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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tertialuppföljningen är det första bokslut som genomförs under året. I driftsredovisningen visas utfallet för 

perioden januari - april samt helårsprognos. Förvaltningsberättelsen ska inte vara lika utförlig som i 

delårsrapporten och årsbokslutet men ge en samlad bild av nämnderna och bolagens resultat och prognos 

samt prognoser på kommunens uppsatta mål, investeringar samt balanskravsresultat. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Resultatet för perioden januari - april är 3,3 mnkr, budgeten för perioden är -13,8 mnkr, en positiv avvikelse 

mot periodens budget med 17,1 mnkr. Resultatet för 2021 prognostiseras till -2,6 mnkr, budgeten för året är -

4,1 mnkr, en positiv avvikelse med 1,5 mnkr. 

(Mnkr) Periodbudget Utfall tom april Årsbudget Helårsprognos 

Nämnder -252,3 -246,5 -711 -723,6 

Gemensamma intäkter och 
kostnader 9,9 10,7 22,6 15,3 

Avskrivningar -13,6 -13,6 -40,9 -40,9 

Skatter och generella bidrag 241,8 249,5 725,8 742,6 

Finansiella intäkter och kostnader 0,4 3,2 -0,6 4,0 

Summa -13,8 3,3 -4,1 -2,6 

Balanskravsutredningen visar att årets resultat efter balanskravsjusteringar bedöms bli - 6,8 mnkr. 3,3 mnkr 

används av medel från resultatutjämningsreserven samt 3,5 mnkr med hänvisning till synnerliga skäl, årets 

balanskravsresultat bedöms då bli 0 kr. 

Av kommunens 14  koncernövergripande verksamhetsmål för 2021 prognostiseras 8 mål bli uppfyllda, 5 mål 

bedöms bli delvis uppfyllda och 1 mål bedöms inte bli uppfyllt under året. 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2021 inom tre områden som anses vara av betydelse för 

god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet inte blir uppfyllt, 

investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet inte blir uppfyllt. 

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 för 

2021. 
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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 tertialet 2021 prognostiseras 8 mål bli 

uppfyllda, 5 mål bedöms bli delvis uppfyllda och 1 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. 
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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 
 

Planen som utgår från ARUBA-modellen är framtagen och beslutad av personalutskottet. 
ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.  "Tycker om" 
#tyckeromovanåker används på våra sociala medier såsom Facebook, Instagram och LinkedIn. 
Utvecklingsprogram för Framtida ledare är uppstartat under det första tertialet. Fokus ligger på 
det personliga ledarskapet och på vad det innebär att vara ledare och chef i offentlig 
verksamhet. 
 
Ett kommunövergripande utbildningsprogram för medarbetare håller på att arbetas fram. 

 
Andelen vuxna 
biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd ska minska 
årligen. 
 

 Koncernmål 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att prognoserna när det gäller försörjningsstödet inte ser så 
positiv ut med tanke på hur arbetsmarknadssituationen har utvecklats under 2020 och början av 
2021. Flera arbetsmarknadsåtgärder har dessutom tagits bort eller avslutats under de senaste 
åren och vi konstaterar att dessa individer i stor utsträckning kommer till 
försörjningsstödsenheten. Den pågående pandemin har dessutom försvårat arbetet och 
påverkar även den fortsatta prognosen för 2021. Däremot pågår aktiviteter för att främja 
måluppfyllelsen och förhoppningen är att dessa kan påverka andelen vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt ekonomiskt bistånd över tid. 

 
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 
 

Kommunstyrelsen 
Vi kommer att ha ca 80-90 sommarjobbare och alla födda 05 som sökt alla sommarjobb kommer 
att få sommarjobb. Sedan har vi gått efter födda 04 som inte haft något jobb på kommunen 
tidigare och där blir det ca 6 stycken som inte kommer att få sommarjobb. 
Det känns bra att vi har börjat om nu och går tydligare ut med vilken ¨åldersgrupp som 
prioriteras. Så nästa år är det födda 06 som prioriteras. 
Totalt var det 143 som sökt sommarjobb, ett antal som bor i bollnäs och några som är riktigt 
gamla som sökt. 
Vi kommer alltså inte att erbjuda sommarjobba till alla som sökt men vi håller oss bra till det vi 
sagt att man skall ha sommarjobb minst ett år inom ovanåkers kommun under sin uppväxt. Om 
man har sökt vill säga: det här kommer att bli lättare och bättre att följa nu när vi tänkt till och 
kommunicerat ålder på ett annat sätt. 

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

 Koncernmål 
 

Kommunstyrelsen 
Vi har jobbat stenhårt med att få ut fler i egen försörjning, vi har under första tertialet jobbat 
mycket med arbetsträningar då vi har problem att få personer från af som är nystartsjobbare? AF 
jobbar mer och mer med kompletterande aktörer och i Ovanåker så lyckas de inte så bra. 
VI har mycket jobb på vår integrationsmottagning med ett enormt spektra av frågor och här 
underlättar vi verkligen integrationen och det första steget in på arbetsmarknaden. Utifrån 
arbetet med strukturella hinder som drivs i regionen så har vi deltagit i flera möten och det här 
kommer antagligen att utmynna i något större projekt för alla kommuner i Gävleborg. 
extratjänster tar af bort och det här har varit ett jättebra första steg in på arbetsmarknaden men 
det kommer alltså minskas enormt och ev försvinna, 
vårt processtänk runt dessa individer har varit 
arbetsträning-extratjänst -nystartsjobb men när af tog bort chansen till extratjänst så har vi ett 
litet glapp som blir tufft at fixa till 
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Effektmål Analys 

 
Kommunens nämnder, 
förvaltningar och bolag 
ska ge en god service 
och arbeta 
problemlösningsorientera
t. 
 

 Koncernmål 
 

Kommunstyrelsen 
Fram till och med tertialbokslutet 2021 har Ovanåkers kommun ett NKI på 79. 
Det är 7 poäng mer än slutresultatet för 2020. Resultatet speglar kontakter i 
myndighetsutövningen mellan medborgare, offentliga verksamheter samt företag. 
Fram till och med tertialbokslutet 2021 har det kommit in för få svar för att kunna presentera ett 
NKI för enbart företagskontakter. 
En anledning till att Ovanåkers kommun har ett positivt utfall hittills i mätningen kan vara att 
handläggningstiderna inom myndighetsutövningen varit god. 
Socialnämnden 
Socialnämnden och dess förvaltning strävar efter att ge medborgarna en god service och också 
för att stödja individer till lösningar på problem. Vidare deltar vi aktivt tillsammans med olika 
samarbetsparter för att hitta bra lösningar på samhällsproblem eller problem på strukturell nivå. 
Dock är det svårt att med säkerhet veta om nämnden och förvaltningen uppfattas så av andra 
individer/aktörer. 
 
Vi genomförde 2020 en mätning av hur man upplever service och bemötande från personalen 
inom individ- och familjeomsorgen. Under perioden 2019-10-01 till och med 2020-03-25 
genomfördes denna undersökning där man i samband med besöket fick svara på hur man 
upplevt besöket och bemötandet. I undersökningen deltog 121 klienter och av dessa svarade 
72% att de var nöjda med bemötandet. Generellt kunde man se att klienterna inom barn- och 
ungdom gav ett lägre omdöme (64%) än inom vuxenenheten där fler (85%) klienter var positiva. 
Barn- och Utbildningsnämnden 
Vår servicenivå är god. På förvaltningsnivå finns möjligheten att besöka oss fysiskt förutom 
gängse mail och telefon.  Samtliga skolenheter erbjuder ett flertal forum och möjligheter till 
besök för föräldrar/vårdnadshavare såväl fysiskt som digitalt. 

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

 Koncernmål 
 

Kommunstyrelsen 
Nya plan och bygglagen kommer att medföra lättnader för byggande i strand/vattennära lägen 
vilken ger möjligheter att bygga i attraktiva lägen. Kommunen har i sitt remissvar ställt sig mycket 
positiv till förändringarna. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har en dialog med Riksbyggen om att bygga bostäder i centrala 
Edsbyn till att börja med. Ett politiskställningstagande kan vara aktuellt redan i september. 
 
Planavdelningen har färdigställt en kartläggning av det i dag finns avstyckade och byggfärdiga 
tomter. Ett politiskt initiativ för att tydliggöra möjligheterna att bygga sitt eget boende i kommunen 
har tagits. 
 
Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
Under 2021 påbörjas omställning av 2 hus på Backaområdet i Edsbyn till ett 65Tryggboende. I 
samband med detta tillförs det 31 lägenheter. 
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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 följs upp av 
förvaltningen vid läsårets slut, slutbetyg. Aktuellt mätetal är för elever som slutade åk 9 är 
vårterminen 2020. 
Andelen elever behöriga till gymnasiet har ökat sedan 2019. Förvaltningen har gett 
verksamheterna i uppdrag att höja resultaten utifrån "Plan för likvärdig skola". Insatserna i denna 
plan tror förvaltningen påverkar resultaten i positiv riktning. För mer ingående analys se Barn- 
och utbildningsnämndens styrkortsuppföljning. 
 
 

 
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 2020 genomfördes den årliga brukarundersökningen inom delar av omvårdnadsenhetens 
verksamheter (hemtjänst och särskild boende). Givetvis påverkades året resultat av den 
pågående pandemin. Vi kan trots pandemin konstatera att resultatet ser bra ut inom både 
hemtjänst och särskilt boende och att de som har svarat upplever att man känner sig trygga, får 
ett gott bemötande och känner förtroende för personalen inom verksamheterna. 
 
Arbetet med 2021 års undersökningarna som egentligen skulle ha genomförts under våren, har 
försenats. Socialstyrelsen kan i dagsläget inte informera om när undersökningarna för 2021 
kommer att genomföras. Säkert är att det blir försenat, jämfört med tidigare års tidsplan. 

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

 Koncernmål 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
Uppgifterna är hämtade från Skolenkäten våren 2021 som görs av Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Jag känner mig trygg i skolan. (%) 
Skola            år/åk          tot            pojkar         flickor 
Gymnasiet      2             87,9           84,9            91,0 
Grundskolan   9             82,9           77,4            86,3 
6             94,3           95,3            92,5 
3             91,7           85,0            98,4 
 
Förskolan, enkät till vårdnadshavare 
Jag upplever att mitt bar känner sig tryggt på förskolan. (%) 
Alla förskolor, 98,1% 
Socialnämnden 
Att arbeta förebyggande och utveckla det preventiva och hälsofrämjande arbetet är någonting 
som vi arbetar aktivt med. För oss är det viktigt att kunna erbjuda hjälp och stöd så tidigt som 
möjligt för att begränsa en mer omfattande social problembildning i framtiden. Då 
barnkonventionen sedan 1 januari 2020 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. 
 
Kommunstyrelsen 
Kultur och fritidsavdelningen rapporterar att målet antas uppfyllas. 
Miljö- och Byggnämnden 
Miljö- och byggförvaltningen arbetare vidare med kärnverksamheten där detta styrkort har sin 
grund. All tillsyn som är planerad inom detta styrkort planeras att genomföras innan årsskiftet. 
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Effektmål Analys 

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

 Koncernmål 
 

Under läsåret 20-21 har ett flertal företagen startas dessa valde att tävla och fortsatta sin 
verksamhet till stora delar digitalt med goda resultat. Ett av företagen blev utsett till Gävleborgs 
bästa företag. 

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 
 

Kommunstyrelsen 
Kultur och fritidsavdelningen rapporterar att målet förväntas uppnås. 

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

 Koncernmål 
 

I Kultur och fritidsavdelningens handlingsplaner ingår att arbeta enligt Verksamhetsplan 
folkhälsa 2021-2022 och att Fritidsgårdsverksamheten ska drivas utifrån besökarnas 
engagemang. Avdelningen bedömer att målet kommer att uppfyllas. 
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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 
 

Kommunstyrelsen 
Totalt antal framräknade beslut avser sex sammanträden, varav två extrainsatta. Antal beslut 
under tertial 2021 är något fler än under samma period 2020, dock är andelen beslut som 
beaktar samtliga perspektiv eller enstaka färre. 
Socialnämnden 
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. Att beakta samtliga 
perspektiv är inte likställt med att samtliga perspektiv alltid ska konsekvensbeskrivas då alla 
beslut som nämnden fattar inte berör samtliga tre perspektiv. 
Barn- och Utbildningsnämnden 
Beslut fattats alltid utifrån de perspektiv som är giltiga i gällande fråga. I vårt fall beaktas alltid 
barnperspektivet. Övriga perspektiv har beaktats men samtliga har inte varit giltiga i de beslut 
som fattats. 
 

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

 Koncernmål 
 

Alla kommunens verksamheter har bäring på Agenda 2030. Agenda 2030 ska integreras i 
kommunens styrmodell. Det innebär att kommunen i målstyrningen måste koppla sina mål till 
Agenda 2030. För att kunna följa upp arbetet är  det viktigt att beakta och rapportera mätetalen 
för Agenda 2030 till RKA och KOLADA för att kommunen ska kunna följa upp och jämföras sig 
med hur väl andra kommuner lyckas, om ansträngningarna måste ökas. 
 
Det är lätt att tänka  att aktiviteter med bäring på Agenda 2030 som bedrivs som bland annat 
inom Biosfärområde Voxnadalen, förstudie för ett demokrati projekt i Afrika med ICLD, 
jämställdhetsarbetet som kallas CEMR eller den nya Avfallsplanen (kallad Kretsloppsplan) skulle 
vara hur man kan tänka kring hur man arbetar med Agenda 2030. Alla aktiviteterna är  som 
beskrivs är viktiga. 
 
Den verkliga styrkan med Agenda 2030 är att det tar ett helhetsgrepp över alla 
hålbarhetsbegreppen  och hjälper alla verksamheter som kommunen bedriver, men även alla 
andra aktörer i samhället att bidra till vår överlevnad på planeten genom att vidta åtgärder i syfte 
att uppnå de olika målsättningarna. Läsa och skriva arbetet i skolan som är integrerat i alla 
ämnen, i bara svenska-ämnet, är ett exempel på ett arbete som starkt kan kopplas mål 4 i 
Agenda 2030, "God utbildning för alla", 

 
Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2021 inom tre områden som anses vara av betydelse för 

god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa tre mål är att resultatmålet inte blir uppfyllt, 

investeringsmålet blir delvis uppfyllt och soliditetsmålet inte blir uppfyllt. 

1. Hur mycket den löpande verksamheten får kosta  

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

till 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. 

Målet bedöms inte uppnås. Resultatet för 2021 bedöms bli -2,6 mnkr vilket innebär ett resultat på -0,4 % av 

skatter och generella bidrag. Målet på 1 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar ca: 7 mnkr. 
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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 2021. Självfinansieringsgrad 2021: 29,0% 

Under året antas investeringarna till 132,0 mnkr och avskrivningar och årets resultat till 38,3 mnkr. 

Självfinansiering rullande 10 år (2012-2021): 49,4%. 

Under perioden antas investeringarna till 864 mnkr medan avskrivningar och årets resultat under samma 

period antas bli 427 mnkr. 

Inlåningen bedöms uppgå till 30 tkr per invånare 2021-12-31, målet uppnås. 
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3. Förmögenhetsutveckling 

- Soliditeten i Ovanåkers kommun ska förbättras. 

Målet bedöms inte uppnås. Soliditeten bedöms att vid årets slut vara 20 %. Soliditeten mäts inkl. 

ansvarsförbindelsen för pensioner. 

 

 
Resultat och ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Periodens resultat  

Resultatet för perioden januari till april är 3,3 mnkr, budgeten för samma period är -13,8 mnkr, vilket blir en 

positiv avvikelse mot periodens budget med 17,1 mnkr. 

Periodens resultat (Mnkr) Budget Utfall Avvikelse 

Nämnder (inkl projekt) -252,3 -246,5 5,8 

Gemensamma kostnader och intäkter 9,9 10,7 0,8 

Avskrivningar -13,6 -13,6 0 

Skatter och generella bidrag 241,8 249,5 7,7 

Finansiella kostnader och intäkter 0,4 3,2 2,8 

Summa -13,8 3,3 17,1 

Nämnder 

Nämnderna redovisar för perioden januari - april en positiv avvikelse med 5,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen gör för perioden ett överskott mot periodens budget med 6,1 mnkr. De största 

anledningarna till överskottet är lägre kostnader för vinterväghållning till följd av en mild vinter (1,3 mnkr), 

lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder pga färre deltagare med nystartsjobb (0,8 mnkr) samt 

begränsade verksamheter pga pandemin inom kultur- och fritidsområdet (1,3 mnkr). Utöver nämnda delar 
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gör även Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen tillsammans överskott på ca 1,7 

mnkr, framförallt pga lägre personalkostnader och lägre kostnader för tjänster. 

VA-verksamhetens resultat är 1 mnkr bättre än budgeten för perioden. Driftskostnaden inom Helsinge Vatten 

ligger 754 tkr lägre än periodens budget. Anledningen är att en större andel arbetstimmar inom ledningsnät 

har lagts på investeringar. 57 % av investerings arbetet är utbyggnad av område Knåda. Följden blir minskad 

driftskostnaden för inhyrda grävmaskiner, lastbilar etc. 

Barn och utbildningsnämnden avviker med -0,7 mnkr. Grundskolan har ett totalt underskott för perioden på 

1,6 mnkr, huvudorsaken till detta är att personalkostnaderna är 1,4 mnkr högre än periodens budget. 

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott med 0,4 mnkr. Gymnasiet och vuxenutbildningar redovisar 

däremot en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. 

Socialnämnden redovisar totalt sett ett underskott för perioden på 1 mnkr. 

Individ och familjeomsorgen redovisar totalt ett underskott med 1,2 mnkr. Den största orsaken till det är att 

försörjningsstöd redovisar ett underskott med 1,4 mnkr. De ökade kostnaderna för försörjningsstöd beror på 

att fler personer ansöker och har rätt till helt eller kompletterande försörjningsstöd då andra ersättningar så 

som tex a-kassa eller aktivitetsersättning är så låg att det inte tillgodoser ett grundläggande behov. Ökningen 

består främst av personer som haft sysselsättning och inkomst men som inte längre har det. 

Omvårdnadsenheten redovisar totalt ett underskott med 0,9 mnkr, förklaring finns på områdena: Hälso- och 

sjukvård redovisar ett underskott med 1 mnkr. Fortsatta svårigheter att rekrytera personal vilket leder till 

behov av inhyrd personal inom både rehab- och sjuksköterskeenheten. Något ökat antal inskrivna i 

hemsjukvård men främst mer palliativ och avancerad vård som kräver ökade resurser och ökad förbrukning 

av t ex. sjukvårdsmaterial. Hemtjänsten redovisar ett underskott med 1,6 mnkr till följd av ökad vårdtyngd, 

främst i Edsbyn. Särskilt boende redovisar ett överskott med 1,3 mnkr, vilket till stor del förklaras av att det 

ligger budget för att öppna ytterligare 8 platser på Näskullen. 

Socialnämndens kostnader för covid-19 under perioden uppgår till 4,4 mnkr. I perioden har intäkter kommit 

med 2,5 mnkr varav merparten avsåg återsökning för covid-19 för december 2020. I år kommer det inte att 

vara möjligt att återsöka covid-19 kostnader från staten utan de riktade statsbidragen till kommunen i syfte 

att säkerställa en god vård och omsorg av äldre kommer förhoppningsvis att täcka dessa kostnader. 

Statsbidraget uppgår till 6,3 mnkr av vilket 2,1 mnkr har bokats i perioden. 

Gemensamma kostnader och intäkter 

Gemensamma kostnader och intäkter är 0,8 mnkr bättre än budgeten för perioden. Detta beror på att statens 

kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala förlängts till 

och med april. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna följer periodens budget. 

Skatter och generella statsbidrag 
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Skatter och generella bidrag är 7,7 mnkr högre än budgeten för perioden. Den största orsaken till detta är att 

slutavräkning för föregående år samt innevarande år är 5,3 mnkr. Regeringen fastställer uppräkningsfaktorer 

för slutavräkning av skatteintäkter för 2020 och 2021 och för båda åren innebär detta en positiv avvikelse 

och en förbättring jämfört med budget och tidigare prognoser. 

Finansiella kostnader och intäkter 

De finansiella kostnaderna och intäkterna följer budgeten väl förutom ett orealiserat resultat för kommunens 

pensionsplaceringar som förbättrar resultatet med 2,8 mnkr för perioden. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen för 2021 är -2,6 mnkr. budgeten för året är -4,1 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse 

med 1,5 mnkr. 

Årsbudget och prognos   (Mnkr) Budget Prognos Avvikelse 

Nämnder -711 -723,6 -12,5 

Gemensamma intäkter och kostnader 22,6 15,3 -7,4 

Avskrivningar -40,9 -40,9 0,0 

Skatter och generella bidrag 725,8 742,6 16,8 

Finansiella intäkter och kostnader -0,6 4,0 4,6 

Summa -4,1 -2,6 1,5 

 Nämnder 

Totalt prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse mot årsbudgeten med 12,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget för helåret på 1,4 mnkr, trots det stora 

överskottet för perioden. Av överskottet för perioden förväntas 2,7 mnkr kvarstå året ut, snöröjning (1,3 mnkr) 

samt delar av överskottet på Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen (1,4 mnkr). 

Tidigare begränsade verksamheter förväntas komma igång under sommaren och neutralisera en del av det 

uppbyggda överskottet. Ett flertal beslut har tagits där finansiering (totalt 4,2 mnkr) görs mot årets resultat 

(bl.a. försäljning och utrangering av fastigheter, sommargåvan till anställda och bidrag till näringslivet till följd 

av pandemin) som gör att det blir ett nettounderskott i prognos för kommunstyrelsen som helhet. 

Resultatet för VA-verksamheten för 2021 beräknas ligga på samma nivå som budgeterat, 0,5 mnkr i 

överskott. Budgeterade kostnader ser ut att följas väl och i prognosen så justeras intäkterna ner med 0,3 

mnkr samtidigt som kapitalkostnader beräknas minska med 0,3 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudgeten på 2,2 mnkr. 

Förskoleverksamheten bedöms göra ett underskott på 0,4 mnkr pga ökade kostnader för arbetskläder. 

Grundskolan prognostiserar ett budgetunderskott på 2,0 mnkr, ökade personalkostnader med 1,6 mnkr är 

den största orsaken till underskottet. Gymnasiet och vuxenutbildningen visar ett mindre överskott, 0,2 mnkr, 

på totalen. Orsaken till detta är lägre kostnader för köpta utbildningar, 0,4 mnkr, ökade statsbidrag, 0,6 mnkr, 

lägre kostnader för internationalisering, 0,2 mnkr men även ett underskott för SFI på 1 mnkr pga minskade 

intäkter från Migrationsverket. 
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Prognosen för Socialnämnden är ett budgetunderskott med 9,7 mnkr. 

Underskottet förklaras i huvudsak av tre olika verksamheter försörjningsstöd, hälso- och sjukvård samt 

hemtjänst. För försörjningsstöd är prognosen ett budgetunderskott med ca 3,6 mnkr till följd av ökat antal 

arbetslösa. För hälso- och sjukvård är prognosen ett budgetunderskott med ca 2,4 mnkr vilket främst 

förklaras av fortsatta behov av inhyrd personal. För hemtjänst är prognosen ett budgetunderskott med ca 5 

mnkr vilket förklaras av ökad vårdtyngd. Analys av detta pågår. 

När det gäller placeringar inom individ och familjeomsorgen både för barn och unga samt vuxen finns en viss 

osäkerhet. För helår bedöms att dessa verksamheter genererar ett budgetöverskott på ca 0,3 mnkr. 

Merkostnader till följd av covid-19 under 2021 antas i princip täckas helt av statliga bidrag. För 2021 finns 

inte någon möjlighet att riktat återsöka för merkostnader, såsom det fanns under 2020. Prognosen bygger 

istället på att merkostnader kommer att täckas av det statsbidrag som getts för att säkerställa en god vård 

och omsorg av äldre personer, 6,3 mnkr och den intäkt som avsåg merkostnader covid-19 för december 

2020 2,4 mnkr. I prognosen finns alltså möjlighet att med dessa statsbidrag täcka kostnader på totalt 8,7 

mnkr. 

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr pga  planerade ledigheter och miljö- och 

byggchef går in i ett att annat chefsuppdrag fram till och med årsskiftet. 

Gemensamma kostnader och intäkter 

De budgeterade medel som finns för kostnadsökningar kommer troligen inte att räcka till de faktiska 

kostnaderna för löneöversynen. Prognosen för helåret är ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. 

Pensionskostnaderna bedöms bli 3,5 mnkr högre än budgeterat. Det har pågått en översyn av 

livslängdsantagandet vid värdering av den kommunala pensionsskulden. RIPS-kommittén har lämnat ett 

förslag om ändrat livslängdsantagande. Beslut fattades av SKR:s styrelse den 23 april. Bakgrunden är 

undersökningar av KPA och Skandikon som visat att livslängden är högre för kommunanställda (och före 

detta anställda) jämfört med vad som ligger i det nuvarande antagandet. Till delårsrapporten kommer vi att 

ha ny prognos för kommunens pensionsskuld men det är troligt att effekten för oss kommer att innebära att 

pensionsavsättningen ökar med 3,5 mnkr och denna skuldförändring ska tas på årets resultat. 

Övriga centrala poster: Totalt bedöms detta till ett budget underskott för året till 2,2 mnkr. 

Projekteringskostnader för pågående investeringar som inte bedöms bli investeringar kan komma att belasta 

resultatet med 3,0 mnkr i kostnader. Staten har kompenserat arbetsgivare för den del av 

sjuklönekostnaderna som överstiger det normala från januari till och med april, detta innebär 0,8 mnkr i 

ökade intäkter. 

Totalt bedöms dessa gemensamma kostnader och intäkter till ett budgetunderskott på 7,4 mnkr. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna för helåret bedöms hålla den budget som ligger. 
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Skatter och generella statsbidrag 

Skatteunderlagsprognosen från den från den 29 april är ca 17 mnkr bättre än budgeterat för 2021. Det är 

skatteintäkter, kostnadsutjämning och LSS utjämning som påverkat i positiv riktning. Budgeten för 2021-

2023 fastställdes i november 2020. Budgeten för skatteintäkterna baserades då på den 

skatteunderlagsprognos som presenterades av SKR den 24 augusti inkl. det extra tillskott som aviserades 

på presskonferens den 7 september. När det gäller befolkningen är det ytterst marginell skillnad mellan 

budget och senaste utfall/prognos. 2021 års skatteunderlag baseras på befolkningen 1 november 2020 

vilken fastställdes till 11 677 alltså fem färre än det budgeten baseras på. 

Citat från Ekonomirapporten, maj 2021: 

Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. I hög grad är dock utvecklingen 

såväl i Sverige som globalt betingad av pandemin; hur smittspridningen utvecklas, hur det går med 

vaccinationerna och vilka restriktioner som kommer att gälla. BNP-tillväxten antas ta fart under andra 

halvåret i år, då restriktionerna antas bli mildare och smittspridningen lägre. En stor del av återhämtningen 

för antalet arbetade timmar återstår dock vid årets slut. Men även nästa år beräknas hög tillväxt för såväl 

produktionen som timmarna. Återhämtningen i antalet sysselsatta förutsätts dock bli mer utdragen. 

Arbetslösheten antas därmed förbli hög i flera år. De svenska offentliga finanserna förblir starka också efter 

pandemin, trots lågkonjunkturen och omfattande krisåtgärder. Detta innebär att det finanspolitiska utrymmet i 

mindre grad än i många andra länder begränsas av det senaste årets utveckling; större skuldökningar syns i 

vår omvärld. Det kommunala skatteunderlaget återhämtas i år och nästa år men i år dämpas förstärkningen 

av skattebasen i reala termer av höga prisökningar. 

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp 

det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp 

en ”verksamhetsskuld”, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma 

att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, 

utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på 

studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, 

och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med 

reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat 

till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste 

åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 

2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande 

åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent. 

Finansiella kostnader och intäkter 

De finansiella kostnaderna bedöms följa budgeten för året. En överskottsutdelning från Kommuninvest gör 

att de finansiella intäkterna kommer att bli 0,4 mnkr högre än budgeterat. Orealiserat resultat för kommunens 

pensionsplaceringar bedöms bli 4,1 mnkr. Totalt kommer finansnettot bli 4,6 mnkr bättre än budgeterat. 
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Resultat och helårsprognos koncernbolagen 

Alfta-Edsbyns Fastighets ABs resultat för perioden uppgår till 1,0 mnkr. Resultatet för perioden följer budget. 

Hyresförhandlingarna för 2021 innebar höjning i två steg, 1,0 % från första januari och 1,5 % från 1 april. 

Investeringarna för perioden uppgår till 2,7 mnkr och avser tre nya fordon samt pågående investeringar i 

fastigheter. Resultatprognos för året uppgår till 2,0 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen 

förklaras främst av att underhållsbudget utökats med 1,1 mnkr och att hyresförluster beräknas bli 0,5 mnkr 

högre än budget. Årets investeringar beräknas till totalt 37,o mnkr och avser till största delen ombyggnaden 

till 65Trygg på Backa i Edsbyn samt underhåll som redovisas som nya komponenter. 

Alfta Industricenter AB redovisar ett resultat för perioden på 84 tkr. Resultatet är lägre än budget för perioden 

och förklaras av att det utförts mer underhåll på fastigheterna under perioden än budget. Resultatprognos för 

året uppgår till 1,0 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Främsta förklaringen till den beräknade 

avvikelsen förklaras av tillkommande underhållsåtgärder. Kostnader för el, förvaltningskostnad och 

avskrivningar beräknas bli något högre än budget. 

Helsinge Net Ovanåker AB redovisar ett resultat för perioden på 0,3 mnkr. Prognos för helåret är 0,8 mnkr, 

vilket är 0,8 mnkr bättre än årsbudgeten. 

Resultat för Helsinge Vatten AB ligger på 1,2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget. Ledningsnät 

har utfört en större andel investeringsarbeten under årets första månader än planerat, vilket resulterat i 0,8 

mnkr mer intäkt för investeringsarbeten än budgeterat för perioden. Även övriga rörelseintäkter i form av 

försäkringsersättning samt intäkt vid bilförsäljning har gett 0,3 mnkr mer i intäkt. Kostnaderna för perioden 

följer budget väl med undantag för 0,2 mnkr i högre utfall för reparationskostnader vid Häggesta reningsverk. 

Helårsprognosen visar på en total kostnadsökning med 0,4 mnkr. Intäkten ökar med 0,7 mnkr och kostnader 

ökar med1,1 mnkr. Störst avvikelse att nämna är ökad kostnad för personal, entreprenad och kemikalier med 

totalt 1 mnkr. Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och det redovisade resultatet vid årets slut är noll. 

Kostnadsökningar justeras mot de VA-kollektiv som är kopplat mot kostnaden. 

Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB redovisar för perioden ett resultat på 3,5 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. Ersättningen för skrot har varit hög i inledningen av året och intäkten är 

totalt 1,5 mkr högre än samma period förra året. Intäkter för verksamhetsavfall från företag är däremot något 

lägre. Slamtömning från enskilda brunnar är en ny verksamhet fr o m 2021. Intäkterna har varit relativt låga i 

inledningen av året men förväntas vara koncentrerade till sommarhalvåret. I taxekollektiven finns efter 

perioden ett överskott som skjuts fram till kommande år enligt principer för redovisning i avfallsbranschen. 

Sammanfattningsvis ligger resultatet efter första tertialet högt i förhållande till budget/prognos. Detta till följd 

dels av att intäkter för krossning och skrot haft högt utfall första tertialet och dels att vissa kostnader, såsom 

avfallshantering och underhåll, är koncentrerade till kommande tertial. Resultat i prognosen är 3,9 mnkr, 

knappt 0,3 mnkr lägre än i budget. Taxekollektiven som bedrivs enligt självkostnadsprincipen lämnar ett 

överskott på ca 0,8 mnkr som enligt redovisningsprinciper för avfallsbranschen skjuts fram som ett överuttag. 
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Kommunens investeringar 

Årets investeringar antas i tertialbokslutet uppgå till budget då ingen prognos är framtagen. Nettoutgiften 

beräknas då till 132,0 mnkr exkl. leasingbilar (146,0 mnkr) 

Investeringarna 2021 fördelas enligt några olika delområden, se diagram. 

 

För investeringarna totalt sett fanns några investeringar som inte var helt avslutade vid årsskiftet med 

budgetunderskott. Det handlar om Celsiusskolan F-9 och Näskullen. Deras totala budgetunderskott var då 

34,5 mnkr. Inga ytterligare utgifter finns bokförda på Näskullen och för Celsiusskolan har en del utgifter 

bokförts om från investeringen då de avser drift eller har med beställningar som barn- och 

utbildningsförvaltningen gjort. Totalt medför det inga större effekter på investeringsutgifterna totalt sett. 

Kommunens fem största investeringsprojekt 

  Utgifter sedan projektets start Varav: Årets investeringar 

 Budget 
aggregerat 

Nettoinv 
aggregerat Avvikelse Budget Nettoinv Avvikelse 

Alla investeringsprojekt 456 402 378 996 77 406 131 959 20 225 111 734 

Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl. 
projektering 

55 165 40 138 15 027 24 839 9 812 15 027 

Ny förskola Alfta inkl. projektering 13 900 0 13 900 13 900 0 13 900 

Forsparken: Ispist 8 500 378 8 122 8 500 378 8 122 

Alfta sporthall: Ridåvägg och golv 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 

Knåda utbyggnad vht område 10 440 6 415 4 025 5 419 1 394 4 025 
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Balanskravsresultat 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 

balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. I tertialuppföljningen görs en bedömning av 

balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. Om resultatet blir negativt i ett bokslut är huvudprincipen att 

underskottet ska återställas inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. 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 kan då ta 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 vinster för pensionsplaceringar, dessa exkluderas i balanskravsutredningen. Med hänvisning till 

synnerliga skäl exkluderas den förändring som görs på kommunens pensionsavsättning med anledning av 

förändrade livslängdsantaganden. Motiveringen till hänvisningen synnerliga skäl är att det förändrade 

livslängdsantagandet  påverkar kommunen på lång sikt och därför görs bedömningen att detta inte ska kräva 

ett återställande av negativt balanskravsresultat inom tre år.  3 275 tkr kommer att användas av 

resultatutjämningsreserven. Årets balanskrav blir då 0 kr. 

Balanskravsutredning 

  Prognos 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen -2 635 20 749 29 850 

- Samtliga realisationsvinster 0 -952 -1 503 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -4 140 0 -7 173 

+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper 0 4 792 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -6 775 24 589 21 174 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 -13 522 -14 174 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 3 275 0 0 

+ Användning av medel för flyktingsituationen 0 0 565 

Synnerliga skäl 3 500 0 0 

Årets balanskravsresultat 0 11 067 7 565 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning 

  Helår 2021 Tertial 2021 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Resultat Avvikelse Intäkter Kostnader 

Politiska organ -1 164 -1 164 0 -388 -269 119 0 -269 

Kommunstyrelse -150 467 -151 901 -1 434 -54 876 -48 779 6 097 26 548 -75 327 

VA 500 500 0 -36 985 1 021 7 657 -6 672 

Miljö- och 
byggnämnd -5 083 -4 307 776 -1 851 -1 523 329 598 -2 121 

Barn- o 
utbildningsnämnd -272 056 -274 206 -2 150 -100 334 -101 041 -708 13 334 -114 375 

Socialnämnd -282 762 -292 486 -9 724 -94 854 -95 885 -1 031 12 727 -108 612 

Drift nämnder -711 032 -723 564 -12 532 -252 338 -246 511 5 827 60 864 -307 375 

         

Kostnadsökningar -6 724 -8 436 -1 712 -747 -738 9 0 -738 

Pensionskostnader -20 702 -24 202 -3 500 -6 064 -6 055 9 0 -6 055 

Kapitalkostnader 50 059 50 059 0 16 685 16 589 -96 2 995 13 594 

Övriga centrala 
poster 0 -2 150 -2 150 0 870 870 913 -43 

Gemensamma 
kostnader/intäkter 22 633 15 271 -7 362 9 874 10 666 792 3 908 6 758 

         

Avskrivningar -40 894 -40 894 0 -13 631 -13 594 37 0 -13 594 

         

Verksamhetens 
nettokostnader -729 293 -749 187 -19 894 -256 095 -249 439 6 655 64 772 -314 211 

 
Skatteintäkter 692 642 708 337 15 695 230 788 238 130 7 342 238 130 0 

         

Kommunal 
fastighetsavgift 27 244 26 642 -602 9 078 8 881 -197 8 881 0 

Kostnadsutjämning 10 011 9 505 -506 3 336 3 168 -167 3 168 0 

Kostnadsutjämning 
LSS -4 145 -1 907 2 238 -1 381 -636 745 -636 0 

Skatter och 
generella bidrag 725 752 742 577 16 825 241 821 249 544 7 723 249 544 0 

         

Finansiella intäkter 
och kostnader -583 3 975 4 558 425 3 190 2 765 3 519 -329 

         

SUMMA 
DRIFTREDOVISNIN
G 

-4 124 -2 635 1 489 -13 849 3 295 17 144 317 834 -314 540 
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Budgetförändringar drift 

  Budget 2021, §99 2020-
11-09 Förändring Aktuell budget 

Kommunstyrelsen -148 808 -1 659 -150 467 

- varav de största posterna består av -250 tkr samlingpunkt för unga vuxna (kf§102 2020-11-09), -214 tkr förändrat po pålägg (kf§121 
2020-12-14), -1195 tkr Löneöversyn 2020 (kf §8 2021-03-01) 

Miljö- och byggnämnden -4 981 -102 -5 083 

- varav de största posterna består av -16 tkr förändrat po pålägg (kf§121 2020-12-14), -86 tkr Löneöversyn 2020 (kf §8 2021-03-01) 

Barn- och utbildningsnämnden -267 487 -4 569 -272 056 

- varav de största posterna består av -611 tkr förändrat po pålägg (kf§121 2020-12-14), -3958 tkr Löneöversyn 2020 (kf §101 2020-
11-09) 

Socialnämnden -277 293 -5 469 -282 762 

- varav de största posterna består av -726 tkr förändrat po pålägg (kf§121 2020-12-14), -4743 tkr Löneöversyn 2020 (kf §8 2021-03-
01) 

Kostnadsökningar -18 273 +11 549 -6 724 

- varav de största posterna består av 3958 tkr Löneöversyn 2020 BUN (kf §101 2020-11-09), 1567 tkr Förändrat po pålägg (kf §121 
2020-12-14), 6024 tkr Löneöversyn 2020 (kf §8 2021-03-01) 

Årets resultat -3 874 -250 -4 124 

- varav de största posterna består av -250 tkr samlingspunkt för unga vuxna (kf§102 2020-11-09) 
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Investeringsredovisning 

  Utgifter sedan projektets start Varav: årets investeringar 

 Budget 
aggregerat 

Nettoinv 
aggregerat Avvikelse Budget Nettoinv Avvikelse 

INVESTERINGAR EXKL 
VA       

Fastigheter 396 579 353 442 43 137 90 829 13 364 77 465 

Offentliga lokaler 364 715 349 139 15 576 62 778 12 875 49 903 

Fritidsanläggningar 31 864 4 303 27 561 28 051 489 27 562 

Övriga lokaler 0 0 0 0 0 0 

       

Infrastruktur 23 805 10 937 12 868 14 105 1 236 12 869 

Gator, gång- och 
cykelvägar 17 300 8 111 9 189 10 425 1 236 9 189 

Broar 0 0 0 0 0 0 

Gatubelysning 0 0 0 0 0 0 

Mark 6 505 2 825 3 680 3 680 0 3 680 

Övrigt 0 0 0 0 0 0 

       

IT 4 238 746 3 492 3 951 459 3 492 

IT-administration 1 837 322 1 515 1 550 35 1 515 

IT i skolan 2 401 424 1 977 2 401 424 1 977 

       

Övrigt 11 370 3 787 7 583 8 891 1 307 7 584 

Summa inv exkl VA 435 992 368 912 67 080 117 776 16 366 101 410 

INVESTERINGAR VA       

Vatten och avlopp 20 410 10 085 10 325 14 183 3 859 10 324 

Vattenverk 4 200 1 221 2 979 3 284 305 2 979 

Vattenledningar 16 210 8 864 7 346 10 899 3 554 7 345 

Summa inv VA 20 410 10 085 10 325 14 183 3 859 10 324 

       

SUMMA INV TOTALT 456 402 378 997 77 405 131 959 20 225 111 734 

Av årets budgeterade investeringsmedel på 132,0 mnkr är 20,2 mnkr nyttjade under första tertialen. De tre 

investeringar där det återstår mest av årets budget är Alftaskolan, Ny förskola i Alfta och Alfta ishall. 

På Alftaskolan återstår 19,8 mnkr av beslutade investeringsmedel. För ny förskola Alfta återstår hela det 

budgeterade beloppet för 2021 13,9 mnkr. För Alfta ishall återstår 9,6 mnkr av beslutade investeringsmedel 

för ispist och sarg. 

För de investeringar som ännu inte var helt avslutade inför 2021 är det några investeringar som hade ett 

budgetunderskott 2020. Däribland Näskullen 20 mnkr och Celsiusskolan 14,5 mnkr. Det är anledningen till 

att det finns mer kvar av den årliga budgeten än av den totala budgeten. 

Prognos på investeringar görs i delåret. 
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Budgetförändringar investeringar 

Beslut Skattekollektiv VA  

Grundbeslut kf §41 2020-05 44 777   

Grundbeslut kf §58 2020-06  7 000  

Digitala vattenmätare kf §103 2020-11  470  

Utbyggnad spillvatten Gammel-Homna kf §103 2020-11  800  

Kommunhuset Brand och säkerhetsåtgärder §104 
2020-11 1 150   

Reinvestering belysningsanläggning §104 2020-11 -950   

Alftaskolan: Ombyggnad F-9, inkl.projektering §122 
2020-12 1 950   

Tilläggsbudgetering kommun (kvarvarande medel från 
tidigare år) kf §9 2021-03 51 349   

Forsparken Ispist §12 2021-03 8 500   

Forsparken Glas och sargskydd §12 2021-03 1 500   

Tilläggsbudgetering VA (kvarvarande medel från 
tidigare år) kf §13 2021-03  5 913  

Celsiusskolan skolgård kf §26 2021-05 3 000   

Alfta sporthall ridåvägg och golv kf §27 2021-05 6 500   

Investeringsbudget 117 776 14 183  
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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. 
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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 har, efter samråd med gruppledare för kommunfullmäktiges partier, beslutat att 

genomföra kommunfullmäktiges sammanträden digitalt för samtliga ledamöter och ersättare under aktuell 

period. Presidiet har deltagit på plats från kommunkontoret och övriga har deltagit digitalt via Teams, som en 

smittskyddsåtgärd. 

Valnämnden 

Då 2021 är ett mellanvalsår har ingen verksamhet bedrivits i valnämndens regi i år. 

Revisionen 

Revisorerna inledde året med genomförandet av en risk- och väsentlighetsanalys vilken sedan ligger till 

grund för årets granskningsinsatser. Denna årliga granskning avser den verksamhet som sker under ett 

räkenskapsår. Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad, vilket 

innebär att den tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår. Den årliga granskningen består av 

tre delar: 

• Grundläggande granskning. 

• Fördjupad granskning. 

• Granskning av delårsrapport och årsredovisning. 

Utöver denna granskning genomförs ett antal fördjupade granskningsinsatser under året. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens resultat Periodens budget Årsbudget Helårsprognos 

Kommunfullmäktige -148 -140 -420 -420 

Valnämnd 0 -4 -12 -12 

Revision  -244 -732 -732 

Totalt -148 -388 -1 164 -1 164 

Överskott + /Underskott -    0 

Periodens resultat 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige gör för perioden ett resultat på -148 tkr, vilket ger ett underskott på -8 tkr för perioden. 

Underskottet beror på högre arvoden än budgeterat. 

Valnämnden 

Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under perioden, vilket ger ett överskott på +4 tkr. 

Revisionen 

Revisionen gör överskott för perioden på +123 tkr. 

Prognos för helår 
De politiska organen förväntas hålla sina angivna budgetar. 

Framtid 
2022 är ett valår och valnämnden kommer att förrätta val den 11 september 2022. 
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Kommunstyrelsen 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Håkan Englund (S) 

Förvaltningschef/VD: Fredrik Pahlberg 

Antal anställda: 121 tillsvidareanställda (201231) 

Verksamhetsbeskrivning 
Stabsdelen av Kommunstyrelseförvaltningen innehåller ekonomiavdelningen, personalavdelningen och 

kansli och kommunikationsavdelningen rapporterar i första hand till kommunchefen. Arbetet är i huvudsak att 

samordna och ge service kommunens verksamheter internt och externt med de kommunala bolagen. Men 

även att samverka med andra kommuner, förbund, gemensam nämnder, ekonomiska föreningar och statliga 

myndigheter. Kansliet lämnar service till allmänheten via kommunvägledningen och receptionstjänst. 

Den andra delen av Kommunstyrelseförvaltningen innehåller sju avdelningar som i första hand rapporterar 

till bitr. kommunchef: Fastighet, Kultur & Fritid, Gata & Park, Kost, Planering, Arbetsmarknad och IT. 

Arbetet sker såväl internt som externt med service riktad direkt mot kommunens innevånare. En mer 

detaljerad verksamhetsbeskrivning finns i respektive avdelnings rapport. 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2020 Utfall T1 2021 

Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad 
tid) 5,74 % 5,17 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i 
procent av total sjukfrånvaro) 13,19 % 45,38 % 

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelse med samma period förra året, och det är andelen 

korttidsfrånvaro som varit lägre t.o.m april 2021 jämfört med förra året. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per verksamhetsområde 2019 2017   

Kommunstyrelsen 81 -   

Infrastruktur och skydd 78 80   
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Viktiga händelser 
Covid-19 

Under tertialet uppnådde kommunen det största antalet smittade under hela pandemin. 

Den största delen av personalen i kommunstyrelseförvaltningen arbetar hemifrån till största del och har gjort 

det sedan pandemin bröt ut förra året. Verksamheternas arbete genomförs på  bra sätt. 

I arbetet med pandemin sker veckovis facklig samverkan i den centrala samverkansgruppen. Hemarbetet 

följs upp extra med hjälp av enkäter. 

Kostenheten har inte haft Sunnangårdens restaurang öppen under första tertialet på grund av den höga 

smittspridningen. 

Hälsingesamarbetet har utökats 

Ett projekt för samverkan mellan hälsingekommunerna om e-Arkiv påbörjas under året. 

En förstudie kring gemensamt ekonomisystem i Hälsingland har tagits fram och arbetet kommer drivas i 

projektform. Samarbetet i 

Inköpssamverkan Mitt har utökats med Älvkarleby kommun. 

HR-avdelningen har ett stort fokus på projektet "Gemensam löneadministration i Hälsingland", och samtliga 

medarbetare har deltagit i någon projektgrupp. 

Ny och ombyggnationer 

Ombyggnation i reception/huvudentré påbörjades i början av året och beräknas vara klar 30 juni. 

Ombyggnationen görs i syfte att få en säkrare arbetsmiljö för personal i kommunkontoret. 

Matsalen på Celsius skolan är nu klar.  Kostenheten byggt en modern restaurang med många olika stationer 

för att förbättra flödet och upplevelsen för våra gäster. 

Digitalisering av förvaltningens verksamheter 

Avdelningarna på KS arbetar för att öka antalet e-tjänster istället för blanketter och formulär. 

Nytt intranät/medarbetarwebb lanseras 19 maj men arbetet fortskrider därefter. 

En översyn av IT-organisationens utformning och arbetssätt har påbörjats i samband med att skolornas och 

övriga administrationens IT-miljöer knyts samman. 

 Allmänt 

AME fick tyvärr avslag på LOV-ansökan som att verka som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. 

Avdelningen har för avsikt att göra ett till försök. 

Planeringsavdelningen märker av ett ökat tryck på planerad mark för handel och industri samt 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens resultat Periodens budget Årsbudget Helårsprognos 

Kommunstyrelsen o övrig politisk 
verksamhet -2 808 -2 447 -6 111 -6 611 

Kommunchef och bitr. kommunchef -1 429 -1 396 -3 829 -4 779 

Personalavdelningen -1 922 -2 513 -7 175 -6 675 

Ekonomiavdelningen -6 691 -7 289 -21 029 -20 480 

Kommunikation- och serviceavdelningen -2 305 -2 368 -6 445 -6 495 

IT-avdelningen -3 365 -3 920 -10 943 -10 543 

Kultur- och fritidsavdelningen -12 900 -14 261 -39 489 -39 970 

Kostavdelningen -6 443 -6 591 -18 215 -18 215 

Arbetsmarknadsavdelningen -1 803 -2 599 -7 739 -7 739 

Planeringsavdelningen -1 028 -1 339 -3 714 -3 714 

Gatuavdelningen -7 500 -9 342 -24 921 -23 621 

Fastighetsavdelningen -586 -706 -557 -2 759 

Totalt -48 780 -54 771 -150 167 -151 601 

Överskott + /Underskott -    -1 434 

Rivers of Life 0 -50 -150 -150 

Energiprojektet -6 -54 -150 -150 

Periodens resultat 
Kommunstyrelsen gör för perioden ett resultat på -48,8 mnkr, vilket ger ett överskott mot periodens budget 

med ca 6 mnkr. De största anledningarna till överskottet är lägre kostnader för vinterväghållning till följd av 

en mild vinter (1,3 mnkr), lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder pga färre deltagare med nystartsjobb 

(0,8 mnkr) samt begränsade verksamheter pga pandemin inom kultur- och fritidsområdet (1,3 mnkr). Utöver 

nämnda delar gör även Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen tillsammans 

överskott på ca 1,7 mnkr, framförallt pga lägre personalkostnader och lägre kostnader för tjänster. 

Prognos för helår 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget för helåret på ca -1,4 mnkr, trots det stora 

överskottet för perioden. Av överskottet för perioden förväntas ca +2,7 mnkr kvarstå året ut, snöröjning (+1,3 

mnkr) samt delar av överskottet på Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen (+1,4 

mnkr). Tidigare begränsade verksamheter förväntas komma igång under sommaren och neutralisera en del 

av det uppbyggda överskottet. 

Ett flertal beslut har tagits där finansiering (totalt ca -4,2 mnkr) görs mot årets resultat (bl.a. försäljning och 

utrangering av fastigheter, sommargåvan till anställda och bidrag till näringslivet till följd av pandemin) som 

gör att det blir ett nettounderskott i prognos för förvaltningen som helhet. 
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Framtid 
Covid-19 

Kommunstyrelseförvaltningens krisarbete kommer att ha påverkan på olika sätt i framtiden. Förvaltningen 

måste arbeta för att säkerställa ett bra nyläge för förvaltningen som tar tillvara på den utveckling som skett 

under pandemin och samtidigt verka för att personal får återhämtning och sociala behov tillgodosedda. 

Hälsingesamarbetet har utökats 

Några av de framtida utmaningarna som avdelningen står inför är arbetet med att utveckla Inköpssamverkan 

Mitt och planeringen av gemensamma upphandlingar. Ett nytt ekonomisystem och att gemensamt i 

Hälsingland samarbeta kring en upphandling av ekonomisystem kommer att vara en viktig fråga under flera 

år. 

Upphandling av nytt kommunikationssystem (fd, växelsystem) genomförs under 2021 av  

Hälsingekommunerna gemensamt. 

Ny och ombyggnationer 

Alfta Sporthall renoveras enligt investeringsbeslut. 

Kulturfastigheterna renoveras utifrån en planerad renovering/underhållsplan. 

Digitalisering av förvaltningens verksamheter 

Kommunen står inför viktiga strategiska vägval med stor påverkan på IT-miljö och ekonomi, framför allt 

gällande informationssäkerhet, molntjänster, IT-samverkan och övergång från traditionella köplicenser till 

hyrlicenser. 

För att utveckla, stärka och skapa långsiktighet i det strategiska och operativa arbetet med IT-relaterade 

frågor inom kommunens verksamheter ska kommunövergripande modeller för IT-förvaltning samt IT-

finansiering införas, för att IT-organisationen ska kunna planera och tilldela nödvändiga resurser i rätt tid till 

övriga verksamheters utvecklingsprojekt. 

Allmänt 

Samverkan med Bollnäs kommun inom arkiv där målet är att vi ska hyra plats i deras nyrenoverade arkiv. 

Utvärdering av bilpoolens storlek efter pandemin, hur kommer vårt resande att vara? 

Kostenheten kommer jobba för att öka andelen ekologiska livsmedel från dagens 20% till att år 2030 vara 

60%. 

3- årigt ICLD-projekt ska skrivas fram i samverkan med Overstrand, Sydafrika. 

Fritidsgårdarna påbörjar verksamhet året runt. 



 
 

30 

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. 

 
5   
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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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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 

Av de nio målen för detta perspektiv bedöms fyra ha uppfyllts, fem mål har delvis uppfyllts och inget mål är 

inte uppfyllt till någon del. 

Försörjningsstödet ökar men kommunstyrelse förvaltningen arbetar dock aktivt och mycket målmedvetet för 

att få fler människor in i arbete. De mål som inte har uppfyllts beror till stor del om påverkan från effekterna 

av Covid-19 pandemin. 

Nöjd kund index, NKI, ökar med 9 enheter under årets fyra första månader jämfört med föregående år från 

70 till 79. Resultatet speglar kontakter i myndighetsutövningen mellan medborgare, offentliga verksamheter 

samt företag. 

Trygghet och lärande 

Ovanåkers kommun upplevts som en mycket trygg kommun att leva i, och alla mätningar pekar på att detta 

kommer att 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, varför målet om 

kulturverksamhetens bredd och utbud inte anses uppnås. 

Folkhälsa och demokrati 

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

och folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet utökar i år sitt arbete med fokus på barns övervikt. Andelen 
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ekologiska och närproducerade livsmedel i kostverksamheten fortsätter öka. Vi når dock inte riktigt fram vad 

gäller fordonsfria skolgårdar, då en skola fortfarande är oåtgärdad. 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

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. Arbetet med Agenda 2030 har 

inletts i kommunstyrelsen förvaltning med analys av RKAs (rådet för kommunalanalys) indikatorer för 

Agenda 2030 samt att se över hur detta arbete kan integreras i kommunens styrsystem. 
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VA-verksamheten 
Verksamhetsbeskrivning 
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 består av 6 vattenverk och 11 

reningsverk och verksamheten är finansierad via taxor. 

Viktiga händelser 
Vid årsskiftet 2021/2021 gick den mångårige driftschefen inom VA Ovanåker i pension. Den nya driftschefen 

har arbetat inom Helsinge Vatten i flera år och stegvis slussats in mot mer ansvar. 

Anslutningen till det kommunala VA-nätet av drygt 25 fastigheter i Knåda har fortsatt och kommer att 

avslutas under året. 

640 meter spillvattenledning har infodrats ovanför sjön Ullungen. Det är en sträcka som tidigare bidragit till 

mycket inläckage av ovidkommande vatten till Edsbyns reningsverk. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Resultaträkning (belopp tkr) Periodens utfall Årsbudget 

Verksamhetens intäkter 7 657 23 232 

Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektiv   

   

Verksamhetens kostnader -5 012 -17 420 

Avskrivningar -1 294 -4 085 

Summa Verksamhetens nettokostnader 2 044 1 727 

   

Finansiella poster   

Finansiella intäkter   

Finansiella kostnader -366 -1 227 

PERIODENS RESULTAT 985 500 

Periodens resultat 
VA resultatet är för perioden + 985 tkr. Driftskostnaden inom Helsinge Vatten ligger 754 tkr lägre än 

periodens budget. Anledningen är att en större andel arbetstimmar inom ledningsnät har lagts på 

investeringar. 57 % av investerings arbetet är utbyggnad av område Knåda. Följden blir minskad 

driftskostnaden för inhyrda grävmaskiner, lastbilar etc. 
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Prognos för helår 
Budgeterade kostnader ser ut att följas väl och i prognosen så justeras intäkterna ner med 300 tkr samtidigt 

som kapitalkostnader beräknas minska med 300 tkr. Totala VA resultatet för 2021 beräknas ligga på samma 

nivå som budgeterat, + 500 tkr i överskott till VA- kollektivet. 

Framtid 
Helsinge Vatten är fortsatt förberedda på att klara akut drift på minimal bemanning om så skulle behövas på 

grund av Corona-pandemin. Än så länge har vi dock kunnat utföra underhåll och investeringsarbeten i den 

takt som är planerad. 

Vi ser en fortsatt hög saneringsgrad på ledningsnät de kommande åren. Detta fortsätter att ställa krav inte 

bara på att ha tillräckligt med driftspersonal för utförande av arbetet, utan även på arbetsledning, projektering 

etc. 
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Socialnämnden 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Einar Wängmark (s) 

Förvaltningschef/VD: Marita Lindsmyr 

Antal anställda: 430 

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 2020 Utfall T1 2021 

Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad 
tid) 11,08 % 8,76 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i 
procent av total sjukfrånvaro) 30,42 % 46,61 % 

Den minskade korttidsfrånvaron förklaras genom att flertalet av personalen nu är vaccinerade och 

därigenom lägre frånvaro till följd av covid-19. Än så länge kan vi inte se någon tydlig ökning av sjukfrånvaro 

till följd av utmattningssymtom relaterat till covid-19, dock är det något vi befarar och försöker mer aktivt 

erbjuda handledning/samtal till arbetsgrupper och individer som har behov. 



 
 

35 

Den längre sjukfrånvaron har ökat då den visas i procent av den totala frånvaron där korttidsfrånvaron 

minskar. Det mer systematiska arbetet kring sjukfrånvaron kommer att återupptas (uppföljning av t ex 

korttidsfrånvaron) så snart pandemin tillåter. 

Det är fortfarande svårt att dra några slutsatser gällande konsekvenser av Covid-19 då pandemin fortsatt 

pågår. Vi har uppmärksammat att fler personalkategorier signalerar besvär av att bedriva arbetet hemifrån 

- det är "tråkigt" och svårare att genomföra/planera för verksamhetsutveckling. Om pandemin fortsätter under 

stora delar av året befaras en ökad ohälsa. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per verksamhetsområde 2019 2017   

Särskilt boende 77 71   

Hemtjänst 79 81   

Omsorg om personer men 
funktionsnedsättning 83 82   

Individ- och familjeomsorg 85 68   

Samtliga enheter har arbetat 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 har 

prioriteras och tyvärr har i delar av förvaltningen övrigt arbetsmiljöarbete varit tvingat att åsidosättas. Ny 

medarbetarenkät kommer att genomföras under maj i år. 

Viktiga händelser 
Smittskyddsåtgärder kvarstår. I stort sett alla brukare och personal inom vård och omsorg är vaccinerade. 

Anpassningarna för att på ett funktionellt sätt kunna jobba hemifrån fungerar men vi ser ett ökat behov av att 

återgå till mer normala arbetssätt. 

Välfärdstekniken på Näskullen har inte fungerat optimalt och krävt en del anpassningar av system och andra 

lösningar som medfört högre kostnader. 

Ärendemängden inom vuxenenheten fortsätter att öka inom i stort sett alla områden. Droganvändningen 

ökar med ett mer destruktivt beteende som följd. 

Arbetsförmedlingens roll i arbetsmarknadsåtgärder minskar och skapar oro för ytterligare ökat behov av 

försörjningsstöd till medborgarna. 

Även inom barn- och ungdomsenheten fortsätter ärendena att öka och behov av konsult för att klara behovet 

kommer att fortgå under året. Droganvändningen och ökad kriminalitet bland unga oroar och har lett till fler 

placeringar på institution eller i förstärkta familjehem. Beroendemottagningen har påbörjat gruppverksamhet. 
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Samverkan med polisen, skolan och BUP är av största vikt för att möjliggöra agerande från socialtjänsten. 

Det är tydligt att ytterligare åtgärder behöver göras för att inte unga personer råkar illa ut och förhindra att fler 

dras in i kretsar där droger och kriminalitet förekommer. Vi behöver arbeta mer förebyggande och mer 

kommunövergripande för våra barn och ungdomar. 

Omsorgsenheten: Beslut har ökat och innebär att antalet personal kan behöva ökas för att kunna tillgodose 

brukarnas behov. En extern placering har avslutats under april. 

Äldreomsorg: Övergång till webbaserat verksamhetssystem har medfört ökade personalkostnader för 

utbildning inom hemtjänsten, Edsbyn. Genomlysning av verksamheten för att få klarhet i övrigt ökade 

personalkostnader har inletts. 

Fortsatta svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och för att klara patientsäkerheten har konsult anlitas. 

Vaccinering av brukare och personal på SÄBO och patienter inom hemsjukvården har i början av året 

prioriterats. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens resultat Periodens budget Årsbudget Helårsprognos 

Nämnd och stab -5 917 -6 190 -18 002 -17 919 

Individ- och familjenhet -19 408 -18 158 -53 618 -57 083 

Omsorgsenhet -16 148 -16 540 -49 402 -49 302 

Omvårdnadsenhet -54 862 -53 966 -161 740 -168 432 

Ensamkommande 451 0 0 250 

Totalt -95 884 -94 854 -282 762 -292 486 

Överskott + /Underskott -    -9 724 

Periodens resultat 
Kostnader för covid-19 uppgår till 4431 tkr. Det är inte möjligt att återsöka dessa kostnader från staten i år 

utan de riktade statsbidragen till kommunen i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre kommer 

förhoppningsvis att täcka kostnaderna, bidraget uppgår till ca 6 300 tkr. 

Nämnd och stab redovisar ett överskott med 273 tkr. Det är främst kostnader för hyror som ligger lägre än 

budgeterat och balanserar de högre kostnaderna gällande IT lösningar på Näskullen. 

Individ och familjeomsorgen redovisar totalt ett underskott med 1 250 tkr. Försörjningsstöd redovisar ett 

underskott med 1 434 tkr. De ökade kostnaderna beror på att fler personer ansöker och har rätt till helt eller 

kompletterande försörjningsstöd då andra ersättningar så som tex a-kassa eller aktivitetsersättning är så låg 

att det inte tillgodoser ett grundläggande behov. Ökningen består främst av personer som haft sysselsättning 

och inkomst men som inte längre har det. Fler placeringar har under den senaste tiden tillkommit inom både 

vuxen- och barn- och ungdomsenheten. Ökad droganvändning och ökad kriminalitet anges som orsak. 

Vakanta tjänster inom BoU finansierar konsult, rekrytering av socialsekreterare pågår. En till enhetschef 
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påbörjar sitt arbete i juni och budget för hela året kompenserar underskottet med ca 400 tkr. 

Omsorgsenheten redovisar ett överskott med 391 tkr. Ökade kostnader inom vissa enheter kompenserar 

lägre kostnader inom andra. Kostnader för medfinansieringen inom personlig assistans och kostnader för 

sjuklöner debiteras ojämnt under året. 

Omvårdnadsenheten redovisar ett underskott med 896 tkr. Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 

1 019 tkr. Fortsatta svårigheter att rekrytera personal vilket leder till behov av inhyrd personal inom både 

rehab- och sjuksköterskeenheten. Något ökat antal inskrivna i hemsjukvård men främst mer palliativ och 

avancerad vård som kräver ökade resurser och ökad förbrukning av t ex. sjukvårdsmaterial. Hemtjänsten 

redovisar ett underskott med 1 635 tkr till följd av ökad vårdtyngd, främst i Edsbyn. Dock något oklart varför 

vi ser den stora kostnadsökningen så utredning av orsak är inledd. Särskilt boende redovisar ett överskott 

med 1302 tkr, vilket till stor del förklaras av att det ligger budget för att öppna ytterligare 8 platser på 

Näskullen. 

Prognos för helår 
Prognosen för helår är ett budgetunderskott med 9 724 tkr. 

Underskottet förklaras i huvudsak av tre olika verksamheter försörjningsstöd, hälso- och sjukvård samt 

hemtjänst. 

För försörjningsstöd är prognosen ett budgetunderskott med ca 3,6 mnkr till följd av ökat antal arbetslösa. 

För hälso- och sjukvård är prognosen ett budgetunderskott med ca 2,4 mnkr vilket främst förklaras av 

fortsatta behov av inhyrd personal. 

För hemtjänst är prognosen ett budgetunderskott med ca 5 mnkr vilket förklaras av ökad vårdtyngd. Analys 

av detta pågår. 

När det gäller placeringar inom individ och familjeomsorgen både för barn och unga samt vuxen finns en viss 

osäkerhet. För helår bedöms att dessa verksamheter genererar ett budgetöverskott på ca 0,3 mnkr. Trots att 

nya ärenden tillkommit kommer även en del kostsammare placeringar att omförhandlas eller helt och hållet 

upphöra under året. Att prognosen är osäker beror på att vi har kännedom om flera ungdomar med eget 

kriminellt beteende och en misstänkt drogproblematik men som inte i dagsläget har hjälp via socialtjänsten. 

De placeringar som tillkommit den senaste tiden har varit utifrån sådan problematik och för att undvika att 

det destruktiva livet accelererar är det ofta nödvändigt med placeringar utanför hemmet, åtminstone för en 

tid. Inom vuxenenheten ser vi en fortsatt ökning av missbruksrelaterade ärenden och har så gjort under en 

längre tid. Trots en ökning är prognosen fortsatt inom budgetram, men vi vet av erfarenhet och ärendenas 

karaktär att behovet kan komma att ändras snabbt även om vi alltid försöker att arbeta med andra 

stödinsatser för att minska behovet av institutionsvård. 

När det gäller covid antas att merkostnaderna 2021 i princip täcks helt av statliga bidrag. För 2021 finns inte 

någon möjlighet att riktat återsöka för merkostnader, såsom det fanns under 2020. Prognosen bygger istället 

på att merkostnader kommer att täckas av det statsbidrag som getts för att säkerställa en god vård och 



 
 

38 

omsorg av äldre personer, 6,3 mnkr och den intäkt som avsåg merkostnader covid för december 2020 2,4 

mnkr. I prognosen finns alltså möjlighet att med dessa statsbidrag täcka kostnader på totalt 8,7 mnkr. För 

första tertialet var merkostnaderna 4,4 mnkr, så prognosen bygger på att merkostnaderna kommer att avta 

något under resterande del av året. Om pandemin fortsätter med ny fart kommer underskottet att bli högre. 

Framtid 
Byte av trygghetslarm på Gyllengården och i samband med detta blir det bredbandstillgång i samtliga 

lägenheter. Byte av fasta larm till GPS larm inom ordinärt boende planeras. 

Individ- och Familjeomsorg 

Delas på tre enheter istället för två fr om 210622. 

Ändamålsenliga lokaler för hela verksamheten i kommunhuset då vi ser en ökning av hot mot tjänstemän 

och en mer avancerad problematik i ärendeinflödet. 

Ser över olika sätt att digitalisera i syfte att främja barns och ungdomars delaktighet. 

Omsorgsenheten Vi ser behov av nya gruppbostadsplatser de kommande åren samt vidare utveckling av 

daglig verksamhet för att möta individuella behov. 

Omvårdnadsenhet Fortsatt arbete med heltidsresan, schemaplanering, och IBIC som varit lagt på is under 

pandemin. Planera och genomföra de statliga satsningar som görs inom äldreomsorgen tex för att höja 

kvalitén. 

Hemtjänst: Arbete med att analyser orsaken till underskottet fortsätter. 

Särskilt boende: Åtta plats planeras öppnas på Näskullen under året. Övriga åtta platser finns i dagsläget 

inte någon budget för. 

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

och nära vård kommer att påverkan den kommunala hälso- och sjukvården i framtiden. Som trenden ser ut 

ökar antalet inskrivna patienter i hemsjukvården och vården kring patienterna utökas och blir mer avancerad. 

Resursen: Enhetschefen för resursenheten har fått i uppdrag att se över resursenheten och planera för dess 

framtid. Stimulansbidrag för att minska antalet timanställda har aviserats. 
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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. 

 
4   

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. 

 
1   

3   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Av nämndens sammanlagt 16 mål är prognosen att vi endast når upp helt till 9 av de. De övriga 7 uppnås 

delvis. Den största utmaningen är perspektivet Arbete och tillväxt. Vi lyckas inte rekrytera nyckelpersoner till 

flera av våra tjänster och långvarigt beroende av försörjningsstöd befaras öka. Inom samtliga 

perspektiv/inriktningsmål pågår arbete och samverkan för att de ska uppnås men inom vissa delar har 

pandemin påverkat möjligheten och resultatet. Så snart pandemin avtar kommer arbetet att återupptas. 
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Barn- och Utbildningsnämnden 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S) 

Förvaltningschef/VD: Christer Andersson 

Antal anställda: 382 

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 2018, 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 studiero. 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 förskoleverksamhet för vilken nämnden har tillsynsansvar. 

Sjukfrånvaro 

Mätetal Utfall T1 2020 Utfall T1 2021 

Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad 
tid) 7,1 % 5,24 % 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar (i 
procent av total sjukfrånvaro) 37,75 % 46,8 % 

Sjukskrivningstalen är i sin helhet fortsatt låga. Analys ger vid handen att sjukskrivningstalen minskar från 
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T1, 2020 7,1 % till 5,24 % till T1 2021. Vår analys säger att året har präglats av Coronapandemin och dess 

påverkan Den skillnad som kan noteras gällande föregående år förklaras av att sjuknärvaron i vår 

verksamhet har minskat pga coronaviruset då minsta symptom innebär att man ska stanna hemma. 

Långtidssjukskrivningarnas andel ökar på nytt och i jämförelse med samma period för 2020 men 

verksamheten har under en längre period varit hårt belastad pga rådande pandemi vilket kan förklara detta. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per verksamhetsområde 2019 2017   

Förskola 85 87   

Grundskola 84 87   

Gymnasium 83 90   

Nästa HME-undersökning kommer att genomföras i maj-21. 

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 
Måluppfyllelse 

Vår vision är att 100% av eleverna ska uppnå godkända betyg i åk 6 och att elever i åk 9 ska vara behöriga 

till gymnasiets nationella program. Måluppfyllelsen är god men vi ser skillnader som pojkars och flickors 

betygsmeritvärde och nyanländas måluppfyllelse till nationella program. 

Statsbidrag ger möjligheter till utvecklingsinsatser inom skolan. Riktade insatser för att minska skillnader 

mellan pojkar och flickors resultat samt insatser för att öka nyanländas behörighet till nationella program har 

beslutats. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en pedagogisk satsning. Gymnasiet bedriver här 

Aktionsforskning inom ramen för Reading to learn (R2L). Tid för psykolog, skolsköterska och 

specialpedagoger ingående i Elevhälsa har utökats. 

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

gymnasiets introduktionsprogram är elever med utländsk bakgrund där utmaningen är att ge dessa nationell 

behörighet. Riktade yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen har etablerats inom vård, barnomsorg, svets 

och trä vilka leder till arbete i stor utsträckning. 

Vår verksamhet påverkas fortsatt av coronaviruset vilket drabbar resultat, ekonomi och utvecklingsarbete. 

Infrastruktur 
Digitalisering fortskrider för vårdnadshavare, personal och elever. Nämnas kan anslutning till 

Skolfederationen. En IT-strateg/pedagog stödjer vår utveckling och skapar likvärdighet i våra verksamheter. 
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Celsiusskolan F-9 är klar. Alftaskolan beräknas vara klar till sommaren. Våra förskolor i kommunen har stora 

barnvolymer och antalet platser har utökats i Alfta i väntan på ny förskola. Vår förskola Fölet är etablerad och 

i januari-21 utökades antalet förskoleplatser i Edsbyn då Sörgårdens förskola åter togs i bruk. Här behöver 

Bäckstugans förskola ersättningslokaler från årsskiftet. Lokalbrist råder på Knåda F-6 skola. En 

lokalutredning har tillsatts för hur forma framtida för- och skolstruktur i vår kommun. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens resultat Periodens budget Årsbudget Helårsprognos 

Nämnd och kontor -2 123 -2 107 -5 873 -5 873 

Förskoleverksamhet -24 461 -24 014 -66 936 -67 336 

Grundskola och skolbarnomsorg -49 590 -47 942 -127 972 -129 922 

Elev och skolhälsovård -1 477 -1 512 -4 028 -4 028 

Gymnasiet och vuxenutbildningar -23 389 -24 758 -67 247 -67 047 

Totalt -101 040 -100 333 -272 056 -274 206 

Överskott + /Underskott -    -2 150 

Periodens resultat 
Periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden är ett budgetunderskott på 707 tkr.  

Barn och utbildningskontoret uppvisar ett mindre underskott pga av personalkostnader. 

Förskoleverksamheten ett underskott på 447 tkr som förklaras av kostnad för ersättningskläder 300 tkr 

och kostnader för elevassistenter till FFF 100 tkr. Bidraget till enskilda förskolor visar ett mindre 

budgetunderskott 

Grundskola och skolbarnomsorg periodens resultat visar ett underskott på grundskolan på 1648 tkr.  

Rotebergsskolan visar ett underskott på 200 tkr gällande personalkostnader. Inför höstterminen kommer 

personalkostnaderna att minska. 

Personalkostnader på Celsius 7-9, minus 200 tkr förklaras av högre kostnader för elevassistenter. Inför 

höstterminen kommer förändringar att ske gällande personalkostnader då pensionsavgångar inte kommer att 

ersättas. 

Alftaskolan 7-9 uppvisar ett underskott på 1200 tkr gällande personalkostnader. Till detta ska ytterligare ett 

underskott på 300 tkr läggas vilket avser personalkostnader för F-9. 

I verksamheten finns ett flertal elever med särskilda behov. Andelen nyanlända/flerspråkiga elever är också 

hög. 

Migrationsverkets bidrag till våra grundskolor har minskat markant och detta ger ekonomiska bekymmer för 

verksamheten. I dagsläget uppvisar verksamheten ett minus på drygt 500 tkr. 



 
 

43 

Särskolans resultat för perioden visar på ett underskott på ca 150 tkr. Detta förklaras av ökade 

kostnader för elevassistenter. 

Elev och skolhälsovård redovisar ett underskott på 35 tkr för personalkostnader 

Gymnasiet och vuxenutbildningar visar på ett budgetöverskott på 1369 tkr. Överskottet kan förklaras 

av lägre kostnader för Interkommunala ersättningar (IKE) ca 800 tkr under perioden. Minskade kurser för 

utbildningar och mer i statsbidrag än beräknat ger ett överskott på ca 350 tkr.  

Prognos för helår 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar med ett underskott på 2150 tkr. 

Barn- och utbildningskontoret visar nollresultat 

Förskoleverksamheten uppvisar ett minusresultat på 400 tkr. 

Ett politiskt beslut om inköp av arbetskläder åt tillsvidareanställd personal 

ger ett underskott på 300 tkr som saknar tilldelning i budget. Assistentkontot gör ett 

underskott på 200 tkr till därav 100 tkr till FFF. Personalkostnader gällande skolledare uppvisar ett överskott 

på 100 tkr. 

Fjolårets underskott ger också vid handen att ytterligare ersättning kan utgå till FFF då kostnaden /barn blev 

större än beräknat. 

Grundskola och skolbarnomsorg prognostiserar ett underskott på 1950 tkr. 

Personalkostnader utgör 1600 tkr och förklaras av att Alftaskolan 7-9 gör ett underskott på 1500 tkr då de 

har elever med särskilda behov och en stor andel nyanlända och flerspråkiga elever. Lillboskolan visar ett 

underskott på 100 tkr för elevassistent. 

Skolskjutsar beräknas att visa ett underskott på 350 tkr pga extraturer gällande barn med växelvis boende. 

Alftaskolan kommer inför höstterminen att minska sin personalbudget. 

Särskola visar nollresultat 

Elev och skolhälsa visar nollresultat 

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar ett överskott på 200 tkr 

IKE-ersättningar beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Minskade kostnader för internationalisering ger ett 

överskott på 200 tkr. Större intäkter än beräknat för statsbidrag ger ett överskott på 600 tkr. SFI visar ett 

underskott på 1000tkr pga minskade intäkter från Migrationsverken trots lika många studerande. 

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 
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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 flera 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   

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   

1   

3   

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   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 
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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. 85,4 % av eleverna nådde 

kunskapskraven 2020. 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. I dagsläget 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 delvis 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. 

Verksamheterna har till stora delar miljöanpassad kärl- och sophantering. 
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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 sedan 1 juli 2020 fått ansvaret över tillsynen enligt Lag (2020:526) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen upphör 2021-06-30. 

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 2020 Utfall T1 2021 

Total sjukfrånvaro (i procent av arbetad 
tid) 4,77 % 1,73 % 

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

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. I mitten av april 

2020 beslutades det att miljö- och byggförvaltningen ska arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. 

Förvaltningen har arbetat hemifrån sedan dess. 

Andelen total sjukfrånvaro T1 2020 var till stora delar innan ovanstående beslut fattades. Det kan antas att 

den låga siffran för T1 2021 beror på att förvaltningen kunna arbetat trots förkylningar och 

förkylningssymptom, då arbetet varit förlagt hemifrån. 
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

HME index per verksamhetsområde 2019 2017   

Infrastruktur och skydd 78 80   

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 2019 års medarbetarundersökning diskuterats på en 

arbetsplatsträff. I diskussionerna framkom det att stress är en viktig faktor att jobba med för att öka 

medarbetarengagemanget. 

En ny medarbetarundersökning är aktuell för 2021 och resultat presenteras vid kommande bokslut. 

Viktiga händelser 
2021 fortsätter att präglas av pandemin av Covid.19. Miljö- och byggförvaltningen har på grund av pandemin 

arbetat hemifrån sedan 9 april 2020. Under första kvartalet har smittspridningen i Ovanåkers kommun varit 

stor och vissa tillsynsbesök har anpassats till skrivbordstillsyn eller distansmöten. Tillsynsbesök på plats har 

skett när det gäller Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och då med stöd av 

Kommunalförbundet Hälsingland. Akuta inspektioner inom miljöskydd har även genomförts. 

Från och med den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

i kraft. Detta innebar att miljö- och byggnämnden fick det fulla ansvaret för tillsynsarbetet kopplat till 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I skrivande stund sträcker sig den tillfälliga lagen sig fram till och 

med utgången av september 2021. 

Den 6 april 2021 fick förvaltningen en ny medarbetare som jobbar som miljöinspektör och kommer att ha 

huvudansvaret för arbetet med enskilda avloppsanläggningar. Som ett stöd i inskolningen på 

avloppsverksamheten har en konsult anlitats, dels för handläggning men även för kompetensöverföring. 

Planeringen med att ta hjälp med handläggning av bostadsanpassningsärenden från Bollnäs kommun har 

verkställs och är under pågående process. 

Det kan tilläggas att miljö- och byggförvaltningen har tagit stora steg i digitaliseringsarbetet och skapar e-

tjänster för förvaltningens flesta verksamhetsområden. En digitalisering av faktureringssystemet är också 

igång och väntas blir färdigt under året. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet (belopp i tkr) Periodens resultat Periodens budget Årsbudget Helårsprognos 

Miljö- och byggnämnd -74 -132 -319 -319 

Miljö- och byggkontoret -1 633 -2 018 -5 661 -4 905 

Bygg 189 226 677 677 

Miljö och hälsa 359 392 1 179 1 179 

Bostadsanpassning -302 -258 -775 -755 

Alkoholhandläggning -62 -61 -184 -184 

Totalt -1 523 -1 851 -5 083 -4 307 

Överskott + /Underskott -    776 

Periodens resultat 
Periodens resultat har uppgått till -1 523 tkr och det innebär ett överskott på 328 tkr i jämförelse med budget. 

Faktorer som bidragit till periodens överskott: 

• Förvaltningen har  haft två planerade ledigheter om totalt 45% av en årsarbetare.  

• Förvaltningens poster för representation, kurser- och konferenser samt resor ligger under planerad 

budget på grund av de restriktioner som framkommit på grund av Covid-19.  

• Utgifter med koppling till miljö- och byggnämnden har ett utfall på 58 tkr under gällande budget.  

• Tillkommande medel på 300 tkr från 2020 års budgetprocess, för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag, har ännu inte använts. 

Prognos för helår 
Prognosen för helåret är ett överskott om 776 tkr. Utrymme skapas i budget på grund av miljö- och 

byggförvaltningens planerade ledigheter på totalt 45% av en årsarbetare. Det kommer också skapas ett 

utrymme i budgeten då miljö- och byggchef Mattias Bergström går in i ett att annat chefsuppdrag på 

kommunstyrelseförvaltningen fram till och med årsskiftet. 

Enligt ett regeringsbeslut har Ovanåkers kommun rätt till ett statsbidrag på 50 tkr med anledning av den 

tillsyn som medförts på grund av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Ansökan har lämnats till kammarkollegiet. Ovanåkers kommun har planerade utgifter till kommunalförbundet 

Hälsingland på grund av att förvaltningen köpt in hjälp med tillsyn på serveringsställen. Denna utgift kommer 

troligtvis jämnas ut med statsbidraget som kommunen har rätt till. 

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 utebliven tillsyn. 

• Intäktsbortfall på grund av längre handläggningstider inom bygglov. 
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• Ökade konsultkostnader för att klara av målen i tillsynsplanen. 

En annan risk som för ökade kostnader är utgifter för bostadsanpassningsbidrag. Utgifter för detta går inte 

att förutspå men hittills ligger miljö- och byggförvaltningen strax över ramen för budget. 

  

Framtid 
Miljö- och byggförvaltningen har, som stora delar av samhället, varit i en annorlunda situation på grund av 

Covid-19-viruset. Det är svårt att veta vad som kommer att ske kommande år på grund av den 

samhällssituation vi är i. 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 gjorts inom Ovanåkers kommun och framtagande av e-tjänster 

har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Närmast i tiden för digitaliseringen på förvaltningen är att koppla 

ihop e-tjänsteplattformen med ärendehanteringssystemet. När den kopplingen är gjort har förvaltningen 

förutsättningar för en helt digital process för ansöknings- och handläggningsprocessen. 

Den digitala resa som förvaltningen påbörjat har ökat i takt med att medarbetare och samhället i stort har 

varit tvungna att hitta digitala lösningar på grund av pandemin. Pandemin har medfört stora negativa 

påverkningar på samhället men de effekter den gett på digitaliseringen bör ses som något positivt. Det 

kommer förvaltningen att gynnas av på sikt. 

Miljö- och byggchef Mattias Bergström kommer att under perioden juni - december 2021 att gå över som 

chef inom kommunstyrelseförvaltningen. Under den tidsperioden kommer miljöinspektör Laura Fenlin kliva 

upp som TF miljö- och byggchef. 

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. 

 
4   

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   

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   
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Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Arbete och tillväxt 

Miljö- och byggförvaltningens ambition har varit att alla mål inom perspektivet Arbete och tillväxt skulle 

uppfyllas. Vi har dock två mätetal som markerats som gula i tertialbokslutet. Dessa mätetal rör nämndens 

studiebesök och förvaltningens deltagande på branschträffar. Dessa har aktiviteter kan eventuellt ställas in 

på grund av Covid-19. De resterande mätetalen som rör resultatet för SKRs mätning Löpande insikt bör 

väga tyngst i den slutgiltiga bedömningen för måluppfyllnaden. 

Trygghet och lärande 

Miljö- och byggförvaltningens ambition är att alla mål inom perspektivet Trygghet och lärande ska uppfyllas. 

Hållbar och ansvarsfull resursanvändning 

Mätetalet Alla bristfälliga avlopp från senaste inventeringen skall bli hanterade. Detta skall ske genom beslut 

om åtgärdande, utsläppsförbud eller tidsbegränsat dispens då detta är aktiviteter som prioriterats ner i 

Tillsynsplanen för 2021. Anledningen till prioriteringen är att förvaltningen har haft en personalomsättning 

inom miljöskydd. 

Med undantag för målet för ovanstående mätetal är miljö- och byggförvaltningens ambition  att alla mål inom 

perspektivet Hållbar och ansvarsfull resursanvändning skall uppfyllas. 
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Mikael Jonsson (m) 

Förvaltningschef/VD: Hans-Peter Olsson 

Antal anställda: 65 

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 1 592 lägenheter varav 636 finns i Alfta och 956 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 om 35 000 m2. Totalt förvaltar bolaget ca 200 000 m2. 

Aefabs anställda arbetar med allt från administration och service till el- och driftsfrågor. Huvuddelen av 

personalen utgörs av bovärdar, fastighetsskötare, lokalvårdare, hantverkare och administratörer. 

Första tertialet av året har åter präglats av Corona pandemin och de åtgärder som bolaget vidtagit för att 

hindra spridning av viruset. 

Viktiga händelser 
För bolaget har första prioritet fortsatt varit att genom 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. 

Kommunstyrelsen beslutade att hälften av städuppdraget skall läggas ut på anbud from årsskiftet 20/21. 

Resultatet blev att Aefab fick 5 st av de 7 st områden som upphandlingen gällde. Rent praktiskt innebär det 

mer jobb än tidigare då nya moment och uppföljningar ingår. Vi behövde därför inte säga upp personal. 

All kontorspersonal har nu möjlighet att vid behov arbeta hemifrån. Den snabba digitaliseringen har inneburit 

nya sätt att jobba på. Hur vi kommer arbeta efter pandemin utvärderas och kommer att implementeras i höst 

då pandemin, förhoppningsvis, är över. 

Engmansgården (fd Sunnangården), 65trygg, var helt klar i mars-21. Vi har fått beslut om bidrag från 

Boverket om 5,4 mkr. 
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För nästa stora byggprojekt är upphandlingen påbörjad. Det gäller ombyggnationen av fd Backa särskilt 

boende till 65trygg enligt liknande koncept som Engmansgården trygg 65 i Alfta. Det blir 31 st lägenheter och 

en samlingslokal. Här kommer ett stort utbud av faciliteter att finnas att erbjuda de boende liksom en anställd 

bovärd/värdinna som kommer att serva de boende. Vi räknar med inflyttning november -22. 

Då vår energiansvarige slutade sin anställning har en rekrytering av en ny person slutförts under våren. Vår 

nya energiansvarige börjar 1 maj. 

Vi har en kommande pensionsavgång på Aicab, här har internrekryteringar löst vakansen. Även 

ekonomiavdelningen har en pensionsavgång till hösten. En ny ekonom är rekryterad och börjar sin tjänst i 

augusti. 

Ett stort projekt som startades i april var uppdatering av vårt fastighetssystem. Projektet innebär att den nya 

versionen PM 5 driftsätts 7 oktober. 

Ekonomi 

  2021 -01-01 - 2021-04-30  

Verksamhetens intäkter 47 579  

Verksamhetens kostnader -38 324  

Avskrivningar -5 726  

Verksamhetens nettokostnader 3 529  

Finansiella intäkter 20  

Finansiella kostnader -2 507  

Periodens resultat 1 042  

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår till 1 042 tkr. Resultatet för perioden följer budget. Hyresförhandlingarna för 2021 

innebar höjning i två steg, 1,0 % från första januari och 1,5 % från 1 april. Investeringarna för perioden 

uppgår till 2 728 tkr och avser tre nya fordon samt pågående investeringar i fastigheter. Likviditeten följer 

plan. För årets beräknas upplåning ske med 15 000 tkr som en del i finansieringen av 65Trygg på Backa i 

Edsbyn. 

Prognos för helår 
Resultatprognos för året uppgår till 2 000 tkr vilket är 1 624 tkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst 

av att underhållsbudget utökats med 1 100 tkr och att hyresförluster beräknas bli 500 tkr högre än budget. I 

samband med delårsbokslutet per augusti kommer ytterligare en prognos och avstämning mot budget att 

ske. 

Årets investeringar beräknas till totalt 37 000 tkr och avser till största delen ombyggnaden till 65Trygg på 

Backa i Edsbyn samt underhåll som redovisas som nya komponenter. 
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Framtid 
Aefabs verksamhet omfattar även förvaltning och skötsel av alla kommunens fastigheter och lokaler. Vi har 

ett avtal med kommunen tom 2022. 

Försäljning av elbilar har exploderat, nu säljs ca 30 % av alla nya bilar som el eller hybridbilar. Vi måste 

därför accelerera arbetet med att skapa laddplatser på våra bostadsområden, även våra arbetsfordon måste 

kunna laddas med el på lämpligt vis. Vi har bildat en arbetsgrupp som arbetar med frågan och en tanke är 

att tillskapa 4 st ladd platser på alla parkeringar vid våra bostäder under sommaren -22. 

Vi handlar just nu upp fönster till två områden i Edsbyn. I höst isolerar vi tre tak på Ol Daniels i Alfta. Om 

pandemin tillåter så återupptar vi arbetet med stamrenoveringar i höst. Då prioriteras området Medborgaren. 

Kommunen påtalade under sommaren 2020 möjligheten att något externt fastighets bolag uppför 

bostadsrätter i kommunen, ett bra initiativ. I april -21 hade kommunen möte ang detta med Riksbyggen, fler 

möten kommer hållas sommaren -21 innan beslut kommer i ärendet. Då industrin i kommunen är i behov av 

arbetskraft är det av vikt att fler bostäder byggs och att det sker i närtid. Om inte företag är intresserade av 

att uppföra bostadsrätter har Aefab intresse av att utvärdera möjligheten att bygga nytt. 

Våra många lekplatser har oftast sandlådor, dessa har under åren blivit smutsiga. Sanden kommer att 

rengöras och återvinnas i många av sandlådorna. Vi hoppas på ökad trivsel i sanden. 

Under ett drygt år har arbetet med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) pågått med Aefab, Aicab och 

kommunens lokaler. Vi har upprättat rutiner för arbetet och köpt in programmet ”Presto” som hanterar rutiner 

och uppföljning av det viktiga arbetet. 

Vårt kundnöjdhetssystem, Origo Group, ses över så sammanställningarna stämmer med kravet i 

affärsplanen. Målet är en kundnöjdhet på minst 50 % när det gäller bemötande. Under hösten kommer vi 

kunna utvärdera på rätt sätt. 

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. 

 
3   

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. 

 
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   

1   
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Perspektiv/Inriktningsmål Måluppfyllelse 

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   

3   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Totalt finns för året 13 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. En avstämning per april som 

redovisas i denna rapport visar att bedömning är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppfyllas för 

året. Vissa mål mäts endast på helår, vissa mål har påverkats av den pågående Coronapandemin. En mer 

detaljerad uppföljning sker i samband med delårsbokslutet 31 augusti. 

ARBETE OCH TILLVÄXT (5 mål) 

Inom detta område bedöms målen om personalrekrytering, sjukfrånvaro och trivsel mm för vår personal 

delvis uppfyllda per april. Aktivister inom personalrekrytering har varit inställda pga Corona. Sjukfrånvaron är 

per april högre än målet om 4,4 %. Förklaring till den höga sjukfrånvaron är Corona. Analyser av 

sjukfrånvaron sker löpande och följs upp mer i detalj i samband med delårsbokslutet. Medarbetarenkät 

kommer att genomföras under hösten där resultatet följs upp och redovisas i samband med årsbokslutet. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE (2 mål) 

Målet om förvaltningsindex mäts på  helår. Trenden för trygghet hos våra hyresgäster är stabil och över 

målen, dock har någon ökning ej skett. Under våren har åtgärder på vissa bostadsområden skett för att öka 

trygghet vilket förhoppningsvis slår igenom på kommande mätningar. 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (2 mål) 

Bolaget följer policy för sponsring som anger att stöd skall lämnas till föreningar som arbetar med ungdomar 

och integration. Vi har ännu inte under året nyttjat de avtal som finns och som anger att de föreningar som vi 

sponsrar skall medverka vid aktiviteter för våra hyresgäster eller för våra anställda. Målet för antal 

sommarjobba uppnås då det total kommer att erbjudas jobb för 20-25 ungdomar. 

  

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (4 mål) 

Prognos per april visar att våra ekonomiska mål för resultat och soliditet kommer att uppnås. Målet om 

minskning av energianvändning mäts i samband med årsbokslutet. Anpassning av våra fordon följer målet 

genom att köpa fordon som drivs av biodiesel eller el vid kommande utbyten. Målet om matavfallsinsamling 

är uppnått, Aefab har även varit med att infört detta på de fastigheter som vi förvaltar åt kommunen. 
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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 2021 kommer att ha i princip allt helt uthyrt. 

Det är då drygt 30 företag som har ca 600 anställda. 

Här finns även i år en fortsatt, dock mindre, osäkerhet pga Coronakrisen. I skrivande stund finns inga tecken 

på hyresförluster, de flesta företagen upplever i stället bra konjunkturer och söker arbetskraft. 

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 år 2019 arbetar vi mot flera mål i vår affärsplan som sträcker sig tom år 2022. 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. Under 2020 installerades en 

solcellsanläggning på ett större tak och vi isolerade ett annat stort tak. 

Under hösten 2021 kommer vi, enligt affärsplanen, att göra en kundnöjdhetsundersökning bland alla 

hyresgäster/företag på Aicab. Vi kommer därefter boka in personliga möten med alla företag på Aicab. 

Viktiga händelser 
Det viktigaste är att bolaget har en fortsatt hög uthyrningsgrad, det är i princip fullt. Coronapandemin innebär 

en fortsatt, om än mindre, faktor av osäkerhet. Trots förra årets varningssignaler om nedgång i 

konjunkturerna, pga corona, går merparten av företagen på Aicab bra. Vi ser inga stora ekonomiska problem 

hos företagen och får inga signaler om att det finns större problem, vi räknar därför inte med några 

betydande hyresförluster. Under året finns enbart en mindre hyresuppgörelse, sedan förra året, kvar pga av 

Corona, vi räknar dock inte med någon hyresförlust. 

Shine Data byter lokal inom området. De får nu något mindre men mer ändamålsenliga lokaler för sin 

verksamhet. I Shine Datas fd lokaler finns planer på att starta städ- och kockutbildningar under 2021. 

Vi har under vintern/våren-21 förbättrat eller bytt ut, helt eller delvis, ventilationsanläggningar hos Acab, Alfta 

Svetsteknik AB, Bränderna Bygg AB och Alfta Ytbehandling AB. 
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Pga Coronapandemin såg vi i början av 2020 över den personliga säkerheten hos våra kollegor som arbetar 

på industriområdet. Personlig skyddsutrustning, stängt kontor, nya arbetssätt, information mm är nu rutin. 

Ledningsgruppen har beslutat om fortsatta Coronarestriktioner tom semestern -21. 

Ekonomi 

  2021 -01-01 - 2021-04-30  

Verksamhetens intäkter 5 966  

Verksamhetens kostnader -4 180  

Avskrivningar -1 558  

Verksamhetens nettokostnader 228  

Finansiella intäkter 0  

Finansiella kostnader -144  

Periodens resultat 84  

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår till 84 tkr. Resultatet är lägre än budget för perioden och förklaras av att det utförts 

mer underhåll på fastigheterna under perioden än budget. 

Prognos för helår 
Resultatprognos för året uppgår till 954 tkr vilket är 474 tkr lägre än budget. Främsta förklaringen till den 

beräknade avvikelsen förklaras av tillkommande underhållsåtgärder. Kostnader för el, förvaltningskostnad 

och avskrivningar beräknas bli något högre än budget. 

Framtid 
Den närmaste framtiden präglas naturligtvis fortsatt av coronapandemin. Nu inte så mycket av ekonomisk 

karaktär, då företagen generellt sett går bra, utan med fortsatta corona restriktioner både hos våra 

medarbetare och hos merparten av företagen på Aicab. Vi hoppas på en återgång till en ”normal” tillvaro 

under tidig höst -21. 

Under maj påbörjas årets största investering. Vi kommer att byta ut ventilationsanläggningen i hela 

byggnaden där Bollnäs Verkstad AB finns, här kommer vi även installera luftrenare. Slutligen byter vi 3 st 

portar på byggnaden. Här samarbetar vi med Bollnäs Verkstad så logistiken runt arbetena kommer fungera. 

Investeringen är av karaktären ”winwin” där Bollnäs Verkstad får ren luft med rätt temperatur i sina lokaler, 

Aicab sparar energi och därmed driftkostnader. 

Elbilsförsäljningen ökar markant, ca 30 % av nybilsförsäljningen i Sverige är el eller hybrid bil. Vi utökar 

därför antalet ladd stationer med 12 st under året. 

Under året kommer tre större tak på två byggnader att isoleras, här räknar vi med stora energivinster. 

Div asfalt och dräneringsarbeten kommer ske under året. 
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Under flera år har vi investerat stort på Aicab så vår bedömning är att det 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, 9 % energi under det första året. Ny redovisning kommer under året. 

Enligt affärsplanen kommer vi under hösten -21 göra en kundnöjdhetsundersökning 

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. 

 
1   

4   

Analys av måluppfyllelse per perspektiv/inriktningsmål 

Totalt finns för året 10 mål inom de olika perspektiven/inriktningsmålen. En avstämning per april som 

redovisas i denna rapport visar att bedömning är att samtliga mål helt eller delvis kommer att uppfyllas för 

året. Vissa mål mäts endast på helår, vissa mål har påverkats av den pågående Coronapandemin. En mer 

detaljerad uppföljning sker i samband med delårsbokslutet 31 augusti. 

ARBETE OCH TILLVÄXT (3 mål) 

Målen om att trygga framtida personalbehov kommer inte att helt uppnås då samtliga rekryteringsaktiviteter 

inte kunnat genomföras pga Corona. Detta gäller även näringslivsmöten som beräknas återupptas senare 

under året. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  (1 mål) 

Uthyrningsgraden om minst 95 % uppnås. Eventuellt kommer utbildningar att startas upp på området vilket 

bidrar till målet om företag i flera olika branscher. 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI (1 mål) 
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Målet uppnåtts då sponsring sker enligt fastställd policy. 

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING (5 mål) 

Resultat- och likviditetsmål bedöms uppnås för 2021. Mätningar av driftskostnader och energianvändning 

sker på helår. De investeringar som kommer att ske under 2021 bidrar till energibesparingar. 
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Helsinge Net Ovanåker AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Kent Olsson (L) 

Förvaltningschef/VD: Johan Sigfridsson 

Antal anställda: 6 

Verksamhetsbeskrivning 
Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Bolaget levererar bredband via fiber- 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 skede där ADSL-tekniken till stora delar fasas ut och vi istället 

investerar och levererar i fiberledningar hela vägen till bostads- och företagsfastigheter. Fördelningen mellan 

bolagets anslutningstyper är i dagsläget 96% fiber och 4% ADSL. 

I enlighet med Ovanåkers kommuns uppdaterade bredbandsstrategi är nu utbyggnadsmålet för bolaget att 

98% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. 

I dagsläget ligger 96% 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. 
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Ekonomi 

  2021 -01-01 - 2021-04-30  

Verksamhetens intäkter 4 940  

Verksamhetens kostnader -2 808  

Avskrivningar -1 634  

Verksamhetens nettokostnader 498  

Finansiella intäkter 1  

Finansiella kostnader -164  

Periodens resultat 335  

Periodens resultat 
Periodens resultat ligger på förväntad nivå i förhållande till prognostiserat helårsresultat.. 

Prognos för helår 
Prognos för helår pekar mot ett positivt resultat på c:a 800 tkr 

Framtid 
Bolaget avser att fortsätta genomföra omfattande investeringar i fiberteknik. 

Kostnaden per hushåll för att bygga ut fibernätet har under 2020 och 2021 ökat kraftigt. Orsak till detta är att 

avstånden till varje enskilt hushåll mångdubblas nu när vi endast har mindre byar och glesbygd kvar att 

bygga till. 

Från 2021 och framåt råder osäkerhet runt möjligheten att framåt kunna nyttja bidragsmedel för 

bredbandsutbyggnad. Detta kan komma att försvåra/fördröja de planerade utbyggnaderna. 

Planer: 
· Fortsatt fiberutbyggnad för att långsiktigt nå målet att 98% av hushållen och företagen ska 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. 
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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 
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Helsinge Vatten AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Sven-Inge Hallström  (S) 

Förvaltningschef/VD: Ylva Jedebäck Lindberg 

Antal anställda: 39 

Verksamhetsbeskrivning 
Helsinge Vatten sköter drift och underhåll för Bollnäs och Ovanåkers kommuns alla VA-anläggningar. I detta 

ligger att säkerställa vattenförsörjningen och ansvara för reningen av avloppsvatten. I uppdraget ingår även 

ekonomihantering och kundservice för kommunernas VA-abonnenter. 

Viktiga händelser 

• Införandet av digitala vattenmätare har påbörjats. Under jan-april har ca 430 digitala vattenmätare 

installerats. Målet för 2021 är att installera ca 1100 digitala vattenmätare. 

• Tillsyn från Livsmedelsverket enligt NIS-direktivet för styrsystem och säkerhet inom Bollnäs 

kommuns dricksvattenförsörjning har skett i februari. 

Stora delar av både drift- och investeringsarbeten i båda kommunerna utförs i samarbete med andra delar 

av kommunkoncernen. Bollnäs kommuns stadsmiljöavtal, och gatuplaner i båda kommunerna samt 

Trafikverkets arbeten centralt i Edsbyn påverkar prioriteringen av VA-ledningsarbeten. 

I Bollnäs pågår framtagandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av nytt avloppsreningsverk i 

Rengsjö, och i Ovanåker är det samma förfarande för nytt avloppsreningsverk i Ryggesbo. 

Ekonomi 

  2021 -01-01 - 2021-04-30  

Verksamhetens intäkter 20 284  

Verksamhetens kostnader -18 952  

Avskrivningar -82  

Verksamhetens nettokostnader 1 250  

Finansiella intäkter   

Finansiella kostnader -12  

Periodens resultat 1 238  

Periodens resultat 
Resultat per sista april ligger på + 1 238 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget. 

Ledningsnät har utfört en större andel investeringsarbeten under årets första månader än planerat, vilket 
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resulterat i 750 tkr mer intäkt för investeringsarbeten än budgeterat för perioden. Även övriga rörelseintäkter i 

form av försäkringsersättning samt intäkt vid bilförsäljning har gett 350 tkr mer i intäkt. Kostnaderna för 

perioden följer budget väl med undantag för 250 tkr i högre utfall för reparationskostnader vid Häggesta 

reningsverk. Detta beror på ökade kostnader för bland annat byte av kolfilter och uv-ljus på ventilationen 

samt servicekostnader för maskiner. 

Prognos för helår 
Prognos 1 2021 visar på en total kostnadsökning med 440 tkr. Intäkten ökar med 678 tkr och kostnader ökar 

med 1 118 tkr. Störst avvikelse att nämna är ökad kostnad för personal, entreprenad och kemikalier med 

totalt 1 Mkr. 

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och det redovisade resultatet vid årets slut är noll. 

Kostnadsökningar justeras mot de VA-kollektiv som är kopplat mot kostnaden vilket i detta fall är Bollnäs. 

  

Framtid 
Det arbete Helsinge Vatten gör med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av både vatten- 

och spillvattennätet områdesvis kommer att fortsätta under lång tid och är ett viktigt arbete för att minska 

risken att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. 

Nivån på anslutningsavgifterna påverkas på olika sätt. Bland annat när områden med enskilda avlopp som 

har bristfällig rening kopplas till det allmänna nätet för minskad miljöpåverkan. Samt när det  byggs nya 

bostäder både bland befintlig bebyggelse och i utkanten av den. Översyn behöver göras succesivt gällande 

taxenivån för anslutningar. 

Ett stort nationellt arbete pågår med att ta fram ett nytt förslag till standardutformning av VA-taxa för Sveriges 

kommuner. De flesta kommuner använder ett standardförslag från 2007, med mindre lokala justeringar. Det 

nya förslaget är tänkt att användas på liknande sätt. Den stora skillnaden med det nya förslaget är att det 

även omfattar en dagvattentaxa, vilket saknades i 2007-års version. Det nya förslaget förväntas presenteras 

i slutet av våren. Det innebär en större förändring av Ovanåkers kommuns VA-taxa till 2023. Kostnaden för 

dagvattenledningsnät och dagvattenpumpstationer ingår nu i avgiften för spillvatten. 
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Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB 
Förvaltningsinformation 

   

Ordförande: Mona Thoresson (s) 

Förvaltningschef/VD: Mari Törrö 

Antal anställda: 31 

Verksamhetsbeskrivning 
Bolagets uppgift är att samla in, transportera, behandla och återvinna avfall samt att lagra och tillverka 

avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB. 

BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och 

dels en marknadsmässig del med avkastningskrav. 

Bolaget har sitt säte i Bollnäs och ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 66,7% 

respektive 33,3%. 

Viktiga händelser 

• Borab har sedan 1 januari 2021 ansvar för att ombesörja slamtömning från enskilda brunnar. 

• Regeringsbeslut om att insamlingen av returpapper övergår till att bli kommunalt ansvar istället för 

producentansvar från 2022. Detta är en mycket kort omställningstid som kräver mycket jobb att få på 

plats. 

• Ny utredning om hur ansvarsfördelningen för framtida förpackningsinsamling har tillsatts av 

regeringen. Detta försätter Borab i ett nytt vänteläge gällande framtida lösningar som kommer att 

påverka verksamheten i stor grad. 

• Borabs styrelse har efter ägarsamråd och noggrann utredning fattat ett beslut om att framtida 

insamling av rest- och matavfall kommer att genomföras i egen regi från och med 2023. Detta 

bedöms ge något lägre driftskostnader men betydligt högre flexibilitet, serviceförmåga och 

utvecklingsmöjligheter. 

• Världsmarknadspriset för skrot är högt vilket påverkar intäkterna positivt. 

• Fortsatt högt besökstryck på återvinningscentralerna. Besöksrekord under tre av fyra månader 

jämfört med föregående år, trots de mycket höga siffrorna 2020. 

• Produktionstakten av bränsle till BEAB är fortsatt hög. Medför ökat underhåll och behov av 

förebyggande arbete. 

• Något ansträngt bemanningsläge pga högt tryck på både produktion och ÅVC samtidigt med 

frånvaro orsakat av Covid-19. 

• Kretsloppsplanen (fd avfallsplan) är beslutad i båda ägarkommunerna. Arbetet med att justera 

avfallsföreskrifterna kopplat till detta pågår. 
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• Kompetenshöjning för hantering av farligt avfall pågår. 

• Lönerevision för 2021 är genomfört. 

Ekonomi 

Resultaträkning bolag 

  2021 -01-01 - 2021-04-30  

Verksamhetens intäkter 27 558  

Verksamhetens kostnader -21 854  

Avskrivningar -2 207  

Verksamhetens nettokostnader 3 497  

Finansiella intäkter 8  

Finansiella kostnader -42  

Periodens resultat 3 463  

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 första tertialet har 30 335 ton levererats till BEAB, 

47% av de 65 000 ton som är målet. Under det kommande tertialet är intäkten från den delen av 

verksamheten betydligt lägre samtidigt som omfattande underhållsarbeten utförs i kvarnanläggningen. 

Ersättningen för skrot har varit hög i inledningen av året och intäkten är totalt 1,5 mkr högre än samma 

period förra året. Intäkter för verksamhetsavfall från företag är däremot något lägre. 

Slamtömning från enskilda brunnar är en ny verksamhet fr o m 2021. Intäkterna har varit relativt låga i 

inledningen av året men förväntas vara koncentrerade till sommarhalvåret. 

I taxekollektiven finns efter perioden ett överskott som skjuts fram till kommande år enligt principer för 

redovisning i avfallsbranschen. 

Sammanfattningsvis ligger resultatet efter första tertialet högt i förhållande till budget/prognos. Detta till följd 

dels av att intäkter för krossning och skrot haft högt utfall första tertialet och dels att vissa kostnader, såsom 

avfallshantering och underhåll, är koncentrerade till kommande tertial. 

Prognos för helår 

• Intäkten för skrot ökar i prognosen med 1,9 mkr till följd av högre ersättningsnivåer än förväntat. 

• Pga indexjustering sänks intäkten för krossningstjänsten till BEAB med ca 0,8 mkr. 

• Även intäkt från verksamhetsavfall minskar något. 

• Totalt ökar intäkten i prognosen med drygt 700 tkr jämfört med budget. 

• På kostnadssidan är det främst underhåll av kvarnanläggningen som ökar med ca 660 tkr. Även 

underhåll för övriga maskiner och fordon ökar med 250 tkr. 

• Personalkostnaden ökar ca 200 tkr främst till följd av behov på produktionssidan. 
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Resultat i prognosen är 3 948 tkr, knappt 300 tkr lägre än i budget. Taxekollektiven som bedrivs enligt 

självkostnadsprincipen lämnar ett överskott på ca 800 tkr som enligt redovisningsprinciper för 

avfallsbranschen skjuts fram som ett överuttag. 

Framtid 
Ekonomisk utveckling förväntas bli i linje med budget för 2021 och verksamhetens drift förväntas gå enligt 

plan. Bedömningen är att planerade investeringar kommer att genomföras. Bedömningen är också att vi 

kommer att nå de flesta av våra måltal, även om de mål som kopplar till korrekt sortering av naturen är 

svårare för oss att styra direkt över. 

En utmaning närmast under 2021 blir att få hela kedjan för övertagandet av ansvaret för returpapper på plats 

och beräkna taxeförändringar utifrån kostnader för detta. En annan utmaning blir att starta upp arbetet med 

införandet av insamling av rest- och matavfall i egen regi. Det kommer att kräva mycket förberedande arbete 

redan 2021 likväl som ett stort implementeringsarbete under 2022. En väsentlig osäkerhetsfaktor i detta är 

att det inte är klargjort hur ansvar för och insamling av förpackningar kommer att se ut när lagförändringen 

angående detta träder i kraft 2023. 

PFAS-föroreningar förekommer på anläggningen, främst i anslutning till brandövningsplatsen. Föroreningar 

har dessbättre inte uppmätts utanför anläggningen. Utökad utredning kan resultera i krav om 

begränsningsåtgärder eller saneringsåtgärder. Dessa kan vara kostsamma. PFAS-föroreningarna utgör 

därför en ekonomisk såväl som miljömässig risk som vi i dagsläget inte vet omfattningen av. 
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