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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande 

2019 har varit ett år med många förändringar på många plan inom kommunens verksamheter. 

Redan under 2018 valde vi att söka ett riktat statsbidrag till Näringslivet från Tillväxtverket på sammanlagt 

5,78 miljoner. Detta har gjort det möjligt att satsa på framtagande av bl a nya deltaljplaner, nytt industriområ-

de och möjlighet att bedriva restaurang och logi i centrala Bjurholm. 

Arbetet med att ta fram underlag till ett nytt äldrecenter och förskola har under året fortskridigt enligt planerna 

och kommunen har bl. a tillsammans med PRO och SPF varit på studiebesök på liknande verksamhet i 

Umeå. 

Befolkningen har minskat från 2450 till 2408 personer, vilket är en minskning med 42 personer. Det är en 

befolkningsminskning som är betydligt större än vi räknat med. Glädjande är att 28 barn fötts under 2019 i 

kommunen. Unga är den grupp som ökar mest i vår kommun vilket bådar gott inför framtiden.  

Att var insatt och kunnig i lagar, regler och ekonomi är viktigt när vi politiker ska ta beslut. Utbildning för våra 

politiker i samband med kommunfullmäktige startade i december och kommer att fortsätta under hela 2020. 

Under året har vi tagit över Umeåregionens växel och därmed säkrat att 7 arbetstillfällen stannat kvar i kom-

munen. Växeln har tidigare drivits av företaget Bemannia. 

Budgeten och ekonomin har varit en central fråga under hela året vilket resulterat i förändringar som kommer 

att ge resultat i framtiden. 

Redan under 2018 togs beslut om ekonomisk månadsuppföljning digitalt via Stratsys, vilket gör att vi politiker 

varje månad får en ännu tydligare och säkrare ekonomisk uppföljning.  

Vi beslutade om att tidigarelägga beslut om budget för 2020. Vilket innebar att vi vid fullmäktige i juni före-

slog att besluta kommande års budget i oktober. Därmed fick nämnderna mer tid för att ställa om inom verk-

samheterna utifrån de ramar man fick inför 2020 års budget. 

Under sommaren 2019 fick vi erbjudandet om att delta i SKRs projekt ”Budget med prislapp”. Bjurholms 

kommun gick med och därmed blir budgetprocessen förändrad inför 2021. I projektet jämförs kommunens 

kostnader inom verksamheterna med liknande kommuner och därefter beräknas ”prislappar” på verksamhe-

terna fram. Detta kommer att ligga som underlag för de ekonomiska ramar som kommer att tas för 2021. 

Beslut om budget för 2021 kommer att tas redan i juni 2020. 

I budgeten för 2019 räknade vi på ett plusresultat på 3,25 miljoner. Vi nådde inte riktigt fram men vi gjorde ett 

reslutat på plus 1,88 miljoner, vilket är oerhört bra. Detta beror mycket på att alla, både inom verksamheter-

na men även politiker jobbat med ekonomin och mot en ekonomi i balans. 

Jag vill avsluta med att framföra ett hjärtligt tack till alla kommunanställda och kommuninvånare som med-

verkat till kommunens positiva ekonomiska resultat. 

Vi ser nu framåt och fortsätter att arbeta för att ytterligare stärka upp ekonomin samt att utveckla Bjurholms 

kommun inför framtiden! 

 
Christina Lidström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Hur används pengarna i kommunen? 

 

 

Kommunens intäkter 2019        Kommunens kostnader 2019 

 

 

Så användes varje ”hundring” som kommunen 
fick in i intäkter under 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Skattesats 2 018 2 019 

Kommunen 23,15 23,15 

Landstinget 10,80 11,30 

Kyrkan 1,60 1,26 

Summa 35,55 35,71 

Politisk verksamhet 1,62 kr 

Infrastruktur, skydd 
m.m. 

12,54 kr 

Fritid och kultur 1,37 kr 

Särskilt riktade 
insatser 

0,08 kr 

Affärsverksamhet 1,76 kr 

Gemensam admi-
nistrativ verksamhet 

8,53 kr 

Barnomsorg 7,56 kr 

Grundskola 17,76 kr 

Gymnasieskola 9,09 kr 

Vuxenutbildning 
(inkl. sfi) 

0,65 kr 

Administration 
äldre- och handi-
kappomsorg 

3,66 kr 

Särskilt boende 24,43 kr 

Stöd i ordinärt bo-
ende 

9,50 kr 

LSS 0,01 kr 

Individ- och familje-
omsorg 

1,42 kr 

Summa 100 kr 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Bjurholms Kommun visar ett resultat på 1.8 mkr 
för verksamhetsåret 2019. Kommunen har inte 
nått upp till det budgeterade resultatet om 3.2 mkr 
trots beslut om besparingar. Effekten av bespa-
ringarna hade genomslagskraft i senare delen av 
året och kommer att fortsätta ge resultat under 
2020. Dock är det en, i Bjurholms mått en stor 
förbättring av resultatet jämfört med 2017 och 
2018 då kommunen gick med stora underskott, se 
tabell nedan. Under 2019 tappade kommunen 
från 2 450 innevånare till 2 408. 

Socialnämnden har fattat politiska beslut om lägre 

bemanning på kommunens särskilda boenden 
och att minska på administrativ personal inom 
äldreomsorgen. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade att 
lägga ner en förskoleavdelning i en av byarna 
utanför Bjurholm och centralisera förskolan. Även 
ett tillagningskök på en av förskolorna har stängts 
och maten levereras från Castorköket. 

Inom Kommunstyrelsens verksamheter har ett 
samverkansavtal upprättats med Vännäs kommun 
om teknisk förvaltning och tjänster som blivit av-
slutade har ej tillsatts. 

  2 019 2 018 2 017 2 016 2 015 

Kommunal skattesats 23,15 23,15 23,15 23,15 23,10 

Verksamhetens intäk-
ter 

60 643 61 090 71 424 88 499 54 469 

Verksamhetens kost-
nader 

-223 170 -232 541 -164 792 -134 305 -144 075 

Årets resultat 1 881 -14 890 -2 463 23 097 5 868 

Soliditet 38 943 37 060 51 950 54 413 31 316 

Soliditet inklusive 
totala pensionsförplik-
telser 

-25 678 -28 449 -15 425 -14 660 -40 731 

Investeringar (netto) -17 996 -18 329 6 976 10 209 12 449 

Självfinansieringsgrad 17 100 100 100 100 

Långfristig låneskuld 87 386 73 682 75 693 76 351 77 035 

Antal anställda 284 292 286 272 219 
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Den kommunala koncernen 

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

I Sverige går vi ekonomiskt sett långsamt men 
stadigt mot sämre tider. Den globala handeln 
avmattas som påverkar svensk export. Detta leder 
till en lågkonjunktur som ger en lägre ökning av 
kommunernas intäkter. Med en väntad lågkon-
junktur och svagare ekonomisk ställning arbetar 
kommunen med att hitta samordnings- och syner-
gieffekter för att nå effektivisering och ekonomi i 
balans.  

2012 hade Bjurholms Kommun ett innevånarantal 
på 2 421 och fram till 2016 ökade innevånaranta-
let till 2 454. Under 2017 och 2018 började inne-
vånarantalet i kommunen att sjunka med enstaka 
innevånare per år fram till 2019. Under 2019 tap-
pade kommunen från 2 450 innevånare till 2 408. 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark 
under ett antal år, men nu finns det många tecken 
på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. 
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 som inom skolvärlden. Bjur-
holms Kommun har haft en arbetslöshet på 8,1 %.  
Trots detta så är det svårt att rekrytera arbetskraft 
inom både skola och socialförvaltning. Det förvän-
tas höga pensionsavgångar in om socialförvalt-
ningen samtidigt som personer 7-15 år förväntas 
öka inom de närmsta 5 åren. 

I kommunens ambition att bli effektivare och stär-
ka ekonomin, har Bjurholms kommun under 2019 
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. Den tekniska förvaltningen 
minskar därmed sin kostnad med ca 50% på års-
basis. 

I oktober tog Bjurholms kommun över beman-
ningen av Umeåregionens växel. Det innebär att 
kommunen är arbetsgivare för befintlig personal 
för fortsatt leverans av växelfunktion för hela 

Umeåregionen utom Örnsköldsvik. Detta genere-
rar anställning för 7 personer. Verksamheten har 
en nollbudget. 

För att effektivisera och öka tillgängligheten för 
medborgare har Kommunen infört e-tjänster som 
innebär att kommunen byter ut blanketter mot 
tjänster som man kan sända in digitalt direkt via 
hemsidan. Sedan via "mina sidor" kan medborga-
re/företagare följa sina inskickade ärenden. Även 
införandet av reception syftar till att främja till-
gängligheten gentemot medborgarna och effekti-
visera arbetstiden för administrationen. 

Åldrande byggnader utformade för behovet som 
fanns vid uppförandet medför en försämrad ar-
betsmiljö för medarbetare i verksamheterna, samt 
höga kostnader för personal och underhåll av 
fastigheterna. För att möta det långsiktiga behovet 
fortsätter arbetet med projektet Diamanten som är 
ett äldrecenter kombinerat med förskola och stor-
kök. Syftet är att sammanställa behov och öns-
kemål för att utifrån detta få ett underlag som 
siktar på samordningsvinster samt god ekonomi 
för både verksamhetsdrift och fastighetsdrift. 

Socialnämnden fattade beslut under året om att 
sänka personaltätheten på kommunens Särskilda 
boenden och minskad administration under soci-
alnämnden. Detta ger en sänkt kostnad med 
2 205 000 kr per år. 

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om 
besparingsåtgärder under året som medfört mins-
kad personaltäthet inom flera områden vilket ger 
en besparing på 800 000. 

Pensionsförpliktelser. 
Pensionsåtagandet för kommunen uppgår 2019 
till 66 984 tkr. Pensionsförpliktelserna redovisas i 
en så kallad blandmodell, där pensioner intjänade 
före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse uppgår 2019 till 
64 621 tkr. 

Pensionsförpliktelser 

 2 019 2 018 2 017 

Avsättning (inkl särskild löneskatt) för 
pensioner 

2 327 2 615 3 080 

Ansvarsförbindelse (inkl särskild löne-
skatt) före 1998 

64 621 65 509 67 375 

Totala pensionförpliktelser 66 948 68 124 70 455 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa återlånat i verksamheten 66 948 68 124 70 455 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktel-
ser viktiga att beakta eftersom skulden ska finan-
sieras de kommande 50 åren. Kommunen har 

ingen särskild pensionsstiftelse eller liknande 
lösning för att kunna betala ut framtida pensioner. 
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Väsentliga risker 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Kompetensförsörjning 

Brist inom vissa yrkes-
kategorier i hela landet 

medför brist på nödvän-
dig kompetens inom 

hela kommunen men 
mest drabbar är äldre-

omsorg och skola. 

Kommunen i helhet. 

Ökade krav på kom-
munen som attraktiv 
arbetsgivare och en 
attraktiv kommun att 

bo och verka i . 

Verksamhetsrisk    

Åldrande fastigheter 
Åldrande byggnader 

med eftersatt underhåll. 
Samtliga verksamheter 

inom kommunen. 

Framtagande av  

underhållsplan för 
kommunens  

fastigheter. 

    

    

    

    

    

    

  

Kommunen ser brist på kompetensförsörjningen 

som en riskfaktor. Inom de tio närmaste åren har 

äldreomsorgen stora pensionsavgångar som måste 

tillsättas. Även inom skolverksamheterna så är det 

svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.  

 

Det finns en del åldrande fastigheter inom kom-

munens verksamheter med eftersatt underhåll som 

kommer att måsta ses över och som troligtvis 

kommer att kräva större renoveringar. Det kom-

mer under 2020 påbörjas att ta fram underhålls-

planer för samtliga verksamheter. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

  

Omstruktureringar 
Kommunen har ingått i ett samverkansavtal med 
Vännäs kommun när det gäller teknisk förvaltning. 
Samverkansavtalet med Vännäs Kommun mins-
kar kostnaden för teknisk förvaltning med 50% per 
år, då avtalet säger 300 tkr och tidigare hade 
kommunen en heltidsresurs för ca 600 tkr. 

Kommunen har även tagit över drift- och underhåll 
av kommunens idrottsplatser, skidspår och is-
hockeyplan som tidigare var utlagd på extern drift. 
Där förväntas en minskad kostnad för utförandet 
samtidigt som kommunen har lättare att kvalitets-
säkra kompetensen genom att egna resurser utför 
detta. Bjurholms Kommun kan således erbjuda en 
flexiblare service till de som utnyttjar anläggning-
arna till en lägre kostnad än tidigare. 

Bjurholms Kommun har under sista halvåret 2019 
infört ett anläggningsregister. I denna process 
bröts markvärdena ut. 

Nya verksamheter 
I oktober tog Bjurholms kommun över Umeåregi-
onens växel, där kommunen går in som som ar-
betsgivare för befintlig personal för fortsatt leve-

rans av växelfunktion för hela Umeåregionen 
utom Örnsköldsvik. Detta genererar anställning för 
7 personer. Verksamheten är nollbudgeterad så 
intäkterna skall täcka de kostnader kommunen 
har. 

Nedläggningar 
Under 2019 lades en förskoleavdelning utanför 
centralorten ned och all förskoleverksamhet i 
kommunal regi centraliserades. Besparingen 2019 
blev 160 tkr. 
Under 2019 lade kommunen ned "Backens stöd-
team" en dygnet runt verksamhet, och öppen-
vårdsverksamheten Knytpunkten öppnades. Det 
genererade ingen ekonomisk effekt under 2019. 

Försäljning 
Fastigheten Torparen 3 sålde till det bokförda 
värdet. 

Större investeringar 
Den största enskilda investeringen som kommu-
nen gjorde under 2019 var att investera i en ny 
brandbil för 3,3 mkr. 
Investeringsplanen för fastigheter uppgick till 
9 350 tkr och hade ett utfall på 7 249 tkr 2019. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. 

Ansvarsstruktur 

Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och 
styr kommunens nämnder genom att fastställa 
mål, reglementen och budget, för var och en av 
nämnderna. Kommunfullmäktige kan under lö-
pande budgetår omdisponera medel mellan 
nämnder. Kommunfullmäktige ska delges uppfölj-
ningar av budget och mål. Det ska ske genom 
delårsbokslut samt ett årsbokslut. 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämn-
den och ansvarar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska be-
gära in den uppföljning för ekonomi och verksam-
het som den finner nödvändig för att ha kontroll 
över utvecklingen. Om beslutade inriktningsmål 
inte uppnås ska kommunstyrelsen föreslå Kom-
munfullmäktige åtgärder för att komma tillrätta 
med obalansen i förekommande fall. Kommunsty-
relsen ska se till att fastställda reglementen för 
ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom 
alla verksamhetsområden. 

Nämndens ansvar 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med av kommunfullmäktige fastställda 
mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och 
regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att 
verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäk-
tige fastställda budgetramen. Nämnden är skyldig 
att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en pro-
gnos underskott ska nämnden via verksamheter-
na erhålla en handlingsplan. Handlingsplanen ska 
tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar samt 
dess konsekvenser och redovisas för kommunsty-
relsen. Om nämnden bedömer att den av kom-
munfullmäktige beslutade budget är otillräcklig för 
att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i för-
sta hand vidta åtgärder för att omdisponera till-
gängliga resurser inom gällande budgetram. I 
andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige 
aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning 
för verksamheten. Varje utökning av budget ska 
vara finansierad. Nämnden ska rapportera till 
kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen 
fastställd plan för uppföljning eller när kommunsty-
relsen finner anledning att inhämta ytterligare 
information om verksamhet och ekonomisk ställ-
ning. 

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

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

Målstyrningsprocessen 
Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-17  mål-
styrningsdokument för perioden 2019-2023 avse-
ende kommunens verksamhetsmässiga och eko-
nomiska styrning. 

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

Utifrån vision med grundläggande principer och 
gemensamma målområden beslutar fullmäktige 
om inriktningsmål som berör samtliga styrelse och 

nämnders verksamheter. Respektive styrelse och 
nämnd beslutar om inriktningsmål för sin egen 
styrelse/nämnd. Inriktningsmålen ska ange viljein-
riktning, vara långsiktiga samt brytas ned i mått för 
mätbarhet över tid. De fastställs årligen i samband 
med budgetprocessen och dokumenteras i bud-
getplan. Medel anvisas till verksamheterna utifrån 
inriktningsmål med tillhörande mått och därmed 
har ramverket för styrning av det verksamhets-
mässiga resultatet fastställts. 

Verksamheterna ansvarar för hur inriktningsmålen 
ska verkställas. Det sker genom arbete med verk-
samhetsmål och aktiviteter som gör det möjligt att 
följa upp, analysera resultatet och föreslå åtgär-
der. De mätbara måtten bygger på olika under-
sökningar som görs av SCB, statistiska centralby-
rån, KKiK, Kommunernas Kvalitet i Korthet, med-
borgarundersökningar samt egna undersökningar. 

 

 

Styrdokument

I Bjurholms Kommun finns ett antal av Kommunfullmäktige beslutade styrdokument. Dessa syftar till att för-
tydliga den politiska viljan och säkerställa att verkställigheten genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Styr-
dokumenten är publicerade på kommunens hemsida. Exempel på styrdokument som används för styrning 
och uppföljning: 
Finanspolicy 
Målstyrningsprocess - ekonomisk styrning 
Målstyrningsprocess - verksamhetsmässig styrning 
Kommunikationspolicy 
Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente 
Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar 

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

 

.                                 
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Under 2019 gjordes avsteg från tidsplanen. Kommunfullmäktige fattade beslut om nämnds ramar i oktober 
för att ge verksamheterna bättre förutsättningar att jobba med detaljbudget. 

  

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

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har i dokumentet "Målstyr-
ningsprocess - ekonomisk styrning" beslutat om 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning. 
Nedan följer en avstämning och utvärdering av 
god ekonomisk hushållning i Bjurholms Kommun. 

I dokumentet ”Målstyrningsprocess - ekonomisk 
styrning” har kommunen antagit fyra mål för att nå 
en god ekonomisk hushållning. Resultatet för året, 
som presenteras i den finansiella analysen, sum-
meras i följande diagram för att kunna ställas mot 
de uppsatta målen. 

Finansiella mål Uppfyllt 

Resultatet ska innehålla en beräknad resultatnivå på 
minst 1-2 % av skatter och bidrag 

Ja. 1,09% 

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

Delvis. Den utvecklades negativt 2018 men har 2019 
utvecklats positivt. 

Amorteringar av låneskulden ska ske med minst 1% varje 
år 

Ja. 1,26 % 

Likviditeten bör inte understiga 0,5 Nej. 0,41 

Resultatet är 1.09 % av skatter och bidrag, amor-
tering har skett med 1,26% under året vilket gör 
att dessa mål är uppnådda. Likviditeten 2019 är 
0,41 vilket innebär att Bjurholms Kommun inte når 
ett av de finansiella målen. Då soliditeten vänt och 
börjat utvecklats positivt under 2019 anses målet 

som delvis uppnått. 

Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges målom-
råden 
Nedan följer en summering av måluppfyllelse i % 
inom vart målområde. Mer utförlig måluppfyllelse 
visas i avsnittet "Kommunens Verksamheter". 

Målområde Måluppfyllelse % 

Medborgare 48 % 

Miljö 57 % 

Jämställdhet och jämlikhet 30 % 

Årets resultat 

Årets resultat 2 019 2 018 2 017 

Årets resultat, tkr 1 882 -14 890 -2 493 

Jämförelsestörande post, tkr 0 0 0 

Årets resultat exkl jämförelsestö-
rande post, tkr 

1 882 -14 890 -2 493 

Årets resultat i relation till skattein-
täkter och statsbidrag, % 

1,09 -9,01 -1,52 

Årets resultat exkl jämförelsestö-
rande post i relation till skatteintäk-
ter och statsbidrag, % 

1,09 -9,01 -1,52 

Årets resultat är 1 882 tkr vilket motsvarar 1,09% 
av skatteintäkter och bidrag. Samma resultatmått 
för 2018 var -14 890 tkr vilket motsvarar -9,01%. 
Resultatförbättringen kan förklaras i att Kommun-
styrelsen gör ett överskott. De närmaste åren 
kommer troligen att bli än mer svåra för kommu-

nen, då Bjurholms Kommun likt många andra 
kommuner, står inför utmaningar så som ökade 
behov och investeringsbehov med tanke på kom-
munens demografi. Kommunen har även ett un-
derskott att återställa under de två kommande 
åren. 
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Nettokostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag 
En grundläggande förutsättning för att uppnå ba-
lanskravet och hålla en god ekonomisk hushåll-
ning är att balansen mellan de löpande intäkterna 
och kostnaderna är god. Ett mått på detta balans-
krav kan visas genom nettokostnadsandel, som 
innebär att att samtliga löpande kostnader inklusi-
ve finansnetto relateras till skatteintäkterna. 

En nettokostnads andel under 100 % innebär en 
positiv balans mellan löpande kostnader och in-
täkter. En generell nivå på 97-98 % beaktas som 
en god ekonomisk hushållning där de flesta kom-
muner klarar av att finansiera sina nödvändiga 
investeringar. 

Nettokostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag 

Procent 2 019 2 018 2 017 

Verksamhetens intäkter och kost-
nader (Netto) 

94,2 103,8 96,4 

Avskrivningar 4,2 4,7 4,3 

Nettokostnadsandel före finansnetto 98,4 108,5 100,7 

Finansnetto 0,6 0,5 0,9 

Nettokostnadsandel efter finansnet-
to 

98,9 109,0 101,5 

Jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsandel 98,9 109,0 101,5 

2019 har kommunen totalt redovisat en nettokost-
nadsandel på 98.9 %. Det är en förbättring med 
5,2 procentenheter jämfört med 2018. Avskriv-

ningarna tog i anspråk 4.2 % vilket är en minsk-
ning med 0,5 procentenheter. Finansnettot har 
ökat med 0,1 procentenhet jämfört med 2018. 

 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. En högre soliditet 

ger en starkare finansiell handlingskraft hos kom-
munen. 

Soliditet inkl pensionsåtagande    

 2 019 2 018 2 017 

Soliditet, % -15,6 -17,7 -8,9 

Eget kapital, tkr -25 678 -28 449 -15 425 

varav pensionsåtagande 64 621 65 509 67 375 

Efter att soliditeten under en längre period utveck-
lats positivt sjönk soliditeten 2018 till -17,7 %, 
under 2019 har den stärkts igen med 2,1 procent-
enheter till -15,5. Pensionsåtagandet minskar 
successivt med åren med kommunens avsätt-

ningar och det innebär att det egna kapitalet 
stärks på sikt och kommer inte längre vara nega-
tivt, detta under förutsättning att kommunen inte 
redovisar underskott på sikt. 

Soliditet 2 019 2 018 2 017 

Soliditet, % 23,6 23,0 30,1 

Eget kapital, tkr 38 943 37 061 51 951 
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Likviditet 
Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100%. 

Likviditet 2 019 2 018 2 017 

Kassalikviditet, % 41 47 108 

Rörelsekapital, tkr -21 266 -24 080 3 484 

varav semesterlöneskuld -5 481 -5 481 -5 571 

Efter att ha haft ett par år med likviditet över 100 
så har likviditeten sjunkit till under 50 %. Det inne-
bär att kommunen inte har förmågan att betala av 
50% av sina kortfristiga skulder med omedelbar 

verkan. Ett av kommunens finansiella mål är att 
likviditeten inte ska understiga 50%, kommunen 
uppnår inte det målet 2019. 

 

Budgetföljsamhet 
Budgetföljsamhet visar hur nämnderna har följt sin 
angivna budget. Det visas i budgetavvikelse, avvi-
kelserna bör vara så nära noll som möjligt. Ett 
positivt värde visar att nämnden/styrelse förbrukat 

mindre medel än de blivit tilldelade av Kommun-
fullmäktige. Finansiering av kommunens verk-
samheter ska i huvudsak finansieras av skattein-
täkter och statsbidrag. 

Budgetavvikelse helår tkr 

 2 019 2 018 2 017 

Kommunstyrelsen inkl KF 3 792 -2 151 61 

Kultur- och utbildningsnämnden -6 577 -6 496 -3 562 

Socialnämnden -1 149 -8 876 -2 368 

Miljö- och byggnämnden -23 415 427 

Avvikelse nämnder -3 957 -17 108 -5 442 

Den sammanlagda budgetavvikelsen för 2019 är 
3 957 tkr högre än budgeterat. De höga kostna-
derna finns bland annat inom skolan, där Kultur- 
och utbildningsnämnden redovisar ett underskott 
om 6 577 tkr. Det är framförallt gymnasieverk-
samheten med underskott på 3 296 tkr, grundsär-
skolans underskott på 1 365 och Fritidshemmets 
underskott om 509 tkr som orsakar det stora un-
derskottet på Kultur- och utbildningsnämnden. 
Men även inom äldreomsorg och verksamheten 

för myndighetsutövande har ökade kostnader och 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 
1 149 tkr. Det är äldreomsorgens särskilda boen-
de som gör det största underskottet med under-
skott om 1 946 tkr, men även Knytpunkten och 
Öppenvård har underskott på över 500 tkr. 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 
3 792 tkr. Överskotten finns till största del inom 
affärsverksamheterna. 

Pensionsskuld 
Den del av pensionsåtagandet som utgör an-
svarsförbindelsen är ofinansierad då den återfinns 
utanför balansräkningen. Kommunen har ingen 
särskild pensionsstiftelse eller liknande lösning för 

att kunna betala ut framtida pensioner. Kostna-
derna belastar kommunen då de uppstår, vilket 
leder till att verksamheternas resultat påverkas.

 

Pensionsförpliktelser 

 2 019 2 018 2 017 

Avsättning (inkl särskild löneskatt) 
för pensioner 

2 327 2 615 3 080 

Ansvarsförbindelse (inkl särskild 
löneskatt) före 1998 

64 621 65 509 67 375 

Totala pensionsförpliktelser 66 948 68 124 70 455 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa återlånat i verksamheten 66 948 68 124 70 455 
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De kommande 50 åren skall pensionsförpliktel-
serna finansieras och är därav viktiga att beakta. 
Kommunen skulle behöva se över och säkra 
kommande pensionsutbetalningar. Kommunens 
totala pensionsavsättning under 2019 uppgick till 

66 948 tkr. Av dessa  redovisas 2 327 i balans-
räkningen som en avsättning. 64 621 tkr ligger 
utanför balansräkningen som en ansvarsförbin-
delse. Ansvarsförbindelsen avser pensioner som 
är intjänade före 1998. 

 

Låneskuld 
Ett av kommunens långsiktiga mål för god eko-
nomisk hushållning är att amortering av låneskul-

den ska göras med minst 1 %.

 

Låneskuld 2 019 2 018 2 017 

Låneskuld, tkr 87 000 73 900 74 700 

Nya lån 0 0 0 

Amortering -1 100 -1 100 -800 

% av låneskuld 1,26 % 1,08 % 1,07 % 

Total låneskuld 85 900 72 800 73 900 

Amorteringen har skett med 1 100 tkr under året, 
det motsvarar 1.26 %, vilket gör att amorterings-

målet är uppfyllt. 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden 

 2 019 2 018 2 017 

Borgen, tkr 2 672 3 141 3 440 

varav    

Bjurholms golfklubb 0 234 300 

Vitvattnet utv. AB 353 368 380 

Castorhallen Ek. för 2 319 2 539 2 760 

Bjurholms Kommun är borgensman för 2 borgenä-
rer, jämfört med tre förra året. Borgensåtagandet 

har minskat med 220 tkr i takt med att borgenä-
rernas skulder sjunkit. 

 

Slutsatser 
Bjurholms Kommun visar ett positivt resultat på 
1882 tkr för verksamhetsåret 2019. Kommunen 
har inte nått upp till det budgeterade resultatet om 
3 251 tkr trots beslut om besparingar. Effekten av 
besparingarna hade genomslagskraft i senare 
delen av året och kommer att fortsätta ge resultat 
under 2020. Dock är det en, i Bjurholms mått en 
stor förbättring av resultatet jämfört med 2017 och 
2018 då kommunen gick med stora underskott. 
Kommunen kommer även behöva en plan för att 

stärka likviditeten för att därmed nå de ekonomis-
ka målen. Under 2019 tappade kommunen, från 
2 450 innevånare till 2 408 vid mätning per den 
sista december. Kommunen kommer även i fort-
sättningen ha ekonomiska utmaningar att nå de 
ekonomiska målen med högre kostnader för verk-
samheterna och minskat antal innevånare. Dess-
utom har kommunen fortfarande underskott från 
tidigare år att återställa som kommer att påverka 
ekonomin de två kommande åren. 
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Balanskravsresultat 

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommu-
nen måste uppfylla enligt kommunallagen. Ba-
lanskravet innebär i korthet att kommunen ska 
besluta om en budget där intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativ i 
bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott inom 

de tre kommande åren. Det finns ett undantag 
från principen. Kommunfullmäktige kan med hän-
visning till synnerliga skäl besluta om att inte åter-
ställ hela eller delar av ett underskott. Dessa ska 
tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i års-
redovisningen. 

Balanskravsutredning tkr  

 2 019 2 018 2 017 

Årets resultat 1 881 -14 890 -2 463 

Realisationsvinster -48 -57 -2 461 

Realisationsförluster 0 0 1 008 

Årets resultat efter balanskravsjuster-
ing 

1 833 -14 947 -3 916 

Reservering av medel till resultatut-
jämnings- reserv 

0 0 0 

Användning av medel från resultatut-
jämnings- reserv 

0 0 0 

Balanskravsresultat 1 833 -14 947 -3 916 

Bjurholms Kommun har under 2017 och 2018 haft negativt resultat. Detta har beaktats i budget och kommu-
nen beräknar att det ska vara återställa det under de kommande två åren, 2020 och 2021. För att återställa 
det negativa resultatet gör kommunen flera stora besparingar som beskrivits i tidigare avsnitt. 

 

Kommunen förfogar över en Resultatutjämningsreserv (RUR). 

Reservering till resultatutjämningsreserven RUR, tkr  

 2 019 2 018 

Justerat resultat enligt balanskravet 1 833 1 833 

2 % av skatteintäkter och statsbidrag -3 451 -3 451 

Möjligt att reservera till resultatutjämningsreser-
ven 

0 0 

Reservering till resultatutjämningsreserven 0 0 

Ingående balans från tidgare år 8 040 8 040 

Användning från resultatutj. reserv 0 0 

Utgående balans resultatutj. reserv 8 040 8 040 

Medel från RUR kan användas om följande två kriterier är uppfyllda: 
1. Utvecklingen av årets skatteunderlag i riket ska understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 
åren (enligt SKL:s beräkningar) 
2. Balanskravsresultatet är negativt. 
Då inget av dessa kriterier uppfylls 2019 kan inte RUR användas för att justera resultatet. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Anställning med månadslön innebär en omfattning 
på minst 40 % av heltid och en anställningstid 

med varaktighet på minst 3 månader. Räddnings-
tjänstens personal ingår inte i redovisningen. 

Väsentliga personalförhållanden 

Anställda med månadslön 2 017 2 018 2 019 

Tillsvidareanställda 247 253 245 

Visstidsanställda 39 43 39 

Totalt 286 296 284 

  

Årsarbeten 2 017 2 018 2 019 

KS och MBN 51,35 42,30 52,59 

KUN 89,13 89,42 81,41 

SN 120,21 128,89 116,57 

Totalt 260,69 260,61 250,58 

  

Personalomsättning tillsvidareanställda 

 2 017 2 018 2 019 

Antal personer som slutat 31 37 74 

Antal personer som börjat 31 44 78 

Personalomsättning i % 25,27 34,73 58,06 

Personalomsättningen har varit hög i jämförelse 
med tidigare år. Totalt har antalet anställda med 
månadslön minskat med 12 personer under året 
varav 8 tillsvidareanställda. Inom Socialnämnden 
samt Kultur- och utbildningsnämnden har antalet 
årsarbetare minskat med 12,32 respektive 8,01 
årsarbetare och inom Kommunstyrelsen och Miljö- 

och byggnämnden har antalet årsarbetare ökat 
med 10,29 årsarbetare. En anledning till att kom-
munstyrelsen har ökat samtidigt som övriga 
nämnder har minskat är att medarbetare inom 
Umeåregionen växel i oktober 2019 övergick till 
kommunen via en verksamhetsövergång. 

Åldersfördelning, tillsvidareanställda per 2019-12-31 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

60 år - 25 4 29 

50 – 59 år 64 8 72 

40 – 49 år 43 14 57 

30 – 39 år 55 10 65 

20 – 29 år 21 6 27 

Medelåldern i kommunen ligger på 44,8 år. Flest antal medarbetare finns inom ålderskategorin 50-59 år. 
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Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal i %) 

2017-2019  2 017 2 018 2 019 

Indikator I förhållande till    

Total sjukfrånvarotid 
Sammanlagd ordinarie 

arbetstid 
6,5 6,5 5,51 

Summa tid med långtidssjukfrånva-
ro, min 60 dgr 

Total sjukfrånvarotid 54,6 37,8 35,36 

Summa sjukfrånvarotid, kvinnor 
Sammanlagd ordinarie 

arbetstid, kvinnor 
7,0 7,0 5,87 

Summa sjukfrånvarotid, män 
Sammanlagd ordinarie 

arbetstid, män 
5,2 4,8 4,19 

Summa sjukfrånvarotid i ålders-
grupp 29 år eller yngre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 

29 år eller yngre 
4,6 4,3 5,27 

Summa sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 30 – 49 år 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 

30 – 49 år 
7,2 7,4 5,26 

Summa sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 50 år -äldre 

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgruppen 

50 år eller äldre 
6,5 6,3 5,86 

  

Sjukfrånvaro, i kalenderdagar, oavsett grad av frånvaro  

  2 016 2 017 2 018 2019 

Sjukdagar under året  8 282 7 782 7 531 5811 

Varav 60 dagar eller mer  5 485 4 652 3 551 2055 

Andel 60 sjukdagar eller mer i procent  66,23 55,79 47,15 35,36 

Faktisk sjukfrånvaro i dagar enligt be-
skrivning ovan 

 5 128 4 478 6 241  

Sjukfrånvaron har minskat med cirka en procent 
sedan 2018 och beror till stor del på en lägre lång-
tidsfrånvaro. Högst sjukfrånvaro finns inom ål-
dersgruppen 50-59 år och lägst inom gruppen 20-
29 år. Totalt har antalet sjukdagar minskat jämfört 
med det senaste året där frånvaro mer än 90 da-

gar har halverats. Däremot har en marginell ök-
ning av korttidsfrånvaron skett. Kommunen har 
ökade kostnader för sjukfrånvaro de första 14 
dagarna med störst förändring dag 1 i sjukperio-
den, detta till följd av nya regler kring karens-
dag/karensavdrag. 
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Sjukdagar i kalenderdagar per anställd 

 Totalt 2017 Totalt 2018 Män 2019 Kvinnor 2019 Totalt 2019 

KS/MBN 24,82 27,18 6,05 26,58 32,53 

KUN 22,06 17,64 11,55 11,24 22,55 

SN 31,45 30,1 24,04 27,63 34,83 

Högst sjukfrånvaro återfinns inom socialnämn-
dens verksamheter även om den totala sjukfrån-
varon inom socialnämnden har sjunkit det senaste 
året. Framförallt beror minskningen på lägre antal 
deltids- och långtidssjukskrivningar. Åtgärder i 
form av olika anpassningar, samtal med medarbe-
tare, arbetsträning, omplacering till andra verk-
samheter och insatser via företagshälsovård har 
genomförts. Som ett led i rehabiliteringsprocessen 
har ett antal anställningar avslutats. 

Kommunstyrelsen och kultur- och utbildnings-
nämnden visar låga siffror för sjukfrånvaron. Che-

fer inom kultur- och utbildningsnämnden har arbe-
tat intensivt med åtgärder vid upprepad frånvaro i 
form av uppföljande samtal, anpassningar av 
arbetsmiljö, arbetsuppgifter och schema. Även 
insatser via företagshälsovården har satts in. 

Viss arbetsrelaterad sjukfrånvaron återfinns inom 
samtliga nämnder. 

Till skillnad från Försäkringskassan redovisar 
kommunen faktisk sjukfrånvaro i förhållande till 
avtalade arbetstimmar. Försäkringskassan redo-
visar sjukperioden i kalenderdagar och alltid som 
heldagar, oavsett grad/nivå av sjukskrivning. 

Sjukfrånvaro, i kalenderdagar, oavsett grad av frånvaro 

 2 017 2 018 2 019 

Sjukdagar under året 7 782 7 531 5 730 

Varav 60 dagar eller mer 4 652 3 551 2 055 

Andel 60 sjukdagar eller 
mer i procent 

55,79 47,15 35,86 

Faktisk sjukfrånvaro i 
dagar enligt beskrivning 
ovan 

4 478 6 241  

Kompetensförsörjning 

Bristen på arbetssökande med spetskompetens 
och nödvändig arbetslivserfarenhet inom vissa 
områden är påtaglig och konkurrensen är stor 
inom flera yrkesgrupper, däribland lärare, förskol-
lärare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. 
Andelen pensionsavgångar de närmsta åren är 
störst inom grupperna sjuksköterskor och om-
vårdnadspersonal. Som ett led till att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare erbjuder kommunen studie-
förmån till sjuksköterskor och undersköterskor 
med intresse av att vidareutbilda sig inom områ-
den som främjar verksamheten. Studieförmån 
erbjuds även vid grundutbildning till undersköters-
ka. 

Rekryteringsutmaningar inför sommaren 2019 
medförde att kommunen erbjöd extra ersättning till 
vikarierande sjuksköterskor och omvårdnadsper-
sonal. Inom samma yrkesgrupper har erbjudande 
om extra ersättning getts till tillsvidareanställda 
medarbetare som förskjuter sin semester i syfte 
att trygga bemanningen under sommaren. 

Inom skolan påbörjades under 2019 ett partsge-
mensamt arbete med syfte att säkra kompetens-
försörjningen på såväl kort som lång sikt. Arbetet 
har utgångspunkt i central överenskommelse och 
inriktar sig på områden som lön, arbetstid, arbets-
organisation och arbetsmiljö. 
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Kompetensutveckling 

Kommunen deltar för närvarande i ett kompetens-
utvecklingsprojekt finansierat av socialfonden. 
Projektet drivs av Region Västerbotten och syftar 
till att höja den digitala kompetensen hos mål-

gruppen administrativ personal och första linjens 
chefer för att främja ett aktivt deltagande i den 
digitala transformationen som offentlig sektor står 
inför. 
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Förväntad utveckling 

Sveriges kommuner och regioner, SKR gör en bedömning att Sverige går långsamt men stadigt mot sämre 
tider. En avmattning av global BNP- och handelstillväxt väntar, vilket påverkar exportmarknaden som avmat-
tas vilket leder till arbetsmarknaden försvagas och Sverige rör sig mot en lågkonjunktur som förväntas nå till 
slutet av 2021. Bjurholm kommun har dessutom en lägre ökning av skatteunderlaget på grund av minskad 
befolkning vilket gör utmaningen tillsammans med lågkonjunkturen ger ett behov av att hitta samordnings- 
och synergieffekter för att nå effektivisering och ekonomi i balans. 

Bjurholm har under en längre tid haft utmaningar inom vård- och omsorg där kraven på verksamheten har 
ökat och anpassningar har genomförts. Äldreomsorgens fastigheter har varit den stora utmaningen som är i 
behov av renovering och underhåll. För att hitta bättre samordnings- och synergieffekter har politiken beslu-
tat att ta fram ett beslutsunderlag som utreder förutsättningarna och möjligheter för att förverkliga ett nytt 
äldrecenter (vård- och omsorgsboende) som eventuellt kan kombineras med förskola och storkök. Där effek-
terna bedöms som positiva på kostnader, verksamheternas kvalité och utveckling.  Detta nya äldrecentret 
kan, villkorat av ett investeringsbeslut som beräknas kunna fattas under slutet av år 2020, antagen detalj-
plan, upphandling med mera kunna färdigställas och vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2022–2023. 

Bjurholms kommun har sökt och fått pengar från tillväxtverket under en treårs period, vi kallar dem närings-
livspengar. Stödet ska stärka gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre kommuner 
med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka näringslivet och företags-
klimatet. Bjurholms kommun kommer använda medlen till att skapa nytt industriområde, mötesplats och logi-
verksamhet. 

Bjurholms kommun har under 2019 genomfört en del organisatoriska förändringar. Internt har en ekonomi- 
och service funktionerna centraliserats för att skapa möjligheter att kunna bredda kunskaperna på ett fler 
antal resurser med målsättningen att bli mindre sårbara, vid längre tids frånvaro. Detta har skett utan att 
anställa fler resurser. 

För de tekniska verksamheterna har kommunen ingått ett samverkansavtal med Vännäs kommun till följd av 
svårigheter att tillsätta resurser med rätt kompetens. Ansvaret som samverkan reglerar är budgetansvar, 
projektering och planering. Kommunen har fortfarande markpersonalen som arbetar med de tekniska an-
läggningarna i egen regi. Riskerna med denna samverkan är att kommunen tappar den interna kompetensen 
och kunskaperna om tekniska verksamheterna, men bedömer att fördelarna med samverkan och samord-
nings- och synergieffekterna överväger riskerna. 

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av 
matavfall från hushåll och verksamheter. Från den 1 mars 2020 är det dags att sortera ut matavfall i Bjur-
holms kommun. Detta påverkar hushållen där insamlingen sker genom att hushållet sorterar ut matavfall i en 
särskild påse som läggs i en ny brun tunna. Hushållen kan även välja att sortera ut matavfallet genom att 
hemkompostera och kan då välja att inte få en brun tunna. Detta medför en viss osäkerhetsfaktor där kom-
munen inte vet hur hushållen kommer att välja. Det kan medföra en ökad administration för hantering av 
ansökningar och hämtning och lämning av bruna tunnorna. 

Umeåregionens växel har sedan hösten 2019 övertagits av Bjurholms kommun. Det har medfört en ökning 
av kommunens anställda samt att arbetsmiljöansvaret har tillkommit. Kommunen ser detta som möjligheter 
till utveckling av den interna verksamheten men samtidigt som Umeåregionens växel har bättre förutsätt-
ningar till utveckling av en gemensam växel i framtiden. 

Under de senaste fem åren har det blivit allt svårare att rekrytera sjuksköterskor till Bjurholms Kommun. Var-
je ledighet eller sjukfrånvaro är svåra att klara av utan att riskera patientsäkerheten. Därför har kommunfull-
mäktige beslutat om en satsning med ersättning för sjuksköterskor vid studier och ett heltidsmått för sjukskö-
terskor som arbetar natt inom kommunen. Effekterna av detta kommer på lång sikt och det finns en viss 
osäkerhetsfaktor om hur detta faller ut. 

Kommunfullmäktige har under året beslutat om att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet 
och att en skatteväxling genomförs för att flytta de gemensamma kostnaderna för kollektivtrafiken till Region 
Västerbotten. Det direkta inflytandet över trafikutformningen över den inom kommunala trafiken bibehålls hos 
kommunen, som beställer och finansierar denna trafik. 

Under 2019 har Bjurholms kommun ingått delägarskap Inera AB. Inera ägs gemensamt av alla regioner och 
verksamheten är inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbeta-
re inom vård och omsorg. Genom Inera sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infra-
struktur och stöd för digitalisering. Detta gör att Bjurholms kommun får inflytande och kan vara med och på-
verka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 

Bjurholms kommun har framför sig en en hel del ekonomiska investeringar där bland annat ett äldrecenter 
kombinerat med förskola är den största investeringen genom tiderna som kommunen planerar att genomfö-



Årsredovisning 2019 22(72) 

ra. Det tillsammans med lågkonjunktur de närmaste åren gör att kommunen ställs inför utmaningar där risken 
blir att behöva investera finansieringarna via lån jämfört med de finansiella målen där grundprincipen är att 
finansiering av investeringar ska ske med egna medel. 
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Verksamheterna 

Kommunstyrelsen 

Gemensamma stödfunktioner 

Verksamheten 

Gemensamma stödfunktioner arbetar kommunövergripande med att bistå kommunens hela organisation och 
medborgare med service och tjänster. 

Ekonomi och service ansvarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognos arbete, eko-
nomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering. Avdelningen ger stöd och 
service till samtliga verksamheter inom kommunen. Till avdelningen hör även kommunens reception och 
Umeåregionens Växel. 

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, rehabilitering, arbetsmiljö, arbetsrätt, 
personal och lön. Viktiga strategiska frågor är hur Bjurholms kommun ska verka för att vara en attraktiv ar-
betsgivare och säkra framtida kompetensförsörjning i kommunen. 

Lokalvårdens uppdrag är att upprätthålla en god hälsosam arbetsmiljö för kommunens verksamheter. 

Viktiga händelser 

Under året har en omorganisation skett som har inneburit att ekonomi och service har fått fler medarbetare 
och fler arbetsuppgifter runt stöd till övriga verksamheter och reception. Detta har gjorts för att effektivisera 
och kvalitetssäkra processer och rutiner. 

Ett arbete med att se över samtliga processer i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra har påbörjats. 

I oktober tog Bjurholms kommun över Umeåregionens växel som arbetsgivare för befintlig personal för fort-
satt leverans av växelfunktion för hela Umeåregionen utom Örnsköldsvik. 

Kommunen har fått en ny reception som skapar en tryggare arbetsplats för medarbetarna samtidigt 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 sända in 
digitalt direkt via hemsidan. Sedan via "mina sidor" kan medborgare/företagare följa sina inskickade ärenden. 

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 sammantaget haft 
ett varierat utfall. Sammantaget bedöms att inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. Detta genom att av 
totalt 10 mått är 3 helt uppfyllda, 4 delvis uppfyllda samt 3 inte uppfyllda. 

De stora bristerna ligger i bland annat bemötande, tillgänglighet, webbinformation, delaktighet som man kan 
se är en följd av att man genomfört en omorganisation som tagit tid att hitta nya rutiner, vilket har medfört 
svårigheter att upprätthålla den önskade nivån av kvalitén. Medborgarundersökningens resultat för bedöm-
ning av tillgång till information, tydlighet och webb har försämrats till 50 från 54 jämfört med 2018, i riket lig-
ger detta på 53 i genomsnitt. Likaså gäller medborgarundersökningen som gäller bemötande och tillgänglig-
het som har försämrats från 65 till 56 jämfört med 2018, i riket ligger detta på 55 i genomsnitt. 

Den medarbetarenkät som kommunen genomför var annat år har inte genomförts under 2019. Senast gäl-
lande värden kommer från medarbetarenkäten 2018. Där fokus har varit under 2019 att utbilda chefer och 
arbetsledare. 
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  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 Nöjd medborgarindex- bemötande tillgänglighet 

Helhetsbedömning av kommunens bemötande, till-
gänglighet, kontakt med tjänstemän och personal i 
kommunen, inflytande och insyn. Skala 0-100 
 

56% 60% 93,33% 

 Nöjd medborgarindex- information Helhetsbe-

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

50% 54% 92,59% 

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

 

47% 79% 59,49% 

 Andel kvinnor av de heltidsanställda Andel kvin-

nor i (%) Källa: SKR 
 

45% 64% 70,31% 

 Andel heltidsanställda  Andel män Andel heltids-

anställda  Andel män (%) Källa: SKR 
 

56% 79% 70,89% 

 Medarbetarenkät- arbetets innehåll Medarbetarnas 

upplevelse av arbetsuppgifter och arbetstillfredsstäl-
lelse.Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen undersök-
ning 
 

3,4 3,2 106,25% 

 Medarbetarenkät- arbetsorganisation Medarbetar-

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

3,2 3,2 100% 

 Medarbetarenkät- kompetensutveckling Medarbe-

tarnas upplevelse av möjlighet till lärande och ut-
veckling.  Medelvärde, skala 1-4.  Källa: Egen under-
sökning 
 

2,9 3,2 90,63% 

 Medarbetarenkät- ledning Medarbetarnas upple-

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

2,9 3,2 90,63% 

 Medarbetarenkät- trivsel och arbetsklimat Medar-

betarnas 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 Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -2 444 -2 525 -81 

Kostnader/Utgifter 107 133 26 

Kostnader för arbetskraft 13 448 12 171 -1 277 

Övriga verksamhetskost-
nader 

3 650 3 859 210 

Kapitaltjänst 730 560 -170 

Verksamhetens netto-
kostnad 

15 490 14 198 -1 292 

 

Framtiden 

Gemensamma stödfunktioner fortsätter att jobba för att få transparens, kvalitetssäkring och effektivisering för 
hela kommunens verksamheter. Där stort fokus kommer att vara digitalisering av processer och funktioner. 
Fortsatt utveckling av e-tjänster med nya funktioner som leder till förenkling för verksamheterna och invåna-
re. 

Behovet av att utveckla arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare och skapa attraktiva arbetsplatser i 
kommunen är stort. Detta i syfte att få kommunens medarbetare att trivas och därmed skapa förutsättningar 
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. 

Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet 

Verksamheten 

Verksamheten för infrastruktur, skydd och affärsverksamhet består av förvaltningsfastigheter, industri- och 
hantverkshus, gator, vägar och parker, kollektivtrafik, räddningstjänst, krishantering. Det som är gemensamt 
för dessa verksamheter är att de är skattefinansierade. Det som finansieras genom hyror, taxor och avgifter 
är affärsverksamheterna som består av bredband (Bjurholm Net), hyresbostäder, vatten och avlopp, sop-
hämtning, slamtömning och återvinningscentral. 

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

Bostadsverksamhetens uppdrag är att tillhandahålla bostäder för allmännyttan vilket sker i förvaltningsform 
direkt under kommunstyrelsen. 

Förvaltningsfastigheter är kommunens fastigheter som inrymmer kommunens egna verksamheter såsom 
förskola, skola, äldreomsorg och kommunadministration. 

Industrifastigheter är kommunens fastigheter där ändamålet är att tillhandahålla lokaler för uthyrning till före-
tag. 

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

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

Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall. Det-
ta sker från och med juni 2019 i samverkan med Vännäs kommun. 

Kollektivtrafik innefattar den inomkommunala kollektivtrafiken som för Bjurholms kommun i huvudsak är upp-
byggd efter behov av skolskjutsar. Kommunen har även viss ringbilstrafik (beställningstrafik) som ett kom-
plement för serviceresor. Kommunen ansvarar för att planera och beställa den inomkommunala kollektivtrafi-
ken. 

Kommunal krishantering syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sina verksamheter samt ha god 
förmåga att hantera krissituationer i fred. 
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Räddningstjänsten arbetar med att uppnå en trygg och säker kommun. De jobbar med att utöva tillsyn, 
olycksförebyggande arbete, ansvara för sotnings- och brandskyddskontroll samt räddningstjänst med att 
prioritera i första han att rädda liv, sen släcka och till sist rädda egendom. Verksamheten 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 Vännäs kommun ansvarar för gator, vägar, avlopp och vatten i Bjurholm. 
Vännäs handhar projektering och planering av det som ska utföras inom de områdena. De har även ekono-
miska ansvaret för den budget som kommunfullmäktige i Bjurholm beslutar om. I samband med denna sam-
verkan har Bjurholms kommun anställt en arbetsledare till vår gemensamma servicepersonal (GS). Arbetsle-
daren ska leda och fördela de uppdrag som kommer från Vännäs, men även från våra interna verksamheter. 

Fastigheten TORPAREN 3 har under våren 2019 sålts till pingstförsamlingen som fortsätter driva verksam-
het i lokalerna. 

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

Lokalisering av räddningstjänstens lokaler har under året utretts. Politikerna har beslutat att upphäva det 
tidigare lokaliseringsbeslutet vid VERKTYGET 3 till förmån för en mer central placering på fastigheten LÖN-
NEN 4, intill Coop butiken. Räddningstjänsten har fått en ny brandbil som 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. 

Efter ett politiskt beslut om att sälja de gamla byskolorna har dialog inletts med berörda byar och dess före-
ningar innan en försäljning skall slutligt beslutas av politiken. Målsättningen med försäljningen är att det skall 
komma bygden till nytta. 

Castorhallens ekonomiska förening har beviljats medel för att uppföra en sporthall mellan simhallen och 
bollhallen för aktiviteter såsom bowling, boule, gym mm. Grundläggningsarbetet påbörjades i december. 

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

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 sam-
mantaget haft ett varierat utfall. Sammantaget bedöms att inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. Detta 
genom att av totalt 9 mått är 4 helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda. 

Kommunen når målet i SCBs medborgarundersökning för bedömningen kommunen som helhet, hur kom-
munen är som arbetsplats att leva och bo på. Men jämfört med 2018 har kommunen tappat indexvärde från 
62 till 60, medan rikets genomsnitt ligger på 59. Medborgarna känner sig trygga i kommunen utomhus och i 
hemmet och målet är uppfyllt, där index på 76 kvarstår på samma nivå jämfört med 2018, samtidigt som det 
är högre än högre än rikets genomsnitt på 57. 

Målet med underhåll och skötsel av gator och vägar uppfylls inte och ligger kvar på index 50 jämfört med 
2018, samtidigt som rikets genomsnitt ligger på 53. Målet med gång och cykelvägar uppfylls inte men visar 
på en förbättring från 50 till 51 jämfört med 2018, medan rikets genomsnitt ligger på 54. Målet med vatten 
och avlopp uppfylls inte, men har förbättrats från 73 till 75 jämfört med 2018 och når nästan rikets genom-
snitt på 76. Målet med renhållning och sophämtning uppfylls inte, men står kvar på 61 jämfört med 2018 och 
är lägre än rikets genomsnitt på 65. Målet med kommunikationer uppfylls inte och visar på en försämring från 
44 till 43 jämfört med 2018 och är lägre ån rikets genomsnitt på 59. Målet med medborgarnas upplevelse av 
räddningstjänsten uppfylls och har förbättrats från 78 till 79 och är högre än rikets genomsnitt på 77. Andelen 
som har tillgång på bredband har ökat och målet har uppfyllts. 
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  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 Nöjd medborgarindex- kommunen som helhet Helhetsbedöm-

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

60 42 142,86% 

 Nöjd medborgarindex- trygghet Helhetsbedömning av hur trygg 

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

76 61 124,59% 

 Nöjd medborgarindex- gator och vägar Helhetsbedömning av 

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

50 52 96,15% 

 Nöjd medborgarindex- gång och cykelvägar Helhetsbedömning 

av kommunens gång och cykelvägar, underhåll och skötsel, snö-
röjning och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralby-
rån 
 

51 53 96,23% 

 Nöjd medborgarindex- vatten och avlopp Kommunens dricks-

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

75 80 93,75% 

 Nöjd medborgarindex- renhållning och sophämtning Kommu-

nens sophämtning, tillgänglighet, renhållning och återvinningscen-
traler. 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 
 

43 52 82,69% 

 Nöjd medborgarindex- räddningstjänsten Medborgarnas upp-

levelse av räddningstjänsten i kommunen.Skala 0-100 Källa: Sta-
tistiska centralbyrån 
 

79 74 106,76% 

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

Källa: Egen undersökning 
 

732 671 109,09% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -26 671 -28 743 -2 072 

Kostnader/Utgifter 10 164 11 502 1 338 

Kostnader för arbetskraft 6 790 7 094 304 

Övriga verksamhetskost-
nader 

20 660 22 493 1 832 

Kapitaltjänst 10 847 8 318 -2 528 

Verksamhetens netto-
kostnad 

21 790 20 663 -1 127 

Framtiden 

Kommunen står även fortsättningsvis inför ett omfattande investeringsbehov inom främst förvaltningsfastig-
heter. Det behövs fortfarande fler ändamålsenliga lokaler utifrån nya krav som ställs både inom skola, vård 
och omsorg. Reparationer och underhåll sker löpande. Stor vikt måste läggas på energibesparande åtgärder 
för att minska driftkostnaderna. Det är viktigt att löpande se över lokalbehoven och möjligheter till samutnytt-
jande. 

För att möta det långsiktiga behovet fortsätter arbetet med projektet Diamanten som är ett äldrecenter kom-
binerat 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. 

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med rekrytering av personal till verksamheten. Det är svårt att rekry-
tera medarbetare. Detta är inte enbart ett problem som finns i Bjurholm, men det är en utmaning att hitta en 
lösning på det räddningstjänstuppdrag som kommunen har ansvaret över 

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar förväntas öka generellt i Sverige, Bjurholm är inget undantag. 
Det gäller exempelvis säkerhetsprövning och krigsplacering av personal och säkerhetsskydd där det ställs 
högre och högre krav på kommunerna. 

Bjurholms Net arbetar med att färdigställa bredbandsprojekt runt om i kommunen. Fortsatt arbete med att 
framtidssäkra stads- och byanät för framtida lansering av högre hastighet (1000Mbit/s) för privata och före-
tags kunder, men även slutföra och lansera IPTV tjänst som är ett alternativ till kabel-TV via fiber.

Tillväxt och utveckling 

Verksamheten 

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

Till flyktingmottagningen kommer nyanlända, vuxna och barn med permanent uppehållstillstånd, samt de 
som har en etableringsplan från arbetsförmedlingen. Flyktingmottagningen tog emot 7 nyanlända under 
2019. 

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, föreningar, studieförbund och 
nätverk såväl lokalt som regionalt och nationellt. Näringslivsprojekt genomförs som genererar verksamhet 
och tillväxt i kommunen. 

Kommunal Energi- och KlimatRådgivning (EKR) främsta syfte är att främja en effektiv och miljöanpassad 
användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan. Detta sker i samverkan med Vän-
näs kommun. 

Viktiga händelser 

För flyktingmottagningen är mottagandet av nyanlända en utmaning, då Sverige utökar mottagningen till riket 
med att ta emot fler via KVOT (direktinresta), så innebär det ett merarbete för mottagningen, då hela proces-
sen tar ca 4 månader tills alla handlingar är klara. Under året har två projekt avslutats, det ena är det digitala 
rummet och det andra är föräldrastöd. 
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Näringsliv i samverkan (NIS) projektet avslutades i september. Det har varit ett samarbete mellan krans-
kommunerna. I oktober startades det upp ett nytt samverkansprojekt "NIS 6.0" tillsammans med kranskom-
munerna och i samarbete med Umeå kommun. 

Kommunen har sökt och fått pengar från Tillväxtverket under en treårs period, vi kallar dem näringslivspeng-
ar. Stödet ska stärka gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre kommuner med be-
gränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka näringslivet och företagsklimatet. 

Genom dessa medel har kommunen kunna tillsätta en tidsbegränsad tjänst som samhällsplanerare. Sam-
hällsplanerare skall hjälpa till med de olika projekt som näringslivsavdelningen bedriver genom näringslivs-
pengarna. 

Ett projekt som näringslivspengarna används till är att göra ett attraktivare centrum med en parkmiljö och 
torg i anslutning och delar av fastigheten Urmakaren 1, mitt emot Järnia i centrala delarna i Bjurholm pågår 
med hjälp av en arkitekt. 

Ett annat projekt är en utökning av Österbacka industriområde med ytterligare industrimark och återvin-
ningscentral ger ökad tillgänglighet för medborgare till återvinningscentralen och möjlighet till nyetablering av 
företag. 

Ytterligare ett projekt är att använda fastigheten Krögaren (fd. värdshuset) till övernattning i någon form. Idag 
används fastigheten som bland annat Lärcentra och flyktingmottagning. Det finns 8 hotellrum, konferensrum, 
kök, och ett allrum.  

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. 

Tillväxt och utvecklings mätbara mått som ligger till grund för inriktningsmålet har sammantaget haft ett varie-
rat utfall. Sammantaget bedöms att inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 3 
mått är 1 helt uppfyllt, 2 delvis uppfyllda. 

Kommunen når inte helt upp till målet i Svenskt näringsliv enkät där företagsklimatet bedöms. Kommunen 
minskar från fjolårets plats 48 till 50 av totalt 290 kommuner, men når ändå målet som är plats 50. När det 
gäller hur dialogen mellan företag och kommunen ökar från 3,14 till 3,98 jämfört med 2018, men uppfyller 
ändå inte målet som är 4,0. Myndighetsutövningen ökar från 3,08 till 3,54 jämfört med 2018, men den uppfyl-
ler ändå inte målet på 4,0. Sammantagen slutsats är att kommunen jobbar med att uppfylla målen och att det 
har skett en förbättring jämfört med 2018 som visar att kommunen är på rätt väg. 

  Mått Utfall Målvärde 
Målupp-
fyllelse 

 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 
 

3,98 4 99,5% 

 Företagsklimat- myndighetsutövning Kommunens service 

till företagen, bemötande och handläggningstider.Skala 1-
6Källa: Svenskt näringslivs enkät 
 

3,54 4 88,5% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -2 907 -11 391 -8 483 

Kostnader/Utgifter 1 182 7 731 6 548 

Kostnader för arbetskraft 2 668 2 838 170 

Övriga verksamhetskost-
nader 

698 1 251 553 

Verksamhetens netto-
kostnad 

1 640 429 -1 211 

 

Framtiden 

Arbetet med näringslivspengarna kommer att fortsätta där aktiviteterna med parken, industriområdet samt 
logiverksamhet är startade. 

Projektet med NIS 6.0 (Näringsliv i samverkan) kommer att fortsätta och under 2020 inleds ett verksamhets-
överskridande arbete med digitalisering. 

Flyktingmottagningen har ett generellt minskat mottagande av nyanlända vilket påverkar framtida verksam-
hetsmässiga möjligheter och utmaningar. Under 2020 är verksamheten rustad för ett mottagande på 8 indi-
vider. 
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Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

 

 

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

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

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

av kulturell och interkulturell förståelse 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

  



Årsredovisning 2019 32(72) 

Kultur och fritid 

Verksamhetsberättelse 

Bibliotekets uppdrag är att erbjuda alla invånare i Bjurholms kommun en jämlik och likvärdig biblioteksservi-
ce. Det gör vi genom att erbjuda boktransporter hem till låntagare som inte kan komma till biblioteket själva, 
vi köper in media på förslag från låntagare och lånar böcker på fjärrlån till studerande.  

Musikskolan och har under året haft ett 30-tal elever. Dessa har spelat gitarr, bas, piano eller trummor alter-
nativt deltagit i sång eller ensemblespel. 

Fritidsgården är en social mötesplats för ungdomar. Verksamheten ska präglas av öppenhet och mångfald, 
utan krav på regelbunden närvaro eller prestation, där utrymme ges för ungdomarnas egna möten. Fritids-
gården organiserar även utvecklande fritidsaktiviteter. 

Simhallens aktiviteter fortgår så som tidigare, under höstterminen har Simhallen sålt tjänster till Liljaskolan i 
Vännäs. Vattenträningens popularitet ökar, många nya besökare under året. Simhallen har satsat på extra-
öppet på skolloven, sport, påsk, jul och nyårsbad. En ny cirkulationspump är installerad och reningen är 
mindre driftskänslig. Nya fönster har under året satts in på långsidan inne i hallen. 

Viktiga händelser 

Det har skett förändringar på bibliotekets webb under året, förbättringar, t ex kan man nu betala skulder via 
hemsidan.  

På musikskolan beviljades pengar till att uppföra en musikal med skolans elever. I slutet på året anställdes 
en projektledare som ska jobba med att en musikal ska uppföras under våren 2020. 

Verksamheten på fritidsgården är viktigt för unga i kommunen. Sparförslag har tillsammans med personal 
från fritidsgården arbetats fram och genomförts under 2019 vilket inneburit något minskade öppettider under 
hösten 2019. 

Besparingar har också genomförts i tjänsteutrymmet på simhallen där 2,0 årsarbetare blev 1,75 från och 
med september. Nya taxor har också införts på simhallen under hösten. 

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 

Simhallen och biblioteket har bidragit till viss tillgänglighet av kultur- och fritidsutbud i kommunen. Den an-
strängda ekonomiska situationen kommer att bidra till att utbudet delvis blivit mer begränsat. Bibliotekets 
resultat utifrån de valda måtten är goda. Simkunnigheten i åk 6 är hög i Bjurholm sett ur ett riksgenomsnitt 
och visar på att andelen icke simkunniga minskar hos oss. 

Inga anmälda kränkningsärenden på fritidsgården under vårterminen 2019. Verksamhetens arbete kring 
värdegrundfrågor har gett gått resultat och därför kommer fritidsgården att genomföra ett fortsatt arbete fo-
kuserat på värdegrundfrågor för att inga kränkningar ska förekomma i verksamheten. Samarbetet med sko-
lan genom exempelvis kurator är en god förutsättning för att jobba med värdegrundfrågorna. Ingen enkät har 
skickats ut under 2019 då de görs vart annat år. 
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  Mått Utfall 
Målvär-

de 
Måluppfyl-

lelse 

 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: Sta-

tistiska centralbyrån 
 

30,5 24,4 125% 

 Fritidsgårdens öppettider Timmar/vecka. Källa: Egen undersök-

ning 
 

10 12 83,33% 

 Fritidsgårdens upplevda tillgänglighet Medelvärde, skala 1-4. 

Källa: Egen undersökning 
 

   

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

 
93% 100% 93% 

 Simhallens öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal tim-

mar/vecka  Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

8 6 133,33% 

 Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal tim-

mar/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. 

 

15 15 100% 

 Nöjd Medborgarindex- idrott- och motionsanläggningar Medbor-

garnas helhetsbedömning av kommunens anläggningar, öppettider 
och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar. Skala 0-100.Källa: 
Statistiska centralbyrån 
 

55 56 98,21% 

 Nöjd Medborgarindex- fritidsmöjligheter Medborgarnas helhets-

bedömning av kommunens nöjesutbud, kulturutbud, bibliotek, kultur-
evenemang, möjlighet till att utöva fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång 
till park och grönområden. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralby-
rån 
 

47 56 83,93% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -354 -475 -121 

Kostnader/Utgifter 60 70 10 

Kostnader för arbetskraft 2 370 2 401 31 

Övriga verksamhetskost-
nader 

501 565 64 

Verksamhetens netto-
kostnad 

2 577 2 562 -15 

Verksamheterna har under året genomfört besparingar vilket gett en lägre kostnad för verksamheterna jäm-
fört med tidigare år.  

Framtiden 

En halvtidstjänst kommer att tillsättas under 2020 som digital handledare. Det sker på projektbidrag och för-
hoppningen är att det kan fortsätta även kommande år. Även musikskolan ska söka fler bidrag för att arbeta 
vidare med temat musikal.. 

På simhallen har skärmförbud införts inne i simhallen from 1 januari 2020. Både för säkerhet samt integritet 
för våra gäster. Byggnationerna av nya gymmet/bowlinghallen kommer att påverka verksamheterna som 
ligger i anslutning till bygget under 2020. 

Trots ökande barnkullar och genom inflyttning till Bjurholm och hög efterfrågan av fritidsgårdens öppettider 
så kommer vi att ha färre öppettimmar/vecka under 2020 än under början av 2019.. 
 

Förskola och fritidshem 

Verksamhetsberättelse 

Förskoleverksamhet 

I Bjurholm finns, förutom kommunal förskola, även två privata friförskolor. Förskolan ska erbjuda barnen en 
god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
I de kommunala förskolorna under 2019 har det i snitt varit 4.8 barn per årsarbetare/pedagog. Antalet in-
skrivna barn i kommunala samt privata förskolor har under året varit mellan 106 och 116 barn. 

Kommunen har under året gått från 6 till 5 kommunala förskoleavdelningar fördelade på 2 förskolor. De nu-
varande förskolorna ligger numera i Bjurholms tätort. 

Fritidshemmet 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Uppdraget handlar bland annat om att 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritids-
hemmet styrs av skollagen och läroplanen. 

Kommunen har ett kommunalt Fritidshem där barnantalet har legat på mellan 60 och 85 inskrivna barn. Fri-
tidshemmet ligger i skolans lokaler. 

Viktiga händelser 

Ny ledningsorganisation då en ny skolchef och rektor för förskolan/fritidshemmet tillsatts under våren. 

Förskola 
Efter besparingsbeslut så har hela verksamheten jobbat med omorganisationer vilka bl.a. inneburit att för-
skolan Dalabo flyttat in till förskolan Gläntan och att tillagningsköket på förskolan lades ned i september och 
tillagningen av måltider togs över av Castorköket. Utemiljön på förskolan Gläntan färdigställdes under som-
maren. 

Fritidshem 
Genom arbetsförmedlingens bidrag nystartsjobb tillsattes ytterligare 0.6 årsarbetare. Samt en utökad 0.4 
årsarbetare på fritidshemmet på grund av att det finns många barn med behov av extra stöd. 
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Arbetet med tolkningen av den reviderade läroplanen startades under våren. Där all personal på fritidshem-
met gått skolverkets webbkurs - Fritidshemmets uppdrag. 

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. 

Under verksamhetsåret har verksamheten bedrivits på ett sådant sätt att barnen genom förutsättningar till 
lustfyllt lärande även givits förutsättningar till inflytande i undervisning och lärande. 

Förskola 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 

Under verksamhetsåret har verksamhet bedrivits på ett sådant sätt att barnen genom förutsättningar till lust-
fyllt lärande även givits förutsättningar till inflytande i undervisning 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. Under året har det inte varit möjligt 
att fullt ut rekrytera förskollärare till lediga tjänster och i kommunen är tillgången på förskollärare för tillfället 
låg. 

Fritidshem 

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. 

Generellt så har vi en bra arbetsmiljö och trevligt bemötande på fritidshemmet. Fortsatt arbete kommer att 
ske med arbetslaget för att analysera de kränkningsärenden vi får in och hur vi kan jobba för att förebygga 
att kränkningar uppstår. I kommunen är tillgången på fritidspedagoger låg. 

Någon nöjdhetsenkät lämnades inte ut till vårdnadshavare i fritidshem eller förskola under 2019 då den bru-
kar göras vartannat år. 

  Mått Utfall Målvärde 
Målupp-
fyllelse 

 Andel som har erhållit sitt förstahandsval, förskola Andel 

i %.Källa: Egen undersökning 
 

78% 80% 97,5% 

 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 i förskolan Källa: Egen 

undersökning 
 

3 0 0 % 

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola Medelvärde samtliga 

frågor, skala 1-10 Källa: Egen undersökning 
 

88 85 103,53% 

 Nöjd Medborgarindex- förskola Medborgarnas upplevelse av 

kommunens förskola. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralbyrån 
 

69 69 100% 

 Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen 

Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån 
 

24 66 36,36% 

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare fritidshem Medelvärde samt-

liga frågor nöjda 1-100% .Källa: Egen undersökning 
 

- - - 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -2 260 -2 583 -324 

Kostnader/Utgifter 4 580 5 042 462 

Kostnader för arbetskraft 9 743 10 031 288 

Övriga verksamhetskost-
nader 

1 136 1 543 408 

Verksamhetens netto-
kostnad 

13 199 14 033 834 

Budget för förskolorna visar fortfarande på ett underskott. Beslutade besparingar är genomförda men får full 
effekt först under 2020. Besparingarna har  medfört vissa extrakostnader för exempelvis flytt av verksamhet 
och ombyggnationer som belastar 2019. Utöver detta har kostnader för barn som har rätt till särskilt stöd har 
blivit högre än beräknat. När det gäller fritidshemmet har kostnaderna blivit högre än beräknat eftersom det 
är tillsatt mer personal utifrån ökat barnantal och fler barn i behov av extra stöd både i egna verksamheter 
och hos barn som går i verksamheter hos andra huvudmän. 

Framtiden 

Förskola 

Trenden verkar vara ökande barnkullar och viss inflyttning till Bjurholm vilket gör att det finns en viss ökning 
av efterfrågan på förskoleplatser i Bjurholms kommun. En större barnkull föddes under 2019 vilket kommer 
att innebära en viss ökning av antalet förskolebarn i kommunen redan under 2020. Kostnader för barn som 
har rätt till särskilt stöd är svårt att förutsäga. 
 

Fritidshem 

Genom ojämna barnkullar och genom in- och utflyttning till Bjurholm finns en ojämn efterfråga på fritids-
hemsplatser. I början av året 2020 beräknas vi ha 16 barn per årsarbetare vilket är lågt jämfört med rikssnitt 
på 20,5. Behov av stöd och resurser till barn med särskilda behov finns med i framtida planering både den 
kommunala verksamheten och hos enskild huvudman. På grund av föräldraledighet så får fritidshemmet en 
annan Rektor under 2020. 

Stödfunktioner 

Verksamhetsberättelse 

Verksamheten planerar och producerar näringsriktig varm mat till kommunens skola, förskolor och äldreom-
sorg. Även till två privata förskolor. Totalt produceras ca 630 portioner /dag.  

Viktiga händelser 

En liten förskola som köket levererade lunch och övriga livsmedel till, lades ner i juni. I september tillkom tre 
förskoleavdelningar som skulle ha varm lunch samt matvaror till frukost och mellanmål. I och med detta har 
också besparingar har genomförts i stödverksamheten under året på motsvarande 0,3 årsarbetare  

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. 

Köket arbetar aktivt med att vara tillgänglig och engagerade för att möta de behov som finns. Miljötänk och 
mångkulturell inriktning genomsyrar verksamheten. Castorköket arbetar med ett aktivt miljötänk i hela vårt 
flödesschema. Våra mångkulturella menyer och alla våra special- och önskekoster är anpassade till alla våra 
brukares särskilda behov. 
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  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel i kommu-

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

24% 16% 150% 

 Tallrikssvinn, g/person Källa: Egen undersökning 

 
17 17 100 % 

 Andel svenskproducerade livsmedel Källa: Egen 

undersökning 
 

83% 80% 103,75% 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -3 210 -3 167 43 

Kostnader/Utgifter 0 1 1 

Kostnader för arbetskraft 3 715 3 527 -188 

Övriga verksamhetskost-
nader 

2 508 2 661 153 

Verksamhetens netto-
kostnad 

3 014 3 023 9 

 

Framtiden 

Troligen inga större förändringar under 2020, vi fortsätter arbeta med att minska matsvinnet och öka de när-
producerade och klimatsmarta råvarorna. Det kan bli svårt att helt följa de politiska målen eftersom livsme-
delspriserna har ökat, menyn anpassas utifrån den budget vi har. 

Skolväsendet för barn och ungdom 

Verksamhetsberättelse 

Förskoleklass 

Förskoleklassen är en egen skolform som är obligatorisk med uppdrag är att stimulera elevernas utveckling 
och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Undervisningen i förskoleklassen är en blandning 
av den som bedrivs av förskolan och skolan. 

Grundskola 

Grundskolan är obligatorisk och nioårig med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska 
ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor beskrivna i läropla-
nen. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer 
och medborgare. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan erbjuder undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning utifrån grundsärsko-
lans läroplan. Grundsärskolan ger eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och 
som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. 

Gymnasieskola 

Bjurholms kommun bedriver ingen egen gymnasieskola utan köper platser från andra kommuner och beviljar 
utbildningsplatser utifrån gällande lagstiftning. Hösten 2019 köpte Bjurholms kommun gymnasieplatser för 
105 elever. 

Gymnasiesärskola 

Bjurholms kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper in dessa platser vid behov. 
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Viktiga händelser 

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn av grundskoleverksamheten på huvudmannanivå. Re-
sultatet av tillsynen visade inga brister och avslutades därmed under den inledande delen av året. 

Skolverkets "Läsa, skriva, räkna garanti blev ett obligatoriskt inslag i åk 1-3 och arbete med extra utmaningar 
och extra anpassningar har varit i fokus under 2019. Förändringar i den nationella timplanen har genomförts 
vilket inneburit utökning i ämnet idrott och hälsa samt matematik i högstadiet. 

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. 

Förskoleklass 

Förskoleklassens verksamhet visar hög måluppfyllelse och pedagogernas arbete och de aktiviteter som 
genomförts har visar god effekt på elevernas upplevelse av trygghet, trivsel och arbetsro. Målvärdet i Skolin-
spektionens enkätresultat från vårdnadshavare i förskoleklassen som genomförs vartannat år visar på höga 
värden under samtliga områden som granskats i enkäten, stimulans, anpassning efter elevens behov, ar-
betsro, trygghet och att förhindra kränkningar. 

Grundskola 

Kartläggningar har gjorts där enkäter har besvarats av elever från åk 4-9, vårdnadshavare och pedagogisk 
personal. Elevernas svar på enkätfrågorna är överlag positiva då flertalet av elever upplever att de är trygga i 
skolan, och har kompisar. Även vårdnadshavarna som svarat på enkäten har varit positiva och 92,8 % av 
vårdnadshavarna anser att deras barn är trygga på Castorskolan. Det är ett gott resultat men vi är inte nöjda 
och arbetet för att 100 % av eleverna i våra verksamheter ska känna sig trygga fortsätter.  Andelen behöriga 
till gymnasieskolan är inte så hög som vi skulle önska och vi har också genomsnittliga meritvärden i åk 9 
som ofta ligger under de modellberäknade (förväntade) värdena. Detta behöver utvecklas och det är ett prio-
riterat utvecklingsområde inom alla skolverksamheter i kommunen kommande år. 

Grundsärskola 

Kartläggningarna visar att grundsärskolans elever trivs och känner sig trygga i verksamheten och att lärarna 
är skickliga på att anpassa verksamheten efter elevernas behov. Särskolans elever har 100 % måluppfyllel-
se. 

Gymnasieskola 

Vi kan se att vi har relativt låga resultat jämfört med riksgenomsnittet då det gäller examen eller studiebevis 
inom tre eller fyra år på gymnasieskolan. Ca 50 % av eleverna från Bjurholms kommun tar examen eller får 
studiebevis inom tre år och sett till riksgenomsnittet är detta bland de 25% lägsta resultaten i Sverige. Ca 70 
% av eleverna har examen eller studiebevis efter fyra år, en siffra som jämfört med riket placerar oss i mitten 
av alla kommuner. Detta är siffror som sett ganska likadana ut de senaste fyra åren 
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  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Elevernas trygghet i grundskola/grundsärskola 

Eleverna upplevda trygghet i skolan. Andel elever 
som anger att de är trygga eller ganska trygga (1-
100%) Källa: Egen undersökning 
 

86,7 85 102% 

 Elevernas inflytande - låg- och mellanstadiet. 
Sammantaget resultat av inflytande på lektioner 
och utemiljön Elevernas upplevelse av hur stort 

inflytande dem har över skolan.Medelvärde, ska-
la %.Källa: Egen undersökning 
 

79,6 85 93,65% 

 Elevernas inflytande i skolan- högstadiet, medel-
värde inflytande lektioner och utemiljö Elevernas 

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

79,6 85 93,65% 

 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 
 

95,1% 90% 105,67% 

 Elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 

 

68,8% 75% 91,73% 

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån 

 

67,7% 75% 90,27% 

 Antal anmälda kränkningar per år Andel i %. Källa: 

Egen undersökning 
 

15 st 0 st 0% 

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kom-
munal grundskola Andel i (%) Källa: Statistiska 

centralbyrån 
 

93% 90% 103,33% 

 Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare grundskola Me-

delvärde samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen un-
dersökning 
 

88,8 85 104,47% 

 Nöjd Medborgarindex- grundskola Medborgarnas 

upplevelse av kommunens grundskola. Skala 1-
100.Källa: Statistiska centralbyrån 
 

63 75 84% 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -4 337 -4 405 -69 

Kostnader/Utgifter 12 932 17 617 4 685 

Kostnader för arbetskraft 22 481 23 135 654 

Övriga verksamhetskost-
nader 

3 823 4 008 185 

Kapitaltjänst 680 522 -159 

Verksamhetens netto-
kostnad 

35 580 40 877 5 297 
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Skolväsendet för barn och ungdom har under de senaste åren brottats med stora budgetunderskott. Beslu-
tade besparingar är genomförda i verksamheterna och kommer att få full effekt under 2020. 

Förskoleklass 

Verksamheten visar ett negativt resultat beroende främst på att kommunen betalar fler platser och med 
tilläggsbelopp för särskilt stöd till annan kommun än beräknat 

Grundskola 

För grundskolan togs beslutet att inför hösten 2019 avveckla förberedelseklass och neddragningar har gjorts 
när det gäller husvikarie, pedagogisk personal samt elevassistenter. Trots att budgetutfallet ser ut att gå med 
ett underskott har grundskolan i Bjurholms kommun på det hela taget kostat ca 1,8 miljoner mindre än under 
fjolåret och besparingseffekterna kommer att fortsätta visa sig under 2020. 

Grundsärskola 

Den ekonomiska situationen för verksamheten visar ett stort underskott som beror på ett ökat antal barn 
med rätt till grundsärskola. Kostnader avser platser som kommunen köper i annan kommun. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolans budget är svår att beräkna då kostnaden per elevplats på gymnasieskolan varierar mycket 
mellan programmen. Vi kan se att eleverna från Bjurholms kommun i stor utsträckning valt de yrkesförbere-
dande programmen vilket ger ökade kostnader 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 kostna-
der så elever stannar kvar ett extra år på gymnasiet. Under hösten 2019 har rätten till bidrag från migrations-
verket kraftigt minskat för ca 10 % av våra gymnasieelever vilket också bidragit till den ökade kostnaden 
under året. 

Framtiden 

Budgetläget inom skolväsendet är fortfarande en utmaning. Personalförsörjning i verksamheten är också 
den utmanande inför framtiden. 

Grundsärskolans verksamhets framtid är osäker då eleverna som är inskrivna lämnar verksamheten ht 2020.  

Antalet elever i gymnasieskolan kommer att vara relativt konstant framöver och kostnaden kommer troligen 
under 2020 att landa på ca 15 Mkr. Det är en kostnad vi kan räkna med kvarstår även kommande år då ing-
en större förändring i bidrag eller kostnader ses framöver. 

Annan utbildning 

Verksamhetsberättelse 

Kommunens vuxenutbildning är SFI (Svenska för invandrare) i egen regi samt grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning i samverkan med andra huvudmän. Beslut från Regeringen att studerande har rätt att läsa in 
till en gymnasieexamen och behörighetsgivande kurser gör att kommunen måste bevilja fler till utbildning. 

Under året har det varit mellan 17-24 elever inskrivna vid SFI och när det gäller övrig vuxenutbildning så är 
det flexibelt intag och antalet pendlar mellan ca 35-45 individer. 

Fjärrundervisning har under våren genomförts i svenska som andraspråk och matematik på grundläggande 
nivå i samarbete med Vännäs. 

Fortsatt samverkan i Västerbottensvux och en gemensam ansökan tillsammans med kranskommunerna och 
region västerbotten gällande statsbidrag för lärcentrum har gjorts. Statsbidraget beviljades och inköp av tek-
nik och inventarier har gjorts. 

Viktiga händelser 

Verksamheten har flyttat i olika steg i väntan på att slutgiltigt flyttat till gamla värdshuset där det beslutats 
politiskt att ett Lärcentrum för Bjurholms kommun skulle inrymmas. Vuxenutbildningen har dragit ner 0,25 
årsarbetare från mitten av juni. Prioriteringar kring vilka som beviljas utbildning utgår ifrån den rättighetslag-
stiftning som finns. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 
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Alla elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska ge-

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

ska främjas i verksamheterna. 

Utifrån den elevenkät och intervjuer som genomförts med elever vid SFI så är den samlade bilden att ele-
verna känner sig trygga på SFI. Eleverna känner sig nöjda med undervisningen och anser att de har god 
kännedom om vad de förväntas lära sig. De uppger i enkäten att de får stöd i sitt lärande. 

Måluppfyllelsen i delkurser vid SFI är bra utifrån det satta medelvärdet i betyg på kursen. I högre kurser är 
det också god måluppfyllelse men en tendens är att betygsvärdet är lägre och elever vill snabbt ta sig ige-
nom och få betyg. 

Gällande Fjärrundervisning så upplever eleverna att undervisningen fungerat bra och tycker det är främjande 
för sin språkutveckling att kunna kombinera SFI med kurser i matematik på grundläggande nivå. Under vå-
ren har måluppfyllelsen i matematik har varit god och endast en elev nådde inte godkänt betyg. Under hös-
tens deltagande så har utfallet varit detsamma. I svenska som andraspråk som bedrevs under våren har 
måluppfyllelsen sett olika ut beroende på nivå. Av de elever som deltagit så klarade 50 % måluppfyllelsen. 

 
Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -1 000 -541 459 

Kostnader/Utgifter 715 515 -200 

Kostnader för arbetskraft 959 923 -36 

Övriga verksamhetskost-
nader 

82 155 73 

Verksamhetens netto-
kostnad 

756 1 052 297 

De beslut som tagits under året i form av köp av utbildning är utifrån de lagstadgade kraven, den rättighets-
lagstiftning som finns för rätt till utbildning.  Det som påverkar verksamheten är när en ny kommunmedborga-
re flyttat in till kommunen och en annan kommun beviljat en utbildningsplatsen övertas betalningsansvaret av 
utbildningen. Den studerande har rätt att slutföra sin utbildning. Detta kan medföra utgifter som inte tagits 
med i beräkning. Ett statsbidrag som rekvireras i efterhand ger tillbaka en liten del av den del som medfinan-
sierat yrkesutbildning under våren. Sammanfattningsvis ser vuxenutbildningen klara sin budget i helhet. 

Framtiden 

Många nyanlända behöver grundläggande och gymnasial utbildning för att komma i arbete. Behovet av ut-
bildning kommer att kvarstå i Bjurholm utifrån nya individers inflyttning till kommunen. 

Avtal för fjärrundervisning har förhandlats mellan Bjurholms kommun och extern leverantör. Avtalet har för-
nyats inför kommande termin med eventuell fortsättning under hösten efter dialog med utbildningsleverantör.  

En utmaning är att kunna erbjuda stöd på både grundläggande och gymnasial nivå för elever som läser på 
distans då många upplever det svårt. Planen är att under våren kunna erbjuda stödtimmar med introduktion 
av lärplattform och även kunna få stöd med uppgifter. 

Migrationsverket har beslutat att 7 nya individer ska komma till Bjurholm även under nästa år. Oklart är om 
de tillhör målgruppen för SFI. 

  

  



Årsredovisning 2019 42(72) 

Socialnämnden 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

 

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

ras stöd. 

 

Resultat 

Bedömningen är att detta Mål uppnåtts fullt ut. 

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

   

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

tande över sin vardag och sina insatser 

 

Resultat 

Bedömningen är att vi inte uppnått Målet. 

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

Arbeten pågår med detta i de olika verksamheterna. 

2019 blir ett klart sämre år än 2018 utifrån Måluppfyllelse. 

Vi ser orsaker och verkanssamband utifrån de förändringar som gjorts under året när det gäller 

t ex personaltäthet, påbud om nollvik., övertidsstopp etc. 

Lägre måluppfyllelse kommer förmodligen att kvarstår då ytterligare förändringar planeras utifrån den eko-
nomiska situationen för nämnden. 

  

  

Gemensam verksamhet SOC 

Verksamheten

Verksamheten innefattar tjänstepersoner inom Vård och Omsorg (VoO) och inom Verksamheten för myndig-
hetsbeslut och öppenvård (VMÖ). 

Det gäller Enhetschefer, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt administration. 

Viktiga händelser 

Verksamheten är ny sedan januari 2019. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt          Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -460 65 525 

Kostnader/Utgifter 0 32 32 

Kostnader för arbetskraft 5 485 4 985 -501 

Övriga verksamhetskost-
nader 

590 704 115 

Kapitaltjänst 185 142 -43 

Verksamhetens netto-
kostnad 

5 800 5 928 128 

  

  

Bostadsanpassning 

Verksamheten 

Verksamheten omfattar handläggning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag (1992:1574) 
om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Viktiga händelser 

Verksamheten har fortlöpt planenligt 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Kostnader/Utgifter 0 189 189 

Kostnader för arbetskraft 102 70 -32 

Övriga verksamhetskost-
nader 

348 74 -274 

Verksamhetens netto-
kostnad 

450 334 -116 

 

Det finns en del kostnader som "släpar efter" och som kommer att drabba 2020 

Verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård (VMÖ) 

Verksamheten 

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 lagstiftning såsom Social-
tjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (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 medbor-
gare som har behov av detta (Knytpunkten). 
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EKB 

Verksamheten under nedmontering. Det kvartstår ett fåtal placeringar. 

  

Viktiga händelser 

Enheten 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 enhetschef för VMÖ. Denna tjänst ersatte den tjänst som tidigare 
var 1:e socialsekreterare för Individ- och familjeomsorgen. 

Under 2019 startade öppenvårdsverksamheten Knytpunkten. En social verksamhet som ska tillgodose be-
hov av stöd och social samvaro. Verksamheten 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. 

Socialnämndens Inriktningsmål anses helt uppfyllda. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Väntetid försörjningsstöd Antal dagar från första kon-

takttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom för-
sörjningsstöd, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

4 18 177,78 % 

 Återaktualisering Andelen barn 0-12 år inte som åter-

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

82% 81% 101,23% 

 Återaktualisering Andelen barn 13-20 år som inte åter-

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

75% 70% 107,14% 

 Brukarbedömning ensamkommande barn- helhets-
syn (%) Källa: SKL 

 

   

 Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO – hel-
hetssyn (%) Källa: SKL 

 

   

 Nöjd Medborgarindex- stöd för utsatta personer 

Medborgarnas upplevelse av kommunens stöd för utsat-
ta personer. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån 
 

51 51 100% 
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Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -8 906 -7 289 1 617 

Kostnader/Utgifter 11 754 7 693 -4 060 

Kostnader för arbetskraft 2 237 5 627 3 389 

Övriga verksamhetskost-
nader 

2 785 832 -1 953 

Verksamhetens netto-
kostnad 

7 870 6 863 -1 007 

Resultatet för 2019 visar på ett överskott. 

Resultatet baseras på få SÄBO-/Korttidsplaceringar externt, Försörjningsstödskostnaderna har hållits inom 
ram och att EKB-verksamheten även under 2019 genererat intäkter överstigande de utgifter verksamheten 
haft. 

  

  

Framtiden 

Verksamheten VMÖ har som syfte att präglas av effektivitet och rättssäkerhet. Processer kring detta fortsät-
ter kommande år och kommer att kunna ge möjlighet till ytterligare verksamhetsvinster bland annat gällande 
enhetens ekonomi och verksamhetsutveckling. 

  

Vård och Omsorg (VoO) 

Verksamheten 

 

Kommunen har HSL-ansvar för ca 100 personer både inom särskilt och ordinärt boende.

Särskilt boende (SÄBO) 

Johannesgården 

Johannesgården är ett särskilt boende för äldre med 9 boendeplatser, särskilt inriktat mot personer med 
demens 

Älvgården 

Särskilt boende för äldre med 19 boendeplatser, fördelat på två flyglar med gemensamma samlingsytor. 

Arbetsbelastningen för personalen har varit hög då brukarna periodvis har haft ett högre omvårdnadsbehov 
samt att Älvgårdens lokaler är svårarbetade utifrån den fysiska arbetsmiljön. fysisk arbetsmiljö 

Solrosen 

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

Bjuregården 

Bjuregården är ett särskilt boende med 24 boendeplatser fördelat på 2 avdelningar (Rödklövern och Blå-
klockan) samt en avdelning med 6-7 korttidsplatser (Smörblomman) 

Hemtjänst och Hemsjukvård i ordinärt boende 

Hemtjänsten har drygt 20 medarbetare för ca 90 brukare. 

  

Viktiga händelser 

Särskilt boende (SÄBO) 
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I januari 2019 påbörjades pilotprojektet Heltidsresan vilket resulterade i att personal har fått önska tjänstgö-
ringsgrad och där förhoppningen varit att personalen själva ska täcka upp den frånvaro som finns i verksam-
heten. 

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

Socialnämnden fattade beslut om att personaltätheten på Särskilt boende ska vara 0,65 och på demensbo-
ende 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 personalomsättning i år än 
andra år.  

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 

Nyttjandegraden har hittills under året minskat för att vid senaste mätningen vara ca. 90%. Åtgärder genom 
att vakanshålla utrymmen är genomförda. 

  

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) 

Inriktningsmålen anses ej vara uppfyllda 

Det är i Genomförandeplanen brukaren och anhöriga har möjlighet att själva påverka omvårdnaden och ha 
inflytande över sin vardag och sina insatser genom att uttrycka hur denne vill ha det. Personal ska arbeta 
utifrån det som står i Genomförandeplanen. 

Andelen upprättade Genomförandeplaner har under året varierat mellan 49% till 100% på de olika verksam-
heterna. 

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

Under året har ca 125 fall inträffat, ca 185 läkemedelsavvikelser samt 7 omvårdnadsavvikelser inom SÄBO 
med totalt 65 boendeplatser varav 6 platser är Korttidsplatser. 

Antalet "avvikelser" varierar mellan de olika verksamheterna. 

Gruppaktiviteter t ex utevistelse på altanen, bingo, "sittgympa" genomförs på vardagar. 

Verksamheterna arbetar med att kunna genomföra brukarnas individuella önskemål när det gäller aktiviteter 

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

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

Ordinärt boende 

Inriktningsmålen anses delvis uppfyllda. 

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

Dock har hemtjänsten under första halvåret 2019 enbart upprättat ca 60% Genomförandeplaner. 
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  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Personalkontinuitet Antal personal som en hem-

tjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Källa: 
SKL:s projekt KKiK. 
 

16 13 76,92 % 

 Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreom-
sorg Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt 

KKiK. 
 

 60%  

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hel-
hetssyn (%) Källa: Socialstyrelsen 

 

96% 92% 104,35% 

 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 

Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

20% 67% 29,85% 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn (%) Källa: Socialstyrelsen 

 

93% 77% 111,69% 

 Väntetid särskilt boende Antal dagar från ansök-

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

98 46 -13,04 % 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboenden 

Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt KKiK. 
 

   

 Nöjd Medborgarindex- äldreomsorg Medborgarnas 

upplevelse av kommunens äldreomsorg. Skala 0-
100Källa: Statistiska centralbyrån 
 

47 59 79,66% 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -6 775 -7 181 -406 

Kostnader/Utgifter 2 36 34 

Kostnader för arbetskraft 48 764 50 125 1 362 

Övriga verksamhetskost-
nader 

9 657 10 584 927 

Kapitaltjänst 57 43 -13 

Verksamhetens netto-
kostnad 

51 704 53 607 1 903 

 

Samtliga boenden förutom Solrosen går med underskott 2019. Underskottet beror till viss del på utökade 
tjänstgöringsgrader, men även en minskad budget med samma personalstyrka som tidigare. 

September till november har Smörblomman haft få boende därigenom har personalstyrkan minskats under 
den tiden med ca 2 ÅA. 

Beslut som fattats under 2019: 

Att justera ner bemanningstätheten till 0,65. Vakanser som uppstår har ersatts med den resurstid som finns. 
Att noll-vicka, samt bättre samordnad personalplanering. 
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Framtiden 

Särskilt boende (SÄBO) 

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

Minskat antal boendeplatser under 2020 (stänger 5 rum på Älvgården). 

Ny organisation med enbart två Enhetschefer inom hela verksamhetsområdet 

Även ytterligare minskad administration inom området, 

 Hemgångsteam har startats upp och beräknas ge minskade kostnader för Korttidsboende. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Nämndens mål 

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler: 

Helt uppfyllt           Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt 

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

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

vändning. 

 

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 hälsoskydd 

Verksamheten 

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

Tillsyn innebär självständig granskning av att företag 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 planering samt ge råd och upplysningar till allmänheten, näringsli-
vet och organisationer. 

I arbetet ingår samverkan med myndigheter och organisationer. Avdelningen administrerar även kalknings-
verksamhet i kommunen inklusive recipientprovtagning och kalkningskontroll. 

Viktiga händelser 

Antalet diarieförda ärenden var 555 stycken inom miljö- och hälsoskyddsområdet och avdelningen tog 284 
delegationsbeslut. Antalet inkomna klagomål var 23 stycken. 

Personalen har deltagit i aktuella konferenser och utbildningar som krävs för att utföra arbetet korrekt. Sam-
verkan har skett kontinuerligt med kranskommunerna och i andra samverkansgrupper. 

Avloppsinventeringen längst med Balån avslutades under hösten. 

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 har sammantaget haft ett varie-
rat utfall. Sammantaget bedöms att inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 3 
mått är alla 3 helt uppfyllda. 
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  Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-

lelse 

 Andel uppfylld tillsyn Andel uppfylld tillsyn enligt nämndens 

tillsynsplan-Tillsynsområdet – Livsmedel-Tillsynsområdet – 
Miljöskydd-Tillsynsområdet – Hälsoskydd-Tillsynsområdet – 
Alkohol, tobak och receptfria läkemedel(%) Källa: Egen under-
sökning 
 

84% 70% 120% 

 Behovsinventering Andelen utförda arbetsuppgifter i förhål-

lande till behovsinventering.(%) Källa: SKL, egen undersökning 
 

87% 80% 108,75% 

 Andel överklagade ärenden som hållit för överprövning 

Andel i (%) Källa: Egen undersökning 
 

100% 80% 125% 

 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -2 386 -2 292 94 

Kostnader/Utgifter 1 526 1 635 109 

Kostnader för arbetskraft 1 211 1 020 -191 

Övriga verksamhetskost-
nader 

109 125 16 

Verksamhetens netto-
kostnad 

460 488 28 

De stora intäkterna under miljö- och hälsoskydd är till största del på grund av kalkning som kommunen har 
bidrag för vilket har täckt de kostnader som kommunen har för kalkning. Övriga intäkter är de avgifter som 
miljö tar ut för sin tillsynsverksamhet. Kostnader för arbetskraft är lägre än budget på grund av föräldraledig-
het. Kundförluster förklarar även en del av underskottet. 

Framtiden 

En ny behovsutredning och behovsstyrd miljöbalkstaxa planeras att tas fram i samverkan med miljökontoren 
i kranskommunerna med underlag från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Avloppstillsynen kommer att fokusera på de klagomål som inkommit. Antalet inkommande ärenden har visat 
en stigande trend under många år. 

Verksamheten kommer att ta fram ytterligare rutiner och mallar för att effektivisera handläggningen, minska 
utskrifterna och posthanteringen. 
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Planering och säkerhet 

Verksamheten 

Planering och säkerhet ansvarar för att handlägga plan- och bygglovsärenden men även trafiksäkerhetsfrå-
gor. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndighetsutövning och tillsyn inom plan- och byggnadsväsendet 
samt lämna råd och upplysningar inom detta ansvarsområde. Planverksamhetens uppdrag avser bland an-
nat 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 hastighetsbe-
gränsningar, förbud mot trafik med fordon och parkering på kommunens gator och vägar, genom lokala tra-
fikföreskrifter. Föreskrifterna samlas i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) som finns tillgänglig för alla på 
Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). 

Trafiknämnden företräder Bjurholms kommun vid remisser från Transportstyrelsen, Trafikverket, Länsstyrel-
sen m fl. Beslut och handläggning av ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade utförs på dele-
gation av Byggnadsinspektör. 

Viktiga händelser 

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

Under året har kranskommunerna i Umeå regionen, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors 
gemensamt arbetat med att ta fram en ny plan- och byggtaxa enligt förslag från SKR. 

Ett flertal plan- och bygglovs relaterade e-tjänster har lagts ut på kommunens hemsida via ett digitaliserings-
samarbete i regionen. 

  

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 sammantaget haft ett 
varierat utfall. Sammantaget bedöms att inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt. Detta genom att av totalt 
3 mått är alla 3 helt uppfyllda. 

  Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Nöjdhetsenkät Medborgarnas upplevelse av kommu-

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

84 70 120% 

 Bygglov Andel bygglovsärenden som handläggs inom 

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

93,33% 90% 103,7% 

 Andel överklagade ärenden som hållit för över-
prövning Andel i (%) Källa: Egen undersökning 

 

100% 80% 125% 

 

 

 



Årsredovisning 2019 52(72) 

Ekonomi 

Rapport intäkter och kostnader 2019 

  Årsbudget Årets utfall Årsavvikelse 

Total    

Intäkter/Inkomster -130 -162 -32 

Kostnader för arbetskraft 848 820 -28 

Övriga verksamhetskost-
nader 

204 281 77 

Kapitaltjänst 89 68 -21 

Verksamhetens netto-
kostnad 

1 011 1 007 -4 

Det är enbart delar av verksamheten som är avgiftsfinansierad men intäkterna har varit högre än budget. 
Något lägre kostnader för arbetskraft på grund av föräldraledighet. De övriga verksamhetskostnaderna har 
varit högre än budgeterat på grund av att kommunen har bytt GIS-system vilket medfört högre kostnader för 
konvertering av data mellan systemen. Kapitaltjänst är lägre än budgeterat på grund av att verksamheten 
inte har behövt utnyttja hela investeringsbudgeten. 

Framtiden 

Den nya plan- och bygglovstaxa som har arbetats med under 2019 planeras att lyftas till politiken för beslut 
under 2020. Syftet med den är att avgifter i högre grad ska baseras på självkostnadsprincipen och vara mer 
likvärdig inom kranskommunerna. 

Arbete med digitalisering av verksamheten kommer att fortsätta under 2020. Kommunen ser över möjligheter 
att söka projekt som kan bidra till en effektivisering av verksamheten. 

En samverkan ger möjligheter att anställa en gemensam GIS strateg av Bjurholm, Vännäs, Vindeln och 
Nordmaling. Ambitionen är att utveckla och förbättra kartmaterial och GIS tjänster både internt och externt. 
Den generella digitaliseringssatsning som på bred front pågår gällande nästan alla kommunens olika verk-
samhetsområden kommer också sannolikt ställa krav på att införa GIS verktyg som kommunen inte tidigare 
haft. 

Ett antal detaljplanearbeten kan komma att innefatta trafiksäkerhetsfrågor.  Bland annat kommer detaljplan 
för nytt äldre- och förskolecenter "Diamanten" att kräva en trafikutredning. Nya parkeringsplatser och trafik-
anordningar för exempelvis skolskjutsar med mera torde bli aktuella. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

 

Belopp i tkr   2019 2018 

Verksamhetens intäkter Not 1 60 643 61 090 

Verksamhetens kostnader Not 2 -223 170 -232 541 

Jämförelsestörande verksamhetsposter Not 3 0 0 

Avskrivningar Not 19-21 -7 200 -7 712 

Verksamhetens nettokostnader   -169 727 -179 163 

        

Skatteintäkter Not 4 106 161 103 755 

Kommunalekonomisk utjämning Not 5 66 401 61 424 

Finansiella intäkter Not 6 232 331 

Finansiella kostnader Not 7 -1 186 -1 237 

Resultat före extraordinära poster   1 881 -14 890 

        

Extraordinära intäkter   0 0 

Extraordinära kostnader   0 0 

Årets resultat   1 881 -14 890 
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Balansräkning 

 

Belopp i tkr   2019 2018 

TILLGÅNGAR       

          

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 19 513 1 035 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 20 134 269 128 745 

  Maskiner och inventarier Not 21 12 212 6 888 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 8 2 927 2 927 

Summa anläggningstillgångar   149 921 139 595 

          

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd Not 9 168 175 

Kortfristiga fordringar Not 10  10 211 12 206 

Likvida medel Not 11 4 712 9 020 

Summa omsättningstillgångar   15 091 21 401 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   165 012 160 996 

          
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER       

          

EGET KAPITAL       

Ingående eget kapital   37 060 51 950 

Årets förändring Not 12 1 881 -14 890 

Summa eget kapital   38 941 37 060 

          

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar för pensioner Not 13 2 327 2 615 

Övriga avsättningar Not 14 0 2 158 

Summa avsättningar   2 327 4 773 

          

SKULDER       

Långfristiga skulder Not 15 87 386 73 682 

Kortfristiga skulder   36 358 45 481 

Summa skulder   123 744 119 163 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 165 012 160 996 

          

Ställda panter och ansvarsförbindelser Not 17 67 293 70 815 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och rekommen-

dationer från Rådet för kommunal redovisning 

vilket bland annat innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno-

likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-

räknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-

ningsvärdet där inget annat anges. Periodisering-

ar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när des-

sa förekommer i not till post i resultaträkning. Som 

jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 

förekommande och överstiger 1 mnkr. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 

baseras på SKL:s decemberprognos i enligt med 

rekommendation RKR 2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas 

fr.o.m. 2015 upp som en förutbetald intäkt och 

redovisas bland långfristiga skulder och periodise-

ras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare 

redovisades dessa så att de reducerade det bok-

förda värdet. 

Personalkostnader 

Outtagen semester och ej kompenserad övertid 

har bokförts som kortfristig skuld. Årets förändring 

har belastat verksamhetens kostnader i resultat-

räkningen. Lön till personal som får lön i efterskott 

(timanställd personal) har bokförts enligt bokfö-

ringsmässiga grunder som innebär att januari 

månads lön 2018 för denna grupp har bokförts 

som kostnad i december 2017. 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, nyintjäna-

de pension m.m. har belastat verksamheterna 

som ett preliminärt personalomkostnadspålägg.  

För anställda och kommunalråd har 39,17 % an-

vänts och för övriga förtroendevalda 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 avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

KomponentredovisningKommunen tillämpar 

komponentavskrivning enligt RKR 

Metoden innebär att större och väsentliga inve-

steringar ska delas upp i ett antal delkomponenter 

med varierande avskrivningstider beroende på 

deras olika nyttjandetider. Tidigare tillämpades 

mer schablonmässiga avskrivningsmetoder för 

hela anläggningstillgången. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas i kommunen: 

3, 5, 25, 33, 50 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter 

som har olika nyttjandeperiod tillämpas kompo-

nentavskrivning 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 
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Avskrivning sker från och med månaden efter 

investeringen tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och invester-

ing 

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 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt 

blandmodellen, vilken innebär att pensionsåta-

ganden intjänade före 1998-01-01 redovisas som 

en ansvarsförbindelse Nyintjänade pensionsför-

måner fr.o.m. 1998 ingår i verksamhetskostna-

derna och redovisas som en avsättning i balans-

räkningen. I balansräkningen har den del av pen-

sionskostnaden som kan hänföras till det individu-

ella valet klassificeras som upplupna kostnader 

under kortfristiga skulder. Kostnaden för beräknad 

löneskatt har inräknats. Utbetalda (gamla) pen-

sioner inkl löneskatt har från och med 2014 redo-

visats på egen verksamhet och inte belastat övri-

ga verksamheter. 
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Noter 

1. Verksamhetens intäkter   

 

Specifikation av pensionskostnader   

Belopp i tkr 2019 2018 

 
Belopp i tkr 2019 2018 

Verksamhetens intäkter, brutto 81 055 86 575 
 

Pensionsförsäkringsavgift  -1 299 -1 022 

Interna intäkter -20 412 -25 485 
 

Utbetalda pensioner  -3 364 -3 338 

Verksamhetens intäkter, netto 60 643 61 090 

 
Därav: intjänade före 1998  --3 182 -3 140 

Därav Försäljningsmedel 1 532 1 467 

 
  intjänade fr. o. m. 1998  -182 -198 

  Taxor och avgifter 14 985 15 355 
 

Avgiftsbaserad ÅP (individuell 
del)  -4 769 -5 133 

  Hyror och arrenden 13 665 13 461 
 

Särskild löneskatt  -2 252 -2 280 

  Bidrag 27 398 28 529 

 
Skuldförändring  381 242 

  Försäljning verksamheter 3 015 2 221 
 

Förvaltningsavgift  -99 -73 

  Försäljn. anl.tillgångar 48 57 
 

Summa pensionskostnad -11 309 -11 604 

     
Finansiell kostnad (se not 7) 0 0 

2. Verksamhetens kostnader   

 

Summa pensionskostnad inkl.     

Belopp i tkr 2019 2018 

 

finansiell kostnad -11 309 -11 604 

Verksamhetens kostnader, brutto -243 582 -258 026 
     Interna kostnader 20 412 25 485 
 

4. Skatteintäkter     

Verksamhetens kostnader, 
netto -223 170 -232 541 

 
Belopp i tkr 2019 2018 

Där-
av: Bidrag -11 232 -8 263 

 
Allmän kommunalskatt 

107 
157 104 266 

  Köp av verksamhet -39 869 -43 276 
 

Slutavräkning -996 -511 

  Personalkostnader -131 956 -138 994 
 

Summa skatteintäkter 
106 
161 103 755 

  
varav: pensionskostna-
der -11 868 -11 604 

     
  

Lokalhyror, fastighets-
kötsel -7 575 -6 778 

 

5. Kommunalekonomisk utjämning   

  
Hyra anläggningstill-
gångar -1 746 -1 985 

 
Belopp i tkr 2019 2018 

  Bränsle, energi, vatten -7 693 -8 108 

 
Inkomstutjämningsbidrag 39 904 37 298 

  Underhåll mask, invent -1 175 -732 
 

Strukturbidrag 1 069 1 060 

  Tele, IT-komm, post -897 -877 
 

Regleringsbidrag 1 738 386 

  Transportmedel -1 431 -1 701 
 

Införandebidrag 0 0 

  Transporter o resor -3 263 -3 288 

 
Kostnadsutjämningsbidrag 27 614 24 603 

  Representation -154 -203 
 

Fastighetsavgift 4 012 3 977 

  Annonser, reklam , info -298 -199 
 

Generella bidrag 1 460 1 847 

  
Försäkrings-, riskkostna-
der -1 665 -884 

 
Avgift LSS-utjämning -9 396 -7 747 

  Diverse kostnader -1 885 -1 547 
 

Summa kommunalekonomisk     

  Varor och material -7 777 -7 805 
 

utjämning 66 401 61 424 

  Tjänster inkl. konsulter -6 712 -7 902 

       Förändring av avsättn 2 158 0 
 

6. Finansiella intäkter     

  
Förlust vid försäljn. 
anl.tillg.   0 

 
Belopp i tkr 2019 2018 

Leasing     

 
Ränteintäkter 43 43 

Betalningar operationell och     
 

Ränteintäkter på kundfordringar 44 49 

finansiell leasing under året  -1 587         -1 054 
 

Övriga intäkter 145 239 

Inom 1 år  -1 534         -1 452 
 

Summa finansiella intäkter 232 331 

Senare än 1 år men inom 5 år            -1 669 -3 095 
             
 

7.  Finansiella kostnader     

     
Belopp i tkr 2019 2018 

3. Jämförelsestörande poster   

 
Räntekostnader -1 029 -1 136 

Belopp i tkr 2019 2018 

 
Ränta på pensionsskuld 0 0 

    0 0 
 

Övriga kostnader -157 -101 

Summa jämförelsestörande     

 

Summa finansiella kostnader -1 186 -1 237 

poster 0 0 
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8. Finansiella anläggningstillgångar 13. Pensionsavsättning

Belopp i tkr 2019 2018 Belopp i tkr 2019 2018

Aktier och andelar Avsättning för pensioner

Kommentus 1 1 Ingående avsättning 2 615 3 080

Kommuninvest ek. förening 2206 2206

Skogsägarna 4 5 Nyintjänad pension 85 -497

Venet AB 30 30 Nya efterlevandepensioner 1 277

Husbyggnadsvaror HBV förening 40 40 Nya förmånsbest ålderspens 2

Produktutv. center i Bjurholm AB 46 46 Ändring av försäkringstekniska grunder-202 -5

Obligationer, förlagsbevis Under året utbetalda pensioner -182 -198

Kommuninvest förlagslån 600 600 Ränte och basbeloppsuppräkning 65 51

Långfristiga fordringar 0 0 Förändring löneskatt -57 -93

Summa finansiella Utgående avsättning 2 327 2 615

anläggningstillgångar 2 927 2 927

Aktualiseringsgrad 97% 97%

9. Förråd

Belopp i tkr 2019 2018 Förpliktelsen av förmånsbestämd ålderspension har försäkrats.  

Souvenirer m.m. 62 44 Pensionskapitalet uppgår till 6 438 5 807

Olja 106 131

Summa förråd 168 230 Överskottsmedel i försäkringen 240 281

10. Kortfristiga fordringar Specifikation - Avsatt till pensioner

Belopp i tkr 2019 2018 Förmånsbestämd ÅP 146 147

Kundfordringar 2 431 2 675 PA-KL Pensioner 1 450 1 713

Värdereglering -1 409 -713 Pension till efterlevande 165 218

Bokfört värde kundfordringar 1 022 1 962 Förtroendevalda 0 0

Div. kortfristiga fordringar 3 379 2 334 Förtroendevalda OPF-KL 112 27

Interimsfordringar 5 810 7 910 Löneskatt 454 510

Summa kortfristiga fordringar 10 211 12 206 Summa avsatt till pensioner 2 327 2 615

11. Likvida medel 14.

Belopp i tkr 2019 2018 Belopp i tkr 2019 2018

Kassa Återställande deponi* 0 2 158

Bank 4 712 9 020 Summa långfristiga skulder 0 2 158

Summa likvida medel 4 712 29 275

* Avsättningen avser återställande av 11 deponier inom

12. Årets förändring    kommunen

Belopp i tkr 2019 2018

Årets resultat 1 882 -14 889 15.

Summa årets förändring 1 882 -14 889 Belopp i tkr 2019 2018

Banklån 87 000 72 800

Därav:Amortering under året -800 -1 100

Nyupptagna lån under året 15 000 0

Förändring av kortfristig del 300

Kortfristig del av banklån -870 -800

Övr långfristiga skulder 1 256 1 682

Summa långfristiga skulder 87 386 73 682

Långfristiga skulder

Övriga avsättningar
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16. Kortfristiga skulder     

     
Belopp i tkr 2019 2018 

 

Förpliktelse Kommunin-
vest     

Leverantörsskulder 5 618 6 528 
 

Bjurholms kommun har under 2007 ingått en solida- 

Semesterlöneskuld 2 299 5 481 
 

risk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Ferielöneskuld lärare 528 1 333 
 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik- 

Källskatt 1 896 2 062 
 

telser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner 

Arbetsgivaravgift 2 345 2 412 
 

som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 

Kortfristig del av långa skulder 800 800 
 

ekonomiska förening har ingått likalydande borgens- 

Interimsskulder 8 906 11 304 
 

förbindelser.     

Avg. baserad ÅP (individuell del) 4 546 4 278 
 

        

Löneskatt på pensionskostnad 2 540 2 211 
 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har in- 

Övr. kortfristiga skulder 6 880 9 072 
 

gåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av  

Summa kortfristiga skulder 36 358 45 481 

 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt 

     
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 

17. Ställda panter och ansvarsförbindelser 

 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 

Belopp i tkr 2019 2018 

 
förhållande till storleken på de medel som respektive 

Borgensförbindelser     
 

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

Vitvattnets Utvecklings AB 353 368 
 

dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 

Castorhallen Ek. förening 2 319 2 539 
 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

Bjurholms golfklubb 0 234 
 

förening.     

Ansvarsförbindelser     
 

        

Ansvarsförbindelse pension     
 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 

Ingående ansvarsförbindelse 65 509 67 375 
 

Bjurholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens- 

Nyintjänande     
 

förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 

Gamla utbetalningar -3 182 -3 682 
 

Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 

Aktualisering   -27 
 

460 925 942 575 kronor och totala tillgångar till 

Övrig post 803 344 
 

460 364 563 304 kronor. Bjurholms kommun andel av de 

Ränte och basbeloppsuppräkning 1 666 1 864 
 

totala förpliktelserna uppgick till 104 963 258 kronor och 

Förändring löneskatt -174 -364 
 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

Utgående ansvarsförbindelse 64 621 65 509 

 
104 190 985 kronor.     

        
 

        
Specifikation - Ansvarsförbindelse pen-
sion     

     Intjänad pensionsrätt 42 785 42 863 
     Livränta 1 380 1 592 
     Pension till efterlevande 754 374 
     PA-KL och äldre utfästelser 7 086 7 890 
     Förtroendevalda     
     Löneskatt 12 616 12 790 
     Summa ansvarsförbindelse pensioner 64 621 65 509 

             
             
     Summa ställda panter och     

     ansvarsförbindelser 67 293 70 815 

      

18. Realisationsvinst/förlust Försäljnings Bokfört Vinst/ 

    pris värde förlust (-) 

Försäljning Torparen 3 338 333 5 

Försäljning Brandbil 23 0 23 

Försäljning bil GKE555 20 0 20 

Summa Realisationsvinst 381 333 48 
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19 Immateriella anläggningstillgångar             

Belopp i tkr Förvärvade programvaror       Summa 

Anskaffningsvärden               

Ingående anskaffningsvärden 2 562           2 562 

Årets investeringsutgifter             0 

Årets investeringsinkomster             0 

Försäljningar/utrangeringar             0 

Omklassificeringar             0 

Utgående ack. anskaff-
ningsvärden 2 562           2 562 

                  

Avskrivningar               

Ingående avskrivningar -1 527           -1 527 

Försäljningar/utrangeringar               

Omklassificeringar -82             

Årets avskrivningar -440           -440 

Utgående ack. avskrivning-
ar -2 049           -1 967 

                  
Ingående planenligt rest-
värde 1 035           1 035 

                  
Utgående planenligt rest-
värde 513           513 

         20 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           

Belopp i tkr 

Verksam-
hets- fastig-

heter 

Fastigheter 
för affärs- 
verksam-

het 

Publika 
fastighe-

ter 

Fastigheter 
för annan 
verksam-

het 

Övriga 
fastighe-

ter Mark Summa 

Anskaffningsvärden               

Ingående anskaffningsvärden 111 293 34 930 34 658 82 589 3 565 9 012 276 047 

Årets investeringsutgifter 5 188 3 058 939 2 276     11 461 

Årets investeringsinkomster             0 

Försäljningar/utrangeringar -1 040           -1 040 

Omklassificeringar -640     -7 702   8 342 0 

Utgående ack. anskaff-
ningsvärden 114 801 37 988 35 597 77 163 3 565 17 354 286 468 

                  

Avskrivningar               

Ingående avskrivningar -61 496 -19 690 -19 119 -40 470 -3 455 -3 070 -147 300 

Försäljningar/utrangeringar 703           703 

Omklassificeringar             0 

Årets avskrivningar -2 509 -882 -778 -1 429 -4   -5 602 

Utgående ack avskrivningar -63 302 -20 572 -19 897 -41 899 -3 459 -3 070 -152 199 

                  
Ingående planenligt rest-
värde 49 797 15 240 15 539 42 119 110 5 942 128 747 

                  
Utgående planenligt rest-
värde 51 499 17 416 15 700 35 264 106 14 284 134 269 
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         21 Maskiner och inventari-
er 

              

Belopp i tkr Maskiner 
Inventari-
er 

bygg-
nads-  
inventari-
er 

Bilar, 
andra 
transport- 
medel 

Övr. ma-
skiner och 
inventari-
er 

Pågående 
investering-
ar Summa 

Anskaffningsvärden               

Ingående anskaffningsvärden 5 530 31 641 179 3 517 0 0 40 867 

Årets investeringsutgifter 718 2 261   3 521   35 6 535 

Årets investeringsinkomster             0 

Försäljningar/utrangeringar -2 639 -8   -69     -2 716 

Omklassificeringar             0 

Utgående ack. anskaffnings-
värden 3 609 33 894 179 6 969 0 35 44 686 

                  

Avskrivningar               

Ingående avskrivningar -4 844 -28 168 -99 -912 0 0 -34 023 

Försäljningar/utrangeringar 2 638     69     2 707 

Omklassificeringar             0 

Årets avskrivningar -97 -821 -7 -233 0   -1 158 

Utgående ack. avskrivningar -2 303 -28 989 -106 -1 076 0 0 -32 474 

                  
Ingående planenligt restvär-
de 686 3 473 80 2 605 0 0 6 844 

                  
Utgående planenligt restvär-
de 1 306 4 905 73 5 893 0 35 12 212 
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Driftsredovisning 

Belopp i tkr Intäkter Kostnader 

Netto- 

Budget 
Budget 

avvikelse kostnader 

KOMMUNSTYRELSEN           

Politisk verksamhet 86 -2 259 -2 173 -2 500 327 

Gemensamma stödfunktioner           

- Administration 832 -4 908 -4 077 -3 760 -317 

- Ekonomi 1 723 -5 107 -3 384 -4 575 1 191 

- Personal 76 -2 602 -2 526 -2 765 239 

- Städ 293 -2 560 -2 267 -2 550 283 

- IT 227 -2 193 -1 966 -1 840 -126 

Infrastruktur, säkerhet och affärsverks           

- Kollektivtrafik 0 -4 464 -4 464 -4 470 6 

- Affärsverksamhet 21 608 -19 259 2 350 0 2 350 

- Gator, vägar och parker 1 206 -5 390 -4 184 -3 800 -384 

- Skydd 820 -4 325 -3 505 -3 570 65 

- Fastigheter 5 109 -15 969 -10 860 -9 950 -910 

Tillväxt och utveckling           

- Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 -60 60 

- Flyktingmottagning 1 614 -1 614 0 0 0 

- Ferieuppdrag 0 -132 -132 -150 18 

- Projekt 8 451 -7 965 486 -397 884 

- Näringsliv 1 263 -2 070 -807 -1 003 195 

- Rådgivning 0 -31 -31 -30 -1 

Justering avstämning PO 0 -89 -89 0 -89 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 43 308 -80 935 -37 628 -41 420 3 792 

            

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN           

Politisk verksamhet 0 -156 -156 -150 -6 

Kultur och fritid           

- Kulturverksamhet 233 -1 655 -1 422 -1 450 28 

- Fritidsverksamhet 241 -1 381 -1 140 -1 127 -13 

Förskola, fritidshem och annan ped verk           

- Gemensam förskoleverksamhet 519 -1 204 -686 -400 -286 

- Förskola 1 687 -13 022 -11 335 -11 296 -39 

- Fritidshem 377 -2 390 -2 013 -1 504 -509 

Skolväsendet för barn och ungdom           

- Gemensam skolverksamhet -23 -5 970 -5 993 -5 667 -326 

- Förskoleklass 72 -970 -898 -846 -53 

- Grundskola 4 279 -20 182 -15 903 -15 742 -161 

- Grundsärskola 0 -3 365 -3 365 -2 000 -1 365 

- Gymnasieskola 78 -14 374 -14 296 -11 000 -3 296 

- Gymnasiesärskola 0 -422 -422 -325 -97 

Annan utbildning           

- Vuxenutbildning 541 -1 593 -1 052 -756 -297 

Stödfunktioner           

- Stödfunktioner 3 167 -6 190 -3 023 -3 014 -9 

Justering avstämning PO 0 -149 -149 0 -149 

SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN 11 171 -73 023 -61 852 -55 275 -6 577 
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SOCIALNÄMNDEN           

Politisk verksamhet 0 -204 -204 -143 -61 

- Gemensam verksamhet SOC -65 -5 863 -5 928 -5 800 -128 

- Bostadsanpassning 0 -334 -334 -450 116 

Verksamhet för myndighetsbeslut och öppenvård         

- Särskilt boende externt 18 -396 -379 -250 -129 

- Färdtjänst 0 -624 -624 -400 -224 

- LSS 141 -2 250 -2 109 -1 667 -442 

- Administration myndighet 1 321 -1 699 -378 -402 24 

- Knytpunkten 343 -1 371 -1 028 -466 -562 

- Placering 90 -2 164 -2 074 -1 710 -364 

- Öppenvård 63 -1 529 -1 466 -720 -746 

- Försörjningsstöd 65 -2 196 -2 132 -2 225 93 

- Familjerätt/rådgivning 0 -11 -11 -30 19 

- Ensamkommande flyktingbarn 5 311 -1 933 3 379 0 3 379 

Vård och Omsorg (VoO) 0 0 0 0 0 

- Särskilt boende 6 062 -45 632 -39 570 -37 625 -1 946 

- Ordinärt boende 1 120 -15 157 -14 037 -14 079 42 

Justering avstämning PO 0 -223 -223 0 -223 

SUMMA SOCIALNÄMNDEN 14 469 -81 584 -67 115 -65 967 -1 149 

            

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN           

Politisk verksamhet 0 -92 -92 -99 7 

Planering och säkerhet 0 0 0 0 0 

- Bygg 162 -546 -384 -388 4 

- Plan 0 -623 -623 -623 0 

- Trafiksäkerhet 0 0 0 -1 1 

Miljö- och hälsoskydd 2 292 -2 780 -488 -460 -28 

Justering avstämning PO 0 -7 -7 0 -7 

SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2 454 -4 048 -1 593 -1 570 -23 

            

Gamla pensioner inkl löneskatt 0 -3 991 -3 991 -3 700 -291 

Medel till kommunstyrelsens förfogande 0 0 0 -1 900 1 900 

Kapitaltjänst 9 653 0 9 653 12 587 -2 934 

Avskrivningar 0 -7 200 -7 200 -8 600 1 400 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 81 055 -250 782 -169 727 -165 845 -3 882 

            

Skatteintäkter 106 161 0 106 161 106 129 32 

Kommunalek. utjämning 75 797 -9 396 66 401 64 817 1 584 

Finansiella intäkter 242 -10 232 150 82 

Finansiella kostnader 0 -1 185 -1 185 -2 000 815 

ÅRETS RESULTAT 263 255 -261 373 1 881 3 251 -1 369 
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Nyckeltal 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Befolkning

Antal invånare till grund för skatt och

utjämning (per 1 november året innan) 2 487 2 446 2 437 2 420 2 431 2 447 2 455 2 455 2 454 2 475 2 475

Resultat

Verksamhetens nettokostnader (tkr)126 712 133 026 129 513 128 356 138 417 143 468 144 075 136 305 164 792 179 163 169 727

Verksamhetens nettokostnaders

andel av skatteintäkter och utjämning **97,5% 98,6% 97,1% 94,9% 98,5% 98,2% 95,2% 84,8% 100,7% 108,5% 98,4%

Resultat efter f inansnetto men före

avskrivningar (tkr) 6 794 6 921 8 512 11 462 6 687 7 980 12 835 30 825 4 519 -7 178 9 081

Årets resultat (tkr) 571 667 2 384 5 034 203 958 5 868 23 097 -2 463 -14 890 1 881

Per Invånare (kr) 230 273 978 2 080 84 391 2 390 9 408 -1 004 -6 016 760

* Efter extraordinär kostnad på 2910 tkr

** Inklusive jämförelsestörande post

Soliditet

Eget kapital (tkr) 16 202 16 869 19 253 24 287 24 490 25 448 31 316 54 413 51 950 37 060 38 941

Per invånare (kr) 6 515 6 897 7 900 10 036 10 074 10 400 12 756 22 164 21 170 14 974 15 734

Eget kapital inkl. pensionsåtagande (tkr)-52 813 -50 033 -54 973 -50 231 -53 077 -47 969 -40 731 -14 660 -15 425 -28 449 -25 680

Per invånare (kr) -21 236 -20 455 -22 558 -20 757 -21 833 -19 603 -16 591 -5 971 -6 286 -11 495 -10 376

Soliditet 12,8% 12,7% 15,1% 18,8% 18,7% 18,2% 19,9% 31,3% 30,1% 23,0% 23,6%

Soliditet (inkl. pensionsåtagande) -41,8% -37,6% -43,1% -38,9% -40,5% -34,4% -25,9% -8,4% -8,9% -17,7% -15,6%

Skulder

Långfristiga skulder (tkr) 66 943 72 234 71 450 70 919 70 092 76 232 77 035 76 351 75 693 73 682 87 386

per invånare (kr) 26 917 29 531 29 319 29 305 28 833 31 153 31 379 31 100 30 845 29 771 35 307

Lånefinansieringsgrad (långfristiga

skulder/anläggningstillgångar) 67% 66% 65% 64% 60% 63% 60% 58% 58% 53% 58%

Kortfristiga skulder (tkr) 42 764 42 992 35 469 32 318 34 445 36 023 46 137 38 449 39 755 45 481 36 358

Tillgångar och likviditet

Kassaflöde (tkr) 3 047 -3 561 -4 009 1 828 -1 697 3 002 6 541 11 831 1 275 -20 255 -5 160

Anläggningstillgångar (tkr) 100 430 110 188 109 966 110 856 116 309 121 936 128 697 131 044 129 397 139 595 149 921

Omsättningstillgångar (tkr) 26 031 22 899 17 529 18 260 14 652 17 676 28 276 42 732 43 239 21 401 15 091

Balansomslutning (tkr) 126 461 133 087 127 495 129 116 130 961 139 612 156 973 173 776 172 636 160 996 165 012

Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)0,61 0,53 0,49 0,57 0,43 0,49 0,61 1,11 1,09 0,47 0,42

Kassalikviditet (likvida medel+kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder)0,60 0,53 0,49 0,56 0,52 0,48 0,61 1,11 1,08 0,17 0,41

Rörelsekapital (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)-16 733 -20 093 -17 940 -14 058 -19 793 -18 347 -17 861 4 283 3 484 -24 080 -21 267

Jämställdhet

Kvinnor i kommunfullmäktige (%) 45,2% 41,9% 41,9% 41,9% 41,9% X X

Heltidsanställda månadsavlönade män (%) 71,0% 68,0% 65,0% 73,0% 70,0% X X

Heltidsanställda månadsavlönade kvinnor (%) 45,0% 46,0% 48,0% 48,0% 47,0% X X
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Nettoinvesteringar 

  Projekt Start Budget Utfall Ack. Ack. Ack. 

Belopp i tkr nr år 2019 2019 Utfall Budget Avvikelse 

Infrastruktur, skydd m.m.               

Ombyggnad gator 30 2018 1 000 1 123 1 912 2 000 88 

Sladd elljusspsår 35 2019 50 44 44 50 6 

Färdigställande av pistmaskinsgarage 36 2019 100 0 0 100 100 

Brandbil + material till släckbil 27 2019 3 150 3 337 3 337 3 150 -187 

Infrastruktur, skydd m.m. totalt     4 300 4 504 5 293 5 300 7 

                

Pedagogisk verksamhet               

Inventarier/upprustn skolan 40 2018 550 254 793 1 100 307 

IKT (Info- o komm teknik) 41 2018 350 265 566 700 134 

Pedagogisk verksamhet, totalt     900 519 1 359 1 800 441 

                

Vård och omsorg               

Inventarier äldreomsorg 50 2017 250 52 423 992 569 

Nytt äldreboende 75 2019 3 000 81 81 3 000 2 919 

Vård och omsorg, totalt     3 250 133 504 3 992 3 488 

                

Affärsverksamhet               

Bredband Switchar 32 2015 340 353 598 2 680 2 082 

Vattenverk/reningsverk 60 2018 750 739 1 457 1 500 43 

Renhållning 61 2017 300 129 370 600 230 

Verktyget 3 ÅVC 64 2019 1 300 113 113 1 300 1 187 

Förråd vattenverket 65 2019 450 0 0 450 450 

Reinvestering VA nät 66 2019   634 634   -634 

Affärsverksamhet, totalt     3 140 1 968 3 172 6 530 3 358 

                

Gemensamma verksamheter               

Inventarier kommunhus 70 2018 100 106 128 200 72 

Maskiner och fordon 71 2018 100 41 178 200 22 

Inventarier datagruppen 72 2017 300 694 1 383 1 150 -233 

 Fastighetsförvaltn: Investeringsplan 73 2017   7 249 21 530 26 850 5 320 

- Brandstation 37   5 000       0 

- Kommunförråd Verktyget 3 74   2 100       0 

- Åtgärder kommunhuset 76   700       0 

- Åtgärder Simhallen 25   415       0 

- Åtgärder Älvgården 53   700       0 

- Åtgärder Yttertak div fastigheter 77   135       0 

-Åtgärder Förskolor 42   300       0 

Åtgärder bostadsfastigheter 81 2018 2 500 2 256 3 795 6 000 2 205 

Bostadshus 85 2019 10 000 0 0 0 0 

Skurmaskin/tvättmaskin städ 84 2019 100 100 100 100 0 

Kartprogram GIS 37 2019 400 426 426 400 -26 

Gemensamma verksamheter, totalt     22 850 10 872 27 540 34 900 7 360 

                

TOTAL SUMMA     34 440 17 996 37 868 52 522 14 654 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr       2019 2018 

Driftverksamheten           

Årets resultat       1 881 -14 890 

Avskrivningar     Not 19-21 7 200 7 712 

Förändring avsättning inkl löneskatt och ränta Not 13-14 -2 446 -465 

Realisationsförlust/realisationsvinst   Not 18 -48 -57 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not * -143 -143 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 444 -7 843 

Ökning (-) / minskning kortfristiga fordring-
ar     1 995 1 528 

Ökning (-) / minskning förråd och varulager     7 55 

Ökning / minskning (-) kortfristiga skulder     -9 123 5 726 

Kassaflöde från driftverksamheten     -677 -534 

            

Investeringsverksamheten           

Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 19 0 -380 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   0 0 
Investering i materiella anläggningstill-
gångar   Not 20-21 -17 996 -17 948 

Investeringsbidrag i materiella anläggningstillgångar   0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 18 381 475 
Investering i finansiella anläggningstill-
gångar   Not 8 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17 615 -17 853 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyupptagna lån     Not 15 15 000 0 

Amortering av låneskuld inkl. förändring av kortfristig del Not 15 -800 -800 

Återbetalning statlig bidrag       -1 068 -1 068 

Ökning långfristiga fordringar       0 0 

Minskning av långfristiga fordringar   Not 8 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   13 132 -1 868 

            

ÅRETS KASSAFLÖDE       -5 160 -20 255 

            

Likvida medel vid årets början     9 020 29 275 

Likvida medel vid årets slut       3 860 9 020 

            

      Not *    Justering för övriga ej likviditetspåverkade poster     

Belopp i tkr       2019 2018 

Ej konterade kassaposter - Simhallen         

Uppl av statlig stöd bokfört i verksamhet 2019   -143 -143 

Övriga ej likviditetspåverkande           

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   -143 -143 
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Vattenförsörjning och avloppshantering 

 

Resultaträkning 

Belopp i kr   2019 2018 

Verksamhetens intäkter       

  Brukningsavgifter Not 1 2 774 440 2 786 034 

  Anslutningsavgifter       

  Övr. verksamhetsintäkter     25 000 

  Interna intäkter från kommunen Not 3 1 215 204 1 204 469 

Summa intäkter   3 989 644 4 015 503 
          

Verksamhetens kostnader        

  Material och entreprenader Not 4 -871 600 -898 472 

  Personalkostnader Not 5 -189 473 -1 053 867 

  Energikostnader   -420 578 -540 006 

  Övr. verksamhetskostnader   -682 110 -283 625 

  Interna kostnader från kommunen Not 6 -285 880 -231 351 

Summa kostnader   -2 449 641 -3 007 321 
          

Rörelseresultat före avskrivningar   1 540 003 1 008 182 
          

  Avskrivningar   -809 203 -769 305 
          

Rörelseresultat efter avskrivningar   730 800 238 877 
          

Finansiella kostnader   -730 800 -238 877 
          

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 0 
          

Årets resultat   0 0 
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Balansräkning 

Belopp i kr   2019 2018 

TILLGÅNGAR       

          

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Materiella anläggningstillgångar Not 6 14 241 761 13 658 404 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   14 241 761 13 658 404 

          

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd   0 0 

Kundfordringar inkl. moms   233 248 119 674 

Ingående mervärdesskatt på leverantörsskulder   78 715 19 899 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   311 963 116 192 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   14 553 724 12 515 437 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

          

EGET KAPITAL       

Årets resultat   0 0 

SUMMA EGET KAPITAL   0 0 

          

SKULDER       

Långfristiga skulder       

  Lån av kommunen Not 7 14 855 594 13 674 545 

Kortfristiga skulder       

  Leverantörsskulder inkl. moms   393 574 99 497 

  Utgående mervärdesskatt på kundfordringar   46 650 23 935 

  Semesterlöneskuld   0 0 

SUMMA SKULDER   15 295 818 12 515 437 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   15 295 818 12 515 437 
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Noter vattenförsörjning och avloppshantering 

1. Verksamhetens intäkter               

 
  

Gällande taxor 2019-12-31 exklusive mervärdesskatt 
25%           

 
    Fasta avgifter      

Mängd avgifter  
per m3 Antal enheter 

 
Tariff Rubrik Vatten/år Vatten/enhet Avlopp/år Avlopp/enhet 

Apris 
Vatten Apris Avlopp   

 1 V/A med mätning 2 680,41   1 786,94   12,11 8,08 407   
 4 Lägenhetsavg 2-10   670,10   446,74     45   
 5 Lägenhetsavg 11-20   536,08   357,39     6   
 6 Lägenhetsavg 21-   364,26   268,04     2   
 

7 V/A Landstinget 
13 

583,02   
12 

128,30   12,11 8,08 1   
 8 Vatten Kyrkogård 6 395,67           1   
 9 V/A Reningsverket 1 147,94   1 147,94   12,11 8,08 1   
 

10 
V/A utan mätning 
Fritid 2 680,41 363,38 1 786,94 242,26         

 12 V/A Blomsteraffär 2 680,41   1 786,94   12,11   1   
 13 Vatten Slättmark 2 680,41       12,11       
 15 Avl Agnäs fast avg.     1 786,94       1   
 

17 
V/A Bjurholm fast 
avg. 2 680,41   1 786,94       3   

 18 V/A utan mätning 2 680,41 1 756,36 1 786,94 1 170,90     3   
 19 Vatten utan mätning 2 680,41 1 756,36         0   
 20 Avlopp     1 786,94 1 170,90     1   
 21 Vatten med mätning 2 680,41       12,11   67   
 

22 
VA fritid 
fast/obebyggd 2 680,41   1 786,64       1   

 
23 

Enfamiljeshus fritid 
V 2 680,41 363,84         1   

   Total             541   
 

           

           Debiterad mängd vatten och avlopp 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Debiterad vattenmängd m3   78 021 74 170 78 419 74743 70 711 104 934 78 467 96 826 
Debiterad avloppsmängd 
m3   65 512 64 121 70 088 66248 61 431 96 774 70 791 85 849 

           Producerad mängd vatten och av-
lopp 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Producerad dricksvattenmängd m3 
per år 113 265 134 607 160 865 173 330 182 944 125 925 113 900  111 500 
Producerad dricksvattenmängd m3 
per dygn 310 368 441 475 501 345 312  305,5 

 

 

2. Lån av kommunen         

Belopp i kr       2019 2018 

Ingående skuld       13 674 545 12 303 907 

Årets nyinvesteringar       2 111 273 2 028 463 

Årets avskrivningar       -809 203 -769 304 

Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga fordringar 195 771 23 381 

Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga skulder   -316 792 88 098 
Fordran/skuld kom-
mun       -115 475 142 070 

Avräkning fordran/skuld kommun   115 475 -142 070 

Utgående skuld       14 855 594 13 674 545 
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3. Interna intäkter från kommunen   
 

5. Personalkostnader     

Belopp i kr 2019 2018 

 
Belopp i kr 2019 2 018 

Personalfördelning 0 65 306 
 

Kommunalarbetare 136 831 1 053 867 

Fast avgift Va  589 187 505 518 
 

Samverkansavtal 52 642   

Rörlig avgift Va 741 492 491 575 
 

Summa personalkostnader 189 473 1 063 682 

Täckning av underuttag av avgifter -115 475 142 070 
     Summa interna intäkter 1 215 204 1 204 469 

 

6. Interna kostnader från kommunen   

     
Belopp i kr 2019 2 018 

4. Material o entreprenader     
 

V/A reningsverket 154 044 94 298 

Belopp i kr 2019 2018 

 
Avgifter miljökontoret 21 240 27 504 

Externa köpta tjänster 526 882 430 730 
 

    175 284 303 789 

Anläggnings- och underhållsmaterial 344 718 467 742 
 

Administrativa kostnader 110 596 103 796 

        
 

Återföring underuttag av avgifter     

Summa material o entreprenader 871 600 1 068 153 

 

Summa interna kostnader 285 880 451 587 

 

7. Materiella anläggningstillgångar       

Projekt 
nr Beskrivning År 

Anskaffnings-
värde 

Restvärde 
2018-12-31 

Avskrivning 
2019 

Restvärde 
2019-12-31 

    1994 9 640 351 0 0 0 

    1995 1 315 317 407 756 40 776 366 980 

    1996 910 328 282 201 28 220 253 981 

    1997 436 538 148 423 13 493 134 930 

  Reservvattentäkt 1999 3 543 378 1 417 350 109 027 1 308 323 

    2000 1 205 441 518 339 37 024 481 315 

  Va väg 353 2001 421 394 193 841 12 923 180 918 

1219 Va väg 353 2002 131 988 64 674 4 042 60 632 

1212 Va Agnäs 2003 115 324 59 967 3 528 56 439 

1213 Reningsverk 2003 4 039 239 2 100 403 116 689 1 983 714 

1223 Va/reningsverk 2008 151 113 101 246 4 602 96 644 

1220 Vattentäkt 2009 164 000 114 800 5 218 109 582 

1212 Va Agnäs 2009 113 126 79 188 3 443 75 745 

1212 Va Agnäs 2010 595 540 434 744 18 114 416 630 

1223 Va/reningsverk 2010 49 560 36 179 1 507 34 672 

1223 Va/reningsverk 2011 728 894 553 959 22 158 531 801 

1212 Va Agnäs 2011 228 199 173 431 6 937 166 494 

1212 Va Agnäs 2012 120 713 95 363 3 668 91 695 

1220 Agnäs Renv/va 2012 524 407 414 281 15 653 398 628 

1223 Högreservoir/avl  2012 192 245 151 874 5 225 146 649 

1223 Va/reningsverk 2013 855 202 701 266 32 159 669 107 

1223 Va/reningsverk 2014 1 121 587 986 850 37 255 949 595 

1223 Va/reningsverk 2015 802 343 657 922 36 106 621 816 

6000 Va/reningsverk 2016 1 516 683 1 308 217 69 489 1 238 728 

6000 Va/reningsverk 2017 831 264 747 080 40 589 706 491 

6000 Va/reningsverk 2018 718 202 684 631 33 571 651 060 

6300 Omb V-Verk 2018 1 298 641 1 213 574 85 066 1 128 508 

7118 Maskiner o invent 2018 11 620 10 845 775 10 070 

6015 VA restpost 2019 215 275   6 033 209 242 

6018 VA Mask o inv 2019 167 608   2 740 164 868 

6019 VA markanläggn 2019 16 400   62 16 338 

6026 
Reningsverk ci-
stern 2019 339 283   10 057 329 226 

6619 Reinvest VA nät 2019 634 141   2 114 632 027 

7115 Maskiner o invent 2019 19 853   940 18 913 

Summa mat. anl. tillgångar 33 175 197 13 658 404 809 203 14 241 761 
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Barnbokslut 

Målet för barnpolitik i Sverige utgår från FN:s 

barnkonvention och innebär att barn och 

unga ska respekteras och ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och 

inflytande. Kommunfullmäktige i Bjurholms 

kommun har beslutat om att införa en särskild 

bilaga till bokslutet som utgörs av en sam-

manställning av ett antal fakta och indikatorer 

som beskriver hur barn och ungdomars situa-

tion ser ut i Bjurholms kommun. 

Hur nämndernas och styrelsens former 

kommer att se ut för att få ett komplett inne-

håll och grund i kommuns barnbokslut åter-

står att se under det fortsatta arbetet som 

pågår. 

Det finns sedan tidigare beslut om riktlinjer 

för barnkonsekvensanalys som syftar till att 

redogöra och dokumentera på vilket sätt barn 

och unga berörs av nämndernas och styrel-

sens beslut. Riktlinjer för barnkonsekvens-

analys benämns även som barnchecklista. 

Barnchecklistan innehåller förutom frågeställ-

ningar om hur barn och unga berörs av beslut 

även hur deras egna åsikter har tagits tillvara 

i besluten. Det kvarstår fortfarande att hitta 

arbetsformer för hur arbetet med barncheck-

listan skall dokumenteras under året som 

därefter ska underlätta sammanfattningen till 

kommande barnbokslut. 

Målsättningen för detta arbete är att få ett 

mer aktivt ställningstagande där barn och 

ungas perspektiv lyfts tydligare innan politi-

kerna tar beslut som berör barn och unga.  
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Revisionsberättelse 


