarenhets-
utbyte m.m. kommer att vara viktigt. 

Under våren har 2 st nya brandmän rekryterats. 
Upphandlingen av en ny brandbil är färdig och 
den levererades i början av juli. Under sommaren 
har det varit en skogsbrand som krävde hjälp av 
helikopter för det var svår terräng för personalen 
och långt till vattentag. 

 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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

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

Infrastruktur, skydd och affärsverksamhets mätbara mått som ligger till grund för inriktningsmålet har ännu 
inte fått resultatet uppdaterat för 2019. Detta på grund av att medborgarundersökning som SCB genomför 
görs under hösten och resultatet förväntas redovisas till årsredovisningen för 2019, därför visas senast gäl-
lande värden från årsredovisningen 2018. 

Av de värden som är rapporterade bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 9 
mått är 4 helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda. 

  Mått Utfall 
Målvär-

de 
Måluppfyl-

lelse 

 Nöjd medborgarindex- kommunen som helhet Helhetsbedömning 

av kommunen. Hur är kommunen som plats att leva och bo på, för-
väntningar, hur nära ett ideal befinner sig kommunen.Skala 0-100 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 

62 42 147,62% 

 Nöjd medborgarindex- trygghet Helhetsbedömning av hur trygg 

medborgarna känner sig i kommunen, utomhus, 
mot  hot/rån/misshandel och trygghet i hemmet. Skala 0-100 Källa: 
Statistiska centralbyrån 
 

76 61 124,59% 

 Nöjd medborgarindex- gator och vägar Helhetsbedömning av 

kommunens gator, vägar, underhåll och skötsel, snöröjning och trafik-
säkerhet.Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

50 52 96,15% 

 Nöjd medborgarindex- gång och cykelvägar Helhetsbedömning av 

kommunens gång och cykelvägar, underhåll och skötsel, snöröjning 
och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

50 53 94,34% 

 Nöjd medborgarindex- vatten och avlopp Kommunens dricksvatten, 

vattenförsörjning och avloppssystem.Skala 0-100 Källa: Statistiska 
centralbyrån 
 

73 80 91,25% 

 Nöjd medborgarindex- renhållning och sophämtning Kommunens 

sophämtning, tillgänglighet, renhållning och återvinningscentraler. 
Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

61 66 92,42% 

 Nöjd medborgarindex- kommunikationer Helhetsbedömning gång- 

och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser längre resor, möjlighet att 
transportera sig med bil.Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

44 52 84,62% 



 

 BJURHOLMS KOMMUN – DELÅRSRAPPORT 2019                                  19 

 

  Mått Utfall 
Målvär-

de 
Måluppfyl-

lelse 

 Nöjd medborgarindex- räddningstjänsten Medborgarnas upplevel-

se av räddningstjänsten i kommunen.Skala 0-100 Källa: Statistiska 
centralbyrån 
 

78 74 105,41% 

 Andel hushåll som har tillgång till bredband (100 Mbit/s). Källa: 

Egen undersökning 
 

870 671 129,66% 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -26 671 -13 931 -17 579 -26 490 181 

Kostnader/Utgifter 10 164 6 674 9 495 10 912 748 

Kostnader för arbets-
kraft 

6 790 4 853 4 839 7 154 364 

Övriga verksamhets-
kostnader 

20 660 9 970 13 173 20 649 -12 

Kapitaltjänst 10 847 6 530 7 231 10 846 0 

Verksamhetens net-
tokostnad 

21 790 14 096 17 160 23 071 1 281 

Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet progno-
stiserar ett underskott som årets resultat. De 
största avvikelserna är bland annat snöröjning, 
bränslekostnader för fordon, reparation och un-
derhåll av maskiner samt tjänster som är köpta av 
externa entreprenörer. 

Kommunen har även fått ersättning för de stora 
skogsbränderna som härjade sommaren 2018, 
vilket ger räddningstjänsten ett överskott i progno-
sen för 2019. 

Framtiden 

Kommunen står även fortsättningsvis inför ett 
omfattande investeringsbehov inom främst för-
valtningsfastigheter. Det behövs fortfarande fler 
ändamålsenliga lokaler utifrån nya krav som ställs 
både inom skola, vård och omsorg. 

Det är viktigt att löpande se över lokalbehoven 
och möjligheter till samutnyttjande. 

För att möta det långsiktiga behovet fortsätter 
arbetet med förstudien av Diamanten som är ett 
äldrecenter kombinerat med förskola och storkök. 
Syftet är att sammanställa behov och önskemål 
för att utifrån detta få ett underlag som siktar på 

samordningsvinster samt god ekonomi för både 
verksamhetsdrift och fastighetsdrift. 

Arbetet med att få en bra lösning avseende rädd-
ningstjänstens lokaler fortsätter. 

Fortsatt samarbete med Castorhallens ekonomis-
ka förening och simhallen kommer att fortsätta för 
att hitta en bra lösning till besökarna för båda 
verksamheterna. 

Reparationer och underhåll sker löpande. Stor vikt 
måste läggas på energibesparande åtgärder för 
att minska driftkostnaderna. 

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar för-
väntas öka generellt i Sverige, Bjurholm är inget 
undantag. Det gäller exempelvis säkerhetspröv-
ning och krigsplacering av personal och säker-
hetsskydd där det ställs högre och högre krav på 
kommunerna. 

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med re-
krytering av personal till verksamheten. Det är 
svårt att rekrytera medarbetare. Detta är inte en-
bart ett problem som finns i Bjurholm, men det är 
en utmaning att hitta en lösning på det räddnings-
tjänstuppdrag som kommunen har ansvaret över. 
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Tillväxt och utveckling 

Verksamheten för tillväxt och utveckling består av 
flyktingmottagning, ferieuppdrag, föreningsliv, 
näringsliv och rådgivning. 

Till flyktingmottagningen kommer nyanlända, vux-
na och barn med permanent uppehållstillstånd, 
samt de som har en etableringsplan från arbets-
förmedlingen. Flyktingmottagningen tar emot 10 
nyanlända per år. 

Genom ferieuppdrag ges ungdomar, inför framtida 
yrkesval, inblick i kommunala verksamheter samt 
andra områden då samarbete sker med lokala 
föreningar och lokalt näringsliv. 

Näringsliv arbetar med tillväxt och utveckling för 
att Bjurholm skall vara en dynamisk, livskraftig 
och attraktiv kommun. Detta arbete innebär en 
nära samverkan med det lokala näringslivet, före-
ningar, studieförbund och nätverk såväl lokalt som 
regionalt och nationellt. 

Även näringslivsprojekt genomförs som genererar 
verksamhet och tillväxt i kommunen. 

Syftet med kommunal Energi- och Klimat Rådgiv-
ning (EKR) är att främja en effektiv och miljöan-
passad användning av energi och minska energi-
användningens klimatpåverkan. 

Viktiga händelser 

För flyktingmottagningen är mottagandet av nyan-
lända en utmaning, de som anländer är i större 
grad sjuka. Familjeåterförening under detta har 
hittills skett med en mindre familj. 

Näringsliv i samverkan (NIS) projektet kommer att 
avslutas i september. Det har varit ett samarbete 
mellan kranskommunerna. I oktober startas det 
upp ett nytt samverkansprojekt "NIS 6.0" tillsam-
mans med kranskommunerna och i samarbete 
med Umeå kommun. 

Kommunen har sökt och fått pengar från Tillväxt-
verket under en treårs period, vi kallar dem när-
ingslivspengar. Stödet ska stärka gles- och lands-
bygdskommuner och ge förutsättningar till mindre 
kommuner med begränsade resurser att driva ett 
strategiskt utvecklingsarbete för att stärka när-
ingslivet och företagsklimatet. 

Genom dessa medel har kommunen kunna tillsät-
ta en tidsbegränsad tjänst som samhällsplanera-
re. Samhällsplanerare skall hjälpa till med de olika 
projekt som näringslivsavdelningen bedriver ge-
nom näringslivspengarna. Det är bland annat att 
skapa ett attraktivare centrum, skapa nya industri-
tomter och ser över möjligheterna till att skapa en 
logiverksamhet. 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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

fungerande integration råder samt allas kompetens tas till vara. 

Av de värden som är rapporterade bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 3 
mått är 1 helt uppfyllda, 2 inte uppfyllda, men som ändå ligger nära. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Företagsklimatet. Svenskt näringslivs ranking Svenskt 

näringslivs ranking, Sverige. Skala 1-290Källa: Svenskt 
näringslivs enkät 
 

50 50 100 % 

 Företagsklimat- dialog Hur är dialogen mellan företagen 

och kommunen.Skala 1-6Källa: Svenskt näringslivs enkät 
 

3,14 6 52% 

 Företagsklimat- myndighetsutövning Kommunens 

service till företagen, bemötande och handläggningsti-
der.Skala 1-6Källa: Svenskt näringslivs enkät 
 

3,09 6 51% 
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Ekonomi  

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -2 907 -7 075 -6 409 -6 094 -3 186 

Kostnader/Utgifter 1 182 1 485 4 332 4 640 3 458 

Kostnader för arbets-
kraft 

2 668 1 248 1 889 2 312 -356 

Övriga verksamhets-
kostnader 

698 286 465 697 -1 

Verksamhetens net-
tokostnad 

1 640 -4 056 277 1 555 -85 

 

Tillväxt och utveckling prognostiserar ett överskott 
som årets resultat. De största avvikelserna är 
bland annat att näringsliv driver projekt där delar 
av kostnaderna kan lyftas som då får en positiv 
påverkan där man inte behöver använda skatte-
medel i samma utsträckning som budgeterat. 

Framtiden 

Arbetet med näringslivspengarna kommer att 
fortsätta där olika aktiviteter är startade. 

Ett arbete är att göra ett attraktivare centrum med 
en parkmiljö och torg i anslutning och delar av 
fastigheten Urmakaren 1 i centrala delarna i Bjur-
holm pågår med hjälp av en arkitekt. 

Ett annat är en utökning av Österbacka industri 

 

område med ytterligare industrimark och återvin-
ningscentral ger ökad tillgänglighet för medborga-
re till återvinningscentralen och möjlighet till ny-
etablering av företag. 

Kommunen ser även över möjligheterna av att 
använda fastigheten Krögaren (fd. värdshuset) till 
övernattning i någon form. Idag används fastighe-
ten som bland annat Lärcentra och flyktingmot-
tagning. Det finns 8 hotellrum, konferensrum, kök, 
och ett allrum. Samtliga hotellrum är utrustade 
med ett elektroniskt låssystem vilket innebär att 
ingen personal behöver vara på plats vid uthyr-
ning av rummen. 

Flyktingmottagningen har ett generellt minskat 
mottagande av nyanlända vilket påverkar framtida 
verksamhetsmässiga möjligheter och utmaningar. 
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Kultur och utbildningsnämnden 

Kulturverksamheten 

Verksamheten syftar till att erbjuda olika sorters 
media och kulturupplevelser med god tillgänglig-
het alla invånare i kommunen. 

Bibliotekets huvudsakliga uppdrag är att driva ett 
attraktivt bibliotek som är tillgängligt för alla, lock-
ande för alla målgrupper och se till att varje lånta-
gare ung som gammal får en så bra service och 
bemötande som möjligt. Bjursholms bibliotek lig-
ger i framkant enligt officiell statistik både när det 
gäller utlån och besöksstatistik. 

Under sommaren och framöver har vi 0,60% 
tjänst mindre på biblioteket, vilket gör oss två som 
är kvar mycket sårbara och att vi har begränsade 
möjligheter att serva och tillgodose alla låntagare 
och besökare som vi egentligen vill. 

Fritidsgården 

Verksamheten syftar till att erbjuda kommunens 
ungdomar ett rikare fritidsliv. Ungdomsgården är 
en social mötesplats för ungdomar. Verksamheten 
ska präglas av öppenhet och mångfald, utan krav 
på regelbunden närvaro eller prestation, där ut-
rymme ges för ungdomarnas egna möten och 
positiva samt utvecklande fritidsaktiviteter. Fritids-
gården har under vt -19 haft öppet tre kvällar i 
veckan, onsdag, fredag och lördag. 

Under ht-19 kommer öppettiderna att minska ut-
ifrån besparingar. 

Simhallen 

Verksamheten syftar till att erbjuda ett rikt, till-
gängligt och attraktivt fritidsutbud ska för boende 
och besökare i alla åldrar. Under 2019 har simhal-
len haft öppet 4 dagar per vecka (må-to) för all-
mänheten och har utöver detta genomfört simun-
dervisning för elever från Castorskolan och för 
barn från förskoleklasser i Vännäs kommun. Även 
delar av Liljaskolans gymnasieelever samt försko-
leklasser från Vännäs kommun har kommit till 
Bjurholms simhall för simundervisning under året. 
Det är även populärt att hyra simhallen för olika 
arrangemang t.ex. barnkalas. 

Från och med september kommer servicen på 
simhallen att minska då besparingar tagits om 
neddragning av personal från 2,0 till 1,75 årsarbe-
tare. 

Viktiga händelser 

Simhallen 

Fönster utbytta inne i simhallen, samt cirkula-
tionspump inne i reningsanläggningen. 

Från och med 1/9 minskar bemanningen från 2,0 
till 1,75 årsarbetare. 

Biblioteket 

En neddragning på biblioteket på 0,60 årsarbeta-
re.  

 

Måluppfyllelse 

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 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 

Inga anmälda kränkningsärenden på fritidshemmet under vårterminen 2019. Verksamhetens arbete kring 
värdegrundfrågor har gett gott resultat och därför kommer fritidsgården att genomföra ett fortsatt arbete fo-
kuserat på värdegrundfrågor för att inga kränkningar ska förekomma i verksamheten. 
Samarbetet med skolan genom exempelvis kurator är en god förutsättning för att jobba med värdegrundfrå-
gorna. 

Simhallen och biblioteket har bidragit till tillgänglighet av kultur- och fritidsutbud i kommunen.  
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  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyllel-

se 

 Lån av böcker kommunala bibliotek Antal/inv.Källa: 

Statistiska centralbyrån 
 

11,3 7,4 152,7 

 Barnbokslån i kommunala bibliotek Antal/barn 0-17 

år.Källa: Statistiska centralbyrån 
 

27,2 24,4 111,48 

 Fritidsgårdens öppettider Timmar/vecka. Källa: Egen 

undersökning 
 

12 12 100% 

 Fritidsgårdens upplevda tillgänglighet Medelvärde, 

skala 1-4. Källa: Egen undersökning 
 

 3,2  

 Andel simkunniga elever åk. 6 Andel i % Källa: Egen 

undersökning 
 

93% 100% 93% 

 Simhallens öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal 

timmar/vecka  Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

8 6 133,33% 

 Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal 

timmar/vecka Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

6 6 100% 

 Bibliotekets öppettider inklusive ”meröppet”, utöver 
08-17 på vardagar Antal timmar/vecka. Källa: SKL:s 

projekt KKiK. 
 

39 15 260% 

 Nöjd Medborgarindex- idrott- och motionsanlägg-
ningar Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens 

anläggningar, öppettider och skötsel av idrotts- och mo-
tionsanläggningar. Skala 0-100.Källa: Statistiska central-
byrån 
 

57 58 98,28% 

 Nöjd Medborgarindex- fritidsmöjligheter Medborgarnas 

helhetsbedömning av kommunens nöjesutbud, kulturut-
bud, bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till att utöva 
fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång till park och grönområ-
den. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralbyrån 
 

47 56 83,93% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -354 -271 -562 -686 -333 

Kostnader/Utgifter 60 0 60 80 20 

Kostnader för arbets-
kraft 

2 370 1 536 1 615 2 154 -216 

Övriga verksamhets-
kostnader 

501 252 220 380 -121 

Verksamhetens net-
tokostnad 

2 577 1 518 1 332 1 927 -650 

 

Framtiden 

Fritidsgården 

Fritidsgården kommer att ha färre öppet timmar 
per vecka under hösten 2019. 

Verksamheten kommer att genomföra ett fortsatt 
arbete fokuserat på värdegrundsfrågor för att inga 
kränkningar ska förekomma i verksamheten samt 
fortsätta utvecklingen för att stimulera barn och 
ungas fritid. Personalförsörjningen är en utmaning 
för alla verksamheten, då bristen på utbildad per-

sonal är stor. 

Simhallen 

Simhallen kommer att erbjuda färre aktivite-
ter/öppettider/utbud. Neddragningar i tjänsteut-
rymme görs. 

Biblioteket 

Ett bidrag från Kulturrådet möjliggör en satsning 
på ett digitalt hjälpcentrum för allmänheten här på 
biblioteket. Det kommer att påbörjas under våren 
2020.
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Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Förskoleverksamheten 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lä-
rande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I 
samarbete med hemmen ska barnens utveckling 
till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar främjas. 

Kommunen har under året gått från 6 till 5 kom-
munala förskoleavdelningar fördelade på 2 försko-
lor istället för 4 som året innan. De nuvarande 
förskolorna ligger i Bjurholms tätort. Antalet in-
skrivna barn i kommunala samt privata förskolor 
har under året varit mellan 106 och 116 barn. 

Fritidshemmet 

Alla kommuner ska erbjuda fritidshem för elever i 
kommunens grundskola och förskoleklass. 
Kommunen ska erbjuda elever i grundskolan eller 
förskoleklassen plats i fritidshem så mycket som 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbe-
te eller studier, eller om en elev har ett eget behov 
på grund av familjens situation i övrigt. 

 
Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från en 
helhetssyn på eleverna, elevernas behov, intres-
sen och erfarenheter. Undervisningen ska konti-
nuerligt utmana eleverna vidare genom att inspire-
ra till nya upptäckter. 
 
Viktiga händelser 

Arbetet med tolkningen av nya läroplanen för 
förskolan startades under våren. 
Det kommunövergripande arbetet "Språktråden" 
har pågått under året med kollegialt lärande för 
den pedagogiska personalen. Detta arbete måste 
ses som långsiktigt arbete och följas upp på ett 
kontinuerligt sätt. 
Det språkutvecklande arbetssättet har varit i fokus 
och förskolan har gjort extra satsningar under 
samlingar, måltidsituationer och läsvilan. Ny led-
ningsorganisation då en ny skolchef och rektor för 
förskolan/fritidshemmet tillsatts under våren. 
Utifrån det ekonomiska läget i kommunen har 
arbete med att ta fram besparingsförslag i alla 
verksamheter utförts. 

Förskoleverksamheten 

Efter besparingsbeslut så har hela verksamheten 
jobbat med omorganisationer. 
Förskolan Dalabo har flyttat in till förskolan Glän-
tan. 
Tillagningsköket på förskolan har på börjat sin 
avveckling och avslutas i september. 
 
 

Under våren har det varit stort tryck med högt 
barnantal på fritidshemmet. 
Genom arbetsförmedlingens bidrag nystartsjobb 
kunde fritidshemmet tillsätta ytterligare 0.6 årsar-
betare. 
 
All personal på fritidshemmet gått skolverkets 
webbkurs - Fritidshemmets uppdrag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BJURHOLMS KOMMUN – DELÅRSRAPPORT 2019                                  26 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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. 

Förskoleverksamheten 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 

Under verksamhetsåret har verksamhet bedrivits så att barnen givits förutsättningar till inflytande i undervis-
ning och lärande. Inga kränkningar har anmälts under året. 

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

Fritidshemmet 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 
Generellt så har vi en bra arbetsmiljö och trevligt bemötande på fritidshemmet. 3 kränkningar har anmälts 
under året.  

Någon nöjdhetsenkät lämnades inte ut till vårdnadshavare under våren då den brukar göras vartannat år. 

  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyllel-

se 

 Andel som har erhållit sitt förstahandsval, förskola Andel 

i %.Källa: Egen undersökning 
 

82% 80% 102,5% 

 Plats på önskat placeringsdatum, förskola Andel i %.Källa: 

SKL:s projekt KKiK. 
 

82% 74% 110,81% 

 Årsarbetare i förskola med pedagogisk högskoleexamen 
andel Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån 

 

46% 66% 69,7% 

 Antal anmälda kränkningar per år Källa: Egen undersök-

ning 
 

0 0 100 % 

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola Medelvärde 

samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen undersökning 
 

   

 
Nöjd Medborgarindex- förskola Medborgarnas upplevelse 

av kommunens förskola. Skala 0-100.Källa: Statistiska cen-
tralbyrån 
 

67 69 97,1% 

 Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexa-
men Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån 

 

26 66 39,39% 

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare fritidshem Medelvärde 

samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen undersökning 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -2 260 -1 250 -1 541 -2 307 -48 

Kostnader/Utgifter 4 580 2 784 3 005 4 402 -178 

Kostnader för arbets-
kraft 

9 743 6 573 6 928 10 280 537 

Övriga verksamhets-
kostnader 

1 136 576 972 1 361 225 

Verksamhetens net-
tokostnad 

13 199 8 684 9 364 13 735 536 

 

Förskoleverksamheten 

Budget för förskolorna visar på ett underskott. 
Det beror till stor del på att den nyuppstartade 
förskolan Gläntans verksamhet är dyr och har 
legat utanför budgetramen, detta behöver justeras 
till kommande budgetår. 
I år söktes inte stadsbidraget "små barngrupper" 
eftersom det tidigare var sök för den lilla barn-
gruppen på Dalabo. Då Dalabo inte finns kvar har 
vi inte rätt till bidraget som motsvarade ca 40 Tkr 
per år. 
Antalet vårdnadshavare som söker barnomsorg 
hos enskilda huvudmän har under vå-
ren/sommaren ökat. 
Kostnaden för barn med resurs kommer att ligga 
kvar i och med att behoven bedöms vara stadig-
varande i dagsläget. 

Besparingarna som genomförs under hösten 
kommer att minska utgifterna för lokaler, personal 
mm men det blir det ändå svårt att komma in i 
budgetramen. Besparingarna har dessutom med-
fört en del kostnader i ombyggnationer så bespa-
ringen för att avveckla tillagningsköket på försko-
lan Örnen kommer inte ge effekt förrän nästa år. 
 
Fritidshemmet 

Högre kostnader än beräknat eftersom ökat barn-
antal krävt tillsättning av ytterligare personal. In-
komsterna täcker inte hela kostnaden då det av-
ser syskonrabatter t.ex. 
Bidrag kommer att täcka 0,2 årsarbetare av detta 
under perioden januari –augusti. 

 

Framtiden 

Behov av förskoleplatser i Bjurholm utifrån med-
borgares behov samt inflyttning i kommunen be-
höver ständigt hållas i fokus vid framtida planering 
av verksamhet och tillgång av platser. 
Genom ökande barnkullar och inflyttning till Bjur-
holm finns en ökad efterfråga på förskoleplatser. 
Det är därför viktigt att följa utveckling och behov 
av både personal och lokaler. 
Stor barnkull 2019 måste tas med i beräkningen 
av platser de kommande åren. 

Personalförsörjningen är en utmaning för verk-
samheten, då bristen på utbildad personal, för-
skollärare, vid rekrytering är stor. I syfte att säkra 
kompetensförsörjningen inom verksamheten har 
tjänster erbjudits lärarstuderande. 
Vikarier med lägre utbildning har tillsatts under 
pågående tjänstledigheter. Vikariebehovet under 
kortare tids frånvaro är även viktigt att säkerställa 

så långt det är möjligt. Arbetet med att rekrytera 
och behålla befintlig personal måste fortsätta för 
att täcka framtida behov. 

Verksamheterna kommer att fokusera på språkut-
vecklande arbetssätt för barn i förskola, likt övrig 
skolverksamhet. 

Samverkan mellan kommunens förskolor samt 
implementering av ny läroplan är central. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet gällande språk-
utveckling och språkutvecklande arbetssätt i verk-
samheten kommer att fortsätta under det kom-
mande året och finnas med i de prioriterade må-
len. Arbetet med språktråden behöver riktas och 
tydliggöras än mer. 
 
Antalet vårdnadshavare som söker barnomsorg 
hos enskilda huvudmän har under vå-
ren/sommaren ökat. 
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Stödfunktioner  

Köket Örnen 

Verksamheten tillhandahåller kost till barn på 
förskolan Örnen.  

Castorköket 

Castorköket levererar näringsriktiga färdiglagade 
måltider till kommunens äldreboenden, Hem-
tjänstkunder samt förskolor. Castorköket tillagar 

och serverar lunch till skolans elever. 

Viktiga händelser 

Under våren beslutades att Köket Örnen ska 
stängas ned och att maten till förskolan Örnen ska 
levereras via Castorköket. Det har inneburit en del 
arbete att planera för detta som kommer att 
genomföras under September 2019. 

 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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. 

Köken arbetar aktivt med att vara tillgängliga och engagerade för att möta de behov som finns. Miljötänk och 
mångkulturell inriktning genomsyrar verksamheten. 

  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 Ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet under årets 6 första månader. (%) Källa: SKL:s 
projekt KKiK. 
 

22% 16% 137,5% 

 Tallrikssvinn, g/person Källa: Egen undersökning 

 
17 17 100 % 

 Andel svenskproducerade livsmedel Källa: Egen undersök-

ning 
 

82% 80% 102,5% 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -3 210 -1 645 -1 795 -2 950 260 

Kostnader/Utgifter 0 0 1 1 1 

Kostnader för arbets-
kraft 

3 715 2 438 2 486 3 729 13 

Övriga verksamhets-
kostnader 

2 508 1 461 1 612 2 508 0 

Verksamhetens net-
tokostnad 

3 014 2 254 2 304 3 288 274 

Framtiden 

3 nya förskoleavdelningar tillkommer för Castor-
köket under september 2019 och 0,3 årsarbetare 

flyttas till Castorköket vilket kompenseras i budget 
för 2020. Besparingen i köksorganisationen som 
helhet blir 0,5 årsarbetare från mitten av septem-
ber 2019. 
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Skolväsendet för barn och ungdom 

Förskoleklassen 

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform vars 
uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och 
lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbild-
ning. Förskoleklassen har ett eget kapitel i skola-
gen samt i läroplanen LGR 11, kapitel 3. Under-
visningen ska innehålla språk och kommunikation, 
skapande och estetiska uttrycksformer, matema-
tiska resonemang, natur, teknik och samhälle 
samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. 
Pedagogiken ska vara en blandning av förskolans 
arbetssätt och skolans. 

Under läsåret har 27 elever varit inskrivna i verk-
samheten. Lärarbehörigheten är god och leds av 
utbildade förskollärare med lång erfarenhet. Ele-
verna är indelade i två grupper som vistas i verk-
samheten tre dagar vardera med en gemensam 
dag. Samverkan mellan förskoleklass, skola och 
fritidshem sker på olika sätt. 

Grundskolan 

Grundskolan är nioårig med möjlighet till förläng-
ning med ett eller två år. Grundskolan ska ge 
eleverna kunskaper, normer och värden och möj-
lighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska 
främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarstagande individer och 
medborgare. 

Under vårterminen fanns 257 elever inskrivna i 
grundskolan. Flest elever är det i lågstadiet. 
Grundskolan har 11 nyanlända elever med kortare 
tid än 4 år i landet och 30 elever med annan 
språklig bakgrund. 

I Bjurholm fanns under vårterminen en förberedel-
seklass för nyanlända elever där den första kart-
läggningen, steg 1 och 2, skolbakgrund, litteracitet 
och numeracitet görs. Utifrån denna kartläggning 
slussas eleverna vidare ut till klasser. För de ele-
ver som inte har någon tidigare skolbakgrund och 
kommer sent i skolåren läggs grunden för att lära 
sig läsa och skriva i förberedelseklassen. 

Grundsärskolan 

I grundsärskolan går elever som inte når grund-
skolans kunskapsmål på grund av en intellektuell 
funktionsnedsättning och därför har behov av att 
läsa efter grundsärskolans läroplan och den un-
dervisning som grundsärskolan erbjuder. 

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning 
som är anpassad till varje elevs förutsättningar 
och som så långt det är möjligt motsvarar grund-
skolan. Grundsärskolan består av två inriktningar. 
I den ena läser man, till stor del, samma ämnen 
som i grundskolan men efter en annan timplan 
som har utökad tid i praktisk estetiska ämnen som 
tex hemkunskap. Den andra inriktningen, inrikt-

ning träning, är till för elever som inte kan tillgodo-
göra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I 
Bjurholms kommun finns ingen särskola med 
inriktning mot träningsskola utan de elever som 
har rättighet till den inriktningen går i annan kom-
mun. 

Verksamheten leds av en lärare med behörighet i 
många ämnen och som även är behörig special-
pedagog vilket bidrar till att undervisningen formas 
utifrån varje elevs behov. 

Särskolan har nya lokaler som inryms i grundsko-
lans verksamheter i närhet till ämnena bild och 
hemkunskap och med goda möjligheter till inte-
grering. 

Gymnasieskolan 

Bjurholms kommun bedriver ingen egen gymna-
sieskola utan köper platser från andra kommuner. 
Gymnasieskolan syftar till att ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier för person-
lig utveckling och ett aktivt deltagande i samhälls-
livet. 

Gymnasiesärskolan 

Bjurholms kommun bedriver ingen egen gymna-
siesärskola utan köper in dessa platser vid behov. 

Viktiga händelser 

Förskoleklassen 

Under läsåret har verksamheten utvecklat sitt 
arbete med lek - och lärhörnor. Pedagogerna har 
läst forskning kring detta ämne som en del av sitt 
kollegiala lärande och miljön har utvecklats på ett 
mycket framgångsrikt sätt. 

Under våren har pedagoger och rektor satt sig in i 
Skolverkets "Läsa, skriva, räkna garanti" som blir 
obligatorisk från och med höstterminen 2019. 
Pedagogerna har även prövat det kartläggnings-
material som Skolverket utarbetat inför införandet 
och lämnat synpunkter till Skolverket. 

Med hjälp av Statsbidrag har verksamheten kun-
nat utökas med en språklig reseurs under höst-
terminen och första delen av vårtermin då flera 
elever i elevgruppen haft annat modersmål och 
vistats  kort tid i landet. 

Ett fortsatt arbete med att tolka den nya läropla-
nen för förskoleklassen har även fokuserats och 
verksamhetens miljö har utvecklats utifrån att 
pedagogerna läst forskning om lek och lärmiljöer. 

Grundskolan 

Skolinspektionen har genomfört regelbunden 
tillsyn av skolverksamheten på huvudmannanivå 
med fokus på grundskola. Resultatet av tillsynen 
visade glädjande nog inga brister och avslutades 
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därmed under den inledande delen av året 

Det kommunövergripande arbetet "Språktråden" 
har pågått med kollegialt lärande för den pedago-
giska personalen. Även utbildning i digitala verk-
tyg som stöd för språkutveckling har varit fokus för 
pedagogerna. Detta arbete måste ses som lång-
siktigt arbete och följas upp på ett kontinuerligt 
sätt. 

För grundskolan togs beslutet att avveckla förbe-
redelseklass med 0,92 årsarbetare lärare, 0,87 
årsarbetare husvikarie, 0,18 årsarbetare lärare 
samt 1,56 årsarbetare elevassistenter. 

Under senare delen av vårterminen har stor tid 
ägnats åt rekryteringsarbete. Flera tjänster har 
varit utlysta och orsaken till det är b la stora pen-
sionsavgångar. Rekryteringsarbetet har varit en 
stor utmaning då grundskolan aldrig tidigare haft 
så många tjänster att tillsätta. En av tjänsterna har 
kunnat tillsättas av lärarstudent som studerar på 

distans. 

Nya lagkrav infördes för praktisk arbetslivs orien-
tering (PRAO) vilket innebar att syfte och upplägg 
utifrån de nya kraven har utarbetats i verksamhe-
ten. En tydligare röd tråd för arbetet med för och 
efterarbete har utvecklats. 

Speciallärarna i matematik och svenska har ut-
vecklat sitt arbete med handlingsplaner och upp-
följningar inför och efter att eleverna fått särskilt 
stöd. Även extra anpassningar har stått i fokus 
under året. Ett årshjul för kartläggning, samråd, 
insatser och utvärdering har utarbetats. 

Grundsärskolan 

Under året har Särskolans lärare deltagit i det 
kollegiala lärande som skett under Språktråden. 

En ny stadieindelad timplan för särskolan har 
utarbetats under året och gäller för elever som 
börjar åk 1-7. 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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. 

  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 
Elevernas trygghet Eleverna upplevda trygghet i sko-

lan.Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning 
 

3,82 4 95,5% 

 Elevernas inflytande - låg- och mellanstadiet. Sammanta-
get resultat av inflytande på lektioner och utemiljön Elever-

nas upplevelse av hur stort inflytande dem har över sko-
lan.Medelvärde, skala %.Källa: Egen undersökning 
 

91 85 107,06% 

 Elevernas inflytande i skolan- högstadiet, medelvärde in-
flytande lektioner och utemiljö Elevernas upplevelse av hur 

stort inflytande dem har över skolan.Medelvärde, skala % Käl-
la: Egen undersökning 
 

35 85 41,18% 

 Nationella prov åk. 3 Elever i åk 3 som deltagit i- och klarat 

alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, genomsnittlig 
andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 
 

79,5% 90% 88,33% 

 Elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 
 

76% 75% 101,33% 

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 
 

68% 75% 90,67% 

 Antal anmälda kränkningar per år Andel i %. Källa: Egen 

undersökning 
0 0 100% 
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  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola Andel i (%) Källa: Statistiska centralbyrån 

 

 90%  

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare grundskola Medelvärde 

samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen undersökning 
 

 3,2  

 Nöjd Medborgarindex- grundskola Medborgarnas upplevelse 

av kommunens grundskola. Skala 1-100.Källa: Statistiska cen-
tralbyrån 
 

 75  

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -4 337 -1 310 -2 919 -4 339 -2 

Kostnader/Utgifter 12 932 5 867 8 222 14 329 1 397 

Kostnader för arbets-
kraft 

22 481 15 694 16 633 23 798 1 317 

Övriga verksamhets-
kostnader 

3 823 2 312 2 432 3 951 128 

Kapitaltjänst 680 424 453 697 17 

Verksamhetens net-
tokostnad 

35 580 22 986 24 821 38 436 2 856 

Skolväsendet för barn och ungdom har under de 
senaste åren brottats med budgetunderskott. 
Beslutade besparingar gör att verksamheten 
kommer att minska sina kostnader och på sikt 
närma sig en budget i balans.  

Förskoleklassen 

Vi kan se en viss ökning av kostnader för platser i 
annan kommun vilket påverkar budgetutfallet. I 
förskoleklassen kommer troligen kostnaden att bli 
ännu högre då elever i annan kommun beviljats 
högre tilläggsbelopp. 

Grundskolan 

Ny lagstiftning kring nyanlända elevers rättigheter 
är lagkrav som kommunen måste förhålla sig till. 
Köp och försäljning av skolplatser är svåra att 
beräkna. Även insatser som behövs i elevernas 
skolmiljö utifrån ex funktionshinder är svår att 
beräkna och planera för. 

Bjurholms kommun har beviljats statsbidrag för 
"Likvärdig skola" men delar av bidraget kommer 
inte att kunna nyttjas då insatserna för medlen 
inte hinner verkställas inom rådande budgetår. 

Bidrag från Arbetsförmedlingen kommer att täcka 
1,0 årsarbetare under perioden januari - juni och 
återsöks av kommunen vilket kommer att minska 

personalkostnad. 

Besparingarna som planerats kommer att träda i 
kraft under hösten vilket kommer att påverka års-
avvikelsen gällande kostnad för arbetskraft i posi-
tiv riktning. 

Flera personalavgångar har ersatts med lärare 
med betydligt lägre lön. 

Kostnader för köp av plats kan komma att minska 
med två platser. Samtidigt vet vi inte kostnaden 
för köp av plats vid Hällsboskolan där vi kommer 
att ha elever från och med hösten. 

Grundsärskolan 

Den ekonomiska situationen för verksamheten 
visar ett stort underskott som främst beror på 
ökade kostnader för platser i annan kommun. 
Budgeten är svår att påverka då lagstadgade 
rättigheter styr. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans budget är svår att beräkna då 
kostnaden per elevplats på gymnasieskolan varie-
rar mycket mellan programmen. Om eleverna 
väljer att gå de billigare programmen (vilket oftast 
är de studieförberedande programmen) blir kost-
naderna mindre. Vi kan se att eleverna från Bjur-
holms kommun i stor utsträckning väljer de yrkes-
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förberedande programmen vilket ger ökade kost-
nader för utbildningen. Eleverna som klarar sin 
examen eller får sitt studiebevis inom 3 år är färre 
i Bjurholm jämfört med många andra kommuner, 
vilket innebär ökade kostnader då elever stannar 
kvar ett extra år på gymnasiet. Andelen elever 
som går på språkintroduktion kommer att minska 
stadigt framöver men är fortfarande relativt hög 
och dessa elever behöver ofta ytterligare tid på 
gymnasiet innan de tar examen eller studiebevis 
utfärdas. 

Antalet elever totalt i gymnasieskolan ökar under 
hösten 2019 vilket innebär att kostnaden troligen 
ökar under hösten. Detta kan innebära att budge-
ten landar ytterligare lite mera på minus vid årets 
slut. 

Framtiden 

Förskoleklassen 

Från och med den 1 juli 2019 träder nya bestäm-
melser i skollagen i kraft som gäller tidiga stödin-
satser. Arbetet med extra anpassningar och extra 
utmaningar kommer att ligga i fokus under läsåret 
2019-2020 då Skolverkets "Läsa, skriva, räkna 
garanti blir ett obligatoriskt inslag i åk 1-3. Rektor 
och skolans specialpedagogiska personal har 
deltagit i Skolverkets utbildning inför införandet ht 
2019. 

För att stötta arbetet har verksamheten sökt och 
beviljats statsbidrag i form av resurser med speci-
alpedagogisk kompetens. 

Grundskolan 

Från och med den 1 juli 2019 träder nya bestäm-
melser i skollagen i kraft som gäller tidiga stödin-
satser.  Arbetet med extra anpassningar och extra 
utmaningar kommer att ligga i fokus under läsåret 
2019-2020 då Skolverkets "Läsa, skriva, räkna 
garanti blir ett obligatoriskt inslag i åk 1-3. Rektor 
och skolans specialpedagogiska personal har 
deltagit i Skolverkets utbildning inför införandet ht 
2019. 
För att stötta arbetet har verksamheten sökt och 
beviljats statsbidrag i form av resurser med speci-
alpedagogisk kompetens. 

Ny nationell timplan med mer tid i idrott och hälsa 
samt matematik träder i kraft från och med ht 

2019 för elever i åk 7 och därefter sker en sucse-
siv utökning i högstadiet.  Dessa förändringar 
komma att påverka tjänste och resursfördelningen 
i verksamheten. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet under "Språk-
tråden" behöver riktas och tydliggöras än mer, ett 
arbete som påbörjats. 

Personalförsörjning i verksamheten är en stor 
utmaning inför framtiden och en plan för detta 
behöver utarbetas. Ett inledande arbete med fo-
kus på "Attraktiv arbetsgivare " har påbörjats och 
behöver fortgå för att möta upp behoven men 
även för att behålla befintlig personal. 

Ny lagstiftning för att säkerställa nyanlända ele-
vers lärande och skolgång blir en utmaning främst 
gällande svårighet att tillgodose rätten till studie-
stöd. Rättighet till kartläggning och individuella 
studieplaner för nyanlända elever på högstadiet 
har introducerats. Ett stödmaterial för mottagande 
av nyanlända elever är på väg att utarbetats som 
stöd i arbetet. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolans verksamhet är osäker då ele-
verna som är inskrivna lämnar verksamheten ht 
2020. 

Förändringarna i den nya stadieindelade timpla-
nen för grundsärskolan kommer att bli en utma-
ning då mer resurser kommer att krävas i främst 
de praktisk estetiska ämnen. 

Gymnasieskolan 

Antalet elever i gymnasieskolan kommer att vara 
relativt konstant framöver. Andelen elever på 
språkintroduktionsprogrammen kommer att mins-
ka och med detta kommer också större andel 
elever att klara sin utbildning på tre och fyra år 
vilket kommer att bidra till något minskade kost-
nader. Samtidigt så vet vi att gymnasieskolans 
kostnader ökar varje år så det är troligt att den 
totala kostnaden är relativt konstant kommande 
år. De senaste tre åren har gymnasieskolan aldrig 
kostat mindre än 12 Mkr per år.  

Grundsärskolan 

Kostnaderna beräknas enligt prognosen minska 
något under 2020 till ca 300 Tkr.
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Annan utbildning 

Vuxenutbildning 

Kommunens vuxenutbildning är SFI (Svenska för 
invandrare) i egen regi samt grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning i samverkan med 
andra huvudmän. Vuxenutbildningen syfte är att 
förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de 
kan komma ut i arbetsliv och verka i samhället. 
Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studi-
er. 

Under året har det varit mellan 17-24 elever in-
skrivna vid SFI och bemanningen har under våren 
varit varit 1,0 lärartjänst samt en anställd språk-
stödjare på 1,0 tjänst. Eleverna studerar i samma 
klassrum men på olika nivåer. Inom SFI finns det 
tre studievägar. De studerande har en garanterad 
undervisningstid på 15 h i veckan. 

När det gäller övrig vuxenutbildning så är det 
ca 35 individer som genomgår en eller flera kurser 
över helåret 

Beslut från Regeringen att studerande har rätt att 
läsa in till en gymnasieexamen och behörighetsgi-
vande kurser gör att kommunen måste bevilja fler 
till utbildning. 

Fjärrundervisning har genomförts i svenska som 
andraspråk och matematik på grundläggande nivå 
i samarbete med Vännäs. Språkstödjaren har 
fortsättningsvis varit handledare för fjärrundervis-
ningen 

Fortsatt samverkan i Västerbottensvux och en 
gemensam ansökan tillsammans med kranskom-
munerna och region västerbotten gällande stats-
bidrag för lärcentrum har gjorts. Region Västerbot-
ten har tagit kommandot och en utbildningsdag 
kommer ske kring fjärrundervisning för pedagoger 
under hösten -19. Ansökan som gjordes riktade in 
sig på utveckling av fjärr och att få till en likvärdig-
het på lärcentrum i länet kring digital teknik. 

 Viktiga händelser 

Verksamheten har genomgått flytt i olika steg i 
väntan på att slutgiltigt kunna flytta permanent till 
den lokal som ska utvecklas till Bjurholms lärcent-
rum. En flytt till den permanenta lokalen i Bjur-
holms lärcentrum skedde i mitten av Våren -19 

Ny ledningsorganisation då en ny skolchef och 
förskolerektor tillsatts under våren. Utifrån det 
ekonomiska läget i kommunen har arbete med att 
ta fram besparingsförslag i alla verksamheter 
utförts. För vuxenutbildningen drogs det ner 0,25 
och beslutet verkställdes i mitten av juni. Priorite-
ringar kring vilka som beviljas utbildning utgår 
ifrån den rättighetslagstiftning som finns. 

Det kommunövergripande arbetet "Språktråden" 
har pågått under året med kollegialt lärande för 
den pedagogiska personalen. Det språkutveck-
lande arbetssättet har varit i fokus och detta arbe-
te måste ses som långsiktigt arbete och följas upp 
på ett kontinuerligt sätt. 

  

 Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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. 

Vuxenutbildning 

Nämndens mål anses delvis uppnått. 

Utifrån den elevenkät och intervjuer som genom-
förts med elever vid SFI så är den samlade bilden 
att eleverna känner sig trygga på SFI. Eleverna 
känner sig i huvudsak nöjda med undervisningen 
och anser att de har god kännedom om vad de 
förväntas lära sig. Måluppfyllelsen i matematik har 
varit god och endast en elev nådde inte godkänt 
betyg. I svenska som andraspråk har måluppfyl-
lelsen sett olika ut beroende på nivå. Av de elever 
som deltagit så klarade 50 % måluppfyllelsen. 

SFI verksamheten når god måluppfyllelse gällan-
de den kulturella och interkulturella förståelsen. 

Ett flertal elever vid SFI har medverkat i en film 
angående jämställdhet via projektet "GO on" och 
övriga elever fick möjlighet att se den färdiga pro-
duktionen under våren. 

Digitalisering i undervisningen har utvecklats och 
eleverna kan använda appar och digitala hjälp-
medel i undervisningen vilket gör att eleverna kan 
följa sin progression utifrån sitt läromedel och via 
självskattning och samtal med sin lärare. 

Samverkan med biblioteket planeras att fortgå 
utifrån det systematiska kvalitetsarbete som ska 
genomsyra alla verksamheter. 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -1 000 -138 -469 -60 940 

Kostnader/Utgifter 715 585 315 565 -150 

Kostnader för arbets-
kraft 

959 436 634 -42 -1 001 

Övriga verksamhets-
kostnader 

82 78 48 18 -64 

Verksamhetens net-
tokostnad 

756 962 528 481 -275 

Årsavvikelsen visar på att ekonomin ser bra ut 
utifrån helårsprognosen. Besluten som tagits un-
der våren i form av köp av utbildning är utifrån de 
lagstadgade kraven, den rättighetslagstiftning som 
finns för rätt till utbildning.   

Framtiden 

Många nyanlända behöver grundläggande och 
gymnasial utbildning för att komma i arbete. Be-
hovet av utbildning kommer att kvarstå i Bjurholm 
utifrån nya individers inflyttning till kommunen. 
Arbetsförmedlingens omorganisation har medfört 
förändringar för Bjurholm i och med att kontoret 
lagts ner. Hur verksamheten påverkas är oklart i 
dagsläget. 

Avtal för fjärrundervisning har förhandlats mellan 
Bjurholms kommun och extern leverantör. Avtalet 
har förnyats och löper fram till hösten -19. En 
utmaning är att kunna erbjuda stöd på både 
grundläggande och gymnasial nivå för elever som 
läser på distans då många upplever det svårt. 

Migrationsverket har beslutat att 7 nya individer 
ska komma till Bjurholm. Under våren anlände en 
person och övriga förväntas anlända under hösten 
men alla tillhör inte målgruppen för SFI. 

Ett långsiktigt utvecklingsarbete med språkutveck-
lande arbetssätt i verksamheten kommer att arbe-
tas vidare med under det kommande året och 
finnas med i de prioriterade målen.

  



 

 BJURHOLMS KOMMUN – DELÅRSRAPPORT 2019                                  35 

 

Socialnämnden 

Gemensam verksamhet SOC 

 

Verksamheten innefattar tjänstepersoner inom 
Vård och Omsorg (VoO) och inom Verksamheten 
för myndighetsbeslut och öppenvård (VMÖ). 

Det gäller Enhetschefer, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) samt administration. 

 

Viktiga händelser 

Verksamheten är ny sedan januari 2019

. 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -460 -200 -170 -317 143 

Kostnader/Utgifter 0 0 32 32 32 

Kostnader för arbets-
kraft 

5 485 3 373 3 622 5 377 -108 

Övriga verksamhets-
kostnader 

590 682 609 798 208 

Kapitaltjänst 185 204 123 183 -2 

Verksamhetens net-
tokostnad 

5 800 4 058 4 217 6 073 273 

 

Verksamheten väntar intäkter på ca 450.000 kr 
från Samordningsförbundet (Arbetskonsu-
lent/Koordinator). 

 

Framtiden 

Räknar med vissa förändringar i verksamheten 
utifrån de sparåtgärder som måste göras under 
2019/2020

Bostadsanpassning 

Verksamheten omfattar handläggning av ansök-
ningar om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Kostnader/Utgifter 0 52 61 61 61 

Kostnader för arbets-
kraft 

102 48 39 64 -38 

Övriga verksamhets-
kostnader 

348 0 6 91 -257 

Verksamhetens net-
tokostnad 

450 100 107 217 -233 
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Verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård (VMÖ) 

Enheten, Verksamheten för Myndighetsbeslut och 
Öppenvård VMÖ, är nystartad från januari 2019. 
Enheten VMÖ omfattar två verksamhetsgrenar, 
myndighetsutövning samt öppenvård. 

Myndighetsutövningens uppdrag är att utreda, 
bedöma och fatta beslut kring individuella behov 
av stöd till kommunens invånare. Verksamheten 
utför myndighetsutövningen utifrån gällande lag-
stiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL), Föräldra-
balken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM), Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) m fl. 

Uppdraget för Öppenvården är att stödja personer 
i sin vardag utifrån bland annat myndighetsbeslut 
om insats. Dessutom bedrivs en Secondhand 
butik som bas för sysselsättning och arbetsträning 
till de medborgare som har behov av detta. 

 

 

EKB 

Verksamheten under nedmontering. Det kvartstår 
ett fåtal placeringar. 

Viktiga händelser 

Januari 2019 grundades enheten VMÖ, Verksam-
heten för Myndighetsbeslut och Öppenvård. En-
heten har slagit ihop all myndighetsutövning dvs 
tidigare IFO och biståndsbedömning till en och 
samma verksamhet. Syfet med detta är att stärka 
rättsäkerheten, bredda kunskapen och ta tillvara 
kompetens i verksamheten. 

Samtidigt tillsattes en ny tjänst i form av enhets-
chef för VMÖ. Denna tjänst ersatte den tjänst som 
tidigare var 1:e socialsekreterare för Individ- och 
familjeomsorgen. 

Våren 2019 startade öppenvårdsverksamheten 
Knytpunkten. En social verksamhet som ska till-
godose behov av stöd och social samvaro. Verk-
samheten ersatte den verksamhet som tidigare 
var Backen stödteam. 

 

Måluppfyllelse 

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. 

Statistikresultat från KKiK, Öppna jämförelser etc. för 2019 redovisas i Årsrapporten, nedan är 2018 års re-
sultat.. 

  Mått Utfall Målvärde 
Målupp-
fyllelse 

 Väntetid försörjningsstöd Antal dagar från första kontakttillfället för ansö-

kan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Källa: SKL:s 
projekt KKiK. 
 

6 18 166,67 % 

 Återaktualisering Andelen barn 0-12 år som återkommit som ärende ett år 

efter avslutad utredning eller insats. (%) Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

0% 18% 100% 

 Återaktualisering Andelen barn 13-20 år som inte återkommit som ett 

ärende ett år efter avslutad utredning eller insats. (%) Källa: SKL:s projekt 
KKiK. 
 

70% 70% 100% 

 Brukarbedömning ensamkommande barn- helhetssyn (%) Källa: SKL 

 
 89%  

 Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO – helhetssyn (%) Källa: SKL 

 
 85  

 Nöjd Medborgarindex- stöd för utsatta personer Medborgarnas upple-

velse av kommunens stöd för utsatta personer. Skala 0-100 Källa: Statistis-
ka centralbyrån 
 

54 51 105,88% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -8 906 -4 994 -4 462 -6 170 2 736 

Kostnader/Utgifter 11 754 4 341 5 030 8 921 -2 833 

Kostnader för arbets-
kraft 

2 237 2 993 4 483 5 236 2 998 

Övriga verksamhets-
kostnader 

2 785 565 609 1 524 -1 261 

Verksamhetens net-
tokostnad 

7 870 2 906 5 660 9 510 1 640 

 

Inväntar medel dels från Näringslivsprojektet 
(uppstart Knytpunkten) med 300.000 kr, dels stat-
liga medel för EKB om 900 000 som kommer att 
ge ett bättre resultat är prognosen. 
 

EKB 

Kvarstår kostnader och intäkter som kommer att 
avvecklas successivt.  

Framtiden 

Verksamheten VMÖ har som syfte att präglas av 
effektivitet och rättsäkerhet. Processer kring detta 
fortsätter kommande år och kommer att kunna ge 
möjlighet till ytterligare verksamhetsvinster bland 
annat gällande enhetens ekonomi och verksam-
hetsutveckling.
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Vård och Omsorg  

Johannesgården 

Johannesgården är ett särskilt boende för äldre 
med 9 boendeplatser, särskilt inriktat mot perso-
ner med demens. Verksamhetens huvudsakliga 
uppdrag är att tillgodose de äldres behov av dag-
lig omvårdnad, ge dem en skälig levnadsnivå och 
ett boende där de har tillgång till personal dygnet 
runt. Det dagliga arbetet består i att stötta och 
vårda de äldre utifrån brukarnas behov och förut-
sättningar. Idag är Johannesgården fullbelagd. 

Johannesgården har låg omsättning på personal. 
De flesta av de som arbetar på Johannesgården 
har arbetat länge i verksamheten och trivs. 

Älvgården 

Särskilt boende för äldre med 19 boendeplatser, 
fördelat på två flyglar med gemensamma sam-
lingsytor. Idag är Älvgården fullbelag. Arbetsbe-
lastningen har varit hög då brukarna periodsvis 
har haft ett högre omvårdnadsbehov samt att 
Älvgårdens lokaler är svårarbetad fysisk arbets-
miljö. 

Solrosen 

Solrosen är en demensavdelning med sju boende. 
Avdelningen har under året varit 100 % fullbelagd. 
I dagsläget är arbetsbelastningen hög. 

Bjuregården 

Särskilt boende med 24 boendeplatser fördelat på 
2 avdelningar (Rödklövern och Blåklockan) samt 
en avdelning med 6-7 korttidsplatser (Smörblom-
man) 

Hemtjänst och Hemsjukvård i ordinärt boende 

 

Hemtjänsten har drygt 20 medarbetare för ca 90 
brukare. 

HSL-ansvar för ca 100 patienter. 

Viktiga händelser 

Särskilt boende (SÄBO) 

I januari 2019 påbörjades pilotprojektet Heltidsre-
san vilket resulterade i att personal har fått önska 
tjänstgöringsgrad och där förhoppningen varit att 
personalen själva ska täcka upp den frånvaro som 
finns i verksamheten. 

Det är stora sparkrav på hela äldreomsorgen och 
sparförslag har framtagits kring hur vi ska kunna 
hålla budgeten framöver. 

Socialnämnden fattade beslut om att personaltät-
heten på Särskilt boende ska vara 0,65 och på 
demensboende 0,68 i jämförelse med tidigare 
0,70 och ngt över det. 

Det har varit pensionsavgångar och viss frånvaro 
vilket inneburit att det är större personalomsätt-
ning i år än andra år. Detta visar sig även på per-
sonalkostnaderna. 

Arbetet med Kvalitetsråd har under året lett till att 
vi fått en överblick över vad vi behöver förbättra 
för att öka kvaliteten där vi framförallt jobbat med 
Genomförandeplaner. 

Hemtjänst och Hemsjukvård i ordinärt boende 

Heltidsinförandet startade i februari, det har inte 
medfört några större förändringar i tjänstgörings-
grader inom Hemtjänsten. Nyttjandegraden har 
hittills under året minskat för att vid senaste mät-
ningen vara ca. 90%. Åtgärder genom att vakans-
hålla utrymmen är genomförda 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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

tande över sin vardag och sina insatser 

Särskilt boende (SÄBO) 

Under första kvartalet har andelen upprättade Genomförandeplaner varierat mellan 61 % till 100 % på de 
olika verksamheterna. 

För att mäta kvaliteten i vården användes olika mätvärden: fall, läkemedelsavvikelser, trycksår, viktminskning 
och omvårdnadsavvikelser. 

Första halvåret inträffade ca 40 fall, ca 80 läkemedelsavvikelser, 4 trycksår, 3 fall av viktminskning samt 2 
omvårdnadsavvikelser inom SÄBO med totalt 65 boendeplatser varav 6 platser är Korttidsplatser. 

Antalet "avvikelser" varierar mellan de olika verksamheterna. 

Digital läkemedelssignering har införts under våren bl a för att försöka hålla nere antalet läkemedelsavvikel-
ser. 

Hemtjänst och Hemsjukvård i ordinärt boende 

Måluppfyllelsen förväntas ligga på samma nivå som föregående år. 

  

Statistikresultat från KKiK, Öppna jämförelser etc för 2019 redovisas i Årsrapporten, nedan är 2018 års re-
sultat.. 

  Mått Utfall Målvärde 
Målupp-
fyllelse 

 Personalkontinuitet Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 

14 dagar, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

16 13 76,92 % 

 Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg Andel % av maxpo-

äng. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

58% 60% 96,67% 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%) Källa: Soci-

alstyrelsen 
 

100% 92% 108,7% 

 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg Andel % av maxpoäng. 

Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

54% 67% 80,6% 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%) Källa: 

Socialstyrelsen 
 

82% 77% 106,49% 

 Väntetid särskilt boende Antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum, särskilt boende, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

20 46 156,52 % 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboenden Andel % av maxpo-

äng. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

100% 58% 172,41% 

 Nöjd Medborgarindex- äldreomsorg Medborgarnas upplevelse av kom-

munens äldreomsorg. Skala 0-100Källa: Statistiska centralbyrån 
 

57 59 96,61% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -6 775 -4 232 -4 802 -7 098 -323 

Kostnader/Utgifter 2 0 18 19 17 

Kostnader för arbets-
kraft 

48 764 34 395 34 870 51 446 2 683 

Övriga verksamhets-
kostnader 

9 657 6 265 7 014 10 330 674 

Kapitaltjänst 57 38 38 56 0 

Verksamhetens net-
tokostnad 

51 704 36 466 37 138 54 754 3 050 

Särskilt boende (SÄBO) går i dagsläget mot ett 
underskott. 

Johannesgården har ett underskott på ca 280 000 
kronor. Det beror till stor del på de ökade syssel-
sättningsgraderna samt en sjukskrivning vilket inte 
har funnits utrymme för 

Älvgården förväntas göra ett underskott på 
ca 870 000 kronor 2019. Detta beror till viss del 
på de ökade kostnaderna Heltidsresan inneburit 
då verksamheten inte kunnat använda all resurs-
tid som uppkom. 

Älvgården ligger inom budgetram när det gäller 
verksamhetskostnaderna däremot överskrids 
budgeten beträffande personalkostnaderna. 
Strängare behovsprövningar görs vid vikarietill-
sättning. Dessa åtgärder kommer att minska det 
prognostiserade budgetunderskottet. 

Solrosen ligger i ram och förväntas hålla budget i 
år. 

Bjuregården kommer att ha ett underskott på 
ca 1,8 mkr 2019. 

Heltidsresan för Bjuregården står för ca 1,2 ÅA. 

Åtgärder som vidtagits under 2019: 
Justerat ner bemanningstätheten till 0,65. Vakan-
ser som uppstår kommer att ersättas med den 
resurstid som finns. 

Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende 

Prognosen går mot ett underskott om 
ca 180.000 kr. 

Behovsprövad tillsättning på uppkomna vakanser 
och kontinuerlig mätning av nyttjandegrad bör ge 
ett bättre resultat än prognosen visar 

Socialnämnden beslutade om övertidsstopp inom 
verksamheterna under perioden maj-dec. 2019. 

Framtiden 

Särskilt boende (SÄBO) 

Pilotprojektet heltidsresan är nu i full gång. För-
hoppningen är att detta kommer att leda till en 
kvalitetssäkring. Vakanser som uppstår kommer 
endast att ersättas utifrån de behov som verk-
samheterna har och det är, i första hand, ordinarie 
personal som ska täcka upp för varandra, Perso-
nalen blir mer flexibel då de kan arbeta på flera 
arbetsplatser. Förhoppningsvis leder detta till en 
tydligare samsyn inom äldreomsorgen 

Hemtjänst och Hemsjukvård i ordinärt boende 

Hemgångsteam ska startas upp under hösten och 
beräknas ge minskade kostnader för Korttidsbo-
ende. 

Fortsatt arbete med Heltidsresan. 
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Miljö och byggnämnden 
 
Miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med 
tillsyn och kontroll inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedelshantering, försäljning av 
tobak, folköl och receptfria läkemedel samt ser-
veringstillstånd. 

Tillsyn innebär självständig granskning av att före-
tag och enskilda personer uppfyller de krav som 
följer av lagar och föreskrifter, samt vid behov 
besluta om åtgärder för att åstadkomma rättelse. 

Verksamheten ska medverka i kommunal plane-
ring samt ge råd och upplysningar till allmänheten, 
näringslivet och organisationer. 

I arbetet ingår samverkan med myndigheter och 
organisationer. Avdelningen administrerar även 
kalkningsverksamhet i kommunen inklusive reci-
pientprovtagning och kalkningskontroll. 

Viktiga händelser 

Fram till sista augusti var antalet diarieförda ären-
den 390 stycken inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet och 180 beslut är på delegation från nämn-
den. Det har kommit 18 klagomål. Intäkter består 
främst av avgifter för prövning, kontroll och tillsyn.  

Personalen har deltagit i aktuella konferenser och 
utbildningar som krävs för att utföra arbetet kor-
rekt. Samverkan har skett kontinuerligt med 
kranskommunerna och i andra samverkansgrup-
per.  

Fortsatt upprättande av mallar och rutiner för 
ärendehanteringen har skett i diariesystemet som 
även fungerar som objektsregister och handläg-
garstöd.  

 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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. 

Miljö- och hälsoskydds mätbara mått som ligger till grund för inriktningsmålet är redovisade för perioden fram 
till augusti 2019. 

Av de värden som är rapporterade bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 3 
mått är 2 helt uppfyllda, 1 delvis uppfylld. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Andel uppfylld tillsyn Andel uppfylld tillsyn enligt nämn-

dens tillsynsplan-Tillsynsområdet – Livsmedel-
Tillsynsområdet – Miljöskydd-Tillsynsområdet – Hälso-
skydd-Tillsynsområdet – Alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel(%) Källa: Egen undersökning 
 

77% 70% 110% 

 Behovsinventering Andelen utförda arbetsuppgifter i för-

hållande till behovsinventering.(%) Källa: SKL, egen under-
sökning 
 

79% 80% 98,75% 

 Andel överklagade ärenden som hållit för överprövning 

Andel i (%) Källa: Egen undersökning 
 

100% 80% 125% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -2 386 -682 -503 -2 420 -34 

Kostnader/Utgifter 1 526 0 0 1 526 0 

Kostnader för arbets-
kraft 

1 211 648 692 1 255 44 

Övriga verksamhets-
kostnader 

109 99 94 133 24 

Verksamhetens net-
tokostnad 

460 65 283 494 34 

Budget beräknas att kunna hållas. Kalkning har 
ännu en utförts och statsbidrag har ej betalats ut. 
Intäkter från tillståndsprövning av tobaksförsälj-
ning och inventering av avlopp kommer under 
hösten.  

Framtiden 

Förutom den ordinarie tillsynen av objekt, kommer 
avdelningen att fortsätta arbeta för att förbättra 
avloppen inom kommunen och planerar under 

kommande år att öka tillsynen av skrotbilar då 
många klagomål inkommit gällande detta. Miljö-
samverkan Västerbotten har åter startat upp och 
avdelningen kommer att delta i nya tillsynsprojekt 
som ska tas fram gemensamt i länet. Administra-
tivt planeras att fortsätta effektivisera handlägg-
ningen genom framtagande av ytterligare rutiner 
och mallar i ärendehanteringssystemet. Under 
hösten kommer kalkningen att ske som vanligt. 
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Planering och säkerhet 

Planering och säkerhet ansvarar för att handlägga 
plan- och bygglovsärenden men även trafiksäker-
hetsfrågor. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning och tillsyn inom plan- och byggnads-
väsendet samt lämna råd och upplysningar inom 
detta ansvarsområde. Planverksamhetens upp-
drag avser bland annat att ansvara för detalj-, 
områdes- och översiktsplanering, samt även 
kommunens kartor som sker med hjälp av GIS 
(Geografiskt informationssystem). 

Miljö- och byggnämnden är Bjurholm kommuns 
trafiknämnd och beslutar om bland annat hastig-
hetsbegränsningar, förbud mot trafik med fordon 
och parkering på kommunens gator och vägar, 
genom lokala trafikföreskrifter. Föreskrifterna 
samlas i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) 
som finns tillgänglig för alla på Transportstyrel-

sens rikstäckande databas för trafikföreskrifter 
(RDT). 

Trafiknämnden företräder Bjurholms kommun vid 
remisser från Transportstyrelsen, Trafikverket, 
Länsstyrelsen m fl. Beslut och handläggning av 
ansökningar om parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade utförs på delegation av Byggnadsinspek-
tör. 

Viktiga händelser 

Ett nytt GIS (Geografiskt Information System) har 
införts under året som används som huvudsakligt 
verktyg för bygglov, planer och hantering av kart-
data. Detta har skett i samverkan med Vännäs, 
Vindeln och Nordmaling. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

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. 

Planering och säkerhets mätbara mått som ligger till grund för inriktningsmålet har ännu inte fått resultatet 
uppdaterat för 2019. Därför presenteras senast genomförda undersökning som avser helår 2018. Undersök-
ningen genomförs under hösten och kommer att redovisas till årsredovisningen 2019. 

Av de värden som är rapporterade bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 3 
mått är 2 helt uppfyllda, 1 delvis uppfylld. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Nöjdhetsenkät Medborgarnas upplevelse av kommunens: 

tillgänglighet, information, handläggningstid, tydlighet i 
lagar, bemötande och kompetens.Medelvärde samtliga 
frågor, skala 1-100.Källa: Egen undersökning 
 

100 70 142,86% 

 Bygglov Andel bygglovsärenden som handläggs inom 10 

veckor (från komplett ärende till expediering). (%)Källa: 
Egen undersökning 
 

85% 90% 94,44% 

 Andel överklagade ärenden som hållit för överprövning 

Andel i (%) Källa: Egen undersökning 
 

100% 80% 125% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Utfall 2018 Aug Utfall 2019 Aug Helårsprognos Årsavvikelse 

Total      

Intäkter/Inkomster -130 -64 -117 -117 13 

Kostnader för arbets-
kraft 

848 254 535 787 -61 

Övriga verksamhets-
kostnader 

204 150 168 218 14 

Kapitaltjänst 89 0 59 89 0 

Verksamhetens net-
tokostnad 

1 011 340 645 977 -34 

Helårsprognosen ser ut att vara i balans. Kostna-
der för arbetskraften är lägre än budget på grund 
av föräldraledighet hos personalen.  

Framtiden 

En GIS samverkan har inletts tillsammans med 
Vännäs, Vindeln och Nordmaling. Denna kommer 
att samverka om en gemensam GIS strateg som 
kommer stötta med det nya GIS systemet som har 
införts. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

    Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Differens 

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

  Not 2019 2018 2018 2019 2019 & Budget 

Verksamhetens intäkter 1 37 107 30 778 86 575 74 428 58 603 -15 825 

Verksamhetens kostnader 2 -143 196 -113 376 -254 005 -227 973 -218 629 9 344 

Gamla pensioner inkl löneskatt   -2 467 -1 994 -4 020 -3 700 -3 700 0 

Avskrivningar   -5 733 -3 500 -7 712 -8 600 -8 600 0 

Verksamhetens nettokostnader   -114 288 -88 092 -179 162 -165 845 -172 326 -6 481 

                

Skatteintäkter 3 70 680 51 975 103 755 106 129 106 020 -109 

Kommunalekonomisk utjämning 4 44 056 30 526 61 424 64 817 66 240 1 423 

Finansiella intäkter   218 300 331 150 268 118 

Finansiella kostnader   -781 -598 -1 237 -2 000 -2 006 -6 

Resultat före extraordinära poster   -116 -5 889 -14 889 3 251 -1 804 -5 055 

                

Extraordinära intäkter   0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 0 0 0 0 

Årets resultat   -116 -5 889 -14 889 3 251 -1 804 -5 055 
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Balansräkning 

      Utfall Utfall 

Belopp i tkr   Jan-Aug Jan-Dec 

    Not 2019 2018 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

  Immateriella anläggningstillgångar   1 035 1 035 

  Materiella anläggningstillgångar 5 143 178 135 633 

  Finansiella anläggningstillgångar   2 928 2 928 

Summa anläggningstillgångar   147 140 139 596 
          

Omsättningstillgångar       

  Förråd   175 175 

  Kortfristiga fordringar 6 8 320 12 206 

  Likvida medel   8 329 9 020 

Summa omsättningstillgångar   16 823 21 401 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   163 964 160 997 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

  Ingående eget kapital   37 061 51 951 

  Årets förändring   -116 -14 890 

Summa eget kapital   36 945 37 061 

          

Avsättningar       

  Avsättningar för pensioner 7 2 617 2 616 

  Övriga avsättningar   2 158 2 157 

Summa avsättningar   4 774 4 773 

          

Skulder       

  Långfristiga skulder   88 755 73 682 

  Kortfristiga skulder   33 489 45 481 

Summa skulder   122 244 119 163 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   163 964 160 997 
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Noter 

1 Verksamhetens intäkter Aug Juni   2 Verksamhetens kostnader Aug Juni 

Belopp i tkr 2019 2018   Belopp i tkr 2019 2018 

Verksamhetens intäkter, brutto 50 936 39 137   Verksamhetens kostnader, brutto -157 025 -127 735 

Interna intäkter -13 829 -8 359   Interna kostnader 13 829 8 359 

Summa verksamhetens intäk-
ter 37 107 30 778   

Summa verksamhetens kost-
nader -143 196 -119 376 

                  

3 Skatteintäkter Aug Juni   4 
Kommunalekonomisk ut-
jämning Aug Juni 

Belopp i tkr 2019 2018   Belopp i tkr 2019 2018 

Skatteintäkter 71 438 51 975           
Slutavräkning tidigare år korriger-
ing 72 -160   

Generella statsbidrag och utjäm-
ning 43 176 29 328 

Slutavräkning innevarande år -830 1   Tillskott till välfärden 880 1 198 

Summa skatteintäkter 70 680 51 816   
Summa kommunalekonomisk 
utjämning 44 056 30 526 

                  

5 
Materiella anläggningstill-
gångar Aug Juni   6 Kortfristiga fordringar Aug Juni 

Belopp i tkr 2019 2018   Belopp i tkr 2019 2018 

Mark, byggnader och tekniska 
anl 137 623 122 392   Justering slutavräkning 2018 72 -160 

Maskiner och inventarier 11 287 6 969   Prognos slutavräkning 2019 -830 1 

Avskrivning 2019 -5 733 -3 500   Kortfristiga fordringar 9 078 5 215 

Summa materiella anlägg-
ningstillgångar 143 178 125 861   Summa kortfristiga fordringar 8 320 5 056 

                  

          8 
Ställda panter och ansvars-
förbindelser Aug Dec 

7 Avsättning pensioner Aug Juni   Belopp i tkr 2019 2018 

Belopp i tkr 2019 2018           

Avsatt till pensioner exkl. ÖK-
SAP 2 078 1 425   

Borgensförbindelser helårs-
prognos     

Avsatt till pensioner ÖK-SAP 0 0   
Borgen för Castorhallen Ek. Fö-
rening 2 318 2 539 

Avsatt till förtroendevalda 28 1 038   
Borgen för Vitvattnets Utveckling 
AB 356 368 

Total 2 106 2 463   Borgen för Bjurholms Golfklubb 168 234 

Särskild löneskatt 24,26% 511 597   Summa borgensförbindelser 2 842 3 141 

Summa avsättning (inkl. sär-
skild löneskatt) 

2 617 3 060           

      
Ansvarsförbindelser helårs-
prognos     

          
Ansvarsförbindelse exkl. förtro-
endevalda 52 039 52 719 

          
Ansvarsförbindelse förtroende-
valda 0 0 

          Särskild löneskatt 24,26% 12 625 12 790 

          Summa ansvarsförbindelser 64 664 65 509 

                  

          Summa ställda panter och an-
svarsförbindelser 

67 506 68 650 
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Driftsredovisning 

 

      Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Differens 

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

        2019 2018 2018 2019 2019 & Budget 

Kommunstyrelsen             

  Politisk verksamhet -1 457 -993 -2 406 -2 500 -2 491 9 
  Gemensamma stödfunktioner             

    Administration   -3 601 -4 527 -5 578 -4 350 -3 767 583 
    Ekonomi   -3 129 -1 303 -1 879 -3 985 -4 399 -414 
    Personal   -1 827 -1 460 -2 708 -2 765 -2 634 131 

    Städ   -1 654 -1 201 -2 450 -2 550 -2 541 9 

    IT   -1 374 -1 070 -1 984 -1 840 -1 823 17 

  
Infrastruktur, skydd och affärsverk-
samh             

    Kollektivtrafik   -4 464 -3 031 -4 342 -4 470 -4 464 6 

    Affärsverksamhet   323 662 293 0 0 0 

    Gator, vägar och parker   -3 054 -1 974 -4 133 -3 800 -4 072 -272 

    Skydd   -2 230 -1 542 -3 610 -3 570 -3 421 149 
    Fastigheter   -7 735 -7 178 -11 896 -9 950 -11 114 -1 164 
  Tillväxt och utveckling             

    Arbetsmarknadsåtgärder   0 145 145 -60 0 60 
    Flyktingmottagning   1 029 1 353 -48 0 0 0 

    Personal   -92 -2 -174 -150 -141 9 
    Projekt   -1 858 1 357 -294 -397 -397 0 

    Näringsliv   675 -552 -969 -1 003 -985 18 

    Rådgivning   -31 -30 -30 -30 -31 -1 

  Justering avstämning PO     23       

S:a Kommunstyrelsen -30 478 -21 346 -42 040 -41 419 -42 280 -860 

                    

Kultur- och utbildningsnämnden             
  Politisk verksamhet -103 -66 -157 -150 -172 -22 
  Kultur ooch fritid             

    Kulturverksamhet   -536 -488 -1 417 -1 450 -908 542 

    Fritidsverksamhet   -780 -612 -1 205 -1 127 -1 019 108 

  
Förskola, fritidshem och annan ped 
ver.             

    
Gemensam förskoleverk-
samhet   -285 -697 -1 436 -400 -367 33 

 
  Förskola   -7 699 -5 468 -11 034 -11 296 -11 623 -327 

    
 

  
          Fritidshem   -1 193 -729 -1 654 -1 504 -1 745 -241 

  Skolväsendet för barn och ungdom             

    
Gemensam skolverksam-
het   -3 830 -2 370 -4 875 -5 667 -6 101 -434 

    Förskoleklass   -587 -358 -825 -846 -940 -94 

    Grundskola   -10 094 -8 810 -18 609 -15 742 -16 554 -812 
    Grundsärskola   -1 959 -1 456 -3 073 -2 000 -2 618 -618 

    Gymnasieskola   -6 493 -6 288 -12 548 -11 000 -11 873 -873 
    Gymnasiesärskola   -211 -544 -705 -325 -351 -26 
  Annan utbildning             

    Kommunal vuxenutbildning   -494 -763 -771 -756 0 756 

    Övrig utbildning   0 0 0 0 -481 -481 
  Stödfunktioner -2 142 -1 280 -2 869 -3 014 -3 288 -274 

  Justering avstämning PO     43       

S:a Kultur- och utbildningsnämnden -36 407 -29 929 -61 134 -55 277 -58 040 -2 763 

 

 



 

 BJURHOLMS KOMMUN – DELÅRSRAPPORT 2019                                  49 

 

Belopp i tkr   Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Differens 
        Jan-Aug Jan-Jun Helår Helår Helår Prognos 
        2019 2018 2018 2019 2019 & Budget 

Socialnämnden             
  Politisk verksamhet -116 -59 -112 -143 -164 -21 
  Gemensam verksamhet SOC -4 141 -2 671 -5 341 -5 800 -6 073 -273 
  Bostadsanpassning -107 -528 -802 -450 -217 233 

  
Verksamhet för myndighetsbeslut 
och öp           0 

    Särskilt boende externt -328 -579 -1 104 -250 -394 -144 
    Färdtjänst -374 -232 -658 -400 -562 -162 
    LSS   -1 297 -2 685 -4 614 -1 667 -1 953 -286 
    Administration myndighet -205 -214 -1 637 -402 -331 71 
    Knytpunkten -813 -124 -257 -466 -1 073 -607 
    Placering -1 142 -223 -299 -1 710 -1 592 118 
    Öppenvård -1 120 -845 -1 594 -720 -1 414 -694 
    Försörjningsstöd -1 440 -1 131 -1 917 -2 225 -2 166 59 
    Familjerätt/rådgivning -3 -5 -13 -30 -24 6 
    Ensamkommande flyktingbarn 1 545 -1 541 576 0 0 0 
  Vård och Omsorg (VoO)           0 
    Särskilt boende -27 551 -19 996 -42 320 -37 625 -40 488 -2 863 
    Ordinärt boende -9 536 -5 966 -14 348 -14 079 -14 265 -186 
  Justering avstämning PO             

S:a Socialnämnden -46 626 -36 799 -74 440 -65 966 -70 719 -4 752 

                    
Miljö- och byggnämnden             
  Politisk verksamhet -62 -59 -114 -99 -99 0 
  Planering och säkerhet             
    Bygg   -179 21 -259 -388 -352 36 
    Plan   -443 -303 -545 -623 -625 -2 
    Trafiksäkerhet 0 0 -1 -1 0 1 
  Miljö- och hälsoskydd -283 15 -498 -460 -494 -34 
  Justering avstämning PO     2       

S:a Miljö- och byggnämnden -968 -327 -1 415 -1 571 -1 571 1 

                    
                    

Medel till kommunstyrelsens förfogande 0 0 0  -1 900 0 1 900 
Gamla pensioner inkl löneskatt -2 467 -1 994  -4 020 -3 700 -3 700 0 
Kapitaltjänst   8 391 5 798  11 596 12 587 12 587 0 
Avskrivningar   -5 733 -3 500  -7 712 -8 600 -8 600 0 

Verksamhetens nettokostnader -114 288 -88 092 -179 165 -165 845 -172 326 -6 481 

                    
Skatteintäkter   70 680 51 975  103 755 106 129 106 020 -109 
                    
Kommunalekonomisk utjämning 44 056 30 526  61 424 64 817 66 240 1 423 
                    
Finansiella intäkter 218 300  331 150 268 118 
                    
Finansiella kostnader -781 -598  -1 235 -2 000 -2 006 -6 

Årets resultat-                
Förändring av eget kapital -116 -5 889  -14 889 3 251 -1 804 -5 055 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

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 anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodiseringar av inkoms-

ter och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till post i resultaträkning. Som jämförel-

sestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1 mnkr. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enligt med rekom-

mendation RKR 4.2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2015 upp som en förutbetald intäkt och redovisas 

bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa 

så att de reducerade det bokförda värdet. 

Personalkostnader 

Outtagen semester och ej kompenserad övertid har bokförts som kortfristig skuld. Årets förändring har be-

lastat verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Lön till personal som får lön i efterskott (timanställd per-

sonal) har bokförts enligt bokföringsmässiga grunder som innebär att januari månads lön 2018 för denna 

grupp har bokförts som kostnad i december 2017. 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, nyintjänade pension m.m. har belastat verksamheterna som ett pre-

liminärt personalomkostnadspålägg.  För anställda och kommunalråd har 39 % använts och för övriga förtro-

endevalda 32,5%. I bokslutet sker en justering av påslaget på nämndsnivå efter verkligt utfall. 

Avskrivningar  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-

skrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 

emellertid inga avskrivningar. 

Komponentredovisning 

2013 utgav RKR en rekommendation (nr 11.4) med ett explicit krav på komponentredovisning. Under våren 

2014 utgav RKR ett yttrande där vissa förtydliganden om hur en successiv anpassning till rekommendatio-

nen kan gå till. 

Sedan 2014 har kommunen arbetat med att anpassa redovisningen till denna rekommendation. Metoden 

innebär att större och väsentliga investeringar ska delas upp i ett antal delkomponenter med varierande av-

skrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga avskriv-

ningsmetoder för hela anläggningstillgången. 

Komponentredovisning har tillämpats på nya anläggningstillgångar sedan 2014 och arbetet med att övergå 

till komponentredovisning för tidigare års anläggningstillgångar pågår.  
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Hanteringen av en eventuell differens som uppstår vid övergång till komponentredovisning hanteras genom 

att det faktiska redovisade värdet fram till övergången kvarstår. Det återstående redovisade värdet avskrivs i 

takt med de nya komponenternas kvarvarande nyttjandeperiod. 

 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas i kommunen: 3, 5, 25, 33, 50 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning 

enligt följande: 

Komponent Avskrivningstid 

Stomme och grund 70 år 

Stomkompl/innerväggar 50 år 

Värme, sanitet (VS) 50 år 

Fasad 50 år 

Markanläggningar 50 år 

El, byte elsystem 40 år 

Yttertak 40 år 

Fönster, dörrar 35 år 

Ventilation 25 år 

El, t ex mv, armaturer 20 år 

Vägbeläggningar 20 år 

Markinventarier 20 år 

Fordon – större 20 år 

Inre ytskikt och vitvaror 15 år 

Maskiner och utrustning 15 år 

Fordon – mindre 10 år 

Möbler och inredning 10 år 

Restpost 10 år 

Systemlicenser, Programvaror 5 år 

Datorer 5 år 

Inventarier 5 år 

Läsplattor 3 år 

 

Avskrivning sker från och med det år investeringen tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 

satts till ett halvt prisbasbelopp. 

Pensioner 

Pensionsskulden per 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen på balansräkningen. 

Nyintjänade pensionsförmåner fr.o.m. 1998 ingår i verksamhetskostnaderna och redovisas som en avsätt-

ning i balansräkningen. I balansräkningen har den del av pensionskostnaden som kan hänföras till det indi-

viduella valet klassificeras som upplupna kostnader under kortfristiga skulder. Kostnaden för beräknad löne-

skatt har inräknats. Utbetalda (gamla) pensioner inkl löneskatt har från och med 2014 redovisats på egen 

verksamhet och inte belastat övriga verksamheter. 
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Nettoinvesteringar 

Belopp i tkr     Utfall   Totalt   Budget   Diff mot 

    Ingående   Jan-Aug   utfall   Helår   budget 

Nr Projekt balans   2019   2019   2019   2019 

25 Fast åtg simhallen 0   0   0   415   415 

27 Brandbil 0   3 337   3 337   3 150   -187 

30 Ombyggnad gator 0   1 120   1 120   1 000   -120 

32 Bredband OSN 0   286   286   340   54 

35 Sladd elljusspår 0   44   44   50   6 

36 Pistmaskingarage 0   0   0   100   100 

37 Kartprogram GIS 0   0   0   400   400 

40 Castorskola INV och upprustn. 0   55   55   550   495 

41 IKT (Castorskolan) 0   146   146   350   204 

42 Fast åtg förskolor 0   0   0   300   300 

50 Inventarier ÄO 0   52   52   250   198 

53 Fast åtg Älvgården 0   0   0   700   700 

60 Vattenv/Reningsv/Reservva  0   270   270   750   480 

61 Renhållning 0   0   0   300   300 

64 Verktyget 3 ÅVC 0   113   113   1 300   1 187 

65 Förråd vattenverk 0   0   0   450   450 

70 Inventarier kommunhus 22   56   78   200   122 

71 Maskiner och inventarier 0   41   41   100   59 

72 Datagruppen 389   112   501   600   99 

73 Fastighetsförvaltning inves. 0   6 336   6 336   5 000   -1 336 

74 Kommunförråd Verktyget 3 0   0   0   2 100   2 100 

75 Nytt äldreboende 0   81   81   3 000   2 919 

76 Fast åtg kommunhus 0   0   0   700   700 

77 Fast åtg yttertak 0   0   0   135   135 

81 Bostäder: Investeringsplan 0   1 468   1 468   2 500   1 032 

84 Mopptvättmaskin o redskap 0   100   100   100   0 

85 Uppförande bostadshus 0   0   0   10 000   10 000 

  Totaler 411   13 615   14 026   34 840   20 586 
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Revisionsberättelse 


