
 
 

 

 

Tertialuppföljning 2020 

 
 
Ovanåkers kommun 
 
 
  



 
 

 

Innehållsförteckning 
Förvaltningsberättelse ................................................................................ 3 
 

Politiska organ .......................................................................................... 27 

Kommunstyrelsen ..................................................................................... 31 

VA-verksamheten ..................................................................................... 37 

Socialnämnden ......................................................................................... 39 

Barn- och Utbildningsnämnden ................................................................ 48 

Miljö- och Byggnämnden .......................................................................... 55 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB .................................................................... 60 

Alfta Industricenter AB .............................................................................. 64 

Helsinge Net Ovanåker AB....................................................................... 68 

Helsinge Vatten AB .................................................................................. 71 

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB ......................................................... 74 

 

  



 
 

 

Förvaltningsberättelse 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Resultatet för perioden januari till april är -2,1 mnkr, budgeten för perioden är -5,7 mnkr, en 

positiv avvikelse mot periodens budget med 3,6 mnkr. Resultatet för 2020 prognostiseras till 9,9 

mnkr, budgeten för året är 5,7 mnkr, en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. 

(Mnkr) Periodbudget Utfall tom 
april Årsbudget Helårsprogno

s 

Nämnder (inkl projekt) -239,5 -232,2 -681,4 -683,6 

Gemensamma intäkter och 
kostnader 7,7 8,7 13,6 20,5 

Avskrivningar -11,7 -11,5 -35,1 -35,6 

Skatter och generella bidrag 237,1 238,3 711,5 714,5 

Finansiella intäkter och 
kostnader 0,7 -5,4 -2,9 -5,9 

Summa -5,7 -2,1 5,7 9,9 

  

Balankravsutredningen visar att årets resultat efter balanskravsjusteringar är 16,8 mnkr. 

Avsättning till RUR kan göras med 9,7 mnkr och årets balanskravsresultat blir 7,1 mnkr. 

Av kommunens 14 koncernövergripande verksamhetsmål för 2020 prognostiseras 8 mål bli 

uppfyllda, 4 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 2 mål bedöms inte bli uppfyllda under året. 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2020 inom tre områden som anses vara av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att 

resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls. 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 
Kommunallagen säger att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. I Ovanåkers kommun antar kommunfullmäktige 

koncernövergripande mål för en fyraårsperiod. Dessa mål följs upp i det koncernövergripande 

styrkortet. 

Kommunallagen säger också att det för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Nedan presenteras uppföljning av de koncernövergripande verksamhetsmålen och de 

finansiella målen med prognos för måluppfyllelsen vid 2020 års utgång. 

Koncernövergripande verksamhetsmål 
Målstyrningen sker enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmålen är indelade i fyra 

olika perspektiv (arbete och tillväxt, trygghet och lärande, folkhälsa och demokrati, hållbar och 

ansvarsfull resursanvändning). 



 
 

 

Kommunens styrmodell har som syfte att göra målstyrning till en medveten samordning och 

inriktning av kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en 

helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna 

kärnverksamheters behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala 

verksamhetens utveckling. 

Styrkort på alla nivåer 

Utifrån kommunens vision har kommunfullmäktige arbetat fram fyra styrande inriktningsmål 

inom de fyra perspektiven. Dessa inriktningsmål syftar till att ge ett övergripande fokus för de 

effektmål som sätts av kommunfullmäktige (koncernmål), nämnder (nämndmål) och bolag 

(bolagsmål). 

Kommunfullmäktige har fastställt ett koncernövergripande styrkort för perioden 2020-2023, 

vilket består av prioriterade mål som tilldelats nämnder och bolag för genomförande och 

uppföljning. Målen återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Nämnderna och de helägda bolagen har även antagit egna mål för den aktuella perioden 

kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar; 

 

Koncernövergripande styrkort 2020-2023 

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. Deras 

analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Vid tertialuppföljning och 

delårsrapport görs en prognostiserad bedömning över måluppfyllelsen vid årets slut. Vid tertialet 

2020 prognostiseras 8 mål bli uppfyllda, 4 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 2 mål bedöms 

inte bli uppfyllda under året. Nedan visas det koncernövergripande styrkortet där varje mål 

analyserats. 

Vision 

Ovanåkers kommuns vision 2020-2023 

 

Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott 

företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar. I vår kommun ska alla 

människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över att vara en Ovanåkersbo. 

Ovanåker är en kommun som aktivt och engagerat arbetar för att genomföra ambitionerna i 

Agenda 2030. 



 
 

 

ARBETE OCH TILLVÄXT 

Inriktningsmål 

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska känna 

att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande. Vi ska arbeta för att 

bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor genom att stimulera 

utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.  Människor ska ges stöd att gå från bidrag till 

arbete och ett stort fokus ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

Effektmål Analys 

 En 
koncerngemensam 
plan ska tas fram för 
att trygga framtida 
personalbehov/ 
rekrytering inom 
kommunens 
verksamheter. 
 

 Koncernmål 
 

Arbetet med att ta fram en koncerngemensam plan och arbetssätt som har 
tagits fram för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare och genom 
det trygga framtida personalbehov och rekrytering. Hittills har processerna 
attrahera och rekrytera prioriterats och konceptet Tycker om har tagits fram 
till arbetsgivarvarumärket. 

 Andelen vuxna 
biståndsmottagare 
med långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd ska 
minska årligen. 
 

 Koncernmål 
 

Det är svårt att få fram data på andelen vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt bistånd ur vårt verksamhetssystem vilket gör det svårt att utifrån 
statistik följa upp resultatet. 
Dock kan konstateras att aktuella insatser ökade under 2019 och ökningen 
har även fortsatt under första tertialen 2020. Då inflödet ökar så antas att 
andelen långvariga biståndsmottagare inte minskar. 
 
Det görs flera aktiviteter för att aktivt arbeta med målet. Bl.a. har 
bemanningen på vuxenenheten utökats för att bättre kunna hantera det 
ökade inflödet. Genom att utöka bemanningen är förhoppningen att 
ansvariga handläggare får bättre förutsättningar för att engagera sig i, och 
ge den enskilde riktat stöd utifrån dennes förutsättningar vilket är en 
betydelsefull aspekt i att hjälpa personer till egen försörjning. 
 
Det pågår ett arbete när det gäller att hitta samverkansformer med 
Arbetsmarknadsenheten. Exempelvis har en gemensam projektansökan 
gjorts och beviljats projektmedel för att arbeta med den aktuella 
målgruppen. Projektet planeras påbörjas i september 2020 och avslutas i 
augusti 2023. Projektet innebär att verksamheterna ska kompetensutveckla 
personal i gemensam metod (SE/IPS) för att därefter arbeta med en 
gemensam metod med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden i 
syfte att dessa ska ha, eller närma sig, egen försörjning. 
 
Arbetet pågår även med att skapa en strukturerad samverkan mellan 
individ- och familjeomsorgen och andra berörda aktörer. Bl.a. har arbetet 
påbörjats när det gäller att förtydliga samverkansprocesserna. Utöver detta 
har även arbete genomförts när det gäller att förtydligat de interna 
processerna och processflödet mellan Försörjningsstöd och 
Arbetsmarknadsenheten. Detta för att hitta ett bra samarbete enheterna 
emellan. Hur samarbetet ska se ut är dock fortsatt oklart. Det vi behöver 
arbeta med anser sig ingen ha tid eller resurser att utföra. Förhoppningen 
är att vårt gemensamma projekt kommer att klargöra detta. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att prognoserna när det gäller 
försörjningsstödet inte ser så positiv ut med tanke på hur 
arbetsmarknadssituationen har utvecklats under början av 2020. Den nya 
virussjukdomen covid-19 försvårar arbetet och påverkar även prognosen 
för 2020 där vi inte tror att vi kommer att uppnå målet. Däremot pågår det 
en hel del aktiviteter för att påverka måluppfyllelsen. 
 



 
 

 

Effektmål Analys 

 Ovanåkers 
kommunkoncern 
ska i samarbete 
med näringslivet 
göra åtgärder för 
att förbättra 
nyföretagande 
samt erbjuda 
sommarjobb till 
kommunens 
samtliga 
ungdomar i åldern 
16-19 år. 
 

 Koncernmål 
 

Utvecklingsavdelningen rapporterar att de under året kommer följa den 
plan dom har med feriejobb så att alla Ovanåkersungdomar kommer att 
erbjudas ett jobb under deras skoltid. 
Satsningen på näringslivet kommer att intensifieras med digitala 
kurser/utbildningar både för nyetableringar men även för 
utvecklingssatsningar. Detta görs i samarbete med både region och statliga 
partners. En riktad satsning i mindre skala görs också mot nyanlända och 
deras företag. 

 Ovanåkers 
kommun ska aktivt 
och målmedvetet 
arbeta med 
arbetsmarknadspo
litiska åtgärder för 
att underlätta 
integration och det 
första steget in på 
arbetsmarknaden. 
 

 Koncernmål 
 

Arbetsmarknadsenheten (AME) jobbar ständigt med att möta de 
utmaningar som kommer. Arbetsmarknadsenheten planerar och fördelar 
praktikanter och skapade anställningar inom kommunens förvaltningar och 
kommunala bolag. 

 Kommunens 
nämnder, 
förvaltningar och 
bolag ska ge en 
god service och 
arbeta 
problemlösningsori
enterat. 
 

 Koncernmål 
 

Uppföljningen i SKRs insiktsmätning för kommunens myndighetsutövning 
placerad kommunen bland de bättre kommunerna  i mätningen och 
utmärkelsen kristallen för servicenivån inom kommunens 
fastighetsförvaltning indikerar att kommunen har en god service. Ytterligare 
indikatorer som handläggningstid bör kunna följas upp i framtiden. 

 Ovanåkers 
kommun ska öka 
antalet bostäder 
och utveckla 
befintligt 
bostadsbestånd. 
Detta kan ske i 
såväl egen regi 
som via privata 
aktörer. 
 

 Koncernmål 
 

Här gäller det framför allt för kommunen att ha bra och attraktiva 
detaljplaner som medger byggrätter i bra lägen, detta arbete pågår. Ett 
arbete med att förstärka flyttkedjorna, för att dra nytta av de många 
trygghetsbostäder som byggs i Alfta och Edsbyn bör inledas. 
AEFAB rapporterar att under 2020 har 9 lägenheter tillförts i och med 
invigningen av Nya Fölet. Under perioden har ett Sunnangårdens 
trygghetsboende slutförts, totalt omfattar trygghetsboendet 62 lägenheter. 

 

  



 
 

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE 

Inriktningsmål 

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra 

verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.  

I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att våra 

barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning 

och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse. 

Effektmål Analys 

 Alla elever i 
årskurs 9 ska vara 
behöriga till något 
av 
gymnasieskolans 
nationella 
program. 
 

 Koncernmål 
 

Andelen elever i åk.9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella 
program samt nått kunskapskraven i alla ämnen följs upp av förvaltningen 
vid läsårets slut. Aktuellt mätetal är för elever som slutade åk.9 är 
vårterminen 2019. 
Andel elever som är behöriga till nationella program 
Ovanåker          Riket 
Totalt            84,9%            84,3% 
Pojkar          79,2%            82,9% 
Flickor          90,2%            85,8% 
 
Andelen elever i åk.9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 
Ovanåker           Riket 
Totalt           78,8%              75,5% 
Pojkar         72,9%              72,8% 
Flickor         84,3%              78,3% 
 
Grundskolan når ej målet att alla elever är behöriga till något av 
gymnasieskolans nationella program. På Celsiusskolan åk.9 var 89,7% av 
totalt 58 elever behöriga. 6st elever var inte behöriga varav 1st/ 1st 
flerspråkig elev. Motsvarande siffra för Alftaskolan var 75,6% av totalt 41 
elever. 10 elever var inte behöriga till gymnasiet. På Alftaskolan var det 
endast flerspråkiga elever som var obehöriga, 10 av 12.Om vi i statistiken 
för Ovanåkers kommun tar bort flerspråkiga elever når 94,2% av eleverna 
behörighet till nationella program vt-19. 
Förvaltningen ser att grundskolan har svårt att kompensera elevers 
bristande skolbakgrund när de kommer in sent i skolsystemet samt att det 
är en stor utmaning att på kort tid nå upp till kunskapskraven i alla ämnen. 

 Kommunens 
äldreomsorg ska 
präglas av 
omtanke och hög 
kvalitet. SKL:s 
öppna jämförelser 
utgör referensram 
för att göra 
bedömningen. 
 

 Koncernmål 
 

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra verksamheternas kvalité 
och att brukarna ska uppleva att de blir bra bemötta och har förtroende för 
personalen samt att de upplever sig trygga i kontakten med våra 
verksamheter. Förvaltningen planerar att aktivt arbeta med och 
implementera äldreomsorgens nationella värdegrund inom förvaltningens 
samtliga verksamheter. 
Under våren har en ny brukarundersökning genomförts inom delar av 
omvårdnadsenhetens verksamheter (hemtjänst och särskild boende). 
Resultatet redovisas under hösten och delar av resultatet fungerar som 
mätetal för målet. 



 
 

 

Effektmål Analys 

 Alla barn och 
ungdomar ska 
uppleva en trygg 
miljö i kommunen 
som helhet, och i 
kommunens 
verksamheter i 
synnerhet. 
 

 Koncernmål 
 

Socialnämnden ska verka för att kommunens medborgare vid behov ska få 
råd, stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Att arbeta förebyggande och 
utveckla det preventiva och hälsofrämjande arbetet är viktigt för att 
begränsa en mer omfattande social problembildning i framtiden. Då 
barnkonventionen sedan 1 januari är lagstadgad så arbetar vi med att 
innehållet i Barnkonventionen ska vara utgångspunkt i hur våra 
verksamheter bedrivs och arbetar. Utifrån detta genomförs flera aktiviteter. 
 
Barn- och utbildningsnämndens mätning: 
Andel barn och elever som är trygga i utbildningen. T(Totalt) F 
(Flickor) P (Pojkar) 
Ovanåker                                      Riket 
Åk.5                    T 9,1 (F 9,1 P 9,0)                        T 8,2 (F 8,0 P 8,5) 
Åk.9                    T 7,8 (F 7,6 P 8,0)                        T 7,7 (F 7,6 P 7,9) 
År 2 Gymnasiet   T 8,7 (F 9,0 P 8,6)                       T 8,2 (F 8,2 P 8,3) 
 
Verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola kännetecknas av 
trygga miljöer. Ett främjande och förebyggande arbete står i fokus i 
trygghetsarbetet. Vi har under många år legat över rikets siffror på upplevd 
trygghet för barn och elever som visar på ett gott arbete. Vid misstanke om 
att barn och elever upplever otrygghet följs detta upp på enheterna. 

 En tredjedel av 
eleverna i årskurs 
tre vid 
Voxnadalens 
gymnasium ska 
driva företag via 
Ung 
Företagsamhet 
 

 Koncernmål 
 

Under läsåret 19-20 har 27 elever av 87 i elever i åk 3 bedrivet UF-företag. 
Coronasituationen förändrade förutsättningarna för detta vilket påverkat 
våra företag negativt. Ett flertal av företagen valde att tävla och fortsatta sin 
verksamhet via nätet, digitalt med goda resultat. 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 

Inriktningsmål 

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på ungdomar. 

Genom regelbundna informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen att 

påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som 

inkluderar alla grupper av människor. 

Effektmål Analys 

 Kommunen ska 
stödja och 
stimulera 
föreningslivet, med 
särskilt fokus på 
ungdomar och 
integration, för att 
skapa en aktiv och 
meningsfull fritid åt 
alla invånare. 
 

 Koncernmål 
 

Kultur- och fritidsavdelning: Särskild ekonomisk insats efter politiskt 
beslut är genomförd. Utredning av föreningsbidragen är påbörjad. 
Handlingsprogram för fritidsgårdsverksamheten är påbörjat. 
Utvecklingsavdelning: AMEs olika projekt samarbetar aktivt med våra 
föreningar för att förbättra/underlätta för både äldre och yngre människor 
att delta i kommunens föreningsliv. Detta med ett stort fokus på folkhälsa. 
Rörelse och meningsfullhet! 



 
 

 

Effektmål Analys 

 Kommunen ska ta 
tillvara ungdomars 
engagemang och 
intresse av att vara 
med och påverka. 
 

 Koncernmål 
 

Utvecklingsavdelningen rapporterar att man kommer att intensifiera sitt 
inflytandearbete med våra elevråd under hösten och att innan året har gått 
tror man sig ha nått målet. 

 

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 

Inriktningsmål 

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå från principerna om 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt 

nyttjande av kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete och 

samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra parter. 

Effektmål Analys 

 För att höja 
kvaliteten för 
kommunens 
invånare ska varje 
beslut som fattas i 
nämnder och 
styrelser beaktas 
utifrån tre 
perspektiv: 
Hållbarhet, 
Jämställdhet och 
Barnperspektivet. 
 

 Koncernmål 
 

Socialnämnden beaktar i de flesta av sina beslutsunderlag Hållbarhets-, 
Jämställdhets- och Barnperspektivet. När ett beslut berör någon av dessa 
perspektiv så görs en konsekvensbeskrivning i den till beslutet tillhörande 
tjänsteskrivelsen. Miljö- och byggnämnden tar i sin myndighetsutövning 
enbart hänsyn till de lagar och förordningar som finns, exempelvis 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I dessa lagar förutsätter nämnden att 
lagförfattarna tagit hänsyn till dessa perspektiv. Barn- och 
utbildningsnämnden anser sig ha mer att göra innan man når målet och 
likaså kommunstyrelsen. 

 En plan ska 
upprättas för hur 
Ovanåkers 
kommun ska 
arbeta med 
Agenda 2030. I 
detta arbete 
beaktas arbetet 
med Biosfär 
Voxnadalen. 
 

 Koncernmål 
 

Planavdelningen som är ansvarig för både Biosfär Voxnadalen och energi- 
och hållbarhetsfrågor rapporterar att arbetet ännu inte inletts, men att man 
prognostiserar att målet nås innan årets slut. 

 
  



 
 

 

Finansiella mål 
Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2020 inom tre områden som anses vara av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att 

resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet uppfylls. 

  

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta (vilka intäkter har vi och vilka 
kostnader kan vi tillåta oss). 

- I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet (inklusive 

finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. 

Helårsprognosen för målet är att det kommer att uppnås. Målet på 1 % av skatter och generella 

statsbidrag motsvarar ca: 7 mnkr. Resultatprognosen för 2020 är 9,9 mnkr (1,4 %) och 

balanskravsresultatet är 16,8 mnkr. 

 

  

2. Investeringsnivåer och finansiering av dessa 

- Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. 

- Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till 30 tkr per 

invånare. 

Grundprincipen uppnås inte för 2020. Självfinansieringsgrad 2020: 35,5% 

Under året antas investeringarna uppgå till 129 mnkr och avskrivningar och årets resultat till 46 

mnkr. 

Självfinansiering rullande 10 år (2011-2020): 52,1%. 

Under perioden antas investeringarna uppgå till 735 mnkr medan avskrivningar och årets 

resultat under samma period antas uppgå till 381 mnkr. 



 
 

 

Inlåningen till kommunen bedöms bli 26 tkr per invånare 2020, målet uppnås. 

 

  

3. Förmögenhetsutveckling 

- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv. 

Målet uppnås. Soliditeten mäts inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten vid årets slut 

bedöms bli ca: 21 %. 

 

  



 
 

 

Resultat och ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 

Periodens resultat 

Resultatet för perioden januari till april är -2,1 mnkr, budgeten för perioden är -5,7 mnkr, en 

positiv avvikelse mot periodens budget med 3,6 mnkr. 

Periodens resultat   (Mnkr) Budget Utfall Avvikelse 

Nämnder (inkl projekt) -239,5 -232,2 7,3 

Gemensamma intäkter och 
kostnader 7,7 8,7 1,0 

Avskrivningar -11,7 -11,5 0,2 

Skatter och generella bidrag 237,1 238,3 1,2 

Finansiella intäkter och kostnader 0,7 -5,4 -6,1 

Summa -5,7 -2,1 3,6 

Totalt redovisar nämnderna (inkl projekt) ett resultat för perioden på -232,2 mnkr vilket är 7,3 

mnkr bättre än budgeten för perioden. 

Kommunstyrelsen står för den enskilt största avvikelsen med 4,2 mnkr. Största delen av 

överskottet förklaras av att fastighetsförvaltningen och Gatuavdelningen gör större överskott 

pga den milda vintern. 

Periodens resultat för kommunens VA- verksamhet ligger på 0,4 mnkr. Intäkterna är högre än 

budgeterat för perioden, bland annat med anslutningsavgifter. 

Barn och utbildningsnämnden har ett budgetöverskott för perioden på 2,0 mnkr. Gymnasiet och 

vuxenutbildningar står för merparten av detta överskott och förklaras bla av lägre kostnader för 

Interkommunala ersättningar (IKE), 0,6 mnkr under vårterminen samt tillfälligt minskade 

kostnader för gymnasiesärskolan, 0,6 mnkr pga av skolstängning. 

Socialnämnden redovisar ett överskott mot periodens budget med 1 mnkr. Extrakostnader 

relaterat till Covid-19 som bedöms kunna återsökas är 0,9 mnkr för perioden. I perioden är det 

ökade kostnader för försörjningsstöd med 1,3 mnkr, vi ser att försörjningsstödet ökar i både 

mängd och kostnad. Antalet försörjningsstödsinsatser har ökat med ca 25% jmf med samma 

period i fjol. 



 
 

 

 

Lägre placeringskostnader för bla institutionsvård vuxna gör att Individ och familjeomsorgen 

totalt sett redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett 

underskott för perioden med 1 mnkr. 

Gemensamma intäkter och kostnader är 1,0 mnkr bättre än periodens budget. En av flera 

orsaker till detta överskott är att kommunen fått sänkta arbetsgivaravgifter pga Covid-19. 

Avskrivningarna för perioden följer budgeten till största del. 

Skatter och generella bidrag redovisar ett utfall som är 1,2 mnkr bättre än budgeterat. Vi utgår 

från den senaste skatteprognosen som SKR gjorde 29 april och där är det kraftiga försämringar 

på slutavräkning både för föregående år och innevarande år totalt -10,3 mnkr. Riksdagen har i 

flera beslut under våren skjutit till statsbidrag (stärkt välfärd) till kommuner och regioner och för 

perioden januari till april uppgår dessa medel till 11,9 mnkr. 

Den största negativa avvikelsen för perioden är för finansiella intäkter och kostnader, totalt -6,1 

mnkr. De finansiella intäkterna är 1,3 mnkr bättre än periodens budget detta beroende på att 

under februari och mars månad har det realiserats positiva resultat på 1,3 mnkr när kommunen 

placerat om pensionsplaceringarna. Söderberg & Partners har som uppgift att ge råd utifrån 

kommunens placeringspolicy och under den senaste tiden har de bevakat marknaden dagligen 

och försett kommunen med dagliga uppföljningar. Söderberg & Partners har under perioden 29 

februari till 14 mars kommit med rådgivningsunderlag vid 4 tillfällen. Totalt under perioden har 

det sålts värdepapper för 27,4 mnkr och köpts värdepapper för 27,5 mnkr. Syftet med de 

föreslagna transaktionerna har varit att sänka risken i pensionsportföljen genom att minska 

andelen aktier och öka andelen ränteplaceringar. Detta då den senaste tidens turbulens på de 

finansiella marknaderna till följd av Corona-viruset har fått portföljen att minska i värde, vilket i 

sin tur har gjort att marginalen till skyddsnivån minskat. Med de nya redovisningsregler som 

gäller så redovisas även det orealiserade resultatet för pensionsplaceringarna för perioden, 

vilket uppgick till hela -7,2 mnkr. 



 
 

 

Bilden nedan visar kommunens pensionsportfölj och utvecklingen de senaste 3 åren. Den 

kraftiga nedgången syns under senare delen av februari och mars månad. 

 

  

Årsbudgeten för 2020 periodiseras ut månadsvis (se diagrammet nedan) för att möjliggöra en 

analys av periodens utfall. Utfallet i april är 3,6 mnkr bättre än vad den periodiserade budgeten 

visar. 

 

  

  



 
 

 

Helårprognos 

Resultatet för 2020 prognostiseras till 9,9 mnkr, budgeten för året är 5,7 mnkr, en positiv 

avvikelse med 4,2 mnkr. 

Årsbudget och prognos   (Mnkr) Budget Prognos Avvikelse 

Nämnder (inkl projekt) -681,4 -683,6 -2,2 

Gemensamma intäkter och 
kostnader 13,6 20,5 6,9 

Avskrivningar -35,1 -35,6 -0,5 

Skatter och generella bidrag 711,5 714,5 3,0 

Finansiella intäkter och kostnader -2,9 -5,9 -3,0 

Summa 5,7 9,9 4,2 

Årsprognosen för kommunens nämnder visar på kostnader med 683,6 mnkr vilket är 2,2 mnkr 

sämre än årsbudgeten. 

Kommunstyrelsens helårsprognos (inkl projekt) är försiktigt optimistiskt men pga Covid-19 

svårprognostiserat, 0,4 mnkr bättre än årsbudgeten. 

VA-verksamheten har under ett par år redovisat underskott och ackumulerat finns ett underskott 

på 1 243 tkr. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska underskott inom VA-

verksamheten återställas inom tre år vilket det har tagits hänsyn till i VA-verksamhetens budget 

för åren 2020-2022. Det budgeterade resultatet på 0,3 ,mnkr ser ut att följas. 

Prognosen för Miljö & byggnämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr pga planerade 

föräldraledigheter. 

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret med 0,6 mnkr främst 

förklarat med ökade personalkostnader för perioden. 

Prognosen för Socialnämnden är ett budgetunderskott på 2,0 mnkr. Prognosen för 

försörjningsstödet är för helår ett budgetunderskott med 3,2 mnkr. Antalet 

försörjningsstödstagare och utbetalda bidrag förväntas fortsätta inom nivåer som månaderna 

januari, februari och april. Prognosen är osäker då rådande läge med Coronapandemin och 

lågkonjunktur ökar svårigheterna för försörjningsstödstagare att etablera sig på 

arbetsmarknaden. En ökad belastning på försörjningsstödet befaras ju längre krisen pågår och 

allt fler människor blir arbetslösa. Även om A-kassans regler har lättat kan 

handläggningstiderna komma att bli långa och då kan fler tänkas vända sig till socialtjänsten. 

Trots ökade försörjningsstödskostnader balanseras prognosen för Individ och familjeomsorgen i 

sin helhet upp av i huvudsak minskade placeringskostnader och minskade personalkostnader. 

Hälso och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott med 3,2 mnkr. Personalkostnaderna 

blir högre pga av fler årsarbetare än budgeterat, bidrar gör även övertid och vikarier. 

Gemensamma intäkter och kostnader bedöms bli 6,9 mnkr bättre än budgeten. Några av de 

största förklaringarna till denna positiva prognosavvikelse är att det som budgeterats för 



 
 

 

kostnadsökningar under året bedöms bli 3,2 mnkr lägre, sänkta arbetsgivaravgifter med ger 0,6 

mnkr i minskade kostnader och regeringens beslutade att alla arbetsgivare med 

sjuklönekostnader ska få ersättning vilket ger minst 2 mnkr. 

Avskrivningar bedöms bli något högre än budgeterat, 0,5 mnkr, därför att några av årets 

investeringar aktiveras tidigare än beräknat. 

En prognos på årets skatter och generella bidrag är nog den svåraste delen i denna 

tertialuppföljning. Vi utgår alltid från de skatteprognoser som SKR regelbundet sammanställer 

(Skatteprognosen 29 april är den senaste). Denna gång är konjunkturbedömningen ytterst 

osäker och SKR väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl istället. Beräkningen 

baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas 

kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den 

scenariobeskrivning SKR använder är ett ekonomiskt beräkningsantagande och inte någon 

medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget. Kalkylen bygger på att inga ytterligare 

restriktioner införs, utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att 

därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, 

men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas 

långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. Scenariot bygger också 

på att smittspridningen inte får en andra våg som en effekt av för snabbt avvecklade 

restriktioner eller genom att viruset muterar. SKR:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses 

som ett bästa tänkbara utfall. Det finns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan mycket väl bli 

sämre. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att 

arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar 

även under 2021. Den minskning som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större 

(–6 procent) än den skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; 

kvartal fyra 2008). Precis som för BNP förväntas en skarp nedgång i sysselsättningen 

framförallt ske under det andra kvartalet. Scenariot utgår dock från en snar och betydande 

återhämtning: både under kvartal tre och fyra antas sysselsättning och produktion snabbt vända 

upp. Trots den snabba vändningen kommer det att ta tid att nå upp till nivåer som rådde innan 

kollapsen. Ett lågt resursutnyttjande möjliggör hög tillväxt kommande år, men den djupa 

lågkonjunktur som nu drabbar svensk ekonomi antas fortgå i flera år. Inte förrän 2023 förutsätts 

arbetsmarknadskonjunkturen nå ett balanserat läge. 



 
 

 

 

Fallet i BNP under coronapandemin är skarpt men i scenariot antas en snar BNP-rekyl. Den 

försvagning av arbetsmarknaden som antas följa är kortare och mildare än 1990-talskrisen men 

något mer allvarlig än finanskrisen (utifrån antalet arbetade timmar). 

 

En markant nedgång för antalet arbetade timmar väntas under det andra kvartalet 2020. Inte 

förrän under 2023 antas arbetsmarknaden närma sig ett balanserat konjunkturläge. Den snabba 

konjunkturnedgången försvagar det kommunala skatteunderlaget markant, både i år och 

efterföljande år. Vi räknar med att den underliggande ökningstakten i år blir den lägsta sedan 

1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala utvecklingen, där vi bara har jämförbara data från 

och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer än 15 år. Den viktigaste orsaken till den 

svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade timmar minskar, men även att löneökningarna 

förväntas bli lägre än förra året bidrar. SKRs scenario innebär stora nedjusteringar av 



 
 

 

skatteunderlagsutvecklingen 2019–2020, men snabbare ökning av skatteunderlaget 2021–2023 

än vad vi tidigare räknat med. Skatteintäkterna är dock väsentligt lägre hela perioden från och 

med 2020 i scenariot jämfört med den skatteunderlagsprognos SKR publicerade i februari. 

Jämfört med kommunens budget för skatter och generella bidrag så är prognosen avseende 

slutavräkningen 2020 15,5 mnkr sämre. Slutavräkningen för 2019 är 4 mnkr sämre än 

budgeten. 

Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder 

kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. 19 februari 

fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med 2,5 

miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). 

Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20:e mars. 

Kommuner och regioner föreslås få tillskott på ytterligare 15 miljarder kronor i generella 

statsbidrag 2020, jämfört med det som tidigare beslutats och aviserats. För åren 2021 och 2022 

uppgår tillskotten till 12,5 miljarder. 

För Ovanåkers kommun innebär detta att under 2020 så får vi 2 mnkr enligt ett beslut i 

riksdagen i februari. 4 mnkr som ett extra generellt statsbidrag 2020 (aviserat i januari) samt 

11,8 mnkr som ytterligare ett extra generellt statsbidrag 2020 (aviserat i april), totalt 17,8 mnkr i 

generellt statsbidrag för 2020. Till detta läggs en kompensation för avsättningar till 

periodiseringsfond vilket ger 5,9 mnkr. 

Sammantaget så är prognosen för skatter och generella bidrag 3,0 mnkr bättre än budget.  

 

De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms totalt bli 3,0 mnkr sämre än budgeterat. De 

finansiella intäkterna bedöms bli 1,7 mnkr bättre än budgeten. De främsta orsakerna till detta är 

realiserade vinster på kommunens förvaltade pensionsmedel med 1,3 mnkr och en 

överskottsutdelning från Kommuninvest på 0,5 mnkr. Att sätta prognosen för de finansiella 

kostnaderna är svårt med den osäkerhet som råder på finansmarknaden. Vi utgår från att det 

orealiserade resultatet på kommunens pensionsplaceringar, som vi med de nya 

redovisningsregler måste redovisa, inte kommer att försämras ytterligare under året utan 

kvarstår till -7,2 mnkr. Räntekostnaderna bedöms bli 2,6 mnkr lägre än budgeterat pga det låga 

ränteläget som är. Totalt blir de finansiella kostnaderna 4,7 mnkr högre än budgeterat. 

  



 
 

 

Resultat och helårsprognos koncernbolagen 

Aefabs resultat för perioden uppgår till 1,5 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än budget för perioden. 

Avvikelsen förklaras framförallt av lägre taxebundna kostnader och lägre kostnader för 

underhåll. Resultatprognos för året uppgår till 4,0 mnkr tkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget. 

Positiva avvikelser beräknas för taxebundna kostnader, övriga driftskostnader och 

personalkostnader.  Fastighetsskötsel och reparationer beräknas överstiga budget med 1,0 

mnkr. Årets totala investeringar beräknas till 21,8 mnkr vilket är enligt budget. Med anledning av 

Coronapandemin har större underhållsprojekt som stamrenoveringar och fönsterbyten skjutits 

fram i tid då vi vill undvika smittspridning med arbete i lägenheterna. I möjligaste mån kommer 

andra underhållsprojekt att genomföras i stället. 

Aicabs resultat för perioden 0,3 mnkr. Resultatet är något bättre än budget. Per april är det 

positiva avvikelser för värme, el och avskrivningar. Kostnader för underhåll och räntor har varit 

något högre än budget. Under april har anstånd med hyresbetalningar med anledning Corona 

beviljats. Dessa kommer enligt avtal att återbetalas under 2020.  Resultatprognosen för 2020 

visar ett resultat på 0,8 mnkr, budgeten för året är 0,9 mnkr. Positiva avvikelser bedöms för 

värme och el och högre kostnader beräknas för underhåll, räntor samt beräknade kundförluster. 

Resultatprognosen för 2020 innehåller stora osäkerheter med anledning av Corona. De flesta 

av bolagets hyresgäster har drabbats till följd av detta med sjunkande efterfrågan och 

försämrad betalningsförmåga. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 7,0 mnkr prognosen är 

att investeringarna kommer att genomföras under året och finansieras med egna medel. 

Helsinge Net Ovanåker redovisar ett resultat för perioden på 1,0 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre 

än periodens budget. För helår prognostiserar Helsinge Net ett resultat på 0,1 mnkr, vilket är i 

enlighet med budget. 

Helsinge Vatten redovisar ett resultat för perioden på 1,1 mnkr. Bolaget baseras på 

självkostnadsprincipen och budgeterar ett nollresultat vid årsbokslutet efter justeringar mot 

respektive kommuns VA-kollektiv. Under början av året har en högre andel arbetstid än normalt 

lagts mot investeringsarbeten. Detta har bidragit till lägre kostnader som gör att bolaget just nu 

har ett högt plusresultat. 

Borabs resultat för perioden är 4 mnkr. Intäkter för krossat avfall till värmeverket är 

koncentrerade till vinterhalvåret och medför att periodens resultat är relativt högt i förhållande till 

budget och prognos. Under det kommande tertialet är intäkten från den delen av verksamheten 

betydligt lägre, samtidigt som omfattande underhållsarbeten utförs i kvarnanläggningen. Den 

taxefinansierade verksamheten i avfallskollektiven uppvisar ett negativt resultat efter första 

tertialet men förväntas räta till sig innan årets slut delvis beroende på den nya taxan som 

antagits i kommunfullmäktige. Borab prognostiserar ett årsresultat på 5,3 mkr, 0,8 mnkr bättre 

än årsbudgeten. 

  



 
 

 

Kommunens investeringar 

Årets investeringar prognostiseras till 129,4 mnkr, exkl. leasingbilar (189,4 mnkr) 

Investeringsbudgeten för 2020 är 162,6 mnkr. Budgetöverskottet på 33,2 mnkr orsakas av 

investeringar som inte avslutas under året. De största differenserna avser investeringsprojekten 

nedan: 

• Alftaskolan ombyggnation F-9: 46,1 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 25,0 

mnkr. (+21,1 mnkr) 

• Nytt arkiv: 3,8 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 0,15 mnkr. Omprojektering 

pågår. (+3,7 mnkr) 

• Celsius- sim och sporthall bassängrenovering: 3,4 mnkr och där årets utgift 

prognostiseras till 0 tkr. Investeringen kommer utföras 2021. (+3,4 mnkr) 

• Knåda utbyggnad verksamhetsområde. 10,4 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 

8,0 mnkr. Totalt kommer hela beloppet nyttjas men osäkert hur mycket som kommer 

hamna på 2020 samt 2021 (+2,4 mnkr) 

• Demensboende, Näskullen: 21,0 mnkr och där årets utgift prognostiseras till 26,0 mnkr 

(-5,0 mnkr) 

Investeringarna 2020 (prognos) fördelas enligt några olika delområden, se diagram. 

 

  



 
 

 

Prognos för investeringarna totalt är ett budgetunderskott på 8,4 mnkr. De fem största 

avvikelserna är: 

• Förnyelse officelicenser: Utgår, tas i driftsbudgeten. +0,9 mnkr. 

• Två förskolemoduler Alfta vid Nordanängs förskola blir dyrare vid etableringsarbeten för 

modulen. Avetablering av modul kvar. -0,5 mnkr 

• Sörgården modul: Budgeterade medel har saknats. Lokalen fungerar som evakuering 

under tiden Aefab bygger nya Fölets förskola. Avetablering av modul kvar. -0,7 mnkr 

• Nytt arkiv: Omprojektering pågår. -1,7 mnkr 

• Demensboende, Näskullen: Investering 113,9 mkr minus statligt bidrag 8,9 mkr. -5,0 

mnkr. 

Kommunens fem största investeringsprojekt 

  Prognos 
2020 

Budget 
2020 Avvikelse Prognos 

totalt 
Budget 

totalt Avvikelse 

Alla 
investeringsprojek
t 

129 430 162 595 33 165 458 314 449 878 -8 436 

Demensboende 48 
platser 26 018 21 018 -5 000 105 000 100 000 -5 000 

Alftaskolan: 
Ombyggnad F-9, 
inkl.projektering 

25 000 46 070 21 070 47 800 47 800 0 

Celsiusskolan: 
samlad F-9 16 889 16 889 0 170 000 170 000 0 

Knåda utbyggnad 
vht område 8 000 10 385 2 385 10 440 10 440 0 

Reinvestering gator 
enl. plan 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 

 

  



 
 

 

Balanskravsresultat 
Kommunen ska göra en avstämning av balanskravet och redovisa detta. Det finns inga negativa 

balanskravsresultat från tidigare år att återställa. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 

synnerliga skäl göra undantag från denna huvudprincip och besluta om att inte återställa hela 

eller delar av ett underskott. Kommunen tar hänsyn till andra bedömningar som kan anses vara 

förenliga med god ekonomisk hushållning (prop. 1996/97:52 s. 38) och hantera dessa inom 

ramen för KL:s regler för synnerliga skäl. I förarbetena till lagreglerna ges ett antal exempel på 

företeelser som kan vara av sådan karaktär, tex. att den finansiella ställningen är så stark att 

det kan vara försvarbart att under en tid gå med underskott, eller att man har öronmärkt tidigare 

överskott för att användas till avgränsade och tillfälliga kostnadsökningar. 

Uppställningen nedan är en prognos på hur balanskravet kan bli vid årets slut. I prognosen 

ligger orealiserade förluster för pensionsplaceringar, dessa exkluderas i 

balanskravsutredningen, det gäller även samtliga realisationsvinster. Om resultatet efter 

balanskravsjusteringar blir 16 840 tkr kan en reservering till RUR göras med 9 695 tkr. 

Balanskravsutredning 

  Prognos 
2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 9 902 29 850 -16 482 

- Samtliga realisationsvinster -312 -1 503 -745 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  -7 173  

+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper +7 250   

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16 840 21 174 -17 227 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -9 695 -14 174  

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv    

+ Användning av medel för flyktingsituationen  565 6 473 

+ Användning av medel för pensionskostnader   13 400 

Årets balanskravsresultat 7 145 7 565 2 646 

 

  



 
 

 

Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning del 1 

  Budget* Prognos Avvikels
e 

Budget 
period 

Resultat 
period 

Avvikels
e 

DRIFT       

Kommunfullmäktige, revision 
och valnämnd -1 164 -1 232 -68 -388 -308 80 

Kommunstyrelsen -148 110 -147 583 527 -53 595 -49 408 4 188 

VA 300 300 0 192 398 207 

Miljö- och byggnämnden -4 647 -4 336 311 -1 703 -1 663 40 

Barn och utbildningsnämnden -252 083 -252 710 -627 -92 855 -90 861 1 994 

Socialnämnden -271 356 -273 377 -2 021 -91 030 -90 001 1 029 

Summa drift nämnder -677 060 -678 938 -1 878 -239 380 -231 842 7 537 

       

PROJEKT       

Summa projekt (internt-
/blandfinansierade) -4 300 -4 653 -353 -102 -348 -246 

       

GEMENSAMMA KOSTNADER 
& INTÄKTER       

Kommunstyrelsens förfogande 
(kvarvarande medel) -195 -195 0 -83 0 83 

Kostnadsökningar (kvarvarande 
medel) -9 704 -6 469 3 235 -1 078 -487 591 

Pensionskostnader -20 574 -20 574 0 -5 856 -5 872 -15 

Kapitalkostnader 44 035 44 819 784 14 677 14 313 -364 

Övriga centrala kostnader 0 2 960 2 960 0 704 704 

Summa gemensamma 
kostnader/intäkter 13 562 20 541 6 979 7 659 8 659 1 000 

       

Avskrivningar -35 075 -35 614 -539 -11 692 -11 458 233 

 

  



 
 

 

Driftredovisning del 2 

  Budget* Prognos Avvikels
e 

Budget 
period 

Resultat 
period 

Avvikels
e 

forts Driftredovisning       

SKATTER & GENERELLA 
BIDRAG       

Skatteintäkter 502 007 501 859 -148 167 269 167 286 18 

Inkomstutjämning 161 134 159 381 -1 753 53 690 53 127 -563 

Kommunal fastighetsavgift 21 806 22 675 869 7 266 7 558 292 

Kostnadsutjämning 14 603 14 041 -562 4 866 4 680 -185 

Regleringsavgift/bidrag 12 144 11 949 -195 4 046 3 983 -63 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning LSS -2 589 -2 048 541 -863 -682 180 

Slutavräkning -1 638 -21 173 -19 535 -546 -10 840 -10 294 

Regeringsbeslut 
flyktingsituationen 4 037 4 037 0 1 345 1 346 1 

Stärkt välfärd 2020 (22,5 
miljarder (5+2,5+15) + 7,5 
miljarder avsättning 
periodiseringsfond) 

0 23 741 23 741 0 11 872 11 872 

Summa skatter och generella 
bidrag 711 504 714 462 2 958 237 073 238 331 1 258 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER       

Finansiella intäkter 1 824 3 502 1 678 733 2 009 1 276 

Finansiella kostnader -3 364 -8 050 -4 686 0 -7 457 -7 457 

Finansiell kostnad 
pensionsskuld -1 348 -1 348 0 0 0 0 

Summa finansiella intäkter och 
kostnader -2 888 -5 896 -3 008 733 -5 449 -6 182 

       

SUMMA DRIFTREDOVISNING 5 743 9 902 4 159 -5 708 -2 107 3 601 

Resultatmål 1% 7 115      

       

Övriga balanskravsjusteringar 0 6 938 6 938    

       

SUMMA 
BALANSKRAVSRESULTAT 5 743 16 840 11 097 -5 708 -2 107 3 601 

* inklusive tilläggsbudgeteringar 
** inklusive interna transaktioner 

  



 
 

 

Budgetförändringar 

  Budget 2020-01-01 Förändring under 
året Aktuell budget 

Kommunstyrelsen -152 355 -55 -152 410 

- varav de största posterna består av Hälsingeboken -50 och Norrlandsförbundet -5 från 
kommunstyrelsens förfogande 

varav projekt inom 
Kommunstyrelsen -4 300  -4 300 

Miljö- och byggnämnden -4 647 0 -4 647 

 

Barn- och 
utbildningsnämnden -252 083 0 -252 083 

 

VA 0 +300 +300 

- varav de största posterna består av budgeterat resultat VA 

Socialnämnden -271 356 0 -271 356 

 

Kommunstyrelsens 
förfogande -250 +55 -195 

- varav de största posterna består av Hälsingeboken +50 och Norrlandsförbundet +5 till 
kommunstyrelsen 

Kostnadsökningar -9 704 0 -9 704 

 

Årets resultat 5 437 +300 5 743 

- varav de största posterna består av budgeterat resultat VA 

 

  



 
 

 

Investeringsredovisning 

  
Budget 

aggrege
rat 

Nettoinv 
aggrege

rat 
Prognos Avvikelse Budget 

2020** 
Nettoinv 

2020 Prognos Avvikelse 

INVESTERINGAR EXKL VA     

Fastigheter 379 694 319 295 388 136 -8 442 109 779 49 382 81 230 28 549 

Offentliga 
lokaler 338 730 289 687 346 552 -7 822 97 168 48 127 74 122 23 046 

Fritids- 
anläggningar 21 464 9 198 21 442 22 13 282 1 015 7 136 6 146 

Övriga lokaler 19 500 20 411 20 143 -643 -671 240 -28 -643 

         

Infrastruktur 25 295 9 615 25 382 -87 17 906 2 223 17 992 -86 

Gator, gång- 
och 

cykelvägar 
16 045 4 073 16 106 -61 13 316 1 343 13 377 -61 

Broar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gatubelysning 1 250 1 265 1 266 -16 724 739 739 -15 

Mark 7 650 3 916 7 650 0 3 735 0 3 735 0 

Övrigt 350 360 360 -10 131 141 141 -10 

         

IT 8 313 3 486 7 562 751 6 107 1 279 5 106 1 001 

IT-
administration 5 872 3 167 5 121 751 3 666 960 2 665 1 001 

IT i skolan 2 441 319 2 441 0 2 441 319 2 441 0 

         

Övrigt 16 236 6 776 16 292 -56 11 327 1 867 9 409 1 918 

Summa inv 
exkl VA 429 538 339 172 437 372 -7 834 145 119 54 751 113 737 31 382 

INVESTERINGAR VA     

Vatten och 
avlopp 20 340 6 874 20 942 -602 17 476 4 011 15 693 1 783 

Vattenverk 4 400 2 661 4 400 0 3 970 2 232 3 970 0 

Vattenledning
ar 15 940 4 213 16 542 -602 13 506 1 779 11 723 1 783 

Summa inv 
VA 20 340 6 874 20 942 -602 17 476 4 011 15 693 1 783 

         

SUMMA INV 
TOTALT 449 878 346 046 458 314 -8 436 162 595 58 762 129 430 33 165 

*inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. 
**årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 

  



 
 

 

Politiska organ 
Verksamhetsbeskrivning 

   

Kommunfullmäktiges ordförande: Yoomi Renström (S) 

Valnämndens ordförande: Åke Jonsson (S) 

Revisionens ordförande: Ulf Odenmyr (C) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 

35 ledamöter, som utses genom allmänna val vart fjärde år, då även val till riksdag och 

landsting sker. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är 

likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används 

effektivt. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och 

fastställer budget för kommunens nämnder. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av 

kommunens nämnder, styrelsen och bolag. 

Mandatfördelning 

Parti Antal efter val 
2018 

varav antal 
kvinnor 

varav antal 
män    

S 12 5 7    

C 10 5 5    

SD 4 1 3    

KD 4 1 3    

M 3 2 1    

V 1 1 0    

L 1 0 1    

 35 15 20    

Valnämnden 

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, 

kommun och landsting, val till europaparlament, samt kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar bl.a. för: 

• Röstning inom kommunen 

• Vallokaler 

• Valmaterial 

• Hantering av förtidsröster 

• Preliminära rösträkningen 

• Onsdagsräkningen 

• Föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige 



 
 

 

Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare. 

Revisionen 

Kommunens revisorer genomför revision inom ramen för god revisionssed. För revisorerna 

gäller förutom god sed, kommunallagen och fullmäktiges antagna revisionsreglemente. 

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

interna kontrollen är tillfredsställande. 

I revisionsberättelsen uttalar sig revisorerna årligen i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och 

nämnderna samt ledamöterna i dessa. 

För att skapa sig ett underlag för bedömningen om ansvarsfrihet genomför revisorerna ett antal 

fördjupade granskningar inom olika områden. Man genomför också presidiemöten med 

nämnder och avstämningsmöten med vissa tjänstemän. Revisionen genomför även 

studiebesök i verksamheterna. 

Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige träffade en överenskommelse om att minska deltagande vid 

kommunfullmäktiges sammanträden. Genom denna åtgärd blir färre förtroendevalda utsatta för 

risken att smittas och uthålligheten i det politiska beslutsfattandet ökar därmed då vi på detta 

sätt får fler ersättare. 

Kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde för året den andra mars. 

Valnämnden 

Då 2020 är ett mellanvalsår har ingen verksamhet bedrivits i valnämndens regi i år. 

Revisionen 

Revisorerna har fr o m 2020 ett nytt sakkunnigt biträde. Upphandling har genomförts under år 

2019. 

Revisorerna har avslutat revisionsåret 2019 under april och är nu igång med planeringen av 

revisionsåret 2020. 

Revisorerna har under våren deltagit i utbildningar och andra aktiviteter i syfte att förbättra 

kunskaperna i kommunal verksamhetsrevision. Deltagandet utgör också en del i revisorernas 

omvärldsbevakning. 



 
 

 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens 
resultat 

Periodens 
budget Årsbudget Helårsprognos 

Kommunfullmäktige -233 -140 -420 -500 

Valnämnd 0 -4 -12 0 

Revision -74 -244 -732 -732 

Totalt -307 -388 -1 164 -1 232 

Överskott + /Underskott -    -68 

 
Periodens resultat 

Kommunfullmäktige 

Det har enbart hållits ett sammanträde med kommunfullmäktige under perioden. Dock 

förlängdes utbildningspaketet för förtroendevalda samt att det har hållits en träff där de 

förtroendevalda kunde delta för att gå igenom utbildningen tillsammans. Därav påvisas ett 

underskott. 

Valnämnden 

Bedriver ingen verksamhet i år då det är mellanvalår. 

Revisionen 

Revisionen gör överskott i perioden för att faktura för revisionstjänster inte kommit för perioden. 

Prognos för helår 
Kommunfullmäktige 

Då det enbart hållits ett sammanträde är det svårt att prognostisera för helåret. Starten på det 

här året med kostnader för utbildning gör att vi kan ana ett stundande underskott. 

Överenskommelsen om att temporärt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige leder till att 

arvodeskostnaderna minskar, om överenskommelsen blir långvarig kan det leda till att det 

beräknade underskottet hämtas igen under året. 

Valnämnden 

Valnämnden bedriver ingen verksamhet då det är mellanvalsår. 

Revisionen 

Revisionen förväntas följa given budget. 

  



 
 

 

Framtid 
Kommunfullmäktige 

Det är svårt att sia om framtiden med det osäkra läge vi befinner oss i. Om SKR:s prognos för 

skatteunderlag stämmer kan november fullmäktige då budgeten antas bli en långbänk där 

besparingar i olika verksamheter kan komma att debatteras vilket ökar kostnaderna i form av 

arvoden. 

Valnämnden 

Valnämnden kommer inte vara aktiv under året varför inga aktiviteter planeras. 

Revisionen 

Revisionen har inlett arbetet med en risk- och väsentlighetsanalys för 2020 som sedan utgör 

grunden för sin revisionsplan. Revisorerna följer kommunens verksamhet under året och 

innehållet i planen kan därför komma att ändras. I revisionens arbete för 2020 omfattas 

grundläggande granskning och granskning av årsbokslut/årsredovisning och delårsrapport. 



 
 

 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Håkan Englund (S) 

Förvaltningschef/VD: Fredrik Pahlberg 

Antal anställda: 121 tillsvidareanställda (200430) 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens 

ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att leda och samordna utvecklingen av den 

kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med 

allmän ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även ge kommuninvånarna och 

kommunens förvaltningar god service och bidra till att det koncernövergripande styrkortet 

uppfylls. 

Förvaltningsorganisationen är indelad i stabsfunktion och förvaltning. Stabsfunktionen består av 

kommunledning, personal och löneadministration, ekonomi och inköp samt service och 

kommunikation. Förvaltningen av sju avdelningar som arbetar med intern och extern service; 

fastighetsförvaltning, kultur och fritid, gata och park, kost, planering, utveckling samt IT. 

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. 

Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa 

kommunstyrelsens beslut. 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2019 Utfall T1 2020 

Total sjukfrånvaro (i procent av 
arbetad tid) 5,64 % 5,74 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 
(i procent av total sjukfrånvaro) 15,01 % 13,19 % 

För kommunstyrelseförvaltningen som helhet så är sjukfrånvaron i princip oförändrad för 2020 

jämfört med samma kvartal förra året. Långtidssjukskrivningarna som del av sjukfrånvaron 

minskar med 2% jämfört med föregående år. Corona krisen har inte börjat ge några större 

avvikelser under första kvartalet. Under andra kvartalet för väntar förvaltningen att sjukfrånvaron 

ökar med anledning av Covid-19-pandemin. Förvaltningen förväntas där med att redovisa en 

ökad korttidsfrånvaro vid  delårsbokslutet. 



 
 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per 
verksamhetsområde 2019 2017   

Kommunstyrelsen 81 -   

Infrastruktur och skydd 78 80   

Ett Hållbart medarbetarengagemang som redovisar ett resultat runt och över 80 är mycket bra. 

Det indikerar att mycket fungerar bra i förvaltningen och det måste bevara eller än hellre öka. 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, är en mycket viktig indikator för kommunen att följa 

upp. Den anger hur väl medarbetarna, som är vår viktigaste resurs, upplever sin arbetssituation. 

Det fortsatta arbetet med HME  och uppföljningen av HME, är därmed mycket viktigt för att 

kommunen ska klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

Viktiga händelser 
Coronaviruset gjorde att flera områden inom KS-förvaltning påverkades, främst kommunikation, 

men alla avdelningarna påverkades i olika stor grad. Målsättningen att hålla igång ordinarie 

verksamhet visade sig vara en tuff målsättning, men viktig. 

Tidigt innan krisen egentligen hade utvecklats valde kommunen att införa en funktionsbaserad 

krisstab enligt NATO-modellen för att stötta krisledningsgruppen och framför allt för att 

möjliggöra för kommunens verksamheter att bedriva sin verksamhet som normalt som möjligt. 

Staben bemannades till stor del av kommunstyrelsens medarbetare. 

I syfte att minska smittspridningen följde kommunen folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och gick över till hemarbete för merparten av medarbetarna som kunde utföra sina 

arbetsuppgifter på distans, vilket innebar att närvaro på arbetsplatsen skulle vara planerad. 

Under årets första månader har förvaltningen rekryterat en biträdande kommunchef och har 

även rekryterat en ny HR-konsult eftersom HR-avdelning får en pensionsavgång i sommar. 

Ett nytt system för rekrytering har införts, eftersom föregående systemleverantör valt att inte 

längre leverera systemlösningen. 

I början på året genomfördes rekryteringar av upphandlare och inköpssamordnare. Dessa 

rekryteringar har gjorts för att vi i Ovanåkers kommun skulle ta över upphandlings- och 

inköpsarbetet i och med avvecklingen av Inköp Gävleborg. 

Kulturavdelningen tog in fritidssidan i sin verksamhet och heter numera Kultur & 

Fritidsavdelningen 

IT-avdelningen har fått prioritera implementeringen av lösningar för distansarbete. Vidare har 

Kostavdelningen som en följd av smittspridningen anpassat sin matsedel för att kunna hantera 

plötsliga och betydande personalbortfall pga. sjukskrivning. Utvecklingsavdelningen har under 

krisen arbetat mycket med näringslivsfrågor kopplat till den sviktande konjunkturen. 



 
 

 

Ombyggnad av Celsiusskolan och byggnation av demensboende på Näskullen har fortskridit 

under perioden utan några större störningar. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens 
resultat 

Periodens 
budget Årsbudget Helårsprognos 

Kommunstyrelsen o övrig 
politisk verksamhet -2 388 -2 352 -5 706 -5 806 

Stab -12 263 -12 704 -35 738 -35 675 

Förvaltning -34 757 -38 541 -106 666 -106 102 

Totalt -49 408 -53 597 -148 110 -147 583 

Överskott + /Underskott -    527 

Projekt 2 795 2 817 3 410 3 280 

 
Periodens resultat 

Periodens resultat visar på ett överskott på ca 4 mnkr mot budget. Största delen av överskottet 

(3,7 mnkr) återfinns inom KS förvaltning, där både Fastighet och Gatuavdelningen gör större 

överskott pga den milda vintern. Inom staben gör man ett överskott på ca 400 tkr som förklaras 

av återbetalning av ej utnyttjade timmar för företagshälsovård samt lägre personalkostnader än 

budgeterat pga ledigheter i olika former. 

För kommunstyrelsens budgeterade projekt totalt är periodens resultat i paritet med periodens 

budget. Arbetsmarknadsprojektet har för perioden omsatt ca 10 mnkr i arbetsmarknadsstöd och 

följer hittills planen för året vad gäller kostnaderna. Flyktingprojektet, som har omsatt nästan 3 

mnkr i intäkter för perioden, gör ett mindre underskott pga lägre ersättning än budgeterat. 

Prognos för helår 
Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett överskott på ca 500 tkr (+400 tkr inkl projekt) på 

helårsbasis. På grund av Covid-19 pandemin är prognoserna försiktiga och i delårsbokslutet an 

prognoserna komma att stärkas något 

Coronapandemin bidrar till stora osäkerheter i prognosen då den påverkar såväl kostnader som 

intäkter. Exempel på intäkter som påverkas är stängningen av Sunnangårdens matsal, exempel 

på kostnader som påverkas är licenser för IT-tjänster samt att planerade utbildningar på 

utvecklingsavdelningen kan komma att skjutas på framtiden. Det upparbetade överskottet för 

perioden som följde som en effekt av den milda vintern under perioden bör få viss effekt på 

helårsbasis, men underskott inom andra delar av verksamheten kommer förmodligen att 

balansera ut resultatet. 

För Arbetsmarknadsprojektet har planen sedan tidigare varit att ha en större mängd 

projektanställda inne under första halvan av året för att sedan successivt minska. I och med att 

fler människor kan komma att bli arbetslösa i Coronapandemins spår finns stor osäkerhet för 



 
 

 

hur detta påverkar projektet inför resten av året. 

Framtid 
Coronakrisen har medfört att kommunen utvecklat sin digitala förmåga och även utvecklat 

kompetens för distansmöten. I framtiden kommer att kunna fortsätta använda de positiva 

erfarenheterna av digitalisering och distansmöten för att kunna förbättra effektiviteten i 

kommunens arbete. 

Under de kommande åren kommer HR-avdelningen förutom ordinarie verksamhet dessutom att 

arbeta med gemensam löneadministration i Hälsingland. Implementering av "tycker om" 

tillsammans med kommunikationsavdelningen ses också som en viktig del i arbetet med den 

strategiska kompetensförsörjningen. 

Projekt för processorienterade dokumenthanteringsplaner med arkivarie som projektledare och 

deltagare för alla förvaltningar fortsätter. Tidplanen har blivit något påverkad pga coronakrisen. 

Ny lag kring tillgänglighet på webb och intranät börjar gälla september 2020 men pga arbete 

med coronaviruset är avdelningen försenad med åtgärder inför denna lag. Det kan komma 

medföra att externt stöd behövs. 

Öppet hus på kommunkontoret skjuts fram från december 2020 till 2021 pga coronakrisen. 

Under 2020 kommer de flesta pågående byggprojekt att färdigställas, bland annat 

Celsiusskolan och Näskullen, och förprojektering av Alfta Sporthall kommer att föredras för 

Kommunstyrelsen. Försäljningen av Folkets Hem i Edsbyn ska genomföras. Under året ska 

även planerna för nytt kommunalt arkiv, eventuellt i samarbete med Bollnäs kommun. 

Den begränsade tillgången till ledig industrimark i Edsbyn bedöms vara av stor betydelse och 

kommer att prioriteras i planeringsarbetet. Övrigt arbete med detaljplaner bedöms fortskrida 

utan förändring. 

Arbetet med Agenda 2030 kommer att vara ett viktigt inslag under resten av året, så även 

återupptagandet av den sk. MEX-gruppen, som kommer att samla representanter för flera 

avdelningar för att få en helhetssyn på centrumplaner i kommunen. 

Måluppfyllelse 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

 
2   

4   

6   



 
 

 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 

 
1   
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FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

 
1   
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HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 
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Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 

Av de tolv målen för detta perspektiv bedöms fem uppfyllas, två uppfyllas delvis och två inte 

uppfyllas. Två av de som inte uppfylls handlar båda om att ekonomiskt bistånd ska minska. 

Inom arbetsmarknadsprojektet arbetar man till stor med denna grupp av människor, men man 

har idag inget sätt att mäta hur detta påverkar just statistiken för ekonomiskt bistånd. Man 

arbetar dock aktivt och målmedvetet för att få fler människor in i arbete. Kommunstyrelsen 

bedömer också att man kommer att uppnå flertalet mål som är kopplat till företagande och 

planläggning av mark. 

Trygghet och lärande 

Ovanåkers kommun har tidigare upplevts som en mycket trygg kommun att leva i, och 

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar fokuserat för att detta ska fortsätta. Ett fokus ligger 

här på olika stödinsatser som riktar sig främst mot barn och unga men även till föräldragrupper. 

Inom kulturområdet så bedrivs aktivt arbete med att nå fler målgrupper, dock ser man att 

mycket av denna verksamhet ställs in i och med Coronapandemin. 

Folkhälsa och demokrati 

Kommunstyrelsen har flera verksamheter som arbetar för att stödja föreningslivet, ungdomars 

engagemang och folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet kommer utökas i år sitt arbete med fokus 

på barns övervikt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kostverksamheten 

fortsätter öka. Vi når dock inte riktigt fram vad gäller fordonsfria skolgårdar, då en skola kommer 

att vara oåtgärdad i slutet av året. 

  



 
 

 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

Förutsättning finns för bra måluppfyllelse. Endast ett mål anses inte uppfyllas. Matsvinnet 

fortsätter minska och så även energiförbrukningen, även om detta hittills i år handlat mest om 

en mild vinter. Prognosen är också att vi når målet för ny gång- och cykelväg. 



 
 

 

VA-verksamheten 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att föra bort och rena spillvatten inom 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Ansvaret regleras i vattentjänstlagen 

(Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster). 

Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade 

självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas 

skiljt från övriga kostnader som kommunen har. 

VA-verksamheten hos Ovanåkers kommun bedrivs av Helsinge Vatten AB, ett driftbolag som 

kommunen äger tillsammans med Bollnäs kommun. VA-anläggningarna ägs av respektive 

kommun medan driftsbolaget har arbetsgivaransvaret för all VA-personal. Kommunens VA-

verksamhet producerar dricksvatten i 6 vattenverk och  renar avlopp i 11 reningsverk. 

Verksamheten är finansierad via taxor. 

Viktiga händelser 
Upprustning av värme och ventilation har skett vid Alfta reningsverk. Utbyggnaden av VA-

ledningar i Knåda är nu i full gång. Detta är ett stort projekt som kommer att pågå under ca 2 år. 

Det är 27 fastigheter med utdömda enskilda avlopp eller dåligt dricksvatten som så småningom 

kommer att bli anslutna till det kommunala ledningsnätet. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Resultaträkning (belopp tkr) Periodens utfall Årsbudget 

Verksamhetens intäkter 7 458 21 800 

Förändring av kortfristig skuld till VA-
kollektiv   

Förändring fordran mot VA-kollektiv   

Verksamhetens kostnader -5 392 -16 481 

Avskrivningar -1 247 -3 728 

Summa Verksamhetens 
nettokostnader 2 066 5 319 

Finansiella poster   

Finansiella intäkter -421 -1 291 

Finansiella kostnader   

PERIODENS RESULTAT 398 300 



 
 

 

 
Periodens resultat 

Periodens resultat ligger på +398 tkr.  Intäkterna är högre än budgeterat för perioden, bland 

annat med anslutningsavgifter på 170 tkr.  En del av dessa anslutningsintäkter är till följd av 

förändringar i fastigheter på befintliga kunder. Dessa kommer att bokas om mot periodisering 

vid årets slut. 

Driftkostnaden följer budget för perioden. VA ledningsnät är inne i en investeringsintensiv period 

där stor del av arbetstiden läggs mot investering. Därmed minskar också driftskostnaderna för 

inhyrda maskiner med mera mot driften. 

Kapitalkostnad är beräknad till 5 019 tkr och utfall följer budget. 

Prognos för helår 
VA-verksamheten har under ett par år redovisat underskott och ackumulerat finns ett underskott 

på 1 243 tkr. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska underskott inom VA-

verksamheten återställas inom tre år vilket det har tagits hänsyn till i VA-verksamhetens  budget 

för åren 2020-2022. 

Budget ser ut att följas väl och i prognosen så justeras intäkterna upp med 200 tkr till följd av 

ökning i förbrukningsavgifterna efter inkomna avläsningar av vattenmätare under hösten. 

Driftskostnaderna ökar med 130 tkr till följd av att mer investeringsarbeten kräver mer resurser 

från planeringsavdelningen för projektering av investeringarna. 

Resultat prognostiseras till 370 tkr, vilket ger 70 tkr i överskott mot budget. 

Framtid 
Arbetet med mer fokus på förebyggande och sammanhängande ledningsrenoveringar har 

påbörjats och kommer att prägla va-verksamheten framöver. Detta avspeglas också i den 

investeringsplan som är föreslagen. I det arbetet finns mer kontroll av inläckage i avloppsnätet 

och genomgång av både vatten- och spillvattennätet områdesvis. Det är ett viktigt arbete för att 

minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också viktigt för 

elbesparing och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt. 

  



 
 

 

Socialnämnden 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Einar Wängmark (S) 

Förvaltningschef/VD: Marita Lindsmyr 

Antal anställda: 426 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL) men genom åren har även ansvar inom 

Lagen om Stöd och Service till vissa personer (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

tillkommit. SoL är det yttersta skyddsnätet i samhället och ska tillgripas först när alla andra 

möjligheter till hjälp eller annat bistånd är uttömda. Enligt lagen ska socialtjänsten främja en 

utveckling som syftar till social och ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, deltagande, 

självbestämmanderätt och integritet. Den ska vidare öka den enskildes möjligheter att ta del av 

samhällets gemenskap, begränsa den enskildes behov av stöd och hjälp, frigöra och utveckla 

enskildas egna resurser. I alla sammanhang där socialtjänsten involveras och där barn direkt 

eller indirekt påverkas ska alltid barnperspektivet beaktas, vilket innebär att barnets bästa alltid 

ska sättas främst. 

Individens självbestämmande och integritet betonas i samtliga lagstiftningar som styr 

förvaltningen. Det innebär att samtliga verksamheter inom socialförvaltningens område ska 

motivera och främja förändringar som på längre sikt kan förbättra livet för individen. 

Förändringarna kanske inte alltid stämmer överens med individens tankar och åsikter men är 

ändå en del av socialt motivations- och förändringsarbete som kräver mycket resurser. 

Socialtjänsten ska också delta i samhällsplaneringen. 

Om det är påtaglig risk för människors liv, hälsa och utveckling finns inom ansvarsområdet två 

tvångslagstiftningar som reglerar socialtjänstens arbete. Det är Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2019 Utfall T1 2020 

Total sjukfrånvaro (i procent av 
arbetad tid) 9 % 11,08 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 
(i procent av total sjukfrånvaro) 44,65 % 30,42 % 

Den ökade korttidsfrånvaron förklaras genom att fler har stannat hemma till följd av de striktare 

reglerna gällande Covid-19. 

Det har bedrivits ett mer intensivt arbete kring långtidsfrånvaro som nu gett resulat. Avslutning 



 
 

 

av anställning för personal som under lång tid har varit sjuka och inte kan återgå till arbetet har 

varit en åtgärd som påverkar sjuktalet. 

  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per 
verksamhetsområde 2019 2017   

Särskilt boende 77 71   

Hemtjänst 79 81   

Omsorg om personer med 
funktionshinder 83 82   

Individ- och familjeomsorg 85 68   

Samtliga enheter arbetar tillsammans med medarbetarna för att ta fram handlingsplaner för 

fortsatt arbete. De enheter som uppnår målet tar fram handlingsplaner för att bibehålla det goda 

resultatet och de enheter som ligger något under målet tar fram handlingsplaner för att få ett 

bättre resultat vid nästa mätning - allt i syfte att ha en god arbetsmiljö som främjar hälsan. 

Vissa arbetsgrupper har ett ganska lågt svarsdeltagande och arbete för att motivera 

medarbetarna till att svara på enkäten inför nästa gång pågår. Den pågående pandemin gör att 

arbetsmiljön kring smittskydd prioriteras. 

Viktiga händelser 
Stor del av perioden har ägnats Corona pandemin och påverkat förvaltningen stort. 

Sjukfrånvaro har varit hög utifrån nya rekommendationer. Verksamheten utför det nödvändiga 

men övrig utveckling har till delar stannat av och vi arbetar hemma till stor del. 

Staben 

MAS har utbildat personalen i hygienrutiner för att stärka den praktiska kunskapen i smittskydd. 

Digitala medicinskåp på säbo, nytt trygghetslarm på Sunnangården och 12 nya e-tillsyn 

kameror har köpts in. 

Individ- och familjeomsorg 

Ärendemängd ökar inom försörjningsstöd, beroende/socialpsykiatri, kvinnofrid och 

budget/skuld. Fortsatt minskat behov av vuxenplaceringar. 

Beviljat stöd från FINSAM för att utveckla samverkan inom TRISAM så individer kommer i 

arbete/sysselsättning. 

Fortsatt arbete att införa e-ansökan via web innan året är slut. 

Arbetsmiljöåtgärder på Hingsten är färdiga. 

På barn- och ungdomsenheten är fokus på samverkan, tidiga insatser, resultat av insatser samt 



 
 

 

minskade placeringskostnader. 

Samarbete med BUP, Bollnäs och Söderhamns kommun. 

Samarbete med skolans elevhälsa för tidiga och förebyggande insatser. 

Informationsträffar för skola och förskola. 

Fortsatt implementering och utveckling  utifrån att barnkonventionen blivit lag. 

Omsorgsenhet 

Administration: . 

Bostad med särskild service: Junibacken startade den 1/4. 

Daglig verksamhet: Vissa delar har varit stängt till följd av Covid. 

Personlig assistans: Höga kostnader för sjuklöner samt ett nytt assistansärende med en 

utökning på 700 h/år. 

Korttidsvistelse/Korttidstillsyn:  nya lokaler i Edsbyn från februari. 

Omvårdnadsenhet 

Hemtjänst: Fortsatt ökad arbetsbelastning  i Edsbyn. 

Dagverksamhet och Korttids: Dv har varit stängt. Personalen har använts i andra 

verksamheter. 

Särskilt boende: Besöksförbud. Nedläggning av Backa och öppnande av Näskullen pågår. En 

ny enhetschef har anställts på Sunnangården. 

Hälso- och sjukvård: Mycket tid har lagts på rutiner för Covid-19. Höga kostnader för 

skyddsmaterial som fått köpas in utanför avtal. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens 
resultat 

Periodens 
budget Årsbudget Helårsprognos 

Nämnd och stab -5 529 -5 965 -17 307 -16 707 

Individ- och familjenhet -17 385 -18 097 -53 518 -53 363 

Omsorgsenhet -15 361 -15 755 -47 071 -47 073 

Omvårdnadsenhet -51 924 -51 212 -153 460 -156 234 

Ensamkommande 199 0 0 0 

Totalt -90 000 -91 029 -271 356 -273 377 

Överskott + /Underskott -    -2 021 



 
 

 

 
Periodens resultat 

Förvaltningens redovisar ett budgetöverskott för perioden på 1 029 tkr. Så långt har kostnader 

för förvaltningen till följd av Covid-19 bokförts med ca 900 tkr. 

Staben 

Budgetöverskott: 436 tkr 

Överskottet förklaras av avsatt budget för en enhetschef som inte är tillsatt och lägre kostnader 

för konsulttjänster kopplat till verksamhetssystemet. 

Driftskostnad av nya larm på Sunnangården började debiteras från och med april. Det blir 

ökade kostnader för interna larm i en övergång från gammalt till nytt system tom 2021. 

Individ- och Familjeomsorg 

Budgetöverskott: 712 tkr 

Periodens resultat påverkas av minskade personalkostnader utifrån en hel del sjukfrånvaro och 

VAB, där det inte har varit möjligt att få tag på vikarier, men beror främst på att 

placeringskostnaderna hittills varit lägre än budgeterat. 

På Barn- och ungdomsenheten har en del familjehemsplaceringar tillkommit men en del 

kostsamma institutionsplaceringar samt externa kontaktpersoninsatser har avslutats, vilket har 

påverkat resultatet positivt. 

Vuxenenheten redovisar ett underskott som främst beror på ökade kostnaderna för 

försörjningsstödet som avviker med -1338 tkr. Lägre kostnader för institutionsvård vuxen a 

balanserar det totala underskottet för perioden. Under perioden har antalet vuxenplaceringar 

varierat mellan 1- 3 st, vilket är färre än vad som budgeterats. Vi ser inte i dagsläget något ökat 

behov. 

Försörjningsstödet ökar i både mängd och kostnad. Antalet försörjningsstödsinsatser har ökat 

med ca 25% jmf med samma period i fjol och varje hushåll kostar i genomsnitt 1000 kr mer jmf 

med samma period i fjol. Mars månad hade särskilt hög kostnad vilket har visat sig i huvudsak 

bero på ovanligt många dödsboärenden just den månaden. 

Ökade försörjningsstödskostnader kan bero på att kompletterande inkomster hos 

försörjningsstödstagare, som tex aktivitetsstöd eller A-kassa, saknas. Detta kan vara ett resultat 

av att arbetsförmedlingen under en period varit en frånvarande aktör, samt att flertalet skapade 

anställningar så som tex extra tjänster har avslutats och de individerna har inte gått vidare till 

annat arbete. Allt fler försörjningsstödstagare har också flyttat till kommunen i större 

utsträckning än tidigare vilket tolkas som ett resultat av att det finns möjligheter till lediga 

bostäder framförallt hos privata hyresvärdar på orten. 

  



 
 

 

Omsorgsenhet 

Budgetöverskott: 394 tkr 

Bostad med särskild service: Påvisar ett överskott som främst beror på att Junibacken öppnade 

senare än beräknat. 

Daglig verksamhet: Påvisar ett underskott för perioden. Underskottet för den förhöjda HAB 

ersättningen som kommer att vägas upp av statliga medel. En verksamhetssamordnare som 

arbetar 50% med dagliga verksamhetsbeslut ut mot den öppna arbetsmarknaden bidrar till 

underskottet men är nödvändigt för att kunna verkställa besluten. 

Personlig assistans: För perioden redovisas ett underskott och detta beräknas fortsätta under 

året då en brukare fått ett utökat beslut. Brukare har fått utökade timmar på grund av stängda 

skolor som påverkar resultatet. Sjuklönekostnaderna för privata aktörer befaras öka under året 

till följd av Corona. Tillkommer även lönekostnader för en personal som kommer att avsluta sin 

anställning i juni. Beräknade kostnader för detta är 255 tkr. 

Korttidsvistelse/korttidstillsyn: Påvisar ett överskott. 1,5 vakant tjänst har inte tillsatts under året 

utan har bemannats upp med vikarier utifrån preciserat behov. 

Kontaktperson: Påvisar ett underskott. Fler beslut har verkställts än vad som budgeterats. 

Omvårdnadsenhet 

Budgetunderskott: -712 för perioden. 

Administration Omvårdnad: Påvisar ett överskott.  Detta beror på att den nya chefen för 

Sunnangården inte börjar förrän 1 Maj. 

Hemtjänst: Påvisar ett överskott,  Edsbyn ett underskott till följd av hög sjukfrånvaro. Alfta 

påvisar ett överskott. 

Korttids och dagverksamhet: Påvisar ett överskott. Dv har varit stängd en tid enligt 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Korttids har haft hög sjukfrånvaro men då har 

dv personalen bemannat. 

Särskilt boende: Påvisar ett underskott. Det är några enheter som haft en förhöjd bemanning för 

att tillgodose oroliga brukares behov. 

Resursenheten: Påvisar ett underskott, då kostnader inte är budgeterade men är  kostnad för 

utbildningstid, möten, mertid, sjuklön och semesterlön. 

Hälso- och sjukvårdsenheten: Påvisar ett underskott. Rehab har ett överskott, som förklaras 

med de stora svårigheterna att rekrytera leg. personal medan sköterskeenheten påvisar ett 

underskott. Det har under denna period varit en överlappning från nyanställd till personal som 

går i pension. Vi har även fler patienter inskrivna i Hemsjukvården vilket leder till ökad 

belastning och ökat behov av resurser än vad som är budgeterat. Medför även kostnader för 

inkontinenshjälpmedel och omläggningsmaterial ligger då kostnaderna följer huvudmannen. Här 



 
 

 

ligger också höga kostnader för skyddsmaterial till följd av Covid-19. 

Hjälpmedel: Har en budget i balans för perioden. 

Prognos för helår 
Prognosen för socialnämnden är ett budgetunderskott med 2 021 tkr. 

Extra kostnader för förvaltningen till följd av Corona pandemin är per den 30 april ca 900 tkr. 

Skyddsmaterial och personalkostnader står för den största delen och mycket troligt är att dessa 

kostnader kommer att fortsätta. Enligt beslut i regeringen kommer kommunen att få statlig 

ersättning för detta men om det beslutet ändras kommer det att påverka resultatet. 

Staben 

Prognos överskott med  600 tkr. Planerad utökad drift inom IT till följd av nyinvestering kommer 

troligtvis att utebli på grund av Corona Pandemin. . 

Förstärkning med ytterligare en enhetschef kan förhoppningsvis göras under hösten. 

Individ- och Familjeomsorg 

Prognos överskott med 155 tkr. Trots ökade försörjningsstödskostnader balanseras resultatet 

upp av i huvudsak minskade placeringskostnader och minskade personalkostnader. Även då 

nya placeringar på HVB-hem har tillkommit så beräknas kostnaderna ändå inte överstiga 

budget. 

Vi har haft svårigheter att rekrytera personal inom våra verksamheter i samband med 

sjukskrivningar och föräldraledigheter. Under sommaren och hösten kommer timanställda 

vikarier delvis ersätta de anställda som är föräldralediga och sjukskrivna, vilket innebär 

minskade personalkostnader. 

Prognosen för IFO är som alltid osäker, utifrån att behov av insatser hastigt kan uppstå. Utifrån 

rådande Coronapandemi påtalas risken för en nationell ökning av våld i nära relation. Detta kan 

komma att innebära ett ökat tryck på Individ- och familjeomsorgen, både vad gäller 

arbetsbelastning och insatser vilket i sin tur kan generera ökade personalkostnader och insatser 

av olika slag så som tex placeringar. 

Prognosen för försörjningsstödet är för helår ett budgetunderskott med 3199 tkr. Förväntad 

kostnad per månad är ca 1200 tkr. Antalet försörjningsstödstagare och utbetalda bidrag 

förväntas fortsätta inom nivåer som månaderna januari, februari och april. Även här är 

prognosen osäker då rådande läge med Coronapandemi och lågkonjunktur ökar svårigheterna 

för försörjningsstödstagare att etablera sig på arbetsmarknaden. En ökad belastning på 

försörjningsstödet befaras ju längre krisen pågår och allt fler människor blir arbetslösa. Även om 

A-kassans regler har lättat kan handläggningstiderna komma att bli långa och då kan fler tänkas 

vända sig till socialtjänsten. 

  



 
 

 

Omsorgsenhet 

Totalt beräknas omsorgen ha en budget i balans. 

Svårigheter att beräkna en prognos under rådande omständigheter. Genom de 

rekommendationer från folkhälsomyndigheten gällande tröskelvärden för när man ska stanna 

hemma från jobbet har detta lett till hög sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader. 

Bostad med särskild service: Behoven varierar men totalt prognostiseras ett överskott. 

Daglig verksamhet: Kommer troligtvis gå med ett underskott, då flera beslut beviljats. Kostnad 

för personal som arbetsbefriats med lön under perioden april till oktober ger en ökad kostnad på 

ca 280 tkr. 

Personlig assistans: Beräknas ha ett underskott till följd av beslut ökat antal timmar och höga 

sjuklönekostnader. 

Korttids: Prognosen är ett överskott. 

Ledsagarservice och kontaktperson:  Prognosen är ett underskott. 

Omvårdnadsenhet 

Prognos underskott: -2 800 tkr. 

Svårigheter att beräkna en prognos under rådande omständigheter. Genom de 

rekommendationer från folkhälsomyndigheten gällande tröskelvärden för när man ska stanna 

hemma från jobbet har detta lett till hög sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader. 

Hälso och sjukvårdsenheten:  Prognostiserar ett underskott med -3200 tkr. 

Personalkostnaderna blir högre pga att det har varit fler årsarbetare än budgeterat +2,7 åa 

under perioden jan-maj. Bidrar gör även övertid och vikarier med hög lön. För resterande del av 

år antas att personalkostnaderna och antalet anställda årsarbetare kan minskas något. 

Bemanningssköterskor kommer även att behövas under sommaren. Detta gäller även för rehab. 

Rehab saknar fortfarande legitimerad personal. 

Hemtjänst: Hemtjänsten Edsbyn samt larmbilen natt prognostiserar ett underskott till följd av 

höga sjuklönekostnader, ökade kostnader för leasingbilar samt reparationer och underhåll. Alfta 

hemtjänst räknar med ett överskott. 

Korttids och dagverksamhet: Prognostiserar ett överskott. En del av förklaringen är att 

personalkostnaderna antas bli lägre. Det är främst inom korttids som personalkostnaderna 

antas bli lägre då färre personal nyttjas till följd av att bemanningen kan anpassas efter den 

beläggning som råder. Dv har varit stängd under en period. 

Särskilt boende: Prognostiserar ett litet överskott. Det har behövts en ökad bemanning under 

perioder på vissa avdelningar vilket gör att  budgeten avviker där. Det har även varit i behov av 

en extra nattpersonal  som inte finns i budget. Backa ska avvecklas till hösten och Näskullen 

kommer då att starta upp. 



 
 

 

Resursenheten: Prognostiserar ett underskott på -900 tkr. 

Framtid 
Stor del av förvaltningen är påverkad av Coronapandemin och mycket av övrigt 

utvecklingsarbete har lagts på is. 

Stab: 

Biståndsenheten kommer att ta in en sommarvikarie under semesterperioden 2020. Fortsatt 

utveckling av teknik som stöd. 

Individ- och familjeomsorg 

Försörjningsstöd kommer att öka framöver vilket troligtvis medför ännu större behov av 

samverkan för att hitta åtgärder som ger människor arbete/sysselsättning. 

Vuxen: Fortsatt implementering av bedömningsmetoden ASI. Fortsatt arbete för att varaktigt 

minska placeringskostnader och utökning av personal för att klara ärendeingången. 

BoU: Fortsätta rekrytera egna familjehem. 

Utveckla det förebyggande arbetet i tillsammans med andra aktörer. 

Fortsatt implementering av barnkonventionen. 

Arbete med Högskolan i Gävle för att delta i forskningsstudie. 

ÖPV -  Utveckla och öka tillgängligheten av behandlingar och stödinsatser för medborgare i 

syfte att minska kostnaderna för placeringar och köpt behandling. 

Omsorgsenhet 

Bostad med särskild service: Junibacken startade 1 April. Ytterligare behov av platser måste 

utredas. 

Daglig verksamhet:  Fortsatt arbete att matcha brukarnas behov av daglig verksamhet. 

Omvårdnadsenhet 

Administration Omvårdnad: Näskullen öppnas i september, mycket arbete innan öppnandet. 

Ytterligare översyn för att minska antalet medarbetare för respektive enhetschef fortsätter. 

Fortsatt arbete med heltidsresan, schemaplanering och IBIC. 

Hemtjänst: Framtiden känns fortfarande oviss gällande LOV. Utveckling av app och 

verksamhetssystem pågår. 

Korttids och dagverksamhet: Utvärdera förändringar gällande öppettider på dagverksamheten. 

Särskilt boende: Arbetet med nedläggningen av Backa och öppnandet av Näskullen kommer ta 

mycket tid under året. 

Hälso- och sjukvårdsenheten:  Stora utmaningar gällande att anställa och behålla legitimerad 



 
 

 

personal. Nära vård kommer att påverkan den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden. 

Som trenden ser ut ökar antalet inskrivna patienter i hemsjukvården. 

Måluppfyllelse 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

 
1   

2   

1   

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 

 
2   

4   

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

 
1   

1   

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 

 
2   

2   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt: Vissa av målen inte kommer att uppfyllas. Arbetslösheten stiger kraftigt i hela 

landet och prognosen är att även antalet vuxna personer med långvarigt försörjningsstöd 

kommer att öka. Fortsatt stora problem att rekrytera den personal som fordras. 

Trygghet och lärande: Prognosen är att vissa av målen är svåra att uppnå under innevarande år 

då Corona pandemin har medfört att planerad organisationsutveckling blir framskjuten. 

Folkhälsa och demokrati: Utvecklingen av daglig verksamhet enligt LSS har delvis stannat av till 

följd av Corona pandemin. 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning: Corona pandemin har medfört en betydande ökning 

av resfria möten men i andra delar har pandemin medfört att alla mål inte helt kommer att 

uppnås. 



 
 

 

Barn- och Utbildningsnämnden 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S) 

Förvaltningschef/VD: Christer Andersson 

Antal anställda: 383 

Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, förberedelseklass, särskola, centrala elevhälsan, gymnasium med sex nationella 

program och introduktionsprogram, vuxenutbildning, SFI samt högskola/lärcentrum. För varje 

skolform och för fritidshemmen gäller skollag och läroplan som anger utbildningens värdegrund 

och uppdrag samt mål och riktlinjer. I samtliga verksamheter ska utbildningen förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, 

vara icke-konfessionell samt vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den 

anordnas (med barn och elever menas barn i förskolan och elever i de övriga skolformerna 

ovan, dvs barn och ungdomar samt vuxna).Utbildningen har en kompensatorisk roll i att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Utbildningen syftar också till att, i samarbete med hemmen/vårdnadshavare upp 

till 18 års ålder, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Grundskolan har från hösten -18, tio årskurser, då förskoleklassen blev obligatorisk. Det finns 

17 obligatoriska ämnen samt språkval och modersmål. Varje ämne har en läroplan och betyg 

sätts från åk 6. Elever som befaras att inte nå målen i något ämne har rätt till särskilt stöd. Alla 

elever har rätt till god arbetsmiljö, trygghet och arbetsro. Nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare 

per 100 elever. Till stöd för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns elevhälsa. 

Den omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

I kommunen finns även en enskild förskola för vilken nämnden har tillsynsansvar. 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2019 Utfall T1 2020 

Total sjukfrånvaro (i procent av 
arbetad tid) 5,3 % 7,1 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 
(i procent av total sjukfrånvaro) 52,3 % 37,75 % 

 



 
 

 

Sjukskrivningstalen är i sin helhet fortsatt låga. Analys kommer att genomföras och intressant är 

att se om återvänder till tidigare mycket låga nivåer när Coronasituationen är under kontroll. 

Verksamheten redovisar en något ökad sjukfrånvaro jämfört med förra årets första mätning (T1) 

5,3 %. Anledningen till att sjukfrånvaron har ökat är Coronaviruset där framför allt sjuknärvaron i 

verksamheterna har minskat då minsta symptom tvingar personalen att stanna hemma. 

Långtidssjukskrivningar utgör en mindre del av den totala sjukfrånvaron men är i princip 

oförändrad i reella tal. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per 
verksamhetsområde 2019 2017   

Förskola 85 87   

Grundskola 84 87   

Gymnasium 83 90   

Jämfört med föregående medarbetarundersökning så är utfallet något sämre. Riktmärket på 

HME-index 80 överträffas dock. En förklaring till något sämre utfall kan kanske korreleras till 

ökad sjukfrånvaro i våra verksamheter. Fler vikarier alternativt att man tillfälligt tar över 

arbetskollegors arbetsuppgifter i samband med sjukskrivningar ökar belastningen på befintlig 

personal. En annan faktor är Vuxenutbildningens övergång till semestertjänster där lärarna 

uttryckte tydlig oro i medarbetarundersökningen. En uppföljning av denna har skett som visar att 

deras oro var obefogad. 

Viktiga händelser 
Infrastruktur 

Ett flertal digitaliseringsaktiviteter har påbörjats för att underlätta för vårdnadshavare, personal 

och elever. Delar i detta är lärplattformen Admentum och ett digitalt system för 

skolskjutshantering. IT-strateg har anställts för stötta utveckling och skapa likvärdighet i våra 

verksamheter. 

Byggnationerna fortsätter, Celsiusskolan står klar inför läsåret-20 och Alftaskolan påbörjas ht-

20. Förskolan Fölet öppnade jan-20. Trollstugan läggs ned 1/7 och Bäckstugans förskola startar 

1/8 (tidigare Myran). Vidare så har utredningen och förslaget om en ny förskola i Alfta mottagits 

positivt och arbetet fortskrider nu. 

Måluppfyllelse 

100% av eleverna ska uppnå godkända betyg i åk 6 och alla elever i åk 9 ska vara behöriga till 

gymnasiets nationella program. Huvudmannen ser dock skillnader i pojkars och flickors resultat 

där pojkarnas resultat är lägre än rikets samt i nyanländas måluppfyllelse och betyg. 

Statsbidrag ger möjlighet till fokus på likvärdig utbildning och stöd till utvecklingsinsatser inom 



 
 

 

skolan. Riktade insatser för för att minska skillnader mellan pojkar och flickors resultat samt 

insatser för att öka nyanländas behörighet till nationella program har beslutats. Elevhälsan har 

centraliserats och tiden har utökats för psykolog, skolsköterska och specialpedagogisk 

kompetens. Kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt i flera skolformer är andra 

pedagogiska satsningar. Gymnasiet bedriver Aktionsforskning på sin parktik inom ramen för 

Reading to learn (R2L). 

Andelen elever på gymnasiet som erhåller examensbevis är högre än riket. En majoritet på 

gymnasiets introduktionsprogram är elever med utländsk bakgrund där utmaningen är nationell 

behörighet. Bandyakademin har utvecklats och genererar nordiska elever. Riktade 

yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen har etablerats inom vård, barnomsorg, svets och 

träsektor vilket lett till arbete. 

Coronaviruset 

Arbetet med detta "stjäl" tid och bromsar utvecklingsarbetet och de strategiska besluten. 

  

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens 
resultat 

Periodens 
budget Årsbudget Helårsprognos 

Nämnd & Kontor -1 675 -1 717 -4 725 -4 575 

Förskoleverksamhet -22 038 -22 106 -61 830 -62 672 

Grundskola & Skolbarnomsorg -43 402 -43 517 -115 233 -116 565 

Elev & skolhälsovård -1 410 -1 520 -4 049 -3 899 

Gymnasiet & vuxenutbildningar -22 336 -23 995 -66 246 -64 999 

Totalt -90 861 -92 855 -252 083 -252 710 

Överskott + /Underskott -    -627 

     

Projekt undervisning nyanlända -3 081 -2 919 -7 710 -7 933 

     

 
Periodens resultat 

Periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden är ett budgetöverskott på 1994 tkr. 

Barn och utbildningskontoret uppvisar ett mindre överskott. En tillfällig materialkostnad för 

kontorsmiljö har belastat perioden vilken inte är periodiserad. 

Förskoleverksamheten Vi har under rådande läge med covid-19 inte haft behov av att 

använda vikarier i den utsträckning som frånvaron kunde ha krävt. Barnantalet har varit lägre 

under en längre period vilket bidrar till det överskott på ca 350 tkr som personalkostnader visar. 

Den totala kostnaden för elevassistenter visar ett underskott på 300 tkr. Här ingår också Fria 



 
 

 

förskolan (FFF). Bidraget till enskilda förskolor visar ett budgetunderskott på 150 tkr. Det är för 

perioden fler barn placerade hos enskilda förskolor än vad som har budgeterats för. 

Grundskola och skolbarnomsorg Periodens resultat visar ett underskott på grundskolan på 

ca 100 tkr. En orsaksförklaring till detta är: Stor ökning av elever på Alfta F-9, vilket medför ökad 

personalkostnad. Nyanlända och flerspråkiga elever har tillkommit. Sjukskrivningar som 

påverkar budgeten. Tiden för sjukfrånvaro har ökat och medför större kostnader. Här finns 

också flera långtidssjukskrivningar och rehabkostnader. Tidigare aviserat statsbidrag för 

lärarassistenter minskade med 250 tkr. 

Personalkostnader: Alfta F-9 visar ett underskott på ca 450 tkr. Edsbyn F-9 här visar 

Rotebergs skola ett överskott på ca 150 tkr, en stor del av detta är minskad vikariekostnad i 

samband med sjukskrivningar av personal. Celsius åk 7-9 visar ett underskott på 

personalkostnader på ca 800 tkr. Övrigt: ett underskott på 232 tkr som består av förändrad 

kapitaltjänst, mediecentral och IKE. Skolskjutsar, visar överskott på ca 200 tkr. 

Särskolans resultat för perioden visar på ett överskott på 439 tkr. Detta förklaras av att 

personalstyrkan kommer att utökas HT-20 samt förändrade skolskjutskostnader. 

Elev och skolhälsovård redovisar ett budgetöverskott på 110 tkr. Den centrala elevhälsans 

överskott utgörs till stora delar av elevhälsans personal har tjänstledighet i sina tjänster. 

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 1 600 tkr. Överskottet 

förklaras av lägre kostnader för Interkommunala ersättningar (IKE) ca 600 tkr under vårterminen 

samt tillfälligt minskade kostnader för gymnasiesärskolan ca 600 tkr pga av skolstängning. 

Kostnaderna avser personal och skolskjutsar. Minskade kurser för utbildningar, matrial etc visar 

ett överskott på 200 tkr. Vuxenutbildningen har för tillfället minskade utbildningskostnader med 

200 tkr. 

Projektet undervisning för nyanlända visar på ett mindre underskott ca 150 tkr. 

   

Prognos för helår 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 627 tkr. 

Nämnd och kontor prognostiserar ett budgetöverskott på 150 tkr förklarat lägre kostnader för 

n, personal och fortbildning. 

Förskoleverksamheten prognostiserar ett budgetunderskott på 850 tkr. Personalkostnader och 

kostnader för elevassistenter beräknas visa ett underskott på ca 250 tkr och ca 550 tkr vid årets 

slut. Föräldraavgifter beräknas i linje med budget men kan komma att justeras upp vid 

halvårsskiftet beroende på barnplaceringar. Det är fler barn placerade i de enskilda förskolorna 

än vad som budgeterats och behovet där har ökat och kan komma att öka ytterligare under året. 

Beräknad prognos är ett budgetunderskott på 165 tkr. 

Grundskolan beräknas för helår redovisa ett budgetunderskott på totalen på 1 300 tkr. 



 
 

 

Personalkostnader prognostiseras till ett budgetunderskott på 1 250 tkr. För Celsius 7-9 avser 

den ökade kostnaden pedagogisk måltid för personal. Uteblivna statsbidrag för lärarassistent 

samt avvisade ansökningar hos SPSM och Skolverket avseende elevhälsa och utbyggt särskilt 

stöd för elever. Alftaskolan gällande utbyggd organisation för nyanlända elever samt uteblivet 

statsbidrag för lärarassistent. Övriga kostnader prognostiseras till ett underskott på 230 tkr där 

förklaringarna till största del består av ökade kostnad för kapitaltjänst under året då 

investeringar kopplat till Celsiusskolan aktiverats. 

Elev och skolhälsovård beräknas redovisa ett budgetöverskott på 150 tkr där 

föräldraledigheter är en bidragande faktor till det förväntade resultatet. 

Gymnasiet och vuxenutbildningar Årsprognosen för gymnasieskolan är ett budgetöverskott 

på 1 240. De avvikelser som kan noteras vid periodens slut förklaras minskade kostnader för 

interkommunal ersättning (IKE) 300 tkr, gymnasiesärskola 200 tkr och minskade kommunala 

kostnader för vuxenutbildning 400 tkr. 

Projekt Undervisning nyanlända prognostiserar ett underskott för helåret med 220 tkr. Detta 

förklaras av ökade kostnader inom Alfta grundskoleområde samt SFI. 

Framtid 
Barn-och utbildningsförvaltningen har höga förväntningar. Vår målsättning är att barn, elever 

och studerande ska ha de bästa förutsättningarna för en trygg skolgång med hög 

måluppfyllelse. Vårt uppdrag är att möta den nationella målsättningen och ett flertal olika 

uppdrag som är obligatoriska. Vårt kompensatoriska uppdrag är stort och en viktig del i detta är 

en fortsatt satsning på likvärdighet. 

Som en del i detta kommer vi fortsatt att utveckla elevhälsan. Detta gynnar alla elever och 

kompenserar elever från sämre socioekonomiska förhållanden. Ökad digitalisering utgör också 

en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag. Bättre lokaler och faciliteter för våra elever en 

annan. En översyn av vår organisation och faciliteter för förskola och särskola blir ytterligare ett 

steg. Med fler barn i verksamheten finns faktorer som pekar på en större möjlighet för 

samordning som gynnar likvärdighet, ett ökat kollegialt lärande och en allokering av platser och 

specifik kompetens. 

Teknik ger förutsättningar för en lärmiljö som är både framtidsinriktad och motiverande. Den 

nationella strategin för skolans digitalisering belyser detta och vi kommer fortsatt att utveckla vår 

IKT-verksamhet. Detta tillsammans med moderna undervisningslokaler och behörig och 

kompetent personal kommer att lägga grunden för en utveckling av vår kvalitativa verksamhet. 

Gymnasiet kommer att vara oförändrat i storlek om sökbilden bibehålls. Vuxenutbildningen 

kommer att växa för att sedan plana ut om några år. Ett flertal yrkesutbildningar utöver ordinarie 

utbud har skapats. SFI-verksamheten är idag ansträngd då tillströmningen av nya elever är 

fortsatt stor. Gymnasieverksamheten är konkurrensutsatt och målsättningen måste vara att 

fortsatt vara i framkant. Undervisningen ska hålla hög kvalitet och fler utbildningar knutna till 



 
 

 

bristyrken ska skapas inom vuxenutbildningen. När det gäller forskning och pedagogiska 

satsningar i samarbete med högre lärosäten så bör den fortsätta och utvecklas. 

Måluppfyllelse 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

 
1   

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 

 
1   
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2   

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

 
1   

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 
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Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 

Vi har goda förutsättningar att inför framtiden stärka vår måluppfyllelse. Elever lämnar 

gymnasieskolan med mycket goda resultat vilket ger möjlighet till högre studier eller arbete 

direkt. Inom ramen för vuxenutbildningen bedrivs ett antal utbildningar mot branscher där 

arbetsutsikterna är goda. Nämnas kan vård, förskola, svets och trä. 

Trygghet och lärande 

Målet högt uppsatt med ett krav på 100% resultat vad gäller att alla elever ska uppnå godkända 

betyg i åk 6 och att alla elever åk 9 ska vara behöriga till gymnasiets nationella program. 84.7% 

av eleverna nådde kunskapskraven 2019. En analys av elevers kunskapsresultat visar att 

verksamheten behöver utveckla sitt kompensatoriska uppdrag så att även elever vars föräldrar 

har en förgymnasial eller gymnasial utbildning når högre meritvärden. Här har pojkar och 

nyanlända elever lägre resultat. Alla barn och ungdomar ska uppleva 100% trygghet i skolan. 



 
 

 

Detta är en utmaning och i nuläget uppger långt över 90 % av eleverna att de är trygga i skolan. 

Folkhälsa och demokrati 

Målet uppfyllt. Föräldraråd och elevråd finns i alla verksamheter. 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

Medarbetarundersökning  genomförs vartannat år. En ny undersökning har genomförts under 

2019. I undersökningen från 2019 finns inte frågeställningen - hur nöjd är du med din 

arbetsmiljö? En tolkning av resultatet ger bedömningen att målet är uppfyllt utifrån att 261 av 

263 svarande svarar ja på frågan  -kan du rekommendera din arbetsplats samt att 260 av 263 

redovisar att de ser fram att gå till arbetet och att 261 av 263 svarande upplever att deras 

arbete känns meningsfullt. I övrigt så ser budgetutfallet för 2019 ut att vara i paritet med tilldelad 

ram. 

Verksamheterna har till stora delar miljöanpassad kärl- och sophantering. I övrigt så ser 

budgetutfallet för 2019 ut att vara i paritet med tilldelad ram. 



 
 

 

Miljö- och Byggnämnden 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Per Helgesson (S) 

Förvaltningschef/VD: Mattias Bergström 

Antal anställda: 8 st (inkl. miljö- och byggchef) 

Verksamhetsbeskrivning 
Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom 

plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd, livsmedelsområdet och 

bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden är även den kommunala nämnd som avses i fastighetsbildningslagens 

4:e kapitel 15§. 

Nämnden är kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av 

ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen 

kommunen. 

Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, 

tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av 

Kommunalförbundet Hälsingland. 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2019 Utfall T1 2020 

Total sjukfrånvaro (i procent av 
arbetad tid) 10,55 % 4,77 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 
(i procent av total sjukfrånvaro) 70,88 % 0 % 

Från och med 2020 särredovisas sjukfrånvaron för Miljö- och bygg som en egen förvaltning. Tidigare ingick de i siffror 
för hela samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket påverkar jämförbarheten i siffrorna mellan åren. 

Sjukfrånvaron inom miljö- och byggförvaltningen är i stort sett bara korttidsfrånvaro. Läget 

känns kontrollerat men en bevakning finns över situationen och åtgärder sätts in där det 

behövs. 

Det bör tilläggas att på grund av Covid-19 uppmanas alla med förkylningssymptom att stanna 

hemma och till följd av detta har även karensdagen avskaffats. Detta kan bidra till en ökad 

korttidsfrånvaro. 

2019 års utfall avser hela den tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen. 



 
 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per 
verksamhetsområde 2019 2017   

Infrastruktur och skydd 78 80   

Resultatet speglar den tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen även kallat Infrastruktur och skydd, där miljö- och bygg 
var en del av tidigare. 

Avser området "Infrastruktur och skydd" som härleds till tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen 

i sin helhet. 

Fritidsområdet ingår inte 2017 på grund av uteblivna svar och för 2015 vägdes de tillsammans 

med kulturområdet. 

Ser vi till 2019 års värde och viktat det tillsammans med infrastruktur och skydd har värdet blivit 

något lägre än önskat sedan förra mätningen 2017. 

På miljö- och byggförvaltningen har resultatet på årets medarbetarundersökning diskuterats på 

en arbetsplatsträff. I diskussionerna framkom det att stress är en viktig faktor att jobba med för 

att öka medarbetarengagemanget. 

  

Viktiga händelser 
2020 är ett år där Covid-19-viruset har påverkat stora delar av samhället och även Miljö- och 

byggförvaltningen. På grund av Covid-19 har: 

• Många tillsynsbesök inom miljö- och hälsoskydd har blivit avbokade av 

verksamhetsutövare. 

• Miljö- och byggförvaltningens fakturor som styr intäkter har ändrat förfallodatum till den 

1 september för att skapa luft åt verksamheter.  

• Den 2 april 2020 togs beslut om att alla inom Ovanåkers kommun som kan arbeta 

hemma, ska göra det. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19. Beslutet gäller 

till och med 15 juni 2020. Miljö- och byggförvaltningen har arbetat hemifrån sedan 9 

april. 

• Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag av Smittskydd Gävleborg att kontrollera 

vilka åtgärder restaurangerna har vidtagit för att förhindra trängsel och rapportera in 

resultatet till myndigheten, detta med anledning av Folkhälsomyndighetens Föreskrifter 

och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m 

som beslutades 24 mars.  

• Mattias Bergström, miljö- och byggchef, har blivit utsedd till stabschef i kommunens 

krisorganisation med anledning av Covid-19. Detta tar en del tid från det ordinarie 

uppdraget som förvaltningschef. 

• Många interna och externa möten/konferenser sker digitalt 

• Delar av förvaltningen får lägga mycket tid på att uppdatera sig kring nya föreskrifter. 



 
 

 

• OVK-besiktningar genomförs inte då det krävs besök hos bland annat riskgrupper. 

• Tid har gått åt för att göra omplaneringar och framtagande av material inom 

livsmedelstillsyn.   

• Inom miljöskydd sker bara akuta inspektioner. 10 tillsynsbesök är avbokade som 

förvaltningen räknar med att hinna till hösten. 

I övrigt kan förvaltningen lyfta: 

• Att förvaltningen fick högt betyg i i Sveriges Kommuner och Regioners mätning 

”Löpande Insikt”, som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 

Resultatet visade på 79 NKI-poäng i jämförelse med 70 NKI-poäng för 2018. 

• Att ett avtal är skrivet med ett jaktlag som fungerar som kommunjägare. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens 
resultat 

Periodens 
budget Årsbudget Helårsprognos 

Miljö- och byggnämnd -85 -132 -319 -319 

Miljö- och byggkontoret -1 642 -1 937 -5 424 -5 114 

Bygg 165 226 677 677 

Miljö och hälsa 51 392 1 179 1 179 

Bostadsanpassning -92 -192 -575 -575 

Alkoholhandläggning -61 -61 -184 -184 

Totalt -1 664 -1 704 -4 646 -4 336 

Överskott + /Underskott -    310 

 
Periodens resultat 

Periodens resultat har uppgått till -1 664 tkr och det innebär ett överskott på 40 tkr i jämförelse 

med budget. 

Faktorer som bidrar till att miljö- och byggnämnden ligger under budget är bland annat att 

förvaltningen har två planerade föräldraledigheter om total 35% av en årsarbetare. Det finns 

även ett litet överskott i lönebudgeten för oförutsägbara händelser, som påverkar periodens 

resultat positivt. 

Det bör även tilläggas att förvaltningens årsavgifter och en del diversefakturor inte har 

fakturerats vid tidpunkten för tertialbokslutet. Intäkterna kommer se mer korrekta ut till 

delårsbokslutet då fakturering kommer att ha skett. 

Förvaltningen har kostnader om cirka 50 tkr på hela året, för en bil som inte finns inom ramen 

för budget. För att åtgärda detta har nämnden sedan tidigare äskat om en kostnadsökning. 

Kostnader för bostadsanpassningsbidrag ligger 100 tkr under periodens budget vilket också 



 
 

 

bidrar till ett positivt resultat. 

Prognos för helår 
Prognosen för helåret är ett överskott om 310 tkr. Utrymme skapas i budget på grund av miljö- 

och byggavdelningens planerade föräldraledigheter på totalt 35% av en årsarbetare. Utrymme 

skapas även på grund av ett litet överskott i lönebudgeten för oförutsägbara händelser. 

Det är ännu för tidigt för att se om budgeten påverkas ytterligare under året. Men på grund av 

Covid-19-situationen i samhället kan eventuellt följande ske: 

• Intäktsbortfall på grund av att flera företag går i konkurs. 

• Intäktsbortfall på grund av utebliven tillsyn. 

• Intäktsbortfall på bygglov och anmälningsärenden på grund av överskridna 

handläggningstider till följd av sjukdom. 

• Ytterligare kostnader för IT-utrustning för att klara av ett förändrat arbetssätt som är mer 

digitalt och platsoberoende.  

• Ökat utrymme i budgeten för konferenser och kurser på grund av inställda evenemang. 

En annan risk som skulle innebära ett underskott i jämförelse med budget är 

bostadsanpassningsbidragen. Utgifter för detta går inte att förutspå men hittills ligger miljö- och 

byggförvaltningen inom ramen för budget. 

  

Framtid 
Miljö- och byggförvaltningen är, som stora delar av samhället, i en annorlunda situation på 

grund av Covid-19-viruset. Det är svårt att veta vad som kommer att ske under året på grund av 

den samhällssituation vi står inför. Med stor sannolikhet kommer förvaltningen att påverkas, om 

det enbart blir ändrade arbetssätt eller någon förändring av större art, återstår att se. 

Miljö- och byggförvaltningen har sedan tidigare planerat att ta ytterligare steg i den digitala 

utvecklingen. En implementering av en e-tjänsteplattform har påbörjats inom Ovanåkers 

kommun. Samverkan kommer att ske tillsammans med Bollnäs- och Söderhamns kommun för 

att ta fram e-tjänster. Förhoppningen är att arbetet med e-tjänster kan påbörjas under tredje 

kvartalet 2020. 

Miljö- och byggförvaltningen kommer att se över Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 

modell för en behovsutredning och eventuellt behovsstyrd taxa gällande tillsyn inom 

miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens område. En samverkan gällande detta kommer att 

ske tillsammans med Bollnäs- och Söderhamns kommun. 

  



 
 

 

Måluppfyllelse 
Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 
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TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 
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HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 
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Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet Arbete och tillväxt 

kommer att uppfyllas. 

Det finns en viss risk att miljö- och byggnämndens ledamöter inte kan genomföra två 

studiebesök inom nämndens tillsynsområden. Det finns också en risk att förvaltningen inte kan 

genomföra två branschträffar. Om dessa aktiviteter kommer ske eller ej beror på hur 

samhällssituationen ser ut gällande Covid-19. 

 Trygghet och lärande 

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet Trygghet och lärande 

kommer att uppfyllas. 

Mätetalet Tillsyn på förskole- och skolmiljöer är bortprioriterad i och med beslutet av 

tillsynsplanen för 2020 (Dnr 2019/00121 § 115) vilket kommer bidra till ett rött resultat. Detta 

påverkar dock inte helheten. 

 Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet Hållbar och ansvarsfull 

resursanvändning kommer att uppfyllas. 



 
 

 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Mikael Jonsson (m) 

Förvaltningschef/VD: Hans-Peter Olsson 

Antal anställda: 62 

Verksamhetsbeskrivning 
Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers 

kommun. 

Aefab:s uppdrag är att bygga och hyra ut hyresrätter i kommunen. Vi ska ha ett utbud som 

passar olika kategorier av hyresgäster. Boendet är en grund- förutsättning för att attrahera både 

företag och människor till kommunen. 

Aefab har idag ca 1 614 lägenheter varav 650 finns i Alfta och 964 finns i Edsbyn. Dessa 

lägenheter består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta bostadsbestånd i Alfta och Edsbyn 

är byggda under 1960-1980 talet. Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler och 

andra fastigheter åt Ovanåkers kommun, totalt 67 500 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt 

kommunen. Förvaltning sker även av det kommunala fastighetsbolaget Alfta Industricenter AB:s 

lokaler. Aefabs anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. 

Största delen av personalen är fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare. 

Första tertialet av året har präglats av Corona pandemin och de åtgärder som bolaget vidtagit 

för att hindra spridning av viruset. 

Viktiga händelser 
Första tertialet har präglats av Coronapandemin. 

För bolaget har första prioritet varit att genom nya arbetsmetoder och användande av personlig 

skyddsutrustning (handsprit, fysiska skydd som handskar, visir mm) skydda anställda och 

hyresgäster. Vi har stängt de lokaler där vi normalt tar emot besökare, huvudkontor, 

bovärdskontor mfl. Tillsammans med kommunen ser vi hittills ut att medverkat till att hindra 

spridning av viruset. 

Första mars började vår nya HR/Miljö ansvariga, Elin Lindberg. Hon har påbörjat arbeten med 

att ta fram nya rutiner och funktioner inom HR och miljö. 

Kommunstyrelsen beslutade att hälften av städuppdraget skall läggas ut på anbud from 

årsskiftet 20/21. Planering inför detta har redan inletts. Aefab kommer att lämna anbud och 

hoppas på nytt förtroende. Alternativet är att ca 10 st ur personalen måste sluta. 

Den enda fördelen Coronaviruset medfört är att vi har blivit betydligt mer digitaliserade. All 



 
 

 

kontorspersonal har nu möjlighet att vid behov arbeta hemifrån. 

I februari invigde vi Fölet. Edsbyns nya förskola med 9 st lägenheter på andra våningen, alla lgh 

hyrdes ut. 

I april blev LSS boendet, Junibacken, klart för inflyttning. Kommunen hyr av oss och även här 

blev boendet fullt omgående. 

Trygghetsboendet Sunnangården, i Alfta, stod klart i februari. Ett stort boende på 62 lgh där vi 

haft en viss oro om alla lgh skulle hyras ut, även här har det gått över förväntan.  Bolaget och 

våra trygghetsvärdinnor, som arbetar där, har fått mycket beröm av de boende. 

När det gäller vår driftorganisation kommer nu de se till att matinsamlingsrutiner startas upp i 

kommunens soprum. En av våra bovärdar har under senast året jobbat med nya digitaliserade 

ronderingsrutiner för kommunens lokaler. Detta för att säkerställa att vår fastighetsskötsel sker 

rationellt och att det blir dokumenterat. Delar av vår driftpersonal, fastighetsskötarna, har under 

vintern genomgått en mycket bra utbildning i självledarkunskap. 

  

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2020 -01-01 - 2020-04-30  

Verksamhetens intäkter 48 378  

Verksamhetens kostnader -38 799  

Avskrivningar -5 382  

Verksamhetens nettokostnader 4 197  

Finansiella intäkter 13  

Finansiella kostnader -2 698  

Periodens resultat 1 512  

 
Periodens resultat 

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till 1 512 tkr. Detta är c:a 

1 000 tkr bättre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre taxebundna 

kostnader och lägre kostnader för underhåll. Periodens investeringar uppgår till 7 841 tkr. Detta 

avser till största delen färdigställande av Nya Fölets förskola och nio lägenheter. 

 
Prognos för helår 

Resultatprognos för året uppgår till 3 978 tkr vilket är 491 tkr bättre än budget. Positiva 

avvikelser beräknas för taxebundna kostnader, 875 tkr, övriga driftskostnader, 312 tkr och 

personalkostnader, 283 tkr.  Fastighetsskötsel och reparationer beräknas överstiga budget 

1 049 tkr. Årets totala investeringar beräknas till 21 800 tkr vilket är enligt budget. Med 



 
 

 

anledning av Corona har större underhållsprojekt som stamrenoveringar och fönsterbyten 

skjutits fram i tid då vi vill undvika smittspridning med arbete i lägenheterna. I möjligaste mån 

kommer andra underhållsprojekt att genomföras i stället. 

Framtid 
Aefab verksamhet omfattar även förvaltning och skötsel av alla kommunens fastigheter och 

lokaler. Vi har ett nytt avtal med kommunen tom 2022. 

Redan innan Sunnangårdens trygghetsboende i Alfta är klart har vi påbörjat projekteringen av 

nästa. Det är två hus på Backa i Edsbyn. De skall tillsammans med Myran (fd Förskola) bli 

trygghetsboende i Edsbyn, ca 36 lgh med samlingslokaler i Myran är planen. Beslutsunderlag 

presenteras för styrelsen i juni och förhoppningsvis påbörjas bygget vid årsskiftet 20/21. 

Planering för ombyggnation av Lyckebo i Alfta är klar. Ombyggnation till boende för psykisk 

rehabilitering startas i maj. Här är ett privat vårdbolag som hyr och kommer att anställa ett tiotal 

personer. 

From maj har vår driftchef genomfört en omorganisation bland bovärdaren där de har fått nya 

verksamhetsområden. Arbetet är nu organiserat så att alla kan arbeta både inom våra egna 

bostäder och inom kommunala lokaler, det ger en bredare kunskapsbas hos alla bovärdar. Vi 

har även anställt en ny bovärd efter en kommande pensionering. En del fordon byts mot mer 

miljövänliga och som kan tankas med biobränsle. From hösten -20 kommer vi att få ta över 

skötseln av det nya demensboendet, Näskullen i Edsbyn. 

Rent tekniskt ska vi byta en del ventilationsaggregat, cirkulationspumpar, fläktar, styrsystem 

mm. Vi river ut gamla pannor som inte används. Ännu mer LED lampor kommer att installeras. 

Dessa åtgärder innebär sänkt energiförbrukning. 

När det gäller lokalvårdarna kommer de att gå en liknande utbildning som fastighetsskötarna 

gjort, motiverande självledarskap. Den syftar till att hitta motivation, engagemang och drivkraft 

hos varje individ. 

Kommunen arbetar med en ny detaljplan för centrala Edsbyn. Planen beräknades vara klar 

under 2020, nu ser arbetet ut att dröja in på 2021. Det är av stor vikt att kommunen prioriterar 

detta då det kan vara nästa stora byggprojekt efter att Backa trygghetsboende är klart 2022. 

Måluppfyllelse 
Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 
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Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 
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FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 
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HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 
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Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

ARBETE OCH TILLVÄXT (5 mål) 

Av de mål som ej uppnåtts per april kommer mätning att ske på helår eller att aktiviteter kommer 

att genomföras senare under året. Bedömningen är att målen kommer att uppnås under året. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE (2 mål) 

Målet om effektiv förvaltning och lokalvård sker på helår. 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (2 mål) 

Målet om antal sommarjobb uppnås ej och förklaras att det med anledning av Coronopandemin 

ej är möjligt för verksamheterna att ta emot fler på ett säkert sätt. 

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (4 mål) 

Samtliga mål bedöms uppnås under året. Definitiv mätning av de ekonomiska målen sker i 

samband med årsbokslut, prognosen tyder på att dessa uppnås. Utbyte av fordon sker enligt 

målet. 

  



 
 

 

Alfta Industricenter AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Mikael Jonsson (m) 

Förvaltningschef/VD: Hans-Peter Olsson 

Antal anställda: Inga anställda 

Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun. 

Aicab är ett industrihotell om 35 000 m2. Uppdraget är att hyra ut och förvalta ändamålsenliga 

lokaler till företag och organisationer. Bedömningen är att vi även under år 2020 kommer att ha i 

princip allt helt uthyrt. Det är då ca 30 företag som har ca 600 anställda. 

Här finns i år en större osäkerhet pga Coronakrisen. Vi förhandlar i dagsläget med en handfull 

företag om anstånd med hyran och likande. I skrivande stund finns dock inga tecken av 

betydande karaktär på hyresförluster. 

I vår roll ingår att ha en bra kommunikation med våra hyresgäster så att vi kan utföra ett snabbt, 

korrekt och kostnadseffektivt reparations och underhållsarbete. Målet är att vi ska vara så 

serviceinriktade och kostnadseffektiva att företagen väljer oss som hyresvärd. 

Sedan förra året arbetar vi mot mål i vår nya affärsplan. Bla ska vi sänka vår energiförbrukning. 

Efter att fokuserat på flera energisparande åtgärder ser vi redan en klar minskning av 

förbrukningen, som ett led i detta minskar även driftkostnaderna. 

Viktiga händelser 
Det viktigaste är att bolaget har en fortsatt hög uthyrningsgrad, det är i princip fullt. Naturligtvis 

ger Coronapandemin en faktor av osäkerhet. Företag går ekonomiskt sämre och indirekt kan 

det medfölja problem med betalningar. Vi ser i samhället i stort ett ökat antal företagskonkurser 

och om det kommer att drabba något av företagen som hyr av oss beror på faktorer vi enbart 

kan påverka marginellt. Vi har avtalat med företag om anstånd, uppskov, av hyresbetalning. En 

generell sänkning av hyran är en väg som inte är tillåten ur konkurrenslagstiftningen. 

John Deere flyttade ut ur sina lokaler ut mars 2020. Då intresse fanns för den 1 000 m2 stora 

lokalen bygger vi just nu om den till Permia, ett lokalt företag som säljer inredningar till fjäll och 

fritidshus. Inflyttning blir i september. 

Ett företag som expanderar är MTEK Industry AB. Här bygger vi en hiss samt inreder ett rum 

ytterligare. Allt klart i juni 2020. 

Kommunen hyrde tidigare lokaler av oss. Dessa hyrs from april av Gerbera. Det är en lokal 

porslinsgrossist som, efter renovering, fått ändamålsenliga lokaler. 



 
 

 

Vi gör en även en del mindre lokalanpassningar hos olika företag. När det gäller 

energiinvesteringar så har vi påbörjat isolering av ett större yttertak. I skrivande stund påbörjas 

en stor investering av solceller. Det blir en av Hälsinglands större, 350-400 m2, anläggningar. 

Elen kommer huvudsakligen att förbrukas i byggnaden, av ventilation, teknik mm. Det är 

ekonomiskt mest fördelaktigt. 

Pga Coronapandemin har vi sett över den personliga säkerheten hos våra kollegor som arbetar 

på industriområdet. Personlig skyddsutrustning, stängt kontor, nya arbetssätt, information mm 

är nu rutin. 

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2020 -01-01 - 2020-04-30  

Verksamhetens intäkter 5 584  

Verksamhetens kostnader -3 757  

Avskrivningar -1 403  

Verksamhetens nettokostnader 424  

Finansiella intäkter 0  

Finansiella kostnader -155  

Periodens resultat 269  

 
Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till 269 tkr. Resultatet är något bättre än budget. Per april är det 

positiva avvikelser för värme, el och avskrivningar. Kostnader för underhåll och räntor har varit 

något högre än budget. Under april har anstånd med hyresbetalningar med anledning Corona 

beviljats med totalt 267 tkr inklusive moms. Dessa kommer enligt avtal att återbetalas under 

2020. 

Prognos för helår 
  

Resultatprognosen för 2020 som baseras på utfall per april och övriga kända fakta visar ett 

resultat på 760 tkr. För 2020 uppgår det budgeterade resultatet till 899 tkr. Resultatet bedöms 

bli 139 tkr lägre än budget. Positiva avvikelser bedöms för värme och el och högre kostnader 

beräknas för underhåll, räntor samt beräknade kundförluster. 

Resultatprognosen för 2020 innehåller stora osäkerheter med anledning av Corona. De flesta 

av bolagets hyresgäster har drabbats till följd av detta med sjunkande efterfrågan och 

försämrad betalningsförmåga. Med anledning av detta finns det stor risk att Alfta Industricenter 

kan komma att drabbas av hyresförluster under 2020. Reservering för hyresförluster i 

resultatprognosen uppgår till 200 tkr och en bedömning utifrån de avtal om anstånd som är 

upprättade när detta skrivs. Styrelse och ledning följer våra hyresgästers utveckling noga och 



 
 

 

uppdaterar löpande resultat- och likviditetsprognoser med nya kända fakta. 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 7 000 tkr. Prognosen är att investeringarna kommer 

att genomföras under året och finansieras med egna medel. 

Den finansiella situationen ser fortsatt bra ut med låga räntekostnader. Även om vi skulle 

drabbas av tillfälliga hyresförluster har vi en stabil ekonomi som bör ge ett positivt resultat över 

tid. Sammantaget har vi ett stabilt, dock något osäkert, ekonomisk och finansiellt läge. 

  

Framtid 
Den närmaste framtiden präglas naturligtvis av Corona pandemin. Vi arbetar för att underlätta 

för företagen att klara sin ekonomiska situation. Oftast är det anstånd med hyresbetalningar 

vilket tillfälligt underlättar likviditeten. Det är viktigt att företagen tar del av de ekonomiska paket 

regeringen beslutat om. Permitteringsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter, lån, omsättningsstöd mm 

som kommit under våren. 

Även om vi är ett kommunalt bolag kan, och får vi inte, subventionera företagens kostnader. Här 

är det statliga stöd som reglerar detta. På lite längre sikt hoppas vi som alla andra att pandemin 

går ned och konjunkturerna upp. Men det är naturligtvis omöjligt för oss att spekulera i. 

Vi har sett det som viktigt att inte bromsa investeringstakten under våren, trots Corona. Vi 

investerar för att kunna erbjuda både nya och gamla företag bästa möjliga industrilokaler. Från 

Aicab ser vi att både solceller och isolering av tak är bra ur ekonomisk och miljömässig 

synpunkt. Det är även viktigt att vi och andra företag inte dras med i en allmän pessimism i 

samhället utan fortsätter investera för framtiden, det skapar jobb även för andra företag. 

Under flera år har vi gjort stora investeringar i gemensamma anläggningar som ställverk, 

parkeringsplatser mm. Vi ser under de närmsta åren inga stora behov av investeringar av 

liknande karaktär. Då heller inte företagen, generellt sett, är i en expansionsfas pga pandemin 

ser vi en betydligt lägre investerings takt de kommande åren även här. Så vår sammantagna 

bedömning är att det totalt sett blir en lägre investeringstakt ett antal år framåt. Mer fokus blir på 

mindre anpassningar för befintliga företag. 

Aefab, vårt systerbolag, är med i det sk Klimatinitiativet. Det drivs av Allmännyttan och innebär 

kort att vi ska sänka energiförbrukningen samt vara helt fossilfria till år 2030. Indirekt har Aicab 

anammat samma mål och resultatet är över förväntan. Vi har sparat 9 % energi under det första 

året. 

  

  



 
 

 

Måluppfyllelse 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

 
2   

1   

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 

 
1   

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

 
1   

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 

 
2   

3   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

ARBETE OCH TILLVÄXT (3 mål) 

Inom perspektivet bedöms målen uppfyllas under året. Några aktiviteter som planerats under 

perioden har ställts in på grund av Corona. Dessa beräknas kunna genomföras senare under 

året. Avser rekryteringsaktiviteter, näringslivsmöten och möten med våra hyresgäster. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  (1 mål) 

Målet har uppnåtts per april, uthyrningsgraden fortsatt hög samt två nya företag har etablerats 

på området. 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (1 mål) 

Målet uppnåtts då sponsring sker enligt fastställd policy. 

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (5 mål) 

Resultat- och likviditetsmål uppnås per april och bedöms även uppnås för helåret. Mätningar av 

driftskostnader och energianvändning sker per augusti. Preliminära mätningar tyder på att 

målen kommer att uppnås. 

  



 
 

 

Helsinge Net Ovanåker AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Kent Olsson (L) 

Förvaltningschef/VD: Johan Sigfridsson 

Antal anställda: 5 

Verksamhetsbeskrivning 
Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband 

via fibernät och kopparnät till hushåll, företag och offentliga institutioner i Ovanåkers kommun. 

Kommunens engagemang i denna verksamhet inleddes redan 1997 genom bildandet av 

Helsinge Net AB, som ägdes av Ovanåkers och Bollnäs kommuner i lika stora delar. Under 

2010 träffades överenskommelse om en uppdelning av Helsinge Net AB i separata bolag för 

resp. kommun. 

Bolaget har tidigare fiberanslutit ett stort antal telestationer i kommunen och kan därigenom 

leverera bredband genom hyra av kopparledningar från respektive telestation till hushåll och 

företag, så kallad ADSL-anslutning. 

Bolaget är sedan ett antal år inne i en fas där vi flyttat fokus från ADSL-tekniken och istället 

investerar i  fiberledningar hela vägen till bostads- och företagsfastigheter. Fördelningen mellan 

bolagets anslutningstyper är i dagsläget 90% fiber och 10% ADSL. 

Bolagets fiberutbyggnadsmål har hittills varit att 90 % av hushållen och 95 % av företagen ska 

vara erbjudna en fiberanslutning år 2020. Då vi under innevarande säsong projekt kommer att 

passera 90 %-målet för hushåll har kommunfullmäktige tagit beslut om att höja målet för antal 

erbjudna hushåll till 95 %. 

Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet ökar kraftigt när vi passerar 90 % erbjudna. 

Orsak till detta är att avstånden till varje enskilt hushåll ökar. För att kunna bygga vidare med 

bibehållen hastighet krävs därför tillkommande investeringsbidrag. Då förutsättningarna för 

sådana bidrag fortfarande är oklara finns just nu inget slutdatum för 95 %- målet. 

I dagsläget ligger 90 % av kommunens hushåll inom ett fiberutbyggt område. 

Viktiga händelser 
Verksamhetsåret  domineras av investeringar i fiberutbyggnadsprojekt. Investeringarna 

genomförs med egna medel och med upptagna lån. Arbetet med att bygga fiber till småorter 

och glesbygdsområden har hittills till stor del möjliggjorts genom hjälp av bidragsmedel från EUs 

strukturfonder samt genom samordningsvinster i samförläggningsprojekt med elbolag. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Bolaget kommer att fortsätta genomföra 



 
 

 

omfattande investeringar i fiberteknik. Mot bakgrund av investeringarnas långsiktiga karaktär 

kan lönsamhet för ett fiberutbyggnadsprojekt normalt inte påräknas de inledande åren. Från 

2020 och framåt finns i dagsläget inga bidragsmedel att söka för bredbandsutbyggnad. Detta 

kan komma att försvåra/fördröja de planerade utbyggnaderna. 

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2020 -01-01 - 2020-04-30  

Verksamhetens intäkter 4 937  

Verksamhetens kostnader -2 248  

Avskrivningar -1 514  

Verksamhetens nettokostnader 1 175  

Finansiella intäkter 0  

Finansiella kostnader -156  

Periodens resultat 1 019  

 
Periodens resultat 

Osäkerhet runt bokningsprincip gällande anslutningsavgifterna för tertialet gör att vi avvaktar 

med uppbokning av dessa tills vi haft ett samråd med de nya revisorerna. Detta gör att tertialets 

resultat indikerar c:a 600 tkr över vad vi förväntar oss när uppbokningarna väl genomförts. 

Prognos för helår 
Prognos ligger kvar enligt budget. 

Framtid 
· Fortsatt fiberutbyggnad för att långsiktigt nå målet att 95 % av hushållen och företagen ska 

kunna erbjudas anslutning till höghastighetsnät. 

· Fortsatta insatser för att skapa och behålla ett stabilt, väldokumenterat nät med hög 

driftssäkerhet och god prestanda. 

· Bearbetning av redan utbyggda områdena i syfte att nå ökad anslutningsgrad. 

· Utveckling av affärsverksamheten genom samverkan med olika leverantörer för att nå ökad 

kundnytta 

  



 
 

 

Måluppfyllelse 

Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

ARBETE OCH TILLVÄXT 
I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter 
och företagare ska känna att de får god service av kommunen och 
stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler 
grupper av människor genom att stimulera utvecklingen av småföretag 
och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus 
ska läggas på ungdomars arbetsmöjligheter. 

 
2   

TRYGGHET OCH LÄRANDE 
Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de 
behöver det. Våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara 
attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med 
målsättningen att våra barn, elever och studerande ska ha de allra 
bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och en trygg 
skolgång med hög måluppfyllelse. 

 
1   

2   

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 
Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en 
särskild prioritet på ungdomar. Genom regelbundna 
informationsmöten ska medborgarna få information och ges tillfällen 
att påverka kommunens utveckling och framtid. Vi vill stödja ett brett 
och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

 
1   

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 
Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att 
utgå från principerna om miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av 
kommunens gemensamma resurser. Ett ledord ska vara samarbete 
och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med andra 
parter. 

 
1   

2   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 
Under 2020 ansluts c:a 330 nya hushåll till fibernätet. Efter 2020 års säsong kommer 

kommunen, vad gäller hushåll som blivit erbjudna fiberanslutning, att ha nått en måluppfyllelse 

på c:a 94%. 

Se även styrkortsanalys nedan. 

Trygghet och lärande 

Se styrkortsanalys. 

Folkhälsa och demokrati 
Se styrkortsanalys. 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

Se styrkortsanalys. 



 
 

 

Helsinge Vatten AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Sven-Inge Hallström (S) 

Förvaltningschef/VD: Ylva Jedebäck Lindberg 

Antal anställda: 37 

Verksamhetsbeskrivning 
Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten samt drift, skötsel 

och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar inom Bollnäs och Ovanåkers kommun. 

Viktiga händelser 
* Fortsatt anpassning av organisationen för att möta högre krav på insatser 

* Förberedelser inför en eventuell större frånvaro på grund av Corona-pandemin 

För att klara den större belastningen av arbeten på ledningsnät som den ökade mängden 

investeringar innebär har en ny medarbetare fått säsongsanställning på enheten Ledningsnät 

Bollnäs under perioden april – oktober. Vi har också gjort klart med en ettårig visstidsanställning 

med start i juni för den VA-projektör som under en stor del av innevarande läsår gör sin praktik 

hos oss. 

Den 11 mars drog vi också igång förberedelser inför en eventuell större frånvaro på grund av 

Corona-pandemin. Alla anställda informerades om den pandemiplan som finns sedan tidigare. 

Sedan dess har ett kontinuerligt arbete pågått för att verksamheten ska fungera även under 

påfrestningar. 

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2020 -01-01 - 2020-04-30  

Verksamhetens intäkter 17 191  

Verksamhetens kostnader -15 991  

Avskrivningar -70  

Verksamhetens nettokostnader 1 130  

Finansiella intäkter   

Finansiella kostnader -7  

Periodens resultat 1 123  



 
 

 

 
Periodens resultat 

Resultat för perioden januari-april 2020 är + 1 123 tkr. Bolaget baseras på 

självkostnadsprincipen och budgeterar ett nollresultat vid årsbokslutet efter justeringar mot 

respektive kommuns VA-kollektiv. 

Under början av året har en högre andel arbetstid än normalt lagts mot investeringsarbeten. 

Detta har bidragit till lägre kostnader som gör att bolaget just nu har ett högt plusresultat. 

Avvikelser mot budget att nämna: 

• Ökad fakturering av investeringstimmar ledningsnät Bollnäs till följd av högintensiv 

investeringstakt. 

• Lägre kostnad för köp av tjänster och entreprenad på ledningsnät då arbeten utförs mot 

investering. 

• Högre kostnad för köp kemikalier då vi köpt in i lager till följd av pandemin samt har en 

högre förbrukning av kemikalier på grund av injusteringar vid Häggesta reningsverk. 

Prognos för helår 
Utifrån aktuellt resultat samt kända kommande kostnader har en prognos tagits fram. Prognos 

visar på 369 tkr i ökade kostnader.  Detta beror främst på en ökning i personalkostnad då vi har 

stärkt upp vår planeringsavdelning i samband med en ökning i investeringsarbeten. 

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och det redovisade resultatet vid årets slut är noll. 

Kostnadsökningar justeras mot det VA-kollektiv som kopplas mot kostnaden. 

Framtid 
Helsinge Vatten ser större krav från mindre byar, där det finns samfälligheter för dricksvatten, 

som vill ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. Detta kommer att påverka 

anslutningsavgifterna på sikt. 

Driftbudget och därmed VA-taxan påverkas ekonomiskt av kostnadsparametrar som räntenivå 

och elpris. Då 6 Mkr av Helsinge Vattens totala driftsbudget är elkostnad är det av betydelse att 

göra åtgärder för minskad elförbrukning för att på sikt inte vara lika känsliga för svängningar i 

elpriset. 

Kommande år blir mycket investeringsintensiva för ledningsnät. Nedlagd tid mot investering 

beräknas öka med 50 %  för att kunna genomföra planerad investeringsplan för ledningsnät 

samt att uppnå målet på 1% saneringsgrad av ledningsnät per år. 

Beroende på när och hur hårt Corona-pandemin drabbar oss frånvaromässigt kan 

omprioriteringar behöva ske i investeringsprojekt och när de utförs. Den största delen av våra 

intäkter kommer från bostadsfastigheter och dessa torde inte påverkas i någon större 

omfattning. 



 
 

 

Helsinge Vatten kommer under 2020 påbörja införandet av digitala vattenmätare. Det kommer 

att frigöra tid som idag läggs på manuell inmatning av mätarställningar för den administrativa 

personalen, ge fakturering efter verklig förbrukning för abonnenterna vid varje fakturatillfälle och 

göra det möjligt att ge bättre prognoser för intäkterna under året. Det ger också möjlighet för 

kunderna att kunna logga in sig och se sin aktuella förbrukning. Bytet till digitala vattenmätare 

kommer att ske successivt under ett antal år framöver. 



 
 

 

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Mona Thoresson (s) 

Förvaltningschef/VD: Andreas Åkesson tf VD tom 200503, Mari Törrö from 200504 

Antal anställda: 28 

Verksamhetsbeskrivning 
BORABs uppdrag är att samla in, transportera, behandla och återvinna kommunernas avfall, 

samt lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB. 

Verksamheten är idag inriktad på att öka graden av sortering, återvinning och återbruk hos 

hushåll och verksamheter. 

BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i 

avfallskollektiven och dels en konkurrensutsatt del med avkastningskrav. 

Viktiga händelser 
Renhållning: 

Under 2020 fortsätter matavfallsprojektet med att samtliga fritidshus och verksamheter får 

möjlighet till separat insamling av matavfall. Återbruksmängderna fortsätter att öka. Vi har högt 

besökstryck på våra återvinningscentraler vilket vi tror är en följd av nuvarande situation med 

Coronaviruset. 

Arbetet med nya kretsloppsplanen kräver fortfarande mycket resurser från oss och har så gjort 

sen i höstas. Underlaget ska vara klart för remissförfarande nu innan sommaren enligt tidigare 

antagen tidplan. 

Produktion: 

Under första tertialet har 29 548 ton krossat avfall levererats till värmeverket. Det är bara år 

2018 som vi levererat mer krossat avfall under samma period. Vi har kunnat producera detta 

resurseffektivt utan att behöva ha tre-skift i produktionen vilket vi tidigare år behövt göra för att 

hålla tillräckliga lager under de kallaste vintermånaderna. 

Jobbet med att sluttäcka den tredje och sista etappen av deponin blev klart under hösten 2019. 

Det som återstår är att påföra växtlagret. Jobbet skulle ha avslutats under senvintern men den 

blida väderleken har försvårat påförandet då det krävs en hård yta att köra på för att inte riskera 

att funktion på underliggande lager tar skada. Ca 50 % av växtlagret påfördes under feb-mars 

och resterande planeras påföras nästa senvinter alltså 2021. 

 



 
 

 

Kundtjänst: 

Införandet av matavfallsinsamling påverkar arbetsbelastningen i kundtjänst i hög grad. Många 

byter fortfarande kärlstorlek eller vill göra andra ändringar i sitt abonnemang. Kärlbyten sker 

numera i egen regi. En mervinst av förändringen är att vi får bättre exakthet och kvalitet i vårt 

kundregister. 

Covid-19: 

Som alla andra så är vi påverkade, om än måttligt, av rådande situation. De åtgärder vi vidtagit 

på grund av coronaviruset har integrerats väl i befintlig verksamhet. Riskanalyser är gjorda och 

en prioriteringsordning kopplat till dessa finns utifrån ett kontinuitetsperspektiv. 

Borabs nya VD, Mari Törrö, tillträdde sin tjänst 4 maj. 

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2020 -01-01 - 2020-04-30  

Verksamhetens intäkter 24 058  

Verksamhetens kostnader -18 029  

Avskrivningar -1 999  

Verksamhetens nettokostnader 4 030  

Finansiella intäkter 8  

Finansiella kostnader -43  

Periodens resultat 3 995  

 
Periodens resultat 

Intäkter för krossat avfall till värmeverket är koncentrerade till vinterhalvåret och medför att 

periodens resultat är relativt högt i förhållande till budget och prognos. Under det kommande 

tertialet är intäkten från den delen av verksamheten betydligt lägre, samtidigt som omfattande 

underhållsarbeten utförs i kvarnanläggningen. 

Den taxefinansierade verksamheten i avfallskollektiven uppvisar ett negativt resultat efter första 

tertialet men förväntas räta till sig innan årets slut delvis beroende på den nya taxan som 

antagits i kommunfullmäktige. Utsortering av matavfall som införts under åren 2018-2020 har 

medfört osäkerhet både vad gäller hur många som ansluter sig och mängder avfall, därmed 

svårigheter att sätta taxan till rätt nivå. 

  

Prognos för helår 
• Den skatt på avfallsförbränning som införts i april 2020 innebär högre kostnad för 

kollektiven. Detta har medfört att avfallstaxan justerats för att öka kollektivens intäkt i 

motsvarande grad. Även vissa mottagningsavgifter för verksamhetsavfall har höjts. 



 
 

 

• Ersättningsnivån för skrot är mer osäker än vanligt och förväntas bli lägre än vad som 

budgeterats. 

• Totalt ökar intäkten i prognosen med ca 600 tkr jämfört med budget. 

• Förutom att kostnader för avfallshantering som ökar främst till följd av 

förbränningsskatten, ökar även underhåll av arbetsmaskiner med ca 500 tkr jämfört 

med budget. 

• Personalkostnaden är lägre än budgeterat bl a eftersom tjänster tillsatts senare än 

planerat. 

• Det rådande pandemiläget förväntas främst påverka betalningsförmågan hos kunder, 

både hushåll och företag, men det är svårt att uppskatta omfattningen. Reserv för 

osäkra kundfordringar har ökats. Läget har också medfört att vissa investeringar fått 

skjutas fram och därmed får vi lägre avskrivningar. 

Prognosens resultat är efter finansiella poster 5,3 mkr, ca 780 tkr bättre än budget 

Framtid 
Från och med 2021 kommer BORAB att administrera hämtning och transporter av slam från 

enskilda brunnar. Avtal är klart och entreprenör för uppdraget är Bollnäs Lastbilcentral AB. 

Entreprenaden kommer fungera likt entreprenaden för hämtning av hushållsavfall dvs vi köper 

transporterna och sköter all administration själv så som kundkontakt, orderhantering, fakturering 

etc. Vi jobbar just nu med att integrera kundregistret för slam in i vårt befintliga kundregister. 

Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall går ut 2022. Ett beslut behöver tas i närtid om 

ny upphandling av entreprenör eller om insamling ska ske i egen regi. 
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