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Intäkter och kostnader för den 
kommunala servicen

100 kronor i skatt används till 
följande verksamheter

Verksamhet
Omvårdnad 28 Kr
Grundskola och skolbarnomsorg 18 Kr
Gymnasieskola 10 Kr
Förskoleverksamhet 9 Kr
Gemensamma kostnader 9 Kr
Vägar, park m.m. 7 Kr
Handikappomsorg 6 Kr
Individ‐ och familjeomsorg 5 Kr
Kultur och fritid 5 Kr
Övrig pedagogisk verksamhet 2 Kr
Politisk verksamhet 1 Kr

Var kommer pengarna ifrån?

Hyror
5%

Skatte-
intäkter

62%

Övriga
intäkter

8%

Statsbidrag
mm
25%

Vad går pengarna till?

Övriga
kostnader

17%

Personal-
kostnader

61%

Hyror
5%

Material/
tjänster

18%
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Ovanåker kommuns 
årsredovisning 2011 
 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens 
redovisning av årets verksamhet och den 
ekonomiska ställningen i kommunen och dess 
bolag. Syftet är att ge en informativ redovisning 
till kommunfullmäktige och kommunens 
invånare. Mer information om kommunens 
verksamhet finns på vår webbplats, 
www.ovanaker.se 
 
Årsredovisning 2011 är producerad av 
kommunens ekonomiavdelning i samarbete med 
kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. 
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Parti Antal Kvinnor Män
S 17 9 8
C 11 5 6
M 4 1 3
Kd 4 2 2
Mp 2 1 1
Fp 1 0 1
V 1 0 1
Sd 1 0 1

41 18 23

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
efter valet 2010:
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Förord – Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

År 2011 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Efter ett år som politiskt ansvariga för kommunens 
utveckling kan vi i den nya majoriteten bestående av 
socialdemokrater, moderater, miljöpartister och folkpartister 
konstatera att det varit ett krävande men också ett oerhört 
roligt och spännande år. Att ta över ledarskapet efter ett så 
långt politiskt styre med samma majoritet är naturligtvis en 
omställning inte bara för de politiskt engagerade utan även 
för förvaltningens tjänstemän.   
 
Vi inledde mandatperioden med att förändra den 
politiska organisationen. De tekniska frågorna lyftes in i 
en egen nämnd igen eftersom många av oss upplevde det 
som om dessa viktiga frågor mer eller mindre försvann 
när de placerades under kommunstyrelsen. Gymnasiet 
och vuxenutbildningen fick också en egen nämnd då vi 
hade planer på att fokusera extra mycket på 
skolresultaten och kvaliteten i grundskolan och förskolan 
under några år. Med tanke på den nya gymnasiereformen 
och den hårdnande elevkonkurrensen på en öppen 
marknad ville vi inte riskera att Voxnadalens 
gymnasium, som är ett flaggskepp för kommunen, skulle 
hamna i skymundan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som ett beslutsorgan togs bort och vi har istället 
beredningsmöten inför kommunstyrelsen. Detta för att 
spara både tid, arbete och pengar men framför allt för att 
pröva ett breddat demokratiskt arbete genom att göra 
kommunstyrelsen till första beslutsnivå. Även 
oppositionsresursen blev annorlunda, dock inte föranlett 
av något önskemål från vår sida, utan mer som ett 
resultat av att de två största oppositionspartierna inte 
kunde komma överens. Kommunen har därför två 
oppositionsresurser istället för ett oppositionsråd. De 
ökade politikerkostnaderna som blev genom 
förändringarna har vi kompenserat bland annat genom 
att minska antal ledamöter i olika nämnder och styrelser.  
 
När vi inledde vår politiska period hade vi i huvudsak 
två övergripande ambitioner, dels att få en starkare och 
tydligare politisk styrning av kommunen och dels att 
utöka arbetet med medborgarinflytande. Därför 
förändrade vi arbetssättet och skrev in 
medborgardemokrati i de politiska styrkorten. Vi har  
även provat ett antal olika former av medborgardialoger 
och mötesformer. I synnerhet möten mellan ungdomar 
och politiker. Arbetet med att fullfölja våra två ambitioner 
kommer att fortsätta under hela mandatperioden 
eftersom det inte finns något slutmål med politisk 
styrning och medborgardemokrati utan arbetet i sig är en 
ständigt pågående process.   
 
På grund av majoritetsbytet blev kommunens 
budgetarbete lite förskjutet. Förseningen påverkades 
också av den medborgardialog vi genomförde som ett 
underlag inför investeringsbudgeten.  
 

De ekonomiska svårigheter som flera av EU länderna 
brottas med har mindre än väntat påverkat den svenska 
ekonomin. Lågkonjunkturen och den efterföljande 
arbetslösheten bromsades upp något vilket gjorde att årets 
resultat trots allt blev bättre än förväntat. Detta har visat 
sig i vår kommun bland annat genom en brist på 
lägenheter hos vårt fastighetsbolag AEFAB, en ovanlig 
situation som trots allt är positiv även om det också 
skapar problem.  
 
Tre organisatoriska förändringar påbörjades lite smått 
under hösten: en omstrukturering av OKAB i syfte att 
utveckla näringslivsfrågorna, en översyn av lokalbehoven 
och fastighetsstrukturen samt tillskapandet av en särskild 
avdelning med fokus på strategiska utvecklingsarbeten i 
kommunen.  
 
I förordet till investeringsbudgeten skrev vi i den politiska 
majoriteten en politisk vision vi hade för kommunens 
framtid. Den tål att upprepas eftersom visionen inte bara 
gäller för investeringarna utan för hela kommunen. "Det 
politiska målet är att göra Ovanåker till en kommun där 
kommunens invånare känner att det finns en utvecklande miljö 
och att alla barn får en gedigen start i livet. Detta gör vi genom 
att bland annat arbete kontinuerligt med medborgardemokrati, 
prioritera barn- och ungdomssatsningar, vara klimat- och 
naturmedvetna, stötta och utveckla föreningslivet och bredda 
arbetet med arbetsmarknadsåtgärder och företagsutveckling. 
Genom omvärldsbevakning, kreativitet och samverkan även 
utanför kommunens gränser ska Ovanåker ligga i framkant vad 
gäller kvalitet, framförhållning och utvecklingsvilja."  
 
Jag riktar ett stort tack till alla kommunens invånare, barn, 
ungdomar och vuxna som engagerat sig och deltagit i 
medborgararbetet och jag vill tacka alla tjänstemän och 
personal som drar sitt strå till stacken för att göra 
Ovanåker till en bra och bättre kommun!  
 
Yoomi Renström (s)  
Kommunstyrelsens ordförande 
 

Förord – Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunchefen har ordet 

Kommunchefen har ordet 
Ny politisk majoritet 
Att arbeta i en kommunal organisation innebär att 
förvaltningsorganisationen kan få byta uppdragsgivare 
vart fjärde år. Inför 2011 var så fallet när valresultatet 
gav oss en ny politisk konstellation. När nya politiska 
företrädare tillträder så är det ungefär på samma sätt 
som när vi får nya arbetskamrater. Det tar lite tid innan 
de kommer in i sina arbetsuppgifter eller som för 
politikerna, roller och uppdrag, och vi lär oss hur vi 
tillsammans, politik och förvaltning, ska samverka på 
bästa sätt.  Vissa utav oss möter politiker nästan 
dagligen och andra mer sällan. För alla så är det av vikt 
att den politiska viljeinriktningen är tydlig då det ger 
en trygghet i vårt dagliga arbete. Under 2011 har 
politikerna lagt ned stor energi på att sätta sig in i den 
styrmodell Ovanåkers kommun tillämpar och att fylla 
den med innehåll. Det är det innehållet som jag hoppas 
många av er mött när ni varit delaktiga i att ta fram 
handlingsplaner för era verksamheter. De exempel jag 
sett har jag upplevt vara riktigt bra.   
 
Organisatoriska förändringar 
Inför och under 2011 har vi även ”skruvat” lite i 
organisationen. Bland annat så har den tekniska 
förvaltning som vi inför förra mandatperioden lade 
samman med kommunstyrelseförvaltningen blivit en 
egen förvaltning igen. Inte för att den på något sätt 
fungerat dåligt utan för att den bör spegla den politiska 
organisationen. Verksamheten som bedrivs inom 
förvaltningarna ser dock annorlunda ut. 
Entreprenaddriften av gator, vägar och parkmark har 
ökat, verksamhet har bolagiserats, inslaget av 
samverkan ökat och nya verksamheter tillkommit. De 
rutor vi nu ritat handlar som vanligt om att tydliggöra 
vem som har ansvar för vad och vem man rapporterar 
till. I slutänden så handlar effektiviteten mycket om hur 
de mellanmänskliga relationerna fungerar och där vill 
jag ge en eloge till såväl medarbetare som varit med 
länge som de nya som på ett positivt smälter in.  
 
Utvecklingsmöjligheter 
Ovanåkers kommun står de kommande åren inför 
betydande rekryteringsbehov. Många av våra anställda 
närmar sig den ålder då de väljer att dra sig tillbaka 
från arbetsmarknaden. Det här behovet berör såväl 
chefer/ledare i organisationen som övriga medarbetare. 
Ett sätt att påverka vår möjlighet att konkurrera om 
arbetskraften är att vara en attraktiv arbetsgivare och 
då främst för de som redan är anställda i kommunen. 
Som ett exempel på åtgärd för att öka attraktionen har 
Ovanåkers kommun deltagit i ett utvecklingsprogram 
för medarbetare med intresse och potential till att bli 
nya chefer/ledare i vår eller andra kommuner. 

 
 Syftet med utbildningen har varit att ge bilder av vad 
det innebär att vara chef/ledare och redskap för att 
hantera ett sådant uppdrag. I urvalsprocessen i vår 
kommun fanns glädjande nog många intresserade och 
kvalificerade kandidater så det var ett angenämt arbete 
att delta i prioriteringen till det begränsade antalet 
platser. 
 
Arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare kommer att 
fortsätta utvecklas de kommande åren. 
 

Värdegrund 
En beskrivning av en organisation med nästan tusen 
anställda skulle kunna ge bilden av att vara en stor 
organisation. Delar vi i stället upp dessa tusen på de 
olika verksamheter som bedrivs så blir bilden delvis en 
annan. Med många olika verksamheter så ökar 
beroendet av varandra oavsett om vi finns i t.ex. ett 
äldreboende eller på en ekonomiavdelning. Viktigt blir 
då medvetenheten om hur det vi gör på ett ställe 
påverkar ett annat och att dessa konsekvenser beaktas. 
Helhetssyn är begreppet som brukar användas och 
utgör en del av den värdegrund som håller på att 
utformas bl.a. i det arbete som pågår inom 
socialförvaltningen och bland dess medarbetare.  
 
Avslutningsvis så riktar jag ett varmt tack till mina 
medarbetare inom kommunen för 2011 där 
ovanstående utgör bra exempel på goda prestationer. 
 
Christer Engström 
Kommunchef 
 

Kommunchefen har ordet

Fotograf: Ulrica Persson
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Befolkning och näringsliv 
 

 

Befolkning och näringsliv 
  

Befolkning 
Ovanåkers kommun möter en stor utmaning framåt då 
befolkningsminskningen i kommunen visar en trend på 
fortsatta minskningar med ca 100 personer per år. Den 
31 december 2011 hade Ovanåkers kommun en 
befolkningsmängd på 11 404 st och därmed konstateras 
ytterligare förbättring jämfört med prognosen på – 100 
personer per år.   
 
 

År Befolkn Befolkning Flyttade Total
mängd Födda Avlidna Netto Netto förändr

2001 12 333 103 154 -51 -104 -155
2002 12 193 88 164 -76 -64 -140
2003 12 051 88 176 -88 -54 -142
2004 11 985 90 158 -68 2 -66
2005 11 873 106 194 -88 -22 -110
2006 11 816 96 163 -67 10 -57
2007 11 795 118 132 -14 -6 -20
2008 11 647 101 169 -68 -80 -148
2009 11 530 104 163 -59 -58 -117
2010 11 440 100 137 -37 -53 -90
2011 11 404 101 158 -57 21 -36

 
 
Antalet födda i kommunen ligger stadigt på ca 100 barn 
per år, men 2011 kan konstateras att fler avled än 2010 
vilket gjorde ett netto på –57. Dock visar kommunen 
positiva siffror vad gäller flyttningsnettot där vi 2011 
hade 21 st fler inflyttade än utflyttade. Detta gjorde då 
sammantaget att den totala minskningen blev lägre än 
det varit de senaste åren. 
 

Ett sätt att analysera befolkningens ålderstruktur är att 
titta på en befolkningspyramid. Önskvärt utseende på 
en befolkningspyramid är en bred bas (många barn) 
och sedan minskande ju högre ålder. I Ovanåkers 
kommun kan konstateras att den största åldersgruppen 
i kommunen är 60-70 år, medan både barn 0-15 år och 
vuxna i åldern 25-35 år tillhör de till antalet minsta 
grupperna. 
 

 
Näringsliv 
Med sin starka industriella inriktning drabbades 
Ovanåker av en stark tillbakagång på arbetsmarknaden 
2008-09. Under 2010 präglades utvecklingen av 
återhämtning och stark tillväxt. Ovanåker har fram till 
hösten 2011 haft länets lägsta ungdomsarbetslöshet 
men då konjunkturen inom träsektorn försämrats något 
har trenden vänt så ungdomsarbetslösheten blivit 
länets högsta. Konjunktursvängningarna är särskilt 
kraftiga inom traditionell industrisektor men enligt de 
större arbetsgivarna i Ovanåker är inga fler 
neddragningar på gång förutom ett träföretag som 
avvecklar sin verksamhet i Ovanåker. 
 

Befolkning och näringsliv
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Personalredovisning 

Personalredovisning 
 
År 2011 förändringens år  
 
I och med att den politiska majoriteten förändrades skedde 
också förändringar i den politiska organisationen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott upphörde och i stället 
bildades ett personalutskott med sammanträde ca fyra 
gånger per år. Personalutskottets uppgift är att driva de 
personalpolitiska frågorna. Kultur- och fritidsnämnden 
upphörde från årsskiftet 2010/11 vilket gör att 
personalunderlaget i statistiken förändras. 
Kulturdelarna, inklusive musikskolan och fritidsgårdarna, 
tillhör från och med 2011 kommunstyrelsen och 
fritidsanläggningarna den nybildade tekniska nämnden.  
Under året ersattes också de flesta policys inom personal- 
området med en personalpolicy. 
Gunnar Eriksson, internkonsult i PA-frågor, slutade efter  
36 år och 9 månader i kommunen. 
 
Medelåldern är fortsatt hög och antalet 
anställda fortsätter att minska  
 
Under flera år har anpassning till de ekonomiska 
förutsättningarna gjorts vilket gjort att antalet 
nyrekryteringar minskat. Vilket fått till följd att antalet 
anställda i de yngre åldersklasserna blivit färre och färre.   
På åtta år har åldersgruppen 20-29 år minskat från 88 till 32 
anställda och i åldersgruppen 30-39 år från 246 till 165 
anställda. 
 

 
Under 2011 avslutade 31 personer sin anställning i 
kommunen med pension. Den genomsnittliga 
pensionsåldern var 64,6 år, men 2011 hade vi fem personer 
som slutade med pension som valt att arbeta längre än till 
66 år. 
Medelåldern för den anställde i Ovanåkers kommun var 
fortsatt hög, 48,3 år.  För kvinnor var medelåldern 48,1  år 
och män 49,5  år. Högst medelålder hade tekniska 
förvaltningen med 53,2 år.  
Yngst var miljö- och byggkontoret med en medelålder på  
39,9 år. 

 

 
Medelåldern inom socialtjänstens verksamheter ökade från 
2010 till 2011 från 47,8 år till 48,1 år. Under de närmaste fyra 
åren kommer 50 medarbetare inom socialtjänsten att uppnå 
65 års ålder, vilket ökar trycket på behov av nyrekrytering. 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var för kvinnorna 
87,7 %, männen 98,1% och totalt 89,1 %.  
 

 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden visade år 2011 en 
tendens till uppgång efter att den under flera år har 
minskat. Framförallt är det männens tjänstgöringsgrad som 
ökat, men även kvinnorna har ökat sin tjänstgöringsgrad 
med fyra tiondelar.  Den ökade medelsysselsättningsgraden 
gör att antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat medan 
visstidsanställda och timanställda årsarbetare minskat.  
 
Socialnämnden var den förvaltning som minskade flest 
antal årsarbetare under 2011. 

Personalredovisning
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Personalredovisning 

 
 
Ovanåkers kommun den största 
arbetsgivaren för kvinnor 
 
Av de anställda i kommunen var 86,8% kvinnor och 13,2 % 
män. Flest män procentuellt fanns  i åldersgruppen 60 år  
och äldre. Vilket gör att den procentuella andel män i 
kommunen förmodligen kommer att minska framåt i 
tiden. 
 
Kvinnornas medellön var 23 626 kr/månad och männens 
medellön var 27 593 kr/månad baserat på heltids-
anställning. 
 

 
 
Arbetsmiljö 
 
Sjukfrånvaron har ökat lite varje år de senaste tre åren. 
Framförallt har ökningen skett i åldersgruppen 50 år och 
äldre, vilket också är den åldersgrupp där antalet anställda 
ökat. Däremot har andelen långtidssjukskrivna av det  
totala sjukfrånvarotalet minskat. Årets statistik har tagits  
ut vid ett senare tillfälle än tidigare år vilket kan göra att  
fler timmar för sjukfrånvaro i december kan vara 
registrerade. Detta gör dock maximalt någon 
tiondelsprocent på totalutfallet.  
 

 
 
Sjukfrånvaro        2009       2010     2011 
Kolumn1 Kol2009umn3 Kolumn4 Kolumn5 
Total  4,99 % 5,37 % 5,45 % 
60 dagar eller mer            56,31%        52,73%     49,34% 
Kvinnor 5,35 % 5,84 % 5,84 % 
Män 3,23 % 2,89 % 3,34 % 

0-29 år 3,52 % 2,60 % 2,47 % 
30-49 år 5,23 % 5,41 % 4,83 % 
50 år och äldre 4,99 % 5,85 % 6,57 % 

 
Arbetsmiljöfrågorna blir allt viktigare i en organisation där 
de som behöver kommunens stöd och hjälp mest fått ett allt 
tyngre vårdbehov. Det kan vara en av flera bidragande 
orsaker till mängden tillbuds- och arbetsskadeanmälningar 
där hot och våld förekommit. År 2011 anmäldes 57 tillbud 
och sju arbetsskador i gruppen hot och våld inom 
socialnämndens verksamheter vilket var en ökning med 17 
anmälningar inom tillbud och en minskning med tio 
anmälningar inom arbetsskador. Många av anmälningarna 
kom från anställda som blivit klösta, slagna och bitna av 
brukare. 
 
Under året har en medarbetarundersökning genomförts. I 
första hand är medarbetaundersökningen ett verktyg för 
cheferna att aktivt använda på arbetsplatsträffar för att 
arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet. 
Undersökningen gick ut till alla medarbetare och de svarade 
via hemsidan. Totalt svarade 579 av ca 900 möjliga. År 2011 
genomfördes undersökningen för tredje gången. Tyvärr 
märktes en negativ förändring, fler anställda var tveksamma 
till att rekommendera kommunen som arbetsgivare till 
andra. Speciellt markant var det inom socialnämndens 
verksamhetsområden, där också många förändringar 
genomförts under året.  

 
För cheferna genomfördes en kartläggning av arbetsmiljön 
Av ca 50 chefer valde 41 att medverka i kartläggningen som 
genomfördes via samtal med Gävle-Dala Företagshälsa. I 
och med att antalet chefer är 55 är antalet för lågt för att dra 
generella slutsatser. Flertalet av cheferna uppfattade sin 
arbetssituation som bra och hade ett stort engagemang för 
sitt arbete, medan en del upplevde stor obalans vad det 
gäller gensvar, arbetsbelastning och krav. Undersökningen 
har följts upp på respektive förvaltning. 

Personalredovisning
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Årets resultat 
Ovanåkers kommun redovisar ett underskott för 2011 
på -4 506 Kkr (11 647 Kkr). Föregående års belopp 
redovisas inom parantes. En nedskrivning av 
aktiekapitalet i HelsingeNet AB har gjorts med 2 mnkr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsutveckling 
Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 0,8  
(-9,0) mkr 2011, 0,1 % (-1,3 %) mot föregående år.  
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Personalkostnaderna minskade med 0,2 (-14,9) mkr 
2011, -0,0 % (-3,6 %) jämfört med fjolåret.  
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Balanskravsresultat 
Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 §) ska kommunerna 
ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen 
redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom 
tre år. Förändringen av pensionsskulden p.g.a. 
diskonteringsräntan blev en jämförelsestörande post, 
enligt SKL cirkulär 11:38 så har kommunen möjlighet 
att undanta denna post från balanskravsresultatet med 
2 371 Kkr samt en nedskrivning som avser orealiserade 
förluster i värdepapper har gjorts med 4 240 Kkr. Dessa 
belopp ska inte ingå i balanskravsresultatet för 2011. 
Ovanåkers kommun tar med reavinster i 
balanskravsresultatet. 
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner 
inom det egna kapitalet har gjorts med 2 105 Kkr. 

 
Finansiella mål 
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2011 följande 
finansiella mål (utfall): 

Resultatmål, kommunen -5 mnkr (-4,5) 
Resultatmål, koncernen -1,8 mnkr (1,7) 
Skattesatsen ska vara 21,90 (21,90) 
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och 
generella bidrag ska vara < 101,4 (100,39) 
Soliditet kommunen > 60 % (65,8 %) 
Soliditet koncernen > 40 % (41,8 %) 
Årets investeringar ska finansieras med egna 
medel till 100 %. (inga lån finns). 

Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål. 
 
Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 19 232 Kkr 
(17 020 Kkr) vilket inkluderar pågående investeringar. 
De fem största investeringarna under året (Kkr)  
(budget +/-) 

 Edsbyns Reningsverk, 3 984 (-484) 
 Gator reinvestering, 2 733 (-233) 
 IT-investeringar, 2 487 (pågående) 
 Pistmaskinsgarage, 1 785 (pågående) 
 Celsiusskolans kök, 1 044 (pågående)  

Den fastställda budgeten 2011 uppgick till 37 386 Kkr. 
Skillnaden mellan utfall och budget 15 897 Kkr består 
av pågående investeringar som Celsiusskolans kök ca 
12 mnkr, hissanpassning 1,8 mnkr samt några mindre 
objekt. 

Resultaträkning (Mkr) 
Utfall 2010 2011 +/- % 

Intäkter 129,3 122,0 -7,3 -5,6 

Personal -394,7 -394,6 0,1 -0 

Övriga kostnad -232,7 -241,5 -8,8 3,8 
Avskrivning -23,5 -19,7 3,8 -16,2 
Skatteintäkter 533,2 529,3 -3,9 -0,7 

Resultat 11,6 -4,5 -16,1  

Balanskravresultat (Kkr) 
 2011 2010 

IB 0 -5 997 

Årets balanskravsresultat 2 105 11 647 

Avsatt framtida pensionskostnader -2 105 -3 859 

UB 0 0 

Ekonomisk analys
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Ekonomisk analys 
 

 

 

Kapitalförvaltning 
Förvaltade pensionsmedel gav en avkastning på 1 788 
(1 128) Kkr. Det placerade beloppet var den 31 dec 2011 
45 866 (44 078) Kkr, vilket motsvarar en förräntning på 
2,6 %. Övrig kapitalförvaltning har gett ett överskott på 
2 237 (2 583) Kkr på ett placerat belopp av 44 600 
(89 007) Kkr, vilket motsvarar en förräntning på 5,3 %, 
dock har en nedskrivning gjorts med 4 240 Kkr av 
orealiserade obligationer som också fanns vid ingången 
av året. 
 

 
Lån 
Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 Kkr  
(32 500 Kkr) den 31 december 2011. Under året har det 
amorterats 32 500 Kkr.  
 

Personalskulder 
Personalskulderna uppgick till 31 669 Kkr (33 585 Kkr) 
per 31 december 2011. Semesterskulden inkl ferielön 
och uppehållslön exkl. sociala avgifter m.m. uppgick till 
19 512 Kkr (20 462 Kkr), flextidsskulden exkl. sociala 
avgifter m.m. uppgick till 3 020 Kkr (3 123 Kkr) och 
komptid + timlöneskulden exkl. sociala avgifter m.m. 
uppgick till 495 Kkr (563 Kkr).  
 
Pensioner  
Åtagande - ansvarsförbindelse 
Pension ansvarsförbindelse är den beräknade framtida 
skuld som kommunen har till arbetstagare och 
pensionstagare. Pensionsutbetalningarna och 
kostnaderna för desamma kommer att öka i framtiden. 
Kommunen har därför börjat avsätta medel för att 
dämpa påfrestningen och hantera de framtida 
obalanserna i utbetalningarna. Tanken är att bygga upp 
en buffert och spara medel som ska användas för de 
framtida pensionsutbetalningar som skattekraften inte 
täcker. Det övergripande målet med förvaltningen är 
att matcha pensionsskulden med tillgångsmassan i 
pensionsfonden och samtidigt kunna garantera en viss 
andel av utbetalningarna vid varje givet tillfälle. 
 
 
 

 
De avsatta pensionsbeloppen var vid utgången av 2011 
45 866 Kkr (44 078 Kkr). 
Värdeförändringen(marknadsvärde) från 2010 uppgår 
till ca -1,5 % medan ett sammanslaget index viktat 
utifrån fondens sammansättning under samma period 
har varit ca -0,8 %.  
 
År 2000 beslutade kommunen att hela pensionsrätten / 
individuella delen från och med 1998 ska betalas ut till 
de anställda. Detta innebär att avsättningarna för 
pensioner uppgår till 30 872 Kkr (27 723 Kkr) inklusive 
löneskatt för 2011. Pensionsförpliktelser intjänade före 
1998 ska enligt gällande redovisningsprinciper, 
redovisas som ansvarsförbindelser i balansräkningen. 
Denna förpliktelse uppgår till 319 485 Kkr (279 863 Kkr) 
inklusive löneskatt. De totala pensionsförpliktelserna 
uppgår därmed till 350 357 Kkr (307 586 Kkr). 
 
Framtid 
Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag 
under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga 
utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk 
export och industriproduktion. Men trots den 
försvagning som skett uttrycker idag många 
industriföretag en större optimism om framtiden än 
tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons 
framtid och risken för en akut skuldkris har lättat 
något. Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare 
än under 2010 och 2011.  
Befolkningen minskade med 22 (118) invånare per den 
1 november 2011 jämfört med året innan, vilket innebär 
att kommunens skatteintäkter för 2012 minskar med 0,9 
mkr eller ca 40 900 kr per invånare. Skatteintäkterna 
bestäms av invånarantalet i kommunen den 1 
november året före verksamhetsåret. På längre sikt 
behöver gruppen kvinnor 20 – 35 år av befolkningen 
öka för att antalet invånare i kommunen inte ska 
minska ytterligare. 

Kapitalförvaltning (Mkr) 2011 
Tillgångslag Obligation/ränta Aktier Totalt 
Svenska 43,0 18,8 61,8 

Globala 0 23,2 23,2 

Summa 43,0 42,0 85,0 

% fördelning 51 % 49 % 100 % 

Enligt policy 50 % - 90 % 10 % - 50 %  

Pensioner (Mkr) 
 2011 2010 

Avsättningar pensioner 30,9 27,7 

Ansvarsförbindelser 319,5 279,9 

Summa pensionsförpliktelser 350,4 307,6 

Finansiella placeringar (marknadsvärde) 45,4 46,1 

Finansiella placeringar (bokfört värde) (45,9) (44,1) 

Återlån 305,0 261,5 

Avsatt pensionsreserv 2006, 2010. 8,2 8,2 

Ekonomisk analys
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Resultaträkning

2011 2010 2011 2010

Kkr Not

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter 1 89 470 95 868 187 207 196 920
Verksamhetens kostnader 2 ‐599 057 ‐598 015 ‐664 709 ‐667 975
Avskrivningar 3 ‐19 723 ‐23 500 ‐34 069 ‐37 923
Summa verksamhetens 
nettokostnader ‐529 310 ‐525 647 ‐511 571 ‐508 978

Finansiella poster
Skatteintäkter 4 407 363 401 807 407 363 401 807
Generella bidrag 5 121 901 131 439 121 901 131 439
Finansiella intäkter 6 5 892 5 046 5 942 5 227
Finansiella kostnader 7 ‐10 352 ‐998 ‐20 843 ‐13 813

Skatt ‐1 048 ‐1 038

ÅRETS RESULTAT 8 ‐4 506 11 647 1 744 14 644

Kommunen Koncernen

Noter resultaträkning (Kkr)
2011 2010 2011 2010

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Redovisning enligt driftredovisningen 133 393 140 133
Kommuninterna poster enligt driftredovisningen ‐43 923 ‐44 265
Summa verksamhetens intäkter 89 470 95 868 187 207 196 920

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Redovisning enligt driftredovisningen ‐662 703 ‐665 780
Avskrivningar enligt driftredovisningen 19 723 23 500
Interna poster enligt driftredovisningen 43 923 44 265
Summa verksamhetens kostnader ‐599 057 ‐598 015 ‐664 709 ‐667 975

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar mark och byggnader ‐14 434 ‐14 238 ‐25 213 ‐24 953
Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier ‐5 289 ‐5 133 ‐8 856 ‐8 841
Nedskrivning fastigheter, jmf. störande post ‐4 129 ‐4 129
Summa avskrivningar ‐19 723 ‐23 500 ‐34 069 ‐37 923
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ‐529 310 ‐525 647 ‐511 571 ‐508 978

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Kommunalskatt 397 386 396 240 397 386 396 240
Slutavräkning 2009 299 299
Slutavräkning 2010 1 525 1 525
Preliminär slutavräkning 2011 8 452 5 268 8 452 5 268
SUMMA 407 363 401 807 407 363 401 807

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING
Statsbidrag/skatteutjämning 113 087 118 785 113 087 118 785
Kommunal fastighetsavgift 17 969 17 778 17 969 17 778
Kostnadsutjämning LSS ‐9 155 ‐5 124 ‐9 155 ‐5 124
SUMMA 121 901 131 439 121 901 131 439

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar 3 059 2 646 3 109 2 827
Avkastning avseende förvaltade pensionsmedel 1 788 1 128 1 788 1 128
Övriga finansiella intäkter 1 045 1 272 1 045 1 272
SUMMA 5 892 5 046 5 942 5 227

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader ‐881 ‐519 ‐13 372 ‐13 334
Ränta på nyintjänad pensionsskuld ‐860 ‐479 ‐860 ‐479
Nedskrivning Helsinge Net AB ‐2 000
Nedskrivning placerade medel ‐4 240 ‐4 240
Jämförelsestörande post, förändring av 
diskonteringsräntan enligt RIPS 07 ‐2 371 ‐2 371
SUMMA ‐10 352 ‐998 ‐20 843 ‐13 813

NOT 8 ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen ‐4 506 11 647 1 744 14 644
Nedskrivning placerade medel 4 240
Förändring av diskonteringsräntan 2 371
Avsatt pensionsreserv  ‐2 105 ‐3 859
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT* 0 7 788
*Se balanskravsutredning i den ekonomiska analysen

Kommunen Koncernen
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Noter resultaträkning (Kkr)
2011 2010 2011 2010

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Redovisning enligt driftredovisningen 133 393 140 133
Kommuninterna poster enligt driftredovisningen ‐43 923 ‐44 265
Summa verksamhetens intäkter 89 470 95 868 187 207 196 920

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Redovisning enligt driftredovisningen ‐662 703 ‐665 780
Avskrivningar enligt driftredovisningen 19 723 23 500
Interna poster enligt driftredovisningen 43 923 44 265
Summa verksamhetens kostnader ‐599 057 ‐598 015 ‐664 709 ‐667 975

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar mark och byggnader ‐14 434 ‐14 238 ‐25 213 ‐24 953
Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier ‐5 289 ‐5 133 ‐8 856 ‐8 841
Nedskrivning fastigheter, jmf. störande post ‐4 129 ‐4 129
Summa avskrivningar ‐19 723 ‐23 500 ‐34 069 ‐37 923
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ‐529 310 ‐525 647 ‐511 571 ‐508 978

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Kommunalskatt 397 386 396 240 397 386 396 240
Slutavräkning 2009 299 299
Slutavräkning 2010 1 525 1 525
Preliminär slutavräkning 2011 8 452 5 268 8 452 5 268
SUMMA 407 363 401 807 407 363 401 807

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING
Statsbidrag/skatteutjämning 113 087 118 785 113 087 118 785
Kommunal fastighetsavgift 17 969 17 778 17 969 17 778
Kostnadsutjämning LSS ‐9 155 ‐5 124 ‐9 155 ‐5 124
SUMMA 121 901 131 439 121 901 131 439

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar 3 059 2 646 3 109 2 827
Avkastning avseende förvaltade pensionsmedel 1 788 1 128 1 788 1 128
Övriga finansiella intäkter 1 045 1 272 1 045 1 272
SUMMA 5 892 5 046 5 942 5 227

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader ‐881 ‐519 ‐13 372 ‐13 334
Ränta på nyintjänad pensionsskuld ‐860 ‐479 ‐860 ‐479
Nedskrivning Helsinge Net AB ‐2 000
Nedskrivning placerade medel ‐4 240 ‐4 240
Jämförelsestörande post, förändring av 
diskonteringsräntan enligt RIPS 07 ‐2 371 ‐2 371
SUMMA ‐10 352 ‐998 ‐20 843 ‐13 813

NOT 8 ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen ‐4 506 11 647 1 744 14 644
Nedskrivning placerade medel 4 240
Förändring av diskonteringsräntan 2 371
Avsatt pensionsreserv  ‐2 105 ‐3 859
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT* 0 7 788
*Se balanskravsutredning i den ekonomiska analysen

Kommunen Koncernen
Noter resultaträkning (Kkr)

2011 2010 2011 2010
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Redovisning enligt driftredovisningen 133 393 140 133
Kommuninterna poster enligt driftredovisningen ‐43 923 ‐44 265
Summa verksamhetens intäkter 89 470 95 868 187 207 196 920

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Redovisning enligt driftredovisningen ‐662 703 ‐665 780
Avskrivningar enligt driftredovisningen 19 723 23 500
Interna poster enligt driftredovisningen 43 923 44 265
Summa verksamhetens kostnader ‐599 057 ‐598 015 ‐664 709 ‐667 975

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar mark och byggnader ‐14 434 ‐14 238 ‐25 213 ‐24 953
Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier ‐5 289 ‐5 133 ‐8 856 ‐8 841
Nedskrivning fastigheter, jmf. störande post ‐4 129 ‐4 129
Summa avskrivningar ‐19 723 ‐23 500 ‐34 069 ‐37 923
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ‐529 310 ‐525 647 ‐511 571 ‐508 978

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Kommunalskatt 397 386 396 240 397 386 396 240
Slutavräkning 2009 299 299
Slutavräkning 2010 1 525 1 525
Preliminär slutavräkning 2011 8 452 5 268 8 452 5 268
SUMMA 407 363 401 807 407 363 401 807

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING
Statsbidrag/skatteutjämning 113 087 118 785 113 087 118 785
Kommunal fastighetsavgift 17 969 17 778 17 969 17 778
Kostnadsutjämning LSS ‐9 155 ‐5 124 ‐9 155 ‐5 124
SUMMA 121 901 131 439 121 901 131 439

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar 3 059 2 646 3 109 2 827
Avkastning avseende förvaltade pensionsmedel 1 788 1 128 1 788 1 128
Övriga finansiella intäkter 1 045 1 272 1 045 1 272
SUMMA 5 892 5 046 5 942 5 227

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader ‐881 ‐519 ‐13 372 ‐13 334
Ränta på nyintjänad pensionsskuld ‐860 ‐479 ‐860 ‐479
Nedskrivning Helsinge Net AB ‐2 000
Nedskrivning placerade medel ‐4 240 ‐4 240
Jämförelsestörande post, förändring av 
diskonteringsräntan enligt RIPS 07 ‐2 371 ‐2 371
SUMMA ‐10 352 ‐998 ‐20 843 ‐13 813

NOT 8 ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen ‐4 506 11 647 1 744 14 644
Nedskrivning placerade medel 4 240
Förändring av diskonteringsräntan 2 371
Avsatt pensionsreserv  ‐2 105 ‐3 859
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT* 0 7 788
*Se balanskravsutredning i den ekonomiska analysen
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Balansräkning

Kkr Not 2011 2010 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 9 239 083 235 255 639 570 636 107
Maskiner och inventarier 10 30 963 33 475 48 016 49 323
Pågående investeringar 11 1 533 4 352 1 540 5 027
Finansiella anläggningstillgångar 12 60 909 65 706 9 332 12 136
Summa anläggningstillgångar 332 488 338 789 698 458 702 593

Omsättningstillgångar

Förråd alt. Varulager 0 0 174 130
Fordringar 13 78 084 64 732 57 275 45 871
Kortfristiga placeringar  14 86 226 132 390 86 226 132 390
Kassa och bank 15 9 549 2 886 9 596 7 126
Summa omsättningstillgångar 173 859 200 008 153 271 185 518

SUMMA TILLGÅNGAR 506 347 538 797 851 729 888 111

Eget kapital

Eget kapital 16 333 111 337 617 356 310 354 778

Avsättningar

Avsättningar för pensioner m.m. 17 30 872 27 723 42 558 39 087

Skulder

Långfristiga skulder 18 0 32 500 310 029 342 192
Kortfristiga skulder 19 142 363 140 957 142 832 152 053
Summa avsättningar och skulder 173 236 201 180 495 419 533 332

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL  506 347 538 797 851 729 888 111

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 20 5 354 5 354
Ansvarsförbindelse pensioner 21 319 485 279 863 319 485 279 863
Borgensåtaganden 22 316 062 315 809 316 382 316 144

Koncernen

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Kommunen
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Noter balansräkning (Kkr)
2011 2010 2011 2010

NOT 9 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Anskaffningsvärde vid årets ingång 486 636 471 841 1 097 891 1 072 852

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång ‐251 381 ‐233 013 ‐461 784 ‐426 098
Ingående bokfört värde 235 255 238 828 636 107 646 754

Årets investeringar 19 037 14 794 29 511 18 436
Årets avyttringar ‐775 0 ‐835 0
Årets nedskrivningar 0 ‐4 129 ‐4 129
Årets avskrivningar ‐14 434 ‐14 238 ‐25 213 ‐24 954
Utgående bokfört värde 239 083 235 255 639 570 636 107
varav
Markreserv 22 156 22 111 22 561 22 516
Verksamhetsfastigheter 99 455 102 764 99 455 102 764
Fastigheter för affärsverksamhet 60 639 54 886 410 949 405 175
Publika fastigheter 46 841 43 933 46 841 43 933
Fastigheter för annan verksamhet 7 334 8 864 7 334 8 864
Övriga fastigheter 983 1 022 50 755 51 180
Exploateringsfastigheter 1 675 1 675 1 675 1 675

NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde vid årets ingång 110 346 105 068 144 371 142 375
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång ‐76 871 ‐72 239 ‐95 048 ‐94 571
Ingående bokfört värde 33 475 32 829 49 323 47 804

Årets investeringar 3 015 5 798 8 636 10 398
Årets avyttringar ‐238 ‐19 ‐1 087 ‐39
Årets avskrivningar ‐5 289 ‐5 133 ‐8 856 ‐8 840
Utgående bokfört värde 30 963 33 475 48 016 49 323
varav
Maskiner 3 283 3 882 8 626 9 966
Inventarier 20 410 21 590 24 969 22 737
Bilar och andra transportmedel 3 844 4 597 6 486 6 197
Konst 1 764 1 733 1 773 1 742
Övriga maskiner och inventarier 1 662 1 673 6 162 8 681

NOT 11 PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Anskaffningsvärde vid årets ingång 4 352 7 925 5 027 7 925
Ingående bokfört värde 4 352 7 925 5 027 7 925

Årets nettoförändring ‐2 819 ‐3 573 ‐3 487 ‐2 898
Utgående bokfört värde 1 533 4 352 1 540 5 027

Kommunen Koncernen

Noter balansräkning (Kkr)
2011 2010 2011 2010
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Anskaffningsvärde vid årets ingång 4 352 7 925 5 027 7 925
Ingående bokfört värde 4 352 7 925 5 027 7 925

Årets nettoförändring ‐2 819 ‐3 573 ‐3 487 ‐2 898
Utgående bokfört värde 1 533 4 352 1 540 5 027

Kommunen Koncernen
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Noter forts. 2011 2010 2011 2010
NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier
OKAB (ägarandel 100%) 5 000 5 000
OKAB (aktieägartillskott) 15 000 15 000
Alfta‐Edsbyns Fastighets AB (ägarandel 100%) 31 000 31 000
Helsinge Net Ovanåker AB (ägarandel 100%) 50
Helsinge Net AB (ägarandel 50%) 2 500 2 500
Helsinge Net AB nedskrivet belopp ‐2 000
Helsinge Vatten AB (ägarandel 40%) 160 160

BORAB (ägarandel 33%) 200 200
DELSUMMA 51 910 53 860

X‐trafik (ägarandel 2,4%) 244 244 244 244
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (ägarandel 4,3%) 2 000 2 000 2 000 2 000
Edsbyn Arena AB (antal aktier 20 st) 10 10 13 10
Kommentus AB (antal aktier 23 st) 2 2 2 2
IT‐Hälsingland AB (ägarandel 25%) 25 25
Norrsken AB (ägarandel 1%) 16 30
Kommuninvest (12 623 andelar) 743 653 743 653
Kommuninvest, förlagslån 2 700 2 700 2 700 2 700
Fleruppgiftskommunalförbund 464 464 464 464
Gävleborgs kreditgivarförening (20 andelar) 100 100 100 100
Långfristiga fordringar 2 736 5 673 2 430 5 368
Innestående återbäring hos HBV 595 540
SUMMA 60 909 65 706 9 332 12 136

NOT 13 FORDRINGAR
Kundfordringar 6 882 6 555 10 230 12 435
Fordran Vägverket 2 571 0 2 571
Diverse kortfristiga fordringar 50 63 752 64
Statsbidragsfordringar 481 743 481 743
Avräkning skattekonto och mervärdesskatt 5 377 4 452 8 275 6 728
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 32 816 23 279 34 966 25 901

DELSUMMA 48 177 35 092 57 275 45 871

Fordran koncernbolag 29 907 29 640
SUMMA 78 084 64 732

NOT 14 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Förvaltade pensionsmedel 45 866 43 382 45 866 43 382
Finansiella instrument, placeringar koncernen 44 600 89 007 44 600 89 007
Nedskrivning kortfristiga placeringar ‐4 240 0 ‐4 240 0

SUMMA 86 226 132 390 86 226 132 390

NOT 15 KASSA OCH BANK
Koncernkonto 6 350 ‐7 339
Bank och plusgiro 7 026 6 397 3 927
Depåkonto Telge Kraft AB och Nordpool 3 199 3 199 3 199 3 199
SUMMA 9 549 2 886 9 596 7 126
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Noter forts. 2011 2010 2011 2010
NOT 16 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital enligt balansräkningen 337 617 325 970 354 778 340 133
Justering ombildning till Helsinge Net Ovanåker AB ‐212
Periodens resultat (110101‐111231) ‐4 506 11 647 1 744 14 644
SUMMA 333 111 337 617 356 310 354 778

Varav VA kollektivets andel av eget kapital ‐442 ‐259
Varav öronmärkning för framtida pensionskostnader
Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat  8 220
Avsatt pensionsreserv 2011 2 105
Återstående avsättning pensionsreserv i balanskravsresultat  10 325

NOT 17 AVSÄTTNINGAR
Ingående avsättning pensioner 27 723 29 736 29 931 31 840
Nya förpliktelser under året 6 371 1 630 6 483 1 734
Varav
Nyintjänad pension 1 201 998 1 201 998
Ränte‐ och basbeloppsuppräkningar 2 799 632 2 911 736

Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsräntan) 2 371 2 371
Årets utbetalningar ‐3 222 ‐3 643 ‐3 222 ‐3 643
SUMMA AVSÄTTNINGAR PENSIONER 30 872 27 723 33 192 29 931

Avsättning för uppskjuten skatt 2 214 1 914
Återställningskostnader, deponi (BORAB) 7 152 7 243
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 9 366 9 157

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut (AEFAB) 310 029 309 692
Kommuninvest 0 32 500 0 32 500
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 32 500 310 029 342 192

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 15 562 22 762 26 788 29 578
Mervärdesskatt 694 531 2 057 2 025
Källskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatt 12 269 12 437 12 758 13 914
Bank och plusgiro (utnyttjat belopp netto) 10 116 10 116
Skuld koncernbolag 36 258 22 301
Övriga kortfristiga skulder 439 538 1 993 1 734
Upplupna löner 3 515 3 686 3 580 3 742
Upplupna semesterlöner 19 512 20 462 21 297 22 223
Upplupna sociala avgifter 8 642 9 437 9 315 10 007
Upplupen pensionskostnad individuell del 12 774 14 617 12 774 14 617
Upplupen löneskatt individuell del 3 099 3 546 3 099 3 546
Förutbetalda skatteintäkter 0 13 810 0 13 810
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 19 483 16 830 39 055 36 857
SUMMA 142 363 140 957 142 832 152 053
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Noter forts. 2011 2010 2011 2010
NOT 20 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar (AEFAB) 5 189 5 189
Bankgaranti (BORAB) 165 165
SUMMA 5 354 5 354

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER
Ingående ansvarsförbindelse 279 863 287 010 279 863 287 010
Ränte‐ och basbeloppsuppräkning 43 575 3 685 43 575 3 685
Övrig post 10 189 ‐2 533 10 189 ‐2 533
Årets utbetalningar ‐14 142 ‐8 299 ‐14 142 ‐8 299
Utgående ansvarsförbindelse 319 485 279 863 319 485 279 863
Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat  8 220
Avsatt pensionsreserv 2011 2 105
Återstående avsättning pensionsreserv i balanskravsresultat  10 325

NOT 22 BORGENSÅTAGANDEN
Borgensåtagande Alfta‐Edsbyns Fastighets AB, aktuell skuld*    310 029     309 692   310 029     309 692
Borgensåtagande  pensionsskuld Alfta‐Edsbyns Fastighets AB 2 320 2 208 2 320 2 208
Borgensåtagande Egna hem, 31 st lån (2010: 37 st lån)  797 993 797 993
Borgensåtagande Alfta Tennisklubb 2 000 2 000 2 000 2 000
Borgensåtagande Region Gävleborg 916 916 916 916
Borgensåtagande Fastigo 320 335
SUMMA 316 062 315 809 316 382 316 144

* Ovanåkers kommun beslutade 2006‐12‐18, Kf § 92, att ställa borgen för Alfta‐Edsbyns Fastighets AB 
upp till lånebeloppet 365 000 tkr. Jämte därpå löpande kostnader och ränta.

Ovanåkers kommun har i december 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner  
som per 2011‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ovanåkers kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2011‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 224 781 497 tkr och totala tillgångar till 223 342 744 tkr. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 435 735 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
432 933 tkr.

Kassaflödesanalys 

Kkr Not 2011 2010 2011 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet 23 17 727 32 703 39 226 57 587

Kassaflöde, förändringar i rörelsekapitalet
Förändring förråd 0 0 ‐44 53
Förändring kortfristiga fordringar ‐13 085 ‐7 141 ‐11 404 ‐5 964
Förändringar kortfristiga skulder 1 407 ‐8 672 ‐9 221 ‐12 620
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 048 16 890 18 557 39 056

INVESTERINGSVERKSAMHET
Nettoinvesteringar ‐19 233 ‐17 020 ‐34 660 ‐25 936
Försäljning av anläggningstillgångar 1 655 450 1 768 463
Investering i finansiella tillgångar 1 860 0 ‐79 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐15 718 ‐16 570 ‐32 971 ‐25 473

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring långfristiga skulder ‐32 500 ‐1 500 ‐32 163 ‐9 880
Förändring långfristiga fordringar 2 670 ‐1 976 2 883 ‐2 698
Kassaflöde finansieringsverksamheten ‐29 830 ‐3 476 ‐29 280 ‐12 578

PERIODENS KASSAFLÖDE ‐39 500 ‐3 156 ‐43 694 1 005
Likvida medel och kortfristiga placeringar IB 135 275 138 431 139 516 138 511

LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA 
PLACERINGAR UB 95 775 135 275 95 822 139 516

Noter Kassaflödesanalys

Kkr 2011 2010 2011 2010

NOT 23 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITALET
Periodens resultat ‐4 506 11 647 1 744 14 644
Avskrivningar och nedskrivningar 19 723 23 500 34 069 37 923
Förändringar avsättningar 3 149 ‐2 013 3 470 5 444
Justering ej likviditetspåverkande poster ‐639 ‐431 ‐57 ‐424

SUMMA 17 727 32 703 39 226 57 587

Kommunen Koncernen
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Kassaflödesanalys 
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Nettoinvesteringar ‐19 233 ‐17 020 ‐34 660 ‐25 936
Försäljning av anläggningstillgångar 1 655 450 1 768 463
Investering i finansiella tillgångar 1 860 0 ‐79 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐15 718 ‐16 570 ‐32 971 ‐25 473

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring långfristiga skulder ‐32 500 ‐1 500 ‐32 163 ‐9 880
Förändring långfristiga fordringar 2 670 ‐1 976 2 883 ‐2 698
Kassaflöde finansieringsverksamheten ‐29 830 ‐3 476 ‐29 280 ‐12 578

PERIODENS KASSAFLÖDE ‐39 500 ‐3 156 ‐43 694 1 005
Likvida medel och kortfristiga placeringar IB 135 275 138 431 139 516 138 511

LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA 
PLACERINGAR UB 95 775 135 275 95 822 139 516

Noter Kassaflödesanalys

Kkr 2011 2010 2011 2010

NOT 23 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITALET
Periodens resultat ‐4 506 11 647 1 744 14 644
Avskrivningar och nedskrivningar 19 723 23 500 34 069 37 923
Förändringar avsättningar 3 149 ‐2 013 3 470 5 444
Justering ej likviditetspåverkande poster ‐639 ‐431 ‐57 ‐424

SUMMA 17 727 32 703 39 226 57 587

Kommunen Koncernen
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Ekonomiska nyckeltal ‐ fem år i sammandrag
Kkr 2011 2010 2009 2008 2007

Antal invånare 31/12 11 404 11 440 11 530 11 647 11 795
Skattesats, % 21,90% 21,90% 21,90% 21,90% 21,90%
Kommunalskatt 407 363 401 807 400 565 396 917 379 932
Verksamheternas nettokostnader 529 310 525 647 528 871 538 630 506 197
Verksamheternas nettokostnader / invånare 46 46 46 46 43
Nettokostnaderna / skatteintäkter, generella bidrag och  
utjämning, % 100,01% 98,57% 102,12% 103,33% 100,95%
Finansnetto = finansiella intäkter ‐ finansiella kostnader ‐4 460 4 048 4 139 1 430 3 840
Eget kapital 333 111 337 617 325 970 332 799 348 740
Eget kapital / invånare 29 30 28 29 30
Totala skulder 173 236 201 180 213 365 172 458 190 945
Låneskuld = långfristiga skulder 0 32 500 34 000 55 500 57 000
Låneskuld / invånare 0 3 3 5 5
Totala tillgångar 506 347 538 797 539 335 505 257 539 685
Soliditet, eget kapital /totalt kapital, % 65,79% 62,66% 60,44% 65,87% 64,62%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser = 
eget kapital ‐ pensionsförpliktelser / totalt kapital, % 2,69% 10,72% 7,22% 9,83% 12,67%
Nettoinvestering 19 233 17 020 29 677 19 436 16 432

Ekonomiska nyckeltal ‐ fem år i sammandrag
Kkr 2011 2010 2009 2008 2007
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Verksamheternas nettokostnader / invånare 46 46 46 46 43
Nettokostnaderna / skatteintäkter, generella bidrag och  
utjämning, % 100,01% 98,57% 102,12% 103,33% 100,95%
Finansnetto = finansiella intäkter ‐ finansiella kostnader ‐4 460 4 048 4 139 1 430 3 840
Eget kapital 333 111 337 617 325 970 332 799 348 740
Eget kapital / invånare 29 30 28 29 30
Totala skulder 173 236 201 180 213 365 172 458 190 945
Låneskuld = långfristiga skulder 0 32 500 34 000 55 500 57 000
Låneskuld / invånare 0 3 3 5 5
Totala tillgångar 506 347 538 797 539 335 505 257 539 685
Soliditet, eget kapital /totalt kapital, % 65,79% 62,66% 60,44% 65,87% 64,62%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser = 
eget kapital ‐ pensionsförpliktelser / totalt kapital, % 2,69% 10,72% 7,22% 9,83% 12,67%
Nettoinvestering 19 233 17 020 29 677 19 436 16 432
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Driftredovisning 2011 (Kkr)
Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Avvikelse

DRIFT
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 1 024 1 170 0 1 170 114% -146
Kommunstyrelsen 59 145 103 005 -44 289 58 717 99% 428
VA 0 19 090 -18 907 183 -183
Miljö- och byggnämnden 3 464 4 710 -1 301 3 409 98% 55
Tekniska nämnden 44 967 51 051 -5 593 45 458 101% -491
Barn och skolnämnden 147 319 159 326 -11 467 147 859 100% -540
Gymnasie och utbildningsnämnden 63 117 67 563 -8 113 59 450 94% 3 667
Socialnämnden 213 074 233 120 -21 016 212 104 100% 970
Anpassningsbehov -9 517 -9 517
Summa drift nämnder 522 593 639 035 -110 686 528 349 101% -5 756

PROJEKT
Summa projekt (internt-/blandfinansierade) 150 11 405 -11 312 93 62% 57

GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER
Växtkraft (kvarvarande medel) 688 0 0 0 0% 688
Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) 500 0 0 0 0% 500
Underhållsåtgärder 10 0 0 0 0% 10
Kostnadsökningar (kvarvarande medel) 2 263 0 0 0 0% 2 263
Pensionskostnader 14 713 12 242 0 12 242 83% 2 471
Kapitalkostnader -32 215 -19 723 -11 396 -31 119 103% -1 096
Befarad kundförlust 0 21 0 21 -21
Summa gemensamma kostnader/intäkter -14 041 -7 460 -11 396 -18 855 134% 4 814

Avskrivningar 20 367 19 723 0 19 723 107% -1 356

KOMMUNENS NETTOKOSTNADER 529 069 662 703 -133 393 529 310 100% -241

SKATTER & GENERELLA BIDRAG
Skatteintäkter -397 567 0 -397 386 -397 386 100% -181
Generella bidrag -2 554 0 0 0 0% -2 554
Inkomstutjämning -102 161 0 -101 005 -101 005 99% -1 156
Kommunal fastighetsavgift -18 037 0 -17 969 -17 969 100% -68
Kostnadsutjämning 985 0 1 429 1 429 145% -444
Regleringsavgift/bidrag -11 616 0 -11 704 -11 704 101% 88
Strukturbidrag -1 810 0 -1 807 -1 807 100% -03
Kostnadsutjämning LSS 9 643 0 9 155 9 155 95% 488
Slutavräkning 2010,korrigering -1 672 0 -1 664 -1 664 100% -08
Preliminär slutavräkning 2011 0 0 -8 313 -8 313 8 313
Summa skatter och generella bidrag -524 789 0 -529 264 -529 264 101% 4 475

FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter -4 400 0 -5 892 -5 892 134% 1 492
Summa finansiella intäkter -4 400 0 -5 892 -5 892 134% 1 492

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader 500 881 0 881 176% -381
Finansiell kostnad pensionsskuld 600 860 0 860 143% -260
Nedskrivning placerade medel 0 4 240 0 4 240 -4 240
Förändring pensionskuld 0 2 371 0 2 371 -2 371
Nedskrivning HelsingeNet AB 0 2 000 0 2 000 -2 000
Summa finansiella kostnader 1 100 10 352 0 10 352 759% -9 252

KOMMUNENS NETTOINTÄKTER 528 089 10 352 -535 156 524 804 100% -3 285

SUMMA DRIFTREDOVISNING -980 673 054 -668 549 -4 506 -3 526
*Budgeten är förändrad från budgetbeslut med anledning av tilläggsanslag för fortsatt drift av Voxnabruk skola (kf§ 50) som tillförts  

barn och skolnämnden, interna omföringar är gjorda men dessa påverkar inte budgeterat resultat
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Investeringsredovisning 2011 (Kkr)

Budget 2011* Utfall 2011
Budget 

2008-2011
Utfall 

2008-2011 Avvikelse

AVSLUTADE INVESTERINGAR 2011
Kommunstyrelsen
Bredbandsutbygg.Lillbo 0 -96 195 120 75
Bredbandsutbygg. Roteberg 0 -303 195 504 -309
Förskoleetabl. Roteberg   550 839 550 839 -289
Anpass.förskola Viksjöf.   100 122 100 122 -22
Parkering roteberg skola  150 172 150 172 -22
Gyllengården kök   0 -343 6 800 343 6 457
Konstinköp 2011 35 31 35 31 4
Utvecklingsinsatser 1 000 0 1 000 0 1 000
Tekniska nämnden
IT-investeringar för ökad säkerhet 450 450 450 450 0
Omklädningsrum Forsparken orientering 214 568 750 1 104 -354
Gator reinvestering 2 500 2 733 2 500 2 733 -233
Spelmansvägen, åtgärder i samband med 
industriutbyggnad 700 830 700 830 -130
Stora Hälsingegårdars väg (rastplats Vängsbo) 750 767 750 767 -17
Gång och cykelväg Sunnangränd till c.Alfta 425 408 425 408 17
Väg vägport Ön  0 496 0 496 -496
Barn och skolnämnden
Datorer BUF 2011 420 305 420 305 115
Ökad förtätning elevdatorer 945 1 029 945 1 029 -84
Bildproj mm. Teknisk utrustning BUF 270 233 270 233 37
Personaldatorer utbildning BUF 160 228 160 228 -68
Socialnämnden
Datorer SOC 2011 120 103 120 103 17
Trygghetslarm 2011 209 207 209 207 2
Vatten och avlopp
Radiokommunikation 100 102 -2
Vattenverk 67 07 60
Spillvattenrening 67 64 3
Avloppspumpstationer 66 27 39
Raskens p4 pumpar/frek.st 40 113 -73
Edsbyns RV förråd/garage 2 400 2 523 -123
V-led.rundmatn. Roteberg 100 224 -124
Fallrisgatan 50 01 49
Reinvest.V-led.Viksjöfors 400 451 -51
Ombyggnation Edsbyns RV 1 100 1 461 -361
Centrala Edsbyn 400 397 3
Reinvestering Voxnabruk 210 223 -13
Barnängen 600 695 -95
Sanering Galvledning 200 215 -15
AVSLUTADE INVESTERINGAR 2011 14 798 15 284 16 724 11 024 4 995

PÅGÅENDE INVESTERINGAR 08-
Kommunstyrelsen
Diariesystem/ärendehanteringssystem 390 134 390 134 256
Avveck.förskola Sörgården   200 102 200 102 98
Celsiusskolans kök 13 000 1 044 13 000 1 044 11 956
Fritidsgård Alfta   695 0 695 0 695
Hissanpassningar 1 800 14 1 800 14 1 786
PA-system 100 0 2 700 1 891 809
Ventilations- och värmeåtgärder samlingskonto 
(AEFAB) 1 000 0 1 000 0 1 000
Ventilation Alfta HC  0 12 0 12 -12
Ventilation Gyllengården   0 193 0 193 -193
Ventilation Runemo   0 85 0 85 -85
Ventilation Knåda   0 18 0 18 -18
Tekniska nämnden
Datorer IT 2011 460 80 460 80 380
Alfta sim o sport återinv 0 78 0 78 -78
Parkering Svenska Fönster  300 179 300 179 121
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Budget 2011* Utfall 2011
Budget 

2008-2011
Utfall 

2008-2011 Avvikelse
Gårdtjänsberget pistmaskinsgarage, tekn.bygg 650 1 785 650 1 785 -1 135
Omklädningsrum ishallen 50 40 50 40 10
Trafiklösning Norra Torget i samarbete med 
Vägverket 763 -95 1 000 142 858
Markförsörjning 300 97 300 97 203
Edsbyn sydöstra industriområde 1 185 44 2 900 1 759 1 141
Flexibel bostadsmarknad 295 0 1 000 705 295
Barn- och skolnämnden
Ljuddämpande åtgärder BUF 2011 100 0 100 0 100
Socialnämnden
Bildproj mm. SOC 100 59 100 59 41
Vatten och avlopp
Reningsverk Homna 400 81 319
Reningsverk Långhed 450 0 450
Reinvestering Ryggesbo 350 0 350
PÅGÅENDE INVESTERINGAR 08- 22 588 3 947 26 645 8 417 19 347

TOTALT INVESTERINGAR 37 386 19 232 43 369 19 441 24 341

* Budget 2011 består av:

Beslutad investeringsbudget för 2011

Kvarvarande budgetmedel från tidigare år ej avslutade investeringar

Förändringar av budgetmedel under 2011
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Kommunens målarbete 
 

Kommunens målarbete 
 

Sedan 2006 tillämpas principerna om målstyrning genom balanserade styrkort i Ovanåkers kommun. Dessa styrkort anger 
riktningen för hur den kommunala verksamheten ska bedrivas. Med en ambition att stärka samordning och helhetssyn arbetar 
kommunen med att ständigt utveckla stödet för planering och uppföljning. En gemensam styrmodell ger dessa förutsättningar.
   

 

Målstyrning med balanserat styrkort  
Målstyrningen sker enligt modellen balanserade 
styrkort där inriktningsmålen är indelade i fem olika 
perspektiv (medborgare/kund, verksamhet & 
utveckling, medarbetare, ekonomi samt miljö).  
 
Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning 
är en medveten samordning och inriktning av 
verksamhetens delar 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.  
 
Ovanåkers vision: 
”Ovanåkers kommun ska vara attraktiv för boende och 
företagande. Kommunen ska präglas av förnyelse, 
kultur och tradition. Människan ska ha arbete samt 
känna social och ekonomisk trygghet.” 
 
Styrkort på alla nivåer 
Kommunfullmäktige respektive nämnderna har antagit 
styrkort för perioden 2010-2012. Kommunfullmäktige 
har fastställt ett koncernövergripande styrkort som är 
vägledande för respektive nämnds styrkort. 
 
Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i 
olika perspektiv och blir utgångspunkter för fram-
gångsfaktorerna och effektmålen.  
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;  
 

-  målet uppfyllt  
-  målet delvis uppfyllt  
-  målet ej uppfyllt  

 
Sammanställd måluppfyllelse 
En sammanställning görs av måluppfyllelsen genom att 
färgmarkeringar vägs samman till ett trafikljus per 
perspektiv för respektive nämnd. Denna 
sammanställning ger en grafisk bild av måluppfyllelsen 
per perspektiv för hela kommunen. På följande sida 
visas redovisningen av sammanställningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategisk plan 
Den strategiska planen för Ovanåkers kommun 
beskriver ett antal prioriterade områden av 
betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. 
Den ska även knyta samman och effektivisera 
utvecklingsarbetet i kommunen. 
 
Den strategiska planen förtydligar visionen och 
är länken mellan vision och målstyrning. Den 
visar vilka frågor som är viktiga för kommunen 
lokalt och regionalt. Den strategiska planen är en 
utveckling av styrmodellen som ska synliggöras i 
det koncernövergripande styrkortet under 
kommande år. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ekonomi 

 
Medarbetare 

Medborgare/ 
Kund 

 
Verksamhet & 

Utveckling 

 
Miljö 

 
 

Vision 
& 

Strategisk 
plan 

Kommunens målarbete
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Koncernövergripande styrkort 
 

Koncernövergripande styrkort 2010-2012  
 
Vision attraktivt Ovanåker  
”Ovanåkers kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. Kommunen ska präglas av förnyelse, kultur och 
tradition. Människor ska ha arbete samt känna social och ekonomisk trygghet.” 

 
Ledord: Vi vill bli fler! 
 

Inriktnings mål i 
olika perspektiv 

Framgångs 
faktorer 

Effektmål 

 
Medborgare/Kund 
Ovanåker ska vara en trygg 
och positiv kommun att bo 
och vistas i. Medborgarna 
ska känna delaktighet i 
kommunens utveckling. 
 

En framgångsrik turism!  
 

 
Ge förutsättningar till ökad tillväxt 
och inflyttning. 
 

 
God kommunal service! 

 
Ska genomsyras i all verksamhet till 
invånare i alla åldrar. 

 
Verksamhet & 
Utveckling 
Ovanåkers kommun ska vara en 
flexibel organisation som förnyar 
sig efter samhällets utveckling 
och individens behov. 
 

 
Attraktiva och bra bostäder! 

 
Ge förutsättningar för god miljö och 
rik fritid. 

 
Ökad valfrihet av kommunal service! 

 
Ge förutsättningar för god 
livskvalitet. 

 
Ett attraktivt företagsklimat!  
 

 
Företagen ska kunna utvecklas och 
nya näringar uppmuntras. 

 
Medarbetare 
Ovanåkers kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
 

 
God personalomsorg! 

 
Ge förutsättningar för personalen 
att utvecklas och vilja ta ansvar för 
en bra verksamhet.  

 
Ekonomi 
Ovanåkers kommun ska ha en 
ekonomi som är uthållig och i 
balans.  
 

 
Resurshållning! 

 
Skapa en medvetenhet av 
hushållning kring beslut av 
ekonomisk karaktär. 

 
Miljö 
Ovanåkers kommun ska 
genomsyras av en medvetenhet 
kring värdet av vars och ens 
bidrag till en uthållig hushållning 
av miljön samt värdet av de 
nationella miljömålen. 
 

 
Resurshållning! 

 
Ge förutsättningar för åtgärder till 
minskad klimatpåverkan för alla 
invånare och företag i kommunen. 

 

Koncernövergripande styrkort
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Måluppfyllelse sammanställning 
 

Måluppfyllelse - sammanställning 
 
Figurerna visar måluppfyllelsen per perspektiv för respektive nämnd inom Ovanåkers kommun. Varje tårtbit är det sammanvägda 
resultatet från respektive nämnds styrkort. För kommunen som helhet är måluppfyllelsen hög inom perspektivet medborgare/kund 
följt av perspektivet verksamhet & utveckling samt medarbetare. Inom områdena ekonomi och miljö når kommunen inte ända fram i 
sitt målarbete utan kräver fortsatt arbete.  
 
   

 

MBN

TN

BOS/
GUN

KSSOC

Medborgare/Kund

MBN

TN

BOS/
GUN

KSSOC

Verksamhet & Utveckling

MBN

TN

BOS/
GUN

KSSOC

Medarbetare

MBN

TN

BOS/
GUN

KSSOC

Ekonomi

MBN

TN

BOS/
GUN

KSSOC

Miljö
KS – Kommunstyrelsen inkl. tekniska kontoret 
MBN – Miljö- och byggnämnden 
TN – Tekniska nämnden 
BOS – Barn- och skolnämnden 
GUN – Gymnasie- och utbildningsnämnden 
SOC – Socialnämnden  
 
Grönt – målet uppfyllt 
Gult – målet delvis uppfyllt 
Rött – målet inte uppfyllt 

Måluppfyllelse sammanställning

  

Politiska organ 

 

Politiska organ 
 

De politiska organen i kommunen består av kommunfullmäktige, revision och valnämnd. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ. Revisionens arbete består av att granska kommunens verksamhet utifrån kommunallagen samt 
kommunfullmäktiges antagna revisionsreglemente. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.  
 

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Kommunfullmäktige 452 0 452 288

Revison 718 0 718 724
Valnämnd 0 0 0 12

Totalt 1 170 0 1 170 1 024

Underskott -146

 

Kommunfullmäktige  
Ordförande: Tony Smith (S) 
 
Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige har 41 
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. 
 
Revisionen 
Ordförande: Nils Erik Falk (C) 
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.  
 
Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig 
i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna 
samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra 
bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger 
kommunallagen att all verksamhet ska granskas 
årligen. 

 

Valnämnden 
Ordförande: Åke Jonsson (S) 
 
Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för 
genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige, val till europaparlament,  
samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska 
genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för: 
o all röstning inom kommunen 
o att vallokaler finns 
o att valmaterial finns 
o hantering av förtidsröster 
o den preliminära rösträkningen 
o den s.k. onsdagsräkningen 
o att föreslå ändringar i valdistrikt till 

kommunfullmäktige. 
 
Valnämnden har nio ledamöter och lika många 
ersättare.  
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Politiska organ

  

Politiska organ 

 

Politiska organ 
 

De politiska organen i kommunen består av kommunfullmäktige, revision och valnämnd. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ. Revisionens arbete består av att granska kommunens verksamhet utifrån kommunallagen samt 
kommunfullmäktiges antagna revisionsreglemente. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet.  
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Kommunfullmäktige  
Ordförande: Tony Smith (S) 
 
Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige har 41 
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. 
 
Revisionen 
Ordförande: Nils Erik Falk (C) 
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.  
 
Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig 
i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna 
samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra 
bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger 
kommunallagen att all verksamhet ska granskas 
årligen. 

 

Valnämnden 
Ordförande: Åke Jonsson (S) 
 
Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för 
genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige, val till europaparlament,  
samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska 
genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för: 
o all röstning inom kommunen 
o att vallokaler finns 
o att valmaterial finns 
o hantering av förtidsröster 
o den preliminära rösträkningen 
o den s.k. onsdagsräkningen 
o att föreslå ändringar i valdistrikt till 

kommunfullmäktige. 
 
Valnämnden har nio ledamöter och lika många 
ersättare.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  
 
Ordförande: Yoomi Renström (S) 
Förvaltningschef: Christer Engström 
Antal tillsvidareanställda: 79

Kommunstyrelsen uppvisar ekonomiskt ett mindre överskott. Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena 
medborgare/kund, verksamhet/utveckling och medarbetare. Inom områdena ekonomi och miljö så finns utvecklingsmöjligheter. 
Här är det främst kopplingen mellan mål och ekonomi samt behov av att följa fler nyckeltal inom verksamhetskritiska områden 
som kan utvecklas.  

 
Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Kommunstyrelsen 11 756 -821 10 935 9 615

Kommunchef 1 411 0 1 411 1 449
Personalavd. 6 221 -524 5 697 6 264
Ekonomiavd. 6 290 -322 5 968 6 205
Räddningstjänst 9 211 0 9 211 9 221
Fastigheter 32 085 -31 752 333 1 653

Service- och 
informationsavd. 4 045 -162 3 883 3 993

Kulturavdelningen 12 008 -933 11 076 11 091
Kostavdelningen 19 977 -9 775 10 202 9 654

Totalt 103 005 -44 289 58 717 59 145

Överskott 428

 
Driftprojekt 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Föräldrastöds- 1 195 -1 195 0 0

projektet
Barnlitteratur 81 -81 0 0

Totalt 1 276 -1 276 0 0

Överskott 0  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna 
planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter och ansvarar för samordningen inom den 
kommunala koncernen. 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att 
leda och samordna utvecklingen av den kommunala 
demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i 
kommunen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ska stödja 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 
ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även 
ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar 
god service och bidra till att det koncernövergripande 
styrkortet uppfylls. 
 

Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom 
och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och 
förvaltningarnas behov. 
 
Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens 
administrativa rutiner. 
 
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. 
 
Viktiga händelser 
Ovanåkers kommun har under 2011 undertecknat 
CEMR- (Council of European Municipalities and 
Regions) deklarationen. Det innebär att vi offentligt 
tagit ställning till principen att jämställdhet ska råda 
mellan män och kvinnor och att inom våra 
verksamhetsområden genomföra våra åtaganden enligt 
deklarationen. 
 
Inför 2012 bildades en ny kollektivtrafikmyndighet. Det 
är Landstinget Gävleborg som nu har ansvaret för 
kollektivtrafiken. Begreppet lokal kollektivtrafik har 
bortfallit och det innebär att all kollektivtrafik därmed 
är regional. Inför 2013 kommer ett nytt 
trafikförsörjningsprogram att tas fram.   
 
Ombyggnationen av köket på Sunnangården har 
färdigställts under september. Det innebär att det första 
steget är klart avseende tillagningskökens struktur. 
Framåt så kommer all mat riktad till äldre inom 
kommunen att tillagas och distribueras därifrån.   
 
Under hösten har planeringen av etapp 2 avseende 
köksstrukturen, ombyggnaden av köket på 
Celsiusskolan, pågått. Ombyggnationen startade 
januari 2012. 
 
En reklamfilm för webb och biograf har producerats i 
syfte att marknadsföra kulturarrangemangen i 
kommunen. Exempel på genomförda arrangemang 
utgörs av hårdrockshelgen Metalbyn och konserter med 
Stefan Sundström och Anders Linder. 
Ett nytt och omarbetat 3-årigt samverkansavtal mellan 
Söderhamn, Bollnäs och Ovanåkers musik- och 
kulturskolor har tecknats.  Ovanåkers kommun har 
huvudmannaskapet för samverkan under 2012.  

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 

 
Biblioteken har minskat sina öppettider men glädjande 
nog har de ökat sina siffror både vad det gäller 
besökare och utlåning. Bibliotekens service har även 
utökats till att omfatta biljettförsäljning till olika 
kulturarrangemang samtidigt som en webbaserad 
evenemangskalender införts.  
 
År 2011 har en ny personalpolicy och handbok för 
chefer  tagits fram. En medarbetarundersökning och en 
kartläggning av chefernas arbetsmiljö har genomförts 
med generellt goda resultat.  
 
Ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs, Söderhamn, 
Hudiksvall, Gävle och Ovanåkers kommuner avseende 
framtida ledare har genomförts med en avslutning 
under februari 2012. Två deltagare kommer från 
Ovanåkers kommun.. 
 
Löneadministration har under året påbörjats för det 
nybildade bolaget Helsinge Net Ovanåker AB. Det 
innebär att kommunen administrerar lön åt två bolag 
utan att tillföra några ytterligare resurser.  
 
Under 2011 påbörjades arbetet med ny webbplats.  En 
förstudie kring nytt ärendehanteringssystem och e-
tjänster påbörjas.  
 

Årets resultat 
Kommunstyrelsens resultat uppgick till + 478 kkr. 
 
De mest betydande avvikelserna var följande: 
* Tillkommande kostnader för ökad hyra och el på 
Sunnangården samt ökade mattransportkostnader i 
samband med ombyggnationen (- 500 kkr) 
* Realisationsvinst vid försäljning av fastighet (+ 600 
kkr) 
* Förbrukningen av företagshälsovård har inte uppgått 
till det avtalade, återbetalning (+ 300 kkr) 
* Vid sjukskrivningar har inte tjänster tillsats helt.  
 
Måluppfyllelse 
Medborgare/kund 
Måluppfyllelse: Grön 
Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna och 
då främst ungdomarna har varit framgångsrikt. 
 
Verksamhet och utveckling 
Måluppfyllelse: Grön  
Arbete med förstudie kring ärendehanteringssystem 
pågår.  
 
Medarbetare 
Måluppfyllelse: Gul 
Enligt medarbetarundersökningen anser sig 
medarbetarna vara nöjda med arbetsmiljön och att de 
är delaktiga.  
 

Ekonomi 
Måluppfyllelse: Gul 
Kraven på en ändamålsenlig webbplats och kommande 
tekniska utmaningar i form av sociala medier och e-
tjänster kan inte tillgodoses med dagens resurser. 
Prognossäkerheten har blivit bättre.  
 
Miljö 
Måluppfyllelse: Gul 
Miljöpolicyns åtgärdsplaner har ännu inte 
implementerats. 
 
Nyckeltal 
Arbetsmarknadsåtgärder -09 -10   -11 
OSA/lönebidrag/trygghetsanställningar   14 12  5 
Feriearbeten   501 702  45 
Utlandspraktik     6   6  6 
Arbetsträning för långtidsarbetslösa   10 10 10 
Coachning   80 70 50 
FAS 3 inom Jobb och utvecklingsgarantin   3 123 11 
Anm. 
1 Angavs tidigare i kkr. För 2009 var det 350 kkr. 
2 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 kkr. 
3 Ny åtgärd. 
 
Bostadsanpassningsärenden 
År  Antal     Kostnad      Kostnad 
  totalt per ärende   
2005 34 610 kkr 18 kkr 
2006 29 560 kkr 19 kkr 
2007 46 815 kkr 18 kkr 
2008 42 590 kkr 14 kkr 
2009 46 534 kkr 12 kkr 
2010 41 722 kkr 18 kkr 
2011 44 1 077 kkr 24 kkr 
 
 
Ärenden/sammanträden 
Organ  Antal  Antal 
  sammanträden   paragrafer 
  -10 -11 -10 -11 
Kommunfullmäktige    5     6 131 117 
Kommunstyrelsen    9   11 174 250 
Kommunstyrelsens  11     3 134    20 
personalutskott1   
Anm. 
1 Tom 2010 arbetsutskott 
 
Biblioteksverksamhet 
  -10 -11 
Besök  82 642 85 347 
Utlån  70 969 83 102 
 
Inköp av ekologiska livsmedel (kkr) 
 -09 -10 -11 
Inköpsvolym 151 437 540 
Anm. 
Det nationella målet till 2010 var att 25 % av de 
livsmedel som köps in ska vara ekologiska. 25 % av 
2011 års livsmedelsbudget är 1 243 kkr. 
 

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 

Framtid 
För 2012 planerar Inköp Gävleborg tillsammans med en 
del av länets kommuner att avropa ett inköpssystem 
vilket ska underlätta e-handel i kommunerna. 
Målsättningen är att det ska vara lättare att göra rätt än 
fel vid anskaffning av förnödenheter.  Genom att vara 
proaktiva i metoder och rutiner som utvecklas löpande 
med fokus på att skapa kundnytta till oss själva och 
verksamheterna.  
 
Arbetslösheten förväntas stiga något under 2012 och 
särskilt för ungdomar. Kommunens insatser för 
ungdomar berör arbetslösheten samt inflytande. 
 
Kommunens näringslivsorganisation kommer att ses 
över under 2012. Turismområdet kommer då att 
beröras med anledning av att dessa frågor idag drivs på 
”entreprenad” av vår näringslivsorganisation. 
 
Utmaningar som vi står inför är framförallt inom 
fritidsgårdsverksamheten som är inne i en process där 
byte av lokaler står i fokus. Detta innebär i sin tur att 
verksamheten behöver om- och utvärderas noggrant för 
att vi ska hitta en modell för våra fritidsgårdar . 
 
Hälsingerådet har initierat en utredning om en översyn 
av och eventuell gemensam personalavdelning för 
landskapets kommuner. Ovanåkers kommun har ställt 
sig bakom förlaget och om övriga kommuner gör 
detsamma kommer utredningen att äga rum 2012.  
 
I början av 2012 kommer den nya webbplatsen att 
lanseras och utbildningar för webbredaktörer 
genomförs. Rutiner för webbarbetet kommer ses över 
för att säkerställa kvaliteten. Sociala medier och vår 
eventuella medverkan kommer att prövas och en policy 
/reglemente tas fram.  
 

Investeringar 
(Investeringsredovisningen görs på kommunnivå 
varför endast vissa kommentarer redovisas här). 
På investeringssidan finns några större avvikelser: 
Projekt vilka avsåg bredbandsutbyggnad till Lillbo 
respektive Roteberg, projekt nr 3162 och 3163, 
slutredovisades vilket ledde till 393 kkr ytterligare i 
bidrag under 2011, (inga ytterligare kostnader).  
 
Ombyggnation av Celsiusskolans kök har inletts, 
projekt nr 4104. Investeringen är en av de största 
enskilda under senare år. 
 
Förstudien kring ärendehanteringssystem, projekt nr 
2129, kommer att avslutas under mars månad. Nästa 
steg är här att avsätta medel för inköp och 
implementering av ett system. 
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Styrkort - Kommunstyrelsen 
 

 

Styrkort Kommunstyrelsen 2011 
  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medborgare/Kund 
Serviceinriktad och effektiv 
handläggning av externa 
och interna ärenden. 
 
 
 
 
 
 
 
Boende och besökare i vår 
kommun ska ha möjlighet 
till ett variationsrikt utbud 
inom kultur. 

- Enkelt att nå 
- Snabb handläggning 
- Dialog med våra brukare 
omkring deras kulturvanor. 
- Bra geografisk spridning. 
- God kunskap om barn och 
ungdomars levnadsvanor 
och framtidstankar. 
 

 100 % av alla ärenden ska få en tilldelad kontaktperson 
inom två arbetsdagar. 

 95 % av de externa kontakterna ska uppfatta 
förvaltning och bolag  som serviceinriktade och att 
bemötandet är positivt. 
 

 90 % av de interna kontakterna ska uppfatta 
förvaltning och bolag som serviceinriktade och att 
bemötandet är positivt. 
 

 Varje verksamhet (inom kulturen) ska under 2011 
planera och genomföra minst ett utåtriktat nyskapande 
arrangemang. 

 
- Trygg och säker i en 
tillgänglig och god livsmiljö. 
- Mångfald inom 
föreningsliv - bred 
verksamhet – god service 
 

 En positiv utveckling av folkhälsa och trygghet. 
 

 Kulturverksamheten i kommunen ska ha minst lika 
omfattning avseende utbud och bredd som 2010. 

Aktiv medborgardialog 
 

 Kommunens webbplats ska senast under 2011 erbjuda 
fler möjligheter till elektronisk information och 
kommunikation. 

 Mötesformer mellan innevånare och folkvalda ska 
utvecklas. 
 

Undersöka förutsättningar 
för bredband i hela 
kommunen. Fortsatt 
fiberutbyggnad även 
utanför tätorterna 

  
 

Verksamhet & 
Utveckling 

Kommunstyrelsens 
verksamheter ska aktivt 
bidra till effektivisering och 
kvalitetshöjning inom de 
kommunala verksamheterna 
 
Verksamheten ska präglas 
av ett positivt och tryggt 
arbetsklimat som ger frihet 
till nya lösningar och 
förändringsidéer. 
 
Hel- och delägda 
kommunala bolag och 
samverkansorgan 
 

 
 

 Samordnad ärendehantering/ärendehanterings 
system för förvaltningen/samtliga förvaltningar ska 
införas under planperioden. 
 

 
 

 Samverkan inom ett ytterligare område ska ha inletts 
under 2011 

 

 

 
 
 

Utreda förutsättningarna för utökat samarbete inom 
musikskoleverksamheten (Ovanåker-Bollnäs-
Söderhamn) 

Vd och styrelse med god 
insikt om kommunens 
behov. 

 Hel- och delägda bolag, samt övriga samverkansorgan 
arbetar i symbios med kommunens övriga mål och 
riktlinjer 

Kommunstyreslen
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Styrkort - Kommunstyrelsen 
 

 

 
Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medarbetare 
Ovanåkers kommun ska 
vara attraktiv som 
arbetsgivare för att behålla 
och rekrytera kompetent 
personal 

 
 

Ledarna upplever sig vara en 
del i  koncernen Ovanåker. 

Nära ledarskap 

 90 % av personalen ska känna till målen för 
verksamheten. 
 

 90 % av medarbetarna ska känna delaktighet. 

 100 % av möjliga medarbetar- och lönesamtal ska 
genomföras årligen. 
 

God arbetsmiljö samt ett 
gott rykte 
 
 

 
 
 

90 % av personalen ska vara nöjda med arbetsmiljön 
avseende arbetsledning, arbetsklimat och möjlighet till 
kompetensutveckling 

Ekonomi 
Ekonomin är uthållig och i 
balans ur ett 
generationsperspektiv. 
 

 

Effektiv resursfördelning  
 

Samtliga verksamhetsansvariga ska uppleva en balans 
mellan ställda krav och de resurser som ställts till 
förfogande 
 

Väl fungerande ekonomisk 
styrning och uppföljning 

 Ökad prognossäkerhet i avsikt att förbättra analyser. 
 

 Samtliga nyckel-/jämförelsetal ska vara oförändrade 
eller bättre (inom kultur) 

Miljö 
Verksamheten ska bedrivas 
med minsta möjliga 
miljöpåverkan. 
 
De lokala miljömålen ska 
ligga till grund för 
verksamheterna. 

Resurshushållning  Pappersförbrukningen ska inte öka. 
 
 

Använda miljömärkta 
material, fordon maskiner 
och livsmedel. 

 Andelen miljömärkt och lokalt producerat material och 
livsmedel ska öka. 

God kunskap om 
miljöförhållanden 

 De förslag till åtgärdsplaner som framtagits ska 
implementeras i styrelsens och nämndernas 
verksamhetsplanarbete. Minst 50 % av medarbetarna 
ska känna till åtgärdsplanerna. 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 

Kommunstyrelsen

 

Måluppfyllelse – Kommunstyrelsen 
 

 

 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 90 % av de interna kontakterna ska 

uppfatta förvaltning och bolag som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 
 

Ingen mätning har genomförts under 2011. På vissa avdelningar har 
handlingsplan för vad som ska göras upprättats. Mätning planeras inför 2012. 

 95 % av de externa kontakterna ska 
uppfatta förvaltning och bolag  som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 
 

Under  januari – december besökte 89,5  % av alla elever skolrestaurangerna  
dagligen under den period skolan var öppen.  Detta utgör en höjning från 
delårsbokslutet då siffran för jan – aug var 87 % och tertialuppföljningen då 
siffran för januari – april uppgick till ca 81 %. Högre närvaro vid 
landsbygdsskolorna än i centralorternas skolor. Inga mätningar har 
genomförts under 2011 på andra avdelningar. Även här har vissa avdelningar 
upprättat handlingsplaner över vad som ska göras.  
 

 100 % av alla ärenden ska få en 
tilldelad kontaktperson inom två 
arbetsdagar. 
 

Arbetssättet bygger på snabb service för att kunna t ex leverera korrekt lön.  
Alla avdelningar klarar dock inte att under hela året utse kontaktpersoner för 
ärenden inom två dagar. En liten organisation kan inte täcka upp vakanser 
p.g.a. sjukdom och semester. Inkomna ärende utgör ett område där målet 
uppnås. 
 

 Varje verksamhet (inom kulturen) 
ska under 2011 planera och 
genomföra minst ett utåtriktat 
nyskapande arrangemang. 
 

Ett projekt, ”Skapande skola” där musikskolan och skolan arbetar 
tillsammans kring musik och bild. Kulturrådet delfinansierar. 
Ett samarbete kring temat miljö där Stefan Sundström föreläst kring 
ekologisk odling på biblioteket och sedan uppträtt (musik) i ett lokalt 
arrangemang i kommunen. Under senare delen av december genomfördes 
”Metalbyn”, ett arrangemang med film och musik för olika åldersgrupper. 
 

 En positiv utveckling av folkhälsa 
och trygghet. 
 

Något konkret arbete har inte inletts. Dialog pågår inom Folkhälsorådet. 

 Kulturverksamheten i kommunen 
ska ha minst lika omfattning 
avseende utbud och bredd som 2010. 
 

Målet anses överträffat. Verifieras genom det månatliga utskicket kring 
arrangemang i kommunen. 

 Kommunens webbplats ska senast 
under 2011 erbjuda fler möjligheter 
till elektronisk information och 
kommunikation. 
 

Ny webbplats planerades att lanseras under december men blev försenad på 
grund av att sidorna var dåligt uppdaterad av förvaltningarna. Lanseringen 
har skett under inledningen av 2012. 

 Mötesformer mellan innevånare och 
folkvalda utvecklas  
 

Medborgardialog har genomförts avseende satsningar samt att Lupp 
genomförts och Ungdomsdialogen följts upp. 
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Måluppfyllelse – Kommunstyrelsen 
 

 

 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 90 % av de interna kontakterna ska 

uppfatta förvaltning och bolag som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 
 

Ingen mätning har genomförts under 2011. På vissa avdelningar har 
handlingsplan för vad som ska göras upprättats. Mätning planeras inför 2012. 

 95 % av de externa kontakterna ska 
uppfatta förvaltning och bolag  som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 
 

Under  januari – december besökte 89,5  % av alla elever skolrestaurangerna  
dagligen under den period skolan var öppen.  Detta utgör en höjning från 
delårsbokslutet då siffran för jan – aug var 87 % och tertialuppföljningen då 
siffran för januari – april uppgick till ca 81 %. Högre närvaro vid 
landsbygdsskolorna än i centralorternas skolor. Inga mätningar har 
genomförts under 2011 på andra avdelningar. Även här har vissa avdelningar 
upprättat handlingsplaner över vad som ska göras.  
 

 100 % av alla ärenden ska få en 
tilldelad kontaktperson inom två 
arbetsdagar. 
 

Arbetssättet bygger på snabb service för att kunna t ex leverera korrekt lön.  
Alla avdelningar klarar dock inte att under hela året utse kontaktpersoner för 
ärenden inom två dagar. En liten organisation kan inte täcka upp vakanser 
p.g.a. sjukdom och semester. Inkomna ärende utgör ett område där målet 
uppnås. 
 

 Varje verksamhet (inom kulturen) 
ska under 2011 planera och 
genomföra minst ett utåtriktat 
nyskapande arrangemang. 
 

Ett projekt, ”Skapande skola” där musikskolan och skolan arbetar 
tillsammans kring musik och bild. Kulturrådet delfinansierar. 
Ett samarbete kring temat miljö där Stefan Sundström föreläst kring 
ekologisk odling på biblioteket och sedan uppträtt (musik) i ett lokalt 
arrangemang i kommunen. Under senare delen av december genomfördes 
”Metalbyn”, ett arrangemang med film och musik för olika åldersgrupper. 
 

 En positiv utveckling av folkhälsa 
och trygghet. 
 

Något konkret arbete har inte inletts. Dialog pågår inom Folkhälsorådet. 

 Kulturverksamheten i kommunen 
ska ha minst lika omfattning 
avseende utbud och bredd som 2010. 
 

Målet anses överträffat. Verifieras genom det månatliga utskicket kring 
arrangemang i kommunen. 

 Kommunens webbplats ska senast 
under 2011 erbjuda fler möjligheter 
till elektronisk information och 
kommunikation. 
 

Ny webbplats planerades att lanseras under december men blev försenad på 
grund av att sidorna var dåligt uppdaterad av förvaltningarna. Lanseringen 
har skett under inledningen av 2012. 

 Mötesformer mellan innevånare och 
folkvalda utvecklas  
 

Medborgardialog har genomförts avseende satsningar samt att Lupp 
genomförts och Ungdomsdialogen följts upp. 

Kommunstyreslen
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Måluppfyllelse – Kommunstyrelsen 
 

 

 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Samordnad 

ärendehantering/ärendehanterings 
system för förvaltningen/samtliga 
förvaltningar ska införas under 
planperioden. 
 

En förstudie har påbörjats under 2011 som ska vara klar i mars 2012. Den ska 
ligga som grund för fortsatt arbete kring upphandling av 
ärendehanteringssystem.   

 Samverkan inom ytterligare ett 
område ska ha inletts under 2011. 
 

Ledarskapsförsörjningsprogram har genomförts tillsammans med Bollnäs, 
Söderhamn, Hudiksvall och Gävle. Avslutning genomfördes under februari 
2012 för denna gång.  
Inköpssystem har upphandlats tillsammans med kommunerna i Gävleborg 
och Inköp Gävleborg. Implementering för vår kommun sker under 2012. 
 

 Utreda förutsättningarna för utökat 
samarbete inom 
musikskoleverksamheten (Ovanåker 
–Bollnäs - Söderhamn). 
 

Avtal om samverkan har tecknats på verksamhetsnivå. 

 Hel- och delägda bolag, samt övriga 
samverkansorgan arbetar i symbios 
med kommunens övriga mål och 
riktlinjer. 
 

Våra helägda bolag har börjat arbeta med balanserade styrkort enligt 
kommunens planeringsmodell. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 90 % av personalen ska känna till 

målen för verksamheten. 
 

Medarbetarundersökning genomförd 2011. Målen för verksamheten 
uppfyller kraven men inte för nämnden 
96,7% tycker att det stämmer ”mycket väl” till ”stämmer väl”. 
 

 90 % av medarbetarna ska känna 
delaktighet. 
 

87,1% tycker att det stämmer ”mycket väl” till ”stämmer väl”. 
 

 100 % av möjliga medarbetar- och 
lönesamtal ska genomföras årligen. 
 

Målet uppnås under 2011. Kostavdelningen prioriterar området under 2012 
avseende kommunal. Dessa har dock inte lönesamtal på individnivå. 

 90 % av personalen ska vara nöjda 
med arbetsmiljön avseende 
arbetsledning, arbetsklimat och 
möjlighet till kompetensutveckling 
 

87 % kan rekommendera kommunen som arbetsplats till andra. Generellt är 
personalen nöjd med arbetsmiljön enligt målets formulering. 
 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Samtliga verksamhetsansvariga ska 

uppleva en balans mellan ställda 
krav och de resurser som ställts till 
förfogande  
 

Kraven på en ändamålsenlig webbplats och kommande tekniska utmaningar 
i form av sociala medier och e-tjänster  kan inte tillgodoses med dagens 
resurser. Budget bör tillsättas dels för en tjänst men även för kontinuerlig 
utveckling inom området. 
 

 Ökad prognossäkerhet i avsikt att 
förbättra analyser.  
 
 

Prognossäkerheten har blivit bättre. 

 Samtliga nyckel-/jämförelsetal ska 
vara oförändrade eller bättre (inom 
kultur). 

Begränsat antal nyckeltal varför målet gulmarkerats. Redovisat nyckeltal 
utgör en förbättring. 

Kommunstyrelsen
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Måluppfyllelse – Kommunstyrelsen 
 

 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Pappersförbrukningen ska inte öka. 

 
Service- och informationsavdelningen står som ansvarig för målet men kan 
endast påverka en liten mängd av den totala pappersmängden som skrivs ut 
på kommunstyrelseförvaltningen. Möjligheten till papperslösa 
sammanträden undersöks, men under 2011 kommer målet inte att uppnås. 
Pappersförbrukningen ur miljöhänseende kan behöva ses i ett vidare 
perspektiv än den egna förbrukningen av papper då det blir allt vanligare att 
publikationer kan laddas ned och skrivas ut i stället för att beställas tryckas 
på annat håll och skickas. 

   
 Andelen miljömärkta material och 

lokalt producerade material och 
livsmedel ska öka. 
 

Kostavdelningen har köpt in ekologiska livsmedel under 2011 för 540 tkr. 
Jämfört med 2010, 437 tkr, och 2009, 151 tkr är det en viss ökning. 
Det nationella målet till 2010 är att 25 % av de livsmedel 
som köps in ska vara ekologiska. 25 % av 2011 års livsmedelsbudget är 
1 243 Kkr. Målet är uppfyllt men uppnår inte den nationella ambitionsnivån. 
 

 De förslag till åtgärdsplaner som 
framtagits ska implementeras i 
styrelsens och nämndernas 
verksamhetsplanarbete. Minst 50 % 
av medarbetarna skall känna till 
åtgärdsplanerna. 
 

Arbetet med implementering av miljöpolicyns åtgärdsplaner har inte inletts. 

 

Kommunstyreslen
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Miljö- och byggnämnden 
 

 

Miljö- och byggnämnden  

 
Ordförande: Patrik Eriksson (Mp) 
Förvaltningschef: Jörgen Granberg 
Antal anställda: 9

     Miljö- och byggkontoret har under året inte varit fullt bemannat men måluppfyllelsen är ändå bra. En ny mandatperiod med ett 
     flertal nya politiker i nämnden har i ett inledningsskede inneburit ökade kostnader för utbildning med mera. Ett totalt överskott  
     på 55 kkr redovisas. Det är för tidigt att se konsekvenser av vad den nya plan- och bygglagen och kommunens nya taxa inneburit i  
     budgeten. 2011 resulterade inga väsentligt ökade intäkter.  
 
Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Miljö- och 
byggnämnd

300 0 300 235

Miljö- och 
byggkontoret

4105 11 4094 4131

Bygg 3 433 -430 -412

Alkoholhand-
läggning

150 0 150 100

Miljö och hälsa 153 858 -705 -590

Totalt 4711 1302 3409 3464

Överskott 55  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen 
att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd och 
livsmedelsområdet  
 
Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I 
naturvårdsärenden av principiell karaktär, av 
ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, 
företräder dock kommunstyrelsen kommunen. 
 
Nämnden har som huvuduppgift att värna om 
kommuninvånarnas livsmiljö och hälsa. 
 
Förvaltningen arbetar främst inom nedanstående 
verksamhetsområden. 
 
1.  Miljö- och hälsoskydd 
2. Livsmedel 
3. Naturvård 
4. Bygglov och anmälan 
5. Olovligt byggande, rivning och eftersatt underhåll.  
6. Strandskyddsdispenser 
7. Tillsyn av efterlevnaden av strandskyddet 
8.  Yttrande till lantmäteriet 
9.     Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
10.   Skyddsrum  

11.  Hissar, portar, lyftar 
12.   Enkelt avhjälpta hinder 
13.   Energideklarationer 
14.   Rådgivning 
15.   Service och information  
 
Dessutom utförs arbete som nämnden har 
budgetansvar för, inom följande av kommunstyrelsens 
och kommunalförbundets ansvarsområden.  
 
A.  Bostadsanpassningsbidrag. Ca 40-talet 

inkommande ärenden handläggs årligen inom ca 
0,3 del av en bygghandläggares heltidstjänst. 
(Kommunstyrelsen har övrigt budgetansvar). 

  
B. Miljö- och byggnämnden fick under 2010 

budgetansvaret inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde; serveringstillstånd, tillsyn med 
mera enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen 
samt tillsyn enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, sammantaget benämnt 
alkoholhandläggning i driftsredovisningen. 
Uppgifterna är överförda till kommunalförbundet 
och nämnden har ett nettounderskott på 50 kkr.  

 
C.  Övriga uppdrag 
 Enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Aktuellt för 

2011 är främst kommunens översiktsplanering. 
 
Antal beslut enligt plan- och bygglagen 
År 2009   År 2010 År 2011 
170 st 216 st 212 st 
 
Antal beslut enligt miljö och hälsas lagstiftning 
År 2009 År 2010 År 2011 
250 st 239 st 213 st  
 

Miljö- och byggnämnden



37

 

Miljö- och byggnämnden 
 

 

Viktiga händelser 
En ny plan- och bygglag med ny taxa har börjat gälla 
från 2 maj 2011. Det har inneburit ökade 
arbetsuppgifter för kontoret. Den gamla och nya 
lagstiftningen får hanteras parallellt tills ärenden enligt 
gamla lagstiftningen är klara. En ny bygglov-
handläggare har anställts under året för att möta de 
utökade arbetsuppgifterna.   
 
Enskilda avlopp 
De lokala miljömålen med inriktning att undermåliga 
enskilda avlopp ska vara åtgärdade till 2020, har 
inneburit att förvaltningen påbörjat ett arbete med att 
inventera de cirka 290 undermåliga avlopp som finns i 
kommunen. Cirka 220 av dessa är inventerade och 
inventeringen beräknas vara klar under 2012. Parallellt 
med inventeringen arbetar förvaltningen aktivt med att 
få fastighetsägare att åtgärda sina avlopp. 
 
Regeringen har beslutat om en ny 
miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) som trädde i kraft 
1 mars 2011 och som ersätter den tidigare förordningen 
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.  
Förvaltningen har att beakta den nya förordningen i 
föreskriven kommande resursbehovsutredning för 
2012-2014 och i tillsynsplan enligt miljöbalken.  
 

Årets resultat  
Ett överskott på 55 000 kr, vilket är att hänvisa till ett 
överskott på löner på grund av att förvaltningen inte 
varit fullt bemannat. Ett överskott på intäkter från 
beslut om tillstånd till att förbättra enskilda avlopps-
anläggningar. Överskott från kontot naturvård/ 
kalkning av sjöar. Ett underskott på miljö- och 
byggnämndens konto p.g.a. utbildning. Ett underskott 
på kontorets konto för övriga kostnader. Ett underskott 
för alkoholhandläggning då överförandet av uppgifter 
till Kommunalförbundet Södra Hälsingland innebar 
ökade kostnader för miljö- och byggnämnden. 

 
Måluppfyllelse 
Endast  mål som inte uppnås alls, (rödmarkerat) 
kommenteras nedan. 
 
Effektmål 
Bygglov: Beslut för mindre åtgärder ska vara fattat 
inom fyra veckor från att kompletta handlingar 
inkommit till kontoret. Bygglovet får inte strida mot 
detaljplanen eller ligga alltför nära en granne. 
 
Kommentar 
Målet har inte uppnåtts. Under januari – december har 
kontoret haft 22 ärenden som stämmer in på texten i 
målet. Handläggningstiden för nio av dessa ärenden 
har varit längre än fyra veckor. En ny bygglagstiftning 
trädde i kraft den 2 maj som gjorde att kontoret varit 
hårt belastat. 
 

Framtid 
1-2. Miljö- och byggkontoret har från 2012 getts 
utrymme att heltidsanställa en miljöinspektör. Det 
möter de synpunkter om underbemanning som 
Länsstyrelsen haft 2010. Även den tidigare 
problematiken med att kontoret inte kunnat erbjuda en 
”anställningsbar heltidstjänst” är nu tillgodosedd. 
 
Enskilda avlopp 
Ett arbete med att uppfylla det lokala miljömålet ”att 
undermåliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade till 
2020” pågår. 
 
Förorenade områden 
Andelen ärenden förorenad mark kommer sannolikt att 
öka. Det är komplicerade ärenden med resurskrävande 
utredningar förenat med stora kostnader för den som är 
ansvarig.   
 
Vattenskyddsområden 
Länsstyrelsen vill att kommunen tar över tillsynen på 
samtliga vattenskyddsområden vilket skulle medför 
mer arbete till förvaltningen. 
 
2. Livsmedel 
Alla livsmedelsobjekt kommer att ha en aktuell 
riskklassificering 2012, vilket kommer att visa på ett 
eventuellt nytt kontrollbehov för verksamheterna. 
  
3. Naturvård 
Arbete med kommunens nya översiktsplan och  
eventuellt biosfärområde kommer under perioden 
2012-2014 att vara resurskrävande.  
 
4.-15 Bygglov och anmälan m.m. 
Förvaltningen hinner fortfarande inte utföra alla 
uppgifter enligt lag. En översyn av konsekvenser av 
den nya lagstiftningen med resursbehov och intäkter 
får göras under 2012.  
 
Övrigt 
 
Övriga uppdrag från kommunstyrelsen 
Förvaltningen har spetskompetens inom flertalet 
områden och det är främst naturvårdskompetens som 
efterfrågas i såväl planerade projekt som 
händelsestyrda. Ett kommande arbete med kommunens 
översiktsplan, biosfärområde samt inträde i 
luftvårdsförbund kommer att kräva ökade resurser av 
förvaltningen.  
 
 

Miljö- och byggnämnden
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Styrkort Miljö- och byggnämnden 
 

 

Styrkort Miljö- och byggnämnden 2011 
  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medborgare/Kund 
 

Ovanåker ska vara en 
trygg och positiv kommun 
att bo och vistas i. 
Medborgarna ska känna 
delaktighet i kommunens 
utveckling.  

 
Naturen i Ovanåkers 
kommun har ett 
skyddsvärde och vår rätt 
att förändra och bruka 
naturen ska förenas med 
ett ansvar att förvalta den 
väl. 
Verksamheten präglas av 
objektivitet, effektivitet och 
hög service utan avkall på 
rättssäkerheten. 

 

Bra naturmiljö 
 
 

 Implementera två nyckeltal relevanta för 
naturmiljön. 

God kommunal service 
 Professionellt bemötande 

som medborgarna 
upplever tillfredsställande 

 
 Möjlighet till delaktighet i 

ärendeprocessen 
 

 
 Hemsidan 
 

 Inga återförvisade ärenden från 
överprövningsinstanser ska förekomma på grund 
av administrativa brister. 
 

 60 % av inkomna ärenden ska innehålla 
blanketter som är hämtade från kommunens 
hemsida. 
 

 För att kunna erbjuda bra service och få en 
jämnare arbetsbelastning under året ska högst 35 
% av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
inkomma under perioden april - juli. 
 

 Fastställda samarbetsformer mellan 
kommunalförbund, bolag och förvaltningar ska 
finnas för bästa resultat för kommunen och 
kunden 
 

Verksamhet & 
Utveckling 

 
En flexibel organisation 
som förnyar sig efter 
samhällets utveckling och 
individens behov. 

 
Främja en hållbar 
utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. 
 
Verksamheten präglas av 
inriktning mot ökad 
folkhälsa. 
 

 Omvärldsbevakning 
 Långsiktighet  
 
Ett aktivt miljömålsarbete 
utifrån 
 Nationella miljömål 
 Regionala miljömål 
 Lokala miljömål 
 
 Kvalitetssäkrade 

handläggningsrutiner 
 Internkontroll 
 Aktuell 

resursbehovsutredning 
 Årlig verksamhetsplan 
 

 
 
 
 

Miljöskydd: Miljöfarligt utsläpp till mark och 
dagvatten under 2011 ska inte bero på brist i 
verksamhetsutövarens egenkontroll. 

 Under året ska fem stycken inkomna ärenden 
gällande enskilda avlopp avse förbättring av 
undermåliga avlopp.  

 Hälsoskydd: 50 % av kommunens skolor och 
förskolor ska få ett tillsynsbesök under 2011. 
Resterande under 2012. 
 

 Livsmedel: Matförgiftningar under 2011 ska inte 
bero på brist i verksamhetsutövarens 
egenkontroll. 
 

 Bygglov: Beslut för mindre åtgärder ska vara 
fattat inom fyra veckor från att kompletta 
handlingar inkommit till kontoret. Bygglovet får 
inte strida mot detaljplanen eller ligga alltför nära 
en granne.    
 

Medarbetare 
 

Attraktiv arbetsgivare som 
vill ge förutsättningar för 
personalen att utvecklas 
och vilja ta ansvar för en 
bra verksamhet. 

God personalomsorg: 
 Ledarskap 
 Medarbetarskap 
 Må bra och trivas 
 God arbetsmiljö 
 Kompetensutveckling 
 Rutiner för systematisk 

arbetsmiljöarbete 
 

 Målen med verksamheten enligt styrkortet ska 
vara tydliga. 
 

 Åtgärder för att uppnå målen i styrkortet ska 
tydligt framgå av verksamhetsplanen.   
 

 Var och ens arbetsuppgifter och ansvarsområden 
ska vara tydliga.  
 
 

Miljö- och byggnämnden
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Styrkort Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Ekonomi 
 
Ekonomin är uthållig och i 
balans. 

Resurshushållning 
 Planering, uppföljning 

och kontroll 

 Medarbetarna ska vara väl insatta i förvaltningens 
ekonomi. 
 

Systematiskt nyckeltalsarbete  Nyckeltalsnivåer som är fastställda ska kunna 
generera ökad resurshushållning. 
 

Miljö 
Ovanåkers kommun ska 
genomsyras av en 
medvetenhet kring värdet 
av var och ens bidrag till en 
uthållig hushållning av 
miljön samt värdet av de 
nationella miljömålen. 
 

Vi vidtar aktiva åtgärder för att 
värna om miljön 

 Förvaltningens 
miljöplan 

 Minskad klimatpåverkan genom att följa upp och 
årligen utveckla miljöplanen. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden
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Måluppfyllelse – miljö- och byggnämnden 
 

 

Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Implementera två nyckeltal relevanta 

för naturmiljön. 
 

Målet är uppfyllt.  

 Inga återförvisade ärenden från 
överprövningsinstanser ska 
förekomma på grund av 
administrativa brister. 
 

Målet är uppfyllt.  

 60 % av inkomna ärenden ska 
innehålla blanketter som är hämtade 
från kommunens hemsida. 
 

Målet är uppfyllt. 65 % av inkomna ärenden innehåller blanketter från 
hemsidan.  

 För att kunna erbjuda bra service och 
få en jämnare arbetsbelastning under 
året ska högst 35 % av ärenden enligt 
PBL inkomma under perioden april - 
juli. 
 

Målet har inte helt uppfyllts, men näst intill. Från januari – december har det 
totalt kommit in 192 ärenden. Under april – juli kom det in 72 st. Det innebär 
att 37,5 % har kommit in under den perioden. 
 
 

 
 

Fastställda samarbetsformer mellan 
kommunalförbund, bolag och 
förvaltningar ska finnas för bästa 
resultat för kommunen och kunden 

Målet är uppfyllt, Samarbetsformer finns för kommunalförbund, samtliga 
förvaltningar, OKAB och AEFAB 

 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Miljöskydd: Miljöfarligt utsläpp till 

mark och dagvatten under 2011 ska 
inte bero på brist i 
verksamhetsutövarens egenkontroll. 
 

Målet är uppfyllt. Inga kända utsläpp med anledning av brist i 
verksamhetsutövarens egenkontroll är känt. 

 Under året ska fem stycken inkomna 
ärenden gällande enskilda avlopp 
avse förbättring av undermåliga 
avlopp.  

Målet är uppfyllt, 15 stycken ärenden har inkommit under året. 

 Hälsoskydd: 50 % av kommunens 
skolor och förskolor ska få ett 
tillsynsbesök under 2011. Resterande 
under 2012. 
 

Målet är uppfyllt.  
 

 Livsmedel: Matförgiftningar under 
2011 ska inte bero på brist i 
verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Målet är uppfyllt. Inga kända fall finns. 

Miljö- och byggnämnden
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Måluppfyllelse – miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 Bygglov: Beslut för mindre åtgärder 

ska vara fattat inom fyra veckor från 
att kompletta handlingar inkommit 
till kontoret. Bygglovet får inte strida 
mot detaljplanen eller ligga alltför 
nära en granne.  
 

Målet har inte uppnåtts. Under januari – december har kontoret haft 22 
ärenden som stämmer in på texten i målet. Handläggningstiden för nio av 
dessa ärenden har varit längre än fyra veckor. En ny bygglagstiftning trädde i 
kraft den 2 maj som gjorde att kontoret varit hårt belastat.  

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Målen med verksamheten enligt 

styrkortet ska vara tydliga. 
Målet är uppfyllt 
 

 Åtgärder för att uppnå målen i 
styrkortet ska tydligt framgå av 
verksamhetsplanen.   

Målet är uppfyllt 

 Var och ens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden ska vara tydliga  
 

Målet är uppfyllt 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Medarbetarna ska vara väl insatta i 

förvaltningens ekonomi. 
 

Målet är uppfyllt 

 Nyckeltalsnivåer som är fastställda 
ska kunna generera ökad 
resurshushållning. 
 

Målet är uppfyllt. Inriktningen för nyckeltal är samverkan med Bollnäs och 
Söderhamn. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Minskad klimatpåverkan genom att 

följa upp och årligen utveckla 
miljöplanen. 
 

Målet är uppfyllt  
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Tekniska nämnden 
 

 

Tekniska nämnden 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M)  
Förvaltningschef: Patrik Uhras 
Antal anställda: 32
 

Tekniska nämnden ansvarar för att infrastrukturen i kommunen ska vara tillgänglig för alla året runt och att boende och besökare 
i vår kommun ska ha möjlighet till en aktiv fritid genom ett variationsrikt utbud av fritids-, rekreations- och 
fritidsverksamheter/anläggningar. 
Verksamhetens driftskostnader redovisar underskott med 451 000 kr. För investeringarna redovisas ett överskott med 584 000 kr.  
Tekniska nämnden har gröna ”trafikljus” för alla fem perspektiven. 
 

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget
Nämnd + kontor 3 706 -599 3 107 2 996

Mark, exploatering och 
planering

5 037 -1 400 3 637 4 623

Gata, park, osa 19 057 -2 151 16 906 15 739
Fritid 14 351 -979 13 372 13 147
Kulturfastigheter 454 0 454 185
IT 5 678 -464 5 215 5 697
Kollektivtrafik 2 783 0 2 783 2 580
Driftprojekt 1 480 -1 387 93 150

Totalt 52 548 -6 980 45 568 45 117

Underskott -451

 
Verksamhetsbeskrivning 
Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll 
av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 71 km 
gator, 22 km gång- och cykelvägar, 10 större broar, 
gräsklippning av 153 000 m2, slaghackning av 410 000 
m2, parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna 
lekplatser, 3 167 belysningsstolpar, 100 ha skog och ca 
250 fastigheter.  
 
Tekniska förvaltningen ansvarar också för 
trafikhandläggning, fysisk planering, strategisk 
planering, mätnings- och kartverksamheten, mark & 
exploatering, kulturfastigheter, 
kollektivtrafik/färdtjänst, IT-system och service till 
administrationen, intern service (kopiering, telefoni 
m.m.) och OSA-verksamhet. 
 
Boende och besökare i vår kommun har möjlighet till en 
aktiv fritid genom ett variationsrikt utbud av fritids-, 
rekreations- och fritidsverksamheter/anläggningar.  
Kommunen har fungerande former för föreningsdrift 
och finns vid de kommunala idrottsplatserna, 
ridanläggningen och skidanläggningen samt vid de 
mindre isbanorna och utomhusbadplatserna.  

 

Viktiga händelser 
2011 blev ett trendbrott avseende antalet badande vid 
kommunens simhallar. För första gången på fyra år har 
antalet badande ökat.   
 
Förvaltningens träffar med de fem föreningar som 
driver kommunens idrottsplatser har utvecklats 
positivt och ger förvaltningen bra underlag för det 
fortsatta samarbetet och den ekonomiska utvecklingen. 
 
Ett nytt gemensamt kart/GIS-system har installerats för 
Helsingevatten, Bollnäs och Ovanåkers kommuner. 
Ett redundant SAN (kopia av kommunens datalagring) 
har installerats och placerats på räddningsstationen i 
Edsbyn. 
 
Detaljplaneprocess för möjliggörande av attraktivt 
boende och mark för småindustri har pågått under året. 
Ett förslag till hastighetsplan för Alfta och Edsbyn finns 
framme för samråd och beslut. 
 
Förening och kommun i samarbete har medfört en ny 
klubbstuga (Alfta ÖSA-OK) och ett nytt 
pistmaskinsgarage/personalutrymmen 
(Gårdtjärnsberget) 
 
Årets resultat 
Driftbudget 
Tekniska förvaltningen uppvisar ett underskott med 
451 000 kr. 
 
De mest betydande avvikelserna var: 
Mark + 350 000 kr markförsäljning 
Planering + 476 000 kr försenad rekrytering 
IT + 482 000 kr lägre personalkostnad 
Park - 321 000 kr omorganisation 
Väghållning - 745 000 kr  akut underhåll, vinter 
Kulturfastigheter - 269 000 kr akut underhåll Stallet 
Sim o sporthallar - 178 000 kr lägre intäkter sporthall 
X-trafik - 203 000 kr ökad kostnad 
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Tekniska nämnden 
 

 

Investeringsbudget 
Investeringarna redovisar ett överskott med 548 000 kr. 
 
Investeringsprojekt med större avvikelser: 
Investering 1123; Datorer IT 2011. 
Betydligt färre datorer inom adminstrationen har 
behövt bytas ut (380 000 kr kvar)  
 
Investering 4411; Klubbstuga orientering.  
Nettokostnaden för investeringen kommer att påvisa 
ett underskott med drygt 300 000 kr beroende på 
framförallt omfattande extraarbeten med takets 
konstruktion då de begagnade modulerna var i sämre 
skick än vid tidigare bedömning. 
 
Investering 4412; Gårdtjärnsberget. 
Finansiering sker i årets investeringsbudget med  
650 000 kr och sedan ytterligare 400 000 kr 2012.  Hela 
byggprojektet kostar drygt 300 000 kr mer än budget av 
samma anledning som investering 4411. 
 
Investering 6353; Norra torget. Planeringsprocessen 
med Trafikverket fortgår men tar lång tid. Planerad 
byggstart är 2012. Trafikverket har betalat in sin andel 
av planeringskostnaderna under 2011 varför nettot är 
ett plus med 95 000 kr. 
 
Investering 8133; Edsbyn sydöstra industriområde.  
Inga större kommunala investeringar har behövts 2011. 
Överskott med 1 141 000 kr. Uppfyllnad av en stor 
säljbar del av området pågår. 
 
Investering 6359; Vägport Ön 
Vägporten byggdes 2006. Kommunen lånade 2006 ut 
pengar till Trafikverket som återbetalades 2011. 
Återstående kostnad, 496 000 kr, avser kommunens del 
i investeringen (beslutad i 2006 års investeringsbudget). 
 
Sju av tekniska förvaltningens elva driftprojekt 
avslutades 2011. Nettoresultatet från dessa är + 57 000 
kr. 
 
Måluppfyllelse 
Trafikljusen i de fem perspektiven i tekniska nämndens 
styrkort är gröna.  
 
De viktigaste noteringarna vid uppföljning av 
effektmålen är att mängden avfall till deponi är väldigt 
liten, 2 % av den totala avfallsmängden. 
Andelen debiterbart vatten och andelen 
ovidkommande vatten till reningsverken är fortsatt två 
problemområden för det kommunala va-systemet. 
 
Trafik 
Två personer har blivit skadade genom trafikolyckor på 
kommunala vägar/gator. Andelen singelolyckor har 
minskat till 55 % år 2011 från 90 % föregående år.  
 

Trafikstatistik för Ovanåkers kommun – hela vägnätet: 
År Lindrigt 

skadade 
Svårt 
Skadade 

Döda 

2009 10 4 2 
2010 11 4 0 
2011 17 3 0 
 
Gator 
Större förstärkningsinsatser har utförts på drygt 1,1 km 
gata. 
 
Beläggningsunderhåll: 
År Beläggningsunderhåll (%) 

(asfalterad yta/total gatuyta) 
2009 3,2 
2010 4,2 
2011 4,9 
 
Fritid 
Bidragsgivning och sammankomster: 

År Aktivitetstim-
mar 

Föreningar som söker 
aktivitetsbidrag 

2009 9 260 44 
2010 9 368 44 
2011 9 128 45 
 
Sim och sporthallarna: 

År Antal 
bad 

Brutto- 
kostnad 
kr/bad 

Besök per 
timme 
Celsius 

Besök per 
timme Alfta 

simhall 
2009 45 936 85 13,8 13,6 
2010 
2011 

40674 
41 440 

79 
76 

11,2 
13,1 

12,2 
12,6 

 

Framtid 
Det kommunala gatunätet försämras snabbare än våra 
tidigare beräkningar och detta bör beaktas i framtida 
budgetplaneringar. 
 
Kommunen behöver långsiktigt mer industrimark runt 
Edsbyn. När det gäller Alfta kan behovet och 
efterfrågan i dagsläget mötas. Det här kommer att 
beaktas i det kommande ÖP-arbetet. 
 
Sim- och sporthallarna kommer att genomgå stora 
renoveringar inom den närmaste 5-årsperioden.  
 
Det stöd som kommunen ger föreningslivet i olika 
former är, och kommer att vara mycket viktigt. 
- Den ideella sektorn svarar för kommunens utbud av 
aktiviteter och sociala verksamheter. Vi tror på ett 
fortsatt gott samarbete, Det kommunala bidraget på 
 75 kr/aktivitetstimma (ca 9 100 tim/år) motsvarar 16 
årsarbeten i form av ideellt arbete (värde: 6 milj. kr) 
- Kommunen beviljar anläggningsbidrag. Bidraget 
betalas ut till föreningar med egna anläggningar. Ideellt 
arbete motsvarande minst två årsarbeten utförs vid 
anläggningarna (värde: 760 000 kr). 

Tekniska nämnden
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VA-verksamheten 
 

 

VA-verksamheten 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M) 
Förvaltningschef: Patrik Uhras 
Antal anställda: Personal överförd till Helsinge Vatten AB fr.o.m 2009-04-01 
 

Året har till stor del präglats av organisationsförändringen som genomfördes 1 mars 2011. Flera medarbetare har fått nya roller 
och ansvarsområden. Ekonomin har under året varit ansträngd, delvis p.g.a. ökade kostnader för underhållsarbeten på VA-verken 
och ledningsnät samt minskade intäkter via taxan. Årets resultat visar ett underskott på ca 184 kkr. VA-taxan har omarbetats 
vilket har inneburit att fördelningen mellan fasta och rörliga delar har justerats för att bättre spegla kostnadsbilden för 
verksamheten. Vi har under året byggt en ny gemensam personaldel för all VA-personal med tillhörande förråds- och maskinhall 
vid Edsbyns reningsverk.  

  
V erksam he t K ostnad Intäkt R esu ltat B udget

A dm in  VA 2 683 -18  819 -16  136 -1 6  182

D ricksva prod. 4  708 4  70 8 4  492

Spillva rening 11  100 -8 8 11  01 2 11  002
D agvatten 599 599 68 8

T ota lt 19  090 -18  907 183 0

U n dersko tt -183

 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunens åtta vattenverk producerade totalt 
885 073 m³ dricksvatten under 2011 vilket är en ökning 
mot föregående år med ca 0,2 %. Debiterad mängd 
dricksvatten uppgick till 550 741 m³ vilket är en 
minskning med 2,8 %. Vid de tio avloppsreningsverken 
har sammanlagt ca 1,50 miljoner m3 avloppsvatten 
renats med bra resultat. Under året uppstod 11 läckor 
på huvudvattenledningar vilket är en klar förbättring 
jämfört med fjolåret. Antalet avloppsstopp uppgick till 
60 stycken vilket ligger i samma nivå som 2010. 
 
VA-produktion: 
År Renad avlopps 

mängd 
Deb avlopps 

vatten 
m³ 

Prod 
vatten  

 
m³ 

Deb vatten 
 

m³ 

2009 1 583 016 489 333 918 542 564 213 
2010 1 602 104 481 240 883 116 566 335 
2011 1 490 090 468 217 885 073    550 741 
 
År Kostn.  

/deb m³  
vatten 

kr 

Kostn. 
/ m³ 

avlopp 
kr 

 Kostn. 
/ deb m3  
avlopp  

kr 

  

2009 8,59 8,74  28,29  
2010 8,23 7,84  26,12  
2011 9,26 8,82  28,06  
      
                                                
 Värdet är hämtat ut Winvas (avläst från vattenmätare), ytterligare 
ca 15 000 m³ från omätt vatten (150m³ per abonnemang) har lagts till 
vid beräkning. 
 
 

 
Elförbrukning: 
Den sammanlagda elförbrukningen ligger på ca  
1,9 GWh och skiljer sig lite från år till år. Tabellen 
nedan visar elförbrukningen presenterat som kWh per 
debiterad m³ vatten/spillvatten. 
 
År MWh 

VV 
kWh/m³ 

VV 
MWh 
ARV 

kWh/m³ 
ARV 

  

2009 687 1,10 1217 2,49  
2010 619 1,14 1173 2,44  
2011 662 1,20 1247 2,66  
Summan för avloppsreningsverken inkluderar även 
den el som förbrukats av avloppspumpstationerna. 
 
Viktiga händelser 
I början på året, den 1 mars, sjösattes den nya 
organisationen vilket präglat det gångna året. Vi har 
under året jobbat med rutinerna för vår ledningsgrupp, 
informations- och planeringsmöten för ledningsnät- och 
va-verkspersonal samt vår nya projektgrupp. Vårt mål 
har varit att förbättra samarbetet i företaget och skapa 
en större delaktighet genom täta och effektiva möten. 
Under det gångna året har vi anställt två ingenjörer 
som ingår i vår utrednings-/projektgrupp tillsammans 
med cheferna för verk och ledningsnät. Vi har under 
året påbörjat en mer strukturerad planering för 
kommande arbeten samt genomförande av åtgärderna. 
I december rekryterades en ny VD/VA-chef som 
påbörjar sin anställning den 1 april 2012. 
 
Ombyggnationen av Edsbyns Reningsverk, personaldel 
samt förråd/garage, färdigställdes under året och all 
personal utgår nu från samma plats. Detta bör leda till 
ett bättre samarbete och även en ökad förståelse mellan 
ledningsnät och va-verk. 
 
På ledningsnätet har investeringar gjorts bland annat 
på Voxnabruk, Rotebergs rundmatning, Centrala 
Edsbyn och Barnängenområdet (samplanering med 
Ovanåkers kommuns program för gatuupprustning). 
Vidare har ännu en etapp på den nya 
huvudvattenledningen till Viksjöfors projekterats och 
påbörjats. 
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VA-verksamheten 
 

 

 
På grund av haveri på spolvagnen i slutet av 2010 har 
all underhållsspolning av spillvattennätet utförts med 
inhyrd spolbil. En översyn av spolplanen och 
åtgärdsförslag med syfte att minska intervallet och 
därmed kostnaderna har påbörjats.  
Läcksökning på vattenledningsnätet områdesvis  i 
förebyggande syfte fortgår. 
 
Årets resultat 
Resultatet för VA-verksamheten i Ovanåker 2011 slutar 
på –184 kkr mot –35 kkr som förutspåddes i prognosen. 
På intäktssidan är det totalt ett tapp mot prognosen på  
288 kkr för brukningsavgiften för VA, något uppvägt 
av ett plus på intäkten från enskilda slambrunnar. På 
kostnadssidan är det främst maskinunderhåll och 
kostnaden för hanteringen av reningsverkens slam som 
dragit över prognos. Avsaknaden av spolvagn har 
medfört ökade kostnaderna för spolning av 
ledningssystemet. På plussidan finns lägre 
bolagsgemensamma kostnader (kontoret med personal 
i Alfta) samt lägre kapitalkostnader och elkostnader. 
 
Måluppfyllelse 
VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än 
tre år och uppfyller målet. 
 
VA-intäkterna täcker inte helt kostnaderna för 
verksamheten Täckningsgraden var 99 % varför målet 
om 100 % täckningsgrad inte uppnås. 
 
VA-verksamheten har tappat ytterligare volym sålt 
dricksvatten. Även produktionen har minskat och 
andelen debiterbart vatten uppgick till 62 % vilket 
innebär att målet om 65 % inte uppnåddes. 
 
Andelen ovidkommande vatten är en komplex 
parameter som beror mycket på skicket på 
avloppsledningarna och i hur stor grad tak- och 
dränvatten belastar avloppsledningsnätet.  
 
Snösmältning och nederbördens intensitet har också 
mycket stor betydelse. Andelen ovidkommande vatten 
var 69 % och målet om högst 55 % nåddes inte. 
 

Framtiden 
Den nya VD/VA-chefen bedöms ge både organisation 
och verksamhet en bättre kontinuitet. 
Resursförstärkningen inom utredning och 
projektplaneringsgruppen förväntas ge större 
möjligheter att genomföra projekt med ett bra resultat 
både tekniskt och ekonomiskt. 
Den pågående föryngringen av personalen förväntas 
tillföra ny kunskap inom bl a process- och automation. 
Vi avser att ta fram ett kvalitetsledningssystem för att 
förbättra våra arbetsrutiner och därmed säkra upp vårt 
arbete framledes. Det är ett relativt stort arbete som vi 
räknar med att påbörja under kommande år. 
Långsiktigt är vårt mål att höja automations- och 
övervakningsnivån på våra VA-anläggningar. Vi avser 
även att genomföra en grundlig inventering av 
anläggningarna som ska mynna ut i en 
investeringsplan. Ett nytt GIS-program ’Geosecma for 
Arc GIS’ har införts under 2011. En kommande 
utmaning för HelsingeVatten är att få igång 
funktionerna i den nya programmiljön, så att vi får ut 
maximalt av verktyget. Funktionerna tillsammans med 
den nya abonnemangsprogramvaran ’Future’ öppnar 
oanade möjligheter. Det möjliggör att följa upp och 
jämföra delar av ledningsnätet så att den kommande 
planeringen av VA-verksamheten blir effektivare 
eftersom prioriteringsgrunderna förbättras.  
Det nya förvaltningsavtalet innebär en möjlighet att 
samordna den löpande redovisningen till 
ledningsägarna och myndigheterna på ett sätt som 
innebär mindre administrativa insatser från 
HelsingeVatten. 
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Styrkort – Tekniska nämnden 
 

 

Styrkort Tekniska nämnden 2011 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medborgare/kund 
Serviceinriktad och effektiv 
handläggning av externa 
och interna ärenden. 
 
Boende och besökare i vår 
kommun ska ha möjlighet 
till ett variationsrikt utbud 
inom fritid. 

- Enkelt att nå 
- Snabb handläggning 
- Dialog med våra brukare 
omkring deras fritidsvanor. 
- Bra geografisk spridning 
- God kunskap om barn och 
ungdomars levnadsvanor 
och framtidstankar. 

 100 % av alla ärenden ska få en tilldelad kontaktperson 
inom två arbetsdagar. 

 95 % av de externa kontakterna ska uppfatta 
förvaltning och bolag  som serviceinriktade och att 
bemötandet är positivt. 
 

 90 % av de interna kontakterna ska uppfatta 
förvaltning och bolag som serviceinriktade och att 
bemötandet är positivt. 

 Varje verksamhet (inom fritid) ska under 2011 planera 
och genomföra minst ett utåtriktat nyskapande 
arrangemang. 

-Trygg och säker i en 
tillgänglig och god livsmiljö. 
- Mångfald inom 
föreningslivet - bred 
verksamhet - god service. 

 Färre polisanmälda skadegörelser, genom skapande av 
attraktiva mötesplatser, jämfört med föregående år. 

 Fritidsverksamhet i kommunen ska ha minst lika 
omfattning avseende utbud och bredd som 2010. 
Fritidsverksamhet ska vara tillgänglig för alla. 

Aktiv medborgardialog 
 

 Mängden avfall till deponi skall minska jämfört med 
2010. 

 Dricksvattnet som levereras ska alltid vara av godkänd 
kvalitet vid alla analystillfällen 
 

Tillgänglighet till attraktiva 
lägen. 

 Exploateringsmöjliga områden med attraktiva lägen 
för företagande, bostäder och fritidshus skall finnas. 

Verksamhet & 
utveckling 

Tekniska nämnden ska 
aktivt bidra till 
effektivisering och 
kvalitetshöjning inom de 
kommunala verksamheterna 
 
Verksamheten ska präglas 
av ett positivt och tryggt 
arbetsklimat som ger frihet 
till nya lösningar och 
förändringsidéer. 
 

Långsiktighet i planering  Gatuunderhållsplanen och VA-saneringsplanen ska ha 
en framförhållning på minst tre år. 

 Beläggningsunderhållet ska omfatta minst 4 % av de 
kommunala gatorna. 

 Andelen debiterbart vatten ska överstiga 65 %. 

 Antalet föreningar med drift- och skötselavtal omkring 
friluftsanläggningar ska vara oförändrat under 2011 i 
jämförelse med 2010. 

Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

 

Styrkort – Tekniska nämnden 
 

 

 
Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medarbetare 
Ovanåkers kommun ska 
vara attraktiv som 
arbetsgivare för att behålla 
och rekrytera kompetent 
personal 

 
 

Ledarna upplever sig vara en 
del i  koncernen Ovanåker. 

Nära ledarskap 

 90 % av personalen ska känna till målen för 
verksamheten. 
 

 90 % av medarbetarna ska känna delaktighet. 

 100 % av möjliga medarbetar- och lönesamtal ska 
genomföras årligen. 
 

God arbetsmiljö samt ett 
gott rykte 
 
 

 
 
 

90 % av personalen ska vara nöjda med arbetsmiljön 
avseende arbetsledning, arbetsklimat och möjlighet till 
kompetensutveckling. 

Ekonomi 
Ekonomin är uthållig och i 
balans ur ett 
generationsperspektiv. 
 

 

Effektiv resursfördelning  Samtliga verksamhetsansvariga ska uppleva en balans 
mellan ställda krav och de resurser som ställts till 
förfogande. 
 

 100 % avgiftsfinansiering av Va- och avfallshantering. 
 

Väl fungerande ekonomisk 
styrning och uppföljning 

 Ökad prognossäkerhet i avsikt att förbättra analyser. 
 

 Samtliga nyckel-/jämförelsetal ska vara oförändrade 
eller bättre (inom Fritid) 
 

Miljö 
Verksamheten ska bedrivas 
med minsta möjliga 
miljöpåverkan. 
De lokala miljömålen ska 
ligga till grund för 
verksamheterna 

Resurshushållning  Andelen ovidkommande vatten till reningsverken ska 
inte överstiga 55 %. 
 

 Pappersförbrukningen skall inte öka. 
 

Använda miljömärkta 
material, fordon maskiner 
och livsmedel. 

 Andelen miljöklassade fordon och maskiner ska öka 

God kunskap om 
miljöförhållanden 

 De förslag till åtgärdsplaner som framtagits ska 
implementeras i styrelsens och nämndernas 
verksamhetsplanarbete. Minst 50 % av medarbetarna 
skall känna till åtgärdsplanerna. 
 

 Åtgärdsplaner för minskad energianvändning i de 
kommunalt ägda fritidsanläggningarna ska tas fram. 
Dessa grundas i energikartläggning som genomförts 
2009-2010. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Måluppfyllelse – Tekniska nämnden 
 

Måluppfyllelse Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 100 % av alla ärenden ska få en 

tilldelad kontaktperson inom två 
arbetsdagar. 

Rutiner finns för detta och målet är uppfyllt. 

 95 % av de externa kontakterna ska 
uppfatta förvaltning och bolag som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 

Nämnden har ”övertagit” det här målet från kommunstyrelsen och ingen 
mätning är utförd under 2011. 

 90 % av de interna kontakterna ska 
uppfatta förvaltning och bolag som 
serviceinriktade och att bemötandet 
är positivt. 

Nämnden har ”övertagit” det här målet från kommunstyrelsen och ingen 
mätning är utförd under 2011. 

 Varje verksamhet (inom fritid) ska 
under 2011 planera och genomföra 
minst ett utåtriktat nyskapande 
arrangemang. 

Målet med att planera utåtriktade arrangemang pågår kontinuerligt. 
Simhallen i Alfta har utökat sitt öppethållande med 2 tim/vecka, vuxenbad, 
och i Edsbyn köptes en badö ”Aqua Sko” in med syfte att få fler 
mellanstadieelever att bada på fritiden. 

 Färre polisanmälda skadegörelser, 
genom skapande av attraktiva 
mötesplatser, jämfört med 
föregående år. 

Inga särskilda projekt genomfördes 2011. 

 Fritidsverksamhet i kommunen ska 
ha minst lika omfattning avseende 
utbud och bredd som 2010. 
Fritidsverksamhet ska vara 
tillgänglig för alla. 

Uppfyllt 

 Mängden avfall till deponi skall 
minska jämfört med 2010. 

Mängden avfall till deponi har ökat med knappt 8 %, från 1 267 ton till 
1 376 ton. Mängden deponirest motsvarar ca 2 % av totala avfallsmängden 
som behandlas och är nu på en så låg nivå att målet bör tas bort eller 
omformuleras. 

 Dricksvattnet som levereras ska 
alltid vara av godkänd kvalitet vid 
alla analystillfällen 

Uppfyllt 

 Exploateringsmöjliga områden med 
attraktiva lägen för företagande, 
bostäder och fritidshus skall finnas. 

Tomter och mark finns till försäljning och målet kommer att uppnås. 

 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Gatuunderhållsplanen och VA-

saneringsplanen ska ha en 
framförhållning på minst tre år. 

Målet är uppnått. 

   

Tekniska nämnden
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Måluppfyllelse – Tekniska nämnden 
 

 
 

Beläggningsunderhållet ska omfatta 
minst 4 % av de kommunala gatorna. 

Uppfyllt, beläggningsunderhåll har utförts på 4,9 % av de kommunala 
gatorna 2011. 

 Andelen debiterbart vatten ska 
överstiga 65 %. 

Vid tre av åtta vattenverk i kommunen uppfylls målet. Sammanlagda 
debiterade volymen är dock 62 %.  

 Antalet föreningar med drift- och 
skötselavtal omkring 
friluftsanläggningar ska vara 
oförändrat under 2011 i jämförelse 
med 2010. 

Uppfyllt 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 90 % av personalen ska känna till 

målen för verksamheten. 
Medarbetarundersökning utförd våren 2011 visar att målet är uppfyllt. 

 90 % av medarbetarna ska känna 
delaktighet. 

Medarbetarundersökning utförd våren 2011 visar att målet är uppfyllt. 

 100 % av möjliga medarbetar- och 
lönesamtal ska genomföras årligen. 

Medarbetarundersökning utförd våren 2011 visar att målet är uppfyllt. 

 90 % av personalen ska vara nöjda 
med arbetsmiljön avseende 
arbetsledning, arbetsklimat och 
möjlighet till kompetensutveckling 

Medarbetarundersökning utförd våren 2011 visar att målet är uppfyllt. 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Samtliga verksamhetsansvariga ska 

uppleva en balans mellan ställda 
krav och de resurser som ställts till 
förfogande 

Uppfyllt. 

 100 % avgiftsfinansiering av Va- och 
avfallshantering. 

Uppfyllt. Ingen finansiering sker från skatter. 

 Ökad prognossäkerhet i avsikt att 
förbättra analyser. 

Uppfyllt. 

 Samtliga nyckel-/jämförelsetal ska 
vara oförändrade eller bättre (inom 
fritid) 

Det totala antalet badande ökade 2011 för första gången på fyra år och där 
Celsiushallen står för ökningen. Uthyrningstillfällen i sporthallarna minskade 
med 7 % och där Celsius sporthall står för den största minskningen. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Andelen ovidkommande vatten till 

reningsverken ska inte överstiga  
55 %. 

Målet uppnås i reningsverket i Alfta (52 % ovidkommande vatten). Målet 
uppfylls inte för övriga reningsverk där den totala mängden ovidkommande 
vatten uppgår till 69 %. 

 Pappersförbrukningen ska inte öka. Uppfyllt. 
 Andelen miljöklassade fordon och 

maskiner ska öka 
Uppfyllt. 

 De förslag till åtgärdsplaner som 
framtagits ska implementeras i 
styrelsens och nämndernas 
verksamhetsplanarbete. Minst 50 % 
av medarbetarna skall känna till 
åtgärdsplanerna. 

Uppfyllt. 

 Åtgärdsplaner för minskad 
energianvändning i de kommunalt 
ägda fritidsanläggningarna ska tas 
fram. Dessa grundas i 
energikartläggning som genomförts 
2009-2010. 

Arbete pågår. Inte minst i den investeringplanering som pågår för åtgärder i 
kommunens sim och sporthallar. 

 
Tekniska nämnden
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Barn- och skolnämnden 
 

 

Barn- och skolnämnden 
 
Ordförande: Håkan Englund (S) 
Förvaltningschef: Solveig Landar 
Antal anställda: 276

Barn- och skolnämndens resultat visar på ett underskott på 540 kkr. Underskottet beror främst på högre ersättning till enskilda 
förskolan p.g.a. fler antal barn än lagd budget samt start av förskoleavdelning i Viksjöfors skola. Måluppfyllelsen enligt styrkortet 
är bra. Vi når inte målet vad gäller betygen i år 9. Ny skollag, nya läroplaner, nytt betygssystem och krav på lärarlegitimation har 
införts inför läsåret 2011/2012. 

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Nämnd & kontor 5 585 0 5 585 6 123

Förskole-
verksamhet

53 813 -7 155 46 658 45 696

Grundskola & 
skolbarn omsorg

96 537 -4 037 92 500 92 255

Elev- och skol-
hälsovård

3 391 -275 3 116 3 245

Totalt 159 326 -11 467 147 859 147 319

Underskott -540  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och 
skolverksamhet vilket omfattar förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, förberedelseklass samt 
särskola. I kommunen finns även en enskild förskola, 
för vilken nämnden har tillsynsansvar. 
 
Viktiga händelser 
De tidigare beslutade nya styrdokumenten började 
gälla den 1 juli 2011 och inför läsåret 2011/2012. Ny 
skollag, ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet inklusive kursplaner och 
kunskapskrav i nytt betygssystem medför stora 
implementeringsinsatser i våra verksamheter. 
 
Satsningar för att nå ökad måluppfyllelse fortsätter. 
 
I april anställdes en lektor på gymnasiet som på del av 
sin tjänst arbetar mot grundskolan för att främja 
elevernas läs- och skrivutveckling genom fortbildning 
av lärare samt handledning och andra former av stöd. 
 
De flesta pedagogerna inom för- och grundskolan samt 
skolledning har genomgått PIM- utbildningen, praktisk 
IT- och mediekompetens, med goda resultat. 
 
Alla elever i år 7 har från höstterminen 2011 tillgång till 
en lånedator i den s.k. ”En till en”-satsningen. 
 

Flera av kommunens förskollärare/lärare har anmält sig 
till Lärarlyftet och skolverkskurser för att komplettera 
sin utbildning. 
 
Bestämmelser om lärarlegitimation har införts och 
förskollärare och lärare kan ansöka om legitimation hos 
Skolverket från 1 augusti 2011. Skolverket utfärdar 
legitimation för den skolform, de årskurser och de 
ämnen som läraren har i sin examen. En kartläggning 
av lärares behörighet görs i kommunen för att bedöma 
rekryterings- och kompetensutbildningsbehov. 
 
Fyra av grundskolans rektorer börjar i september 2011 
en utbildning med inriktning skoljuridik inom 
Rektorslyftet, Uppsala universitet. 
 
En modell för digital dokumentation inför skriftliga 
omdömen m.m. utifrån den nya läroplanen, Lgr 11, har 
under våren arbetats fram av en arbetsgrupp bestående 
av lärare, specialpedagoger och rektorer. 
 
Ansökan har lämnats till Sveriges Kulturråd om medel 
ur ”Skapande skola”-projektet och vi har beviljats drygt 
200 kkr för läsåret 2011/2012. 
 
Verksamheten i Voxnabruks skola fortsätter i 
kommunal regi till och med vårterminen 2012. 
Skolinspektionen avslog i oktober ansökan om start av 
friskola som Voxna skola ekonomisk förening lämnade 
in under året. 
 
En avdelning vid Sörgårdens förskola har avvecklats 
och hyra av modulen har avslutats. 
 
En ny förskoleavdelning har i augusti 2011 startats i 
lokaler i Viksjöfors skola. 
 
Två familjedaghem i Viksjöfors avvecklades vid 
halvårsskiftet. 
 
Snehaga förskola har efter anpassningsåtgärder flyttat 
verksamheten till Rotebergs skola och samtidigt utökat 
från en till 1,5 avdelning. 
 

Barn- och skolnämnden
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Barn- och skolnämnden 
 

 

Årets resultat 2011 
Resultatet visar på ett underskott mot budget på 540 
kkr. 
 
Det beror främst på högre kostnader för ersättning till 
enskilda förskolan p.g.a. fler antal barn än budgeterat 
samt start av ny förskoleavdelning i Viksjöfors skola. 
 

Måluppfyllelse 
Enligt våra uppföljningar upplever föräldrarna ett stort 
förtroende för kommunens förskolor. Av de barn som 
är mellan 1-5 år fanns hösten 2011 76 % inom den 
kommunala förskolan och 16 %  inom de förenings-
drivna förskolorna. Återstående 8 % använder inte 
någon form av förskola. Siffrorna varierar under året. 
 
Resultatet av årets avgångsbetyg för 9:orna är bättre än 
i fjol. 85 % var behöriga till ett nationellt program på 
gymnasiet och meritvärdet 205 är det högsta vi haft. 
Måluppfyllelsen måste dock förbättras ytterligare när 
det gäller elevernas behörighet till gymnasiet. Vi når 
inte styrkortets mål. 
 
Vi har ett fungerande kvalitetsarbete inom alla 
verksamheter. Vi följer de direktiv som finns för skolor 
och förskolor. Vi har utvecklat och digitaliserat vårt 
uppföljningssystem så att både förvaltning och brukare 
ska kunna följa måluppfyllelsen på ett bättre sätt. 
 
Vårens medarbetarundersökning med svarsfrekvens 
178/293, visar att personalen trivs bra och de flesta, 
 93 %, kan rekommendera kommunen som arbetsplats. 
 
Den totala sjukfrånvaron fortsätter att vara låg, dock 
har den ökat något i jämförelse med 2010. 
Medarbetarna visar stort intresse av att delta i 
fortbildningsinsatser. 
 

Framtid 
Flera stora reformer har precis börjat gälla och kräver 
många och stora insatser av skolledning och personal. 
 
Lärarlegitimationen kan få konsekvenser för vår 
organisation av lärartjänster och skolor. Även 
kompetensutvecklingsinsatser kommer att behövas för 
att komplettera nuvarande lärares behörigheter. 
 
Förskolans organisation ska ses över. 
 
Elevantalet inom grundskolan minskar de närmaste 
åren med ca. 50 elever. Minskningen är inom år 7-9. 
 
Effektiviseringen av lokalutnyttjandet fortsätter. 
 
Barn- och skolnämnden gav i december 2011 
förvaltningen uppdraget att beskriva konsekvenser av 
tre olika alternativ av skolorganisation i kommunen. 
Alternativen är: 
- En 7-9 skola i Alfta för hela kommunen 
- En 7-9 skola i Edsbyn för hela kommunen 
- Två  7-9 skolor och ett reducerat antal små skolor. 
 
Utredningsuppdraget innebär att ta fram nödvändiga 
underlag för hur en skolorganisation med färre lokaler 
kan se ut och vilka konsekvenser de olika alternativen 
får för skolan när det gäller ekonomi, skolskjutsar, 
elevantal, lärarbehörigheter m.m. samt även 
konsekvenser för förskolan, gymnasiet och 
kommunkoncernen i övrigt. 

Barn- och skolnämnden
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Styrkort – Barn- och skolnämnden 
 

 

Styrkort Barn- och skolnämnden 2011 
  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Medborgare/Kund 

Alla barn och vuxna som 
finns i våra verksamheter 
ska få tid och möjligheter 
till en positiv utveckling. 
De utbildningar som vi ger 
ska hålla hög kvalitet. 

 
 

Valfrihet att välja förskola.  Minst 95 % av alla föräldrar ska ha förtroende för sin 
förskola/plats. 
 

Alla verksamheter har en 
aktuell likabehandlingsplan. 

 Trygga verksamheter där ingen kränkande behandling 
får förekomma. 
 

Fokus ligger på elevernas 
behov och förutsättningar 
och undervisningen präglas 
av nyfikenhet, inflytande 
och meningsfullhet. 
 

 Minst 90 % av eleverna ska vara behöriga att börja på 
gymnasiet. 
 

 Pojkars betyg och meritvärden ska öka. 

Hög flexibilitet råder så att 
man tillgodoser flertalet av 
våra studerandes önskemål 
på utbildningsalternativ. 
 

 Andelen elever som läser studieförberedande program 
ska vara minst som riket. 
 

 Andelen elever som, inom en fyraårsperiod efter 
påbörjade gymnasiestudier på nationellt program, 
erhåller slutbetyg ska vara minst 90 %. 
 

 90 % av de studerande som påbörjar en kurs inom 
Komvux ska fullfölja den. 
 

 Sfi-undervisningen bedrivs så att de studerande får 
information om sin kunskapsutveckling i förhållande 
till de nationella målen flera gånger per termin. 
 

 
Verksamhet & 

Utveckling 
Verksamheten ska präglas 
av ett tryggt klimat som 
ger utrymme för nya 
lösningar och föränd-
ringar. 

 

Bra och tydlig 
kvalitetsredovisning. 

 Verksamheternas kvalitetsredovisningar ska tydligt 
visa satsningar, åtgärder och fortbildningsinsatser inom 
prioriterade områden samt redovisas på fastställt sätt. 
 

Ständig kvalitetsutveckling. 
 

 Alla skolor ska ha en tydlig struktur för elevernas 
individuella utvecklingsplaner. 
 

Långsiktig planering  BUN följer upp verksamheternas kvalitetsarbete genom 
årliga besök/möten. 
 

 
Medarbetare 

Barn- och utbildnings-
nämnden ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

 
 

Möjligheter till 
kompetensutveckling. 
 

 Årliga utvecklingssamtal ska genomföras. 
 

Fortsatt låg sjukfrånvaro. 
 

 Den totala sjukfrånvaron ska inte vara högre än 
föregående år. 
 

Bra arbetsmiljö.  Minst 90 % av medarbetarna ska vara nöjd med BUN 
som arbetsgivare. 
 

Trygg anställning. 
 

 Anställda ska ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Styrkort – Barn- och skolnämnden 
 

 

 
Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Ekonomi 

Ekonomin ska vara 
uthållig och i balans. 

 

Väl fungerande ekonomisk 
styrning och uppföljning av 
resultat. 
 

 Ekonomi i balans, prognoser som följer upp budget och 
bra avvikelserapportering. 
 
 

Effektiv resursfördelning på 
alla nivåer. 
 

 Inom områden där måluppfyllelsen är låg ska alla 
verksamheter bidra med kompetens och resurser. 
 
 

Lokalanpassning sker med 
en helhetssyn där både 
verksamhetens krav och 
elevernas förutsättningar för 
ett gott lärande och en god 
skolmiljö beaktas. 

 Anpassning av lokaler efter elevunderlag. 
 
 
 
 
 
 

 
Miljö 

Verksamheten ska 
bedrivas så att goda 
kunskaper om vår miljö 
grundläggs. 

 

Kommunens miljöpolicy är 
känd och är vägledande i 
undervisningen. 

 Alla verksamheter ska arbeta med en grundläggande 
och utvecklande kretsloppskunskap. 
 
 

BUN:s riktlinjer för 
miljöarbetet har 
implementerats under året. 

 Varje verksamhet ska årligen redovisa egna 
förbättringsåtgärder i sin närmiljö. 
 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fr.o.m. den 1 januari 2011 delats i barn- och skolnämnden och 
gymnasie- och utbildningsnämnden. 
 
Inga nya styrkort för 2011 har antagits av respektive nämnd. 
 
De mål som ej markerats berör inte barn- och skolnämnden. 

Barn- och skolnämnden
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Måluppfyllelse - Barn- och skolnämnden 
 

Måluppfyllelse Barn- och skolnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Minst 95 % av alla föräldrar ska ha 

förtroende för sin förskola/plats. 
 

Detta sker med välutbildad personal och hög möjlighet att få första valet på 
förskola. 

 Trygga verksamheter där ingen 
kränkande behandling får 
förekomma. 
 

Alla verksamheter har nolltolerans som målsättning och arbetar utifrån 
planer framtagna av både elever, föräldrar och lärare. 

 Minst 90 % av eleverna ska vara 
behöriga att börja på gymnasiet. 
 

Vår behörighet ligger på 86 %. Alltså under vårt mål. Våra nyanlända står för 
cirka 4 % men hela svaret ligger ändå inte där. Vi har en stor andel pojkar 
som vi inte lyckats motivera.  

 Pojkars betyg och meritvärden ska 
öka. 
 

 Detta är ett västvärldsproblem som vi måste fortsätta att arbeta hårt med för 
att ha en positiv trend på lång sikt. Pojkarnas meritvärden har under 2011 
ökat. 

 Andelen elever som läser 
studieförberedande program ska 
vara minst som riket. 
 

 

 Andelen elever som, inom en 
fyraårsperiod efter påbörjade 
gymnasiestudier på nationellt 
program, erhåller slutbetyg ska vara 
minst 90 %. 
 

 

 90 % av de studerande som påbörjar 
en kurs inom Komvux ska fullfölja 
den. 
 

 

 Sfi-undervisningen bedrivs så att de 
studerande får information om sin 
kunskapsutveckling i förhållande till 
de nationella målen flera gånger per 
termin. 

 

 

Barn- och skolnämnden
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Måluppfyllelse - Barn- och skolnämnden 
 

 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Verksamheternas 

kvalitetsredovisningar ska tydligt 
visa satsningar, åtgärder och 
fortbildningsinsatser inom 
prioriterade områden samt redovisas 
på fastställt sätt. 
 

Alla våra verksamheter prioriterar våra utvecklingsområden både i 
fortbildning och riktade insatser. 

 Alla skolor ska ha en tydlig struktur 
för elevernas individuella 
utvecklingsplaner. 
 

Alla verksamheter följer vårt nya digitala system ”e-doc”. Detta har gjort att 
vi har en gemensam och tydlig struktur för både elever, föräldrar och lärare. 
En bättre och tydligare kunskap i varje hem ska förhoppningsvis leda till en 
högre måluppfyllelse. 

 BUN följer upp verksamheternas 
kvalitetsarbete genom årliga 
besök/möten. 

Detta sker kontinuerligt. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Årliga utvecklingssamtal ska 

genomföras. 
 

Under hösten har vi haft en fulltalig skolledningsgrupp och därför har vi 
hunnit genomföra alla samtal. 

 Den totala sjukfrånvaron ska inte 
vara högre än föregående år.  

Under 2011 steg sjukfrånvaron från låga 4,19 % till 5,14 % för grundskolan. 
Från 4,88 % till 5,62 % för förskolan. Här har några få långtidssjuka gett 
märkbart utslag. 

 Minst 90 % av medarbetarna ska 
vara nöjd med BUN som 
arbetsgivare. 
 

Senaste mätningen visar att vi når målet. 

 Anställda ska ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 

De anställdas individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp på de årliga 
utvecklingssamtalen. 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Ekonomi i balans, prognoser som 

följer upp budget och bra 
avvikelserapportering. 
 

Prognosen visar tyvärr på ett underskott vid årets slut.  Däremot har 
avvikelserapporteringen fungerat bra. 

 Inom områden där måluppfyllelsen 
är låg ska alla verksamheter bidra 
med kompetens och resurser. 
 

I EK-BOS sker en kontinuerlig översyn av verksamhetens behov och en 
anpassning efter behov görs så långt som möjligt. 

 Anpassning av lokaler efter 
elevunderlag. 
 

Vi har alltid ”verksamhet före lokal” i fokus. Under året har t.ex. Snehaga 
förskola gått ur sina lokaler och flyttat in i Rotebergs skola. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Alla verksamheter ska arbeta med en 

grundläggande och utvecklande 
kretsloppskunskap. 
 

Kretsloppskunskap och miljöarbete pågår i alla skolor/förskolor men på olika 
nivåer. 

 Varje verksamhet ska årligen 
redovisa egna förbättringsåtgärder i 
sin närmiljö.  

Detta går inte att följa. Några verksamheter har inte lämnat in redovisning. 

 
Barn- och skolnämnden
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Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

 

Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: Åke Ahl (M) 
Förvaltningschef: Solveig Landar 
Verksamhetschef/rektor: Christer Andersson 
Antal anställda: 50

Gymnasie- och utbildningsnämndens resultat visar på ett överskott på 3 667 kkr. Vår måluppfyllelse är hög och vårt 
styrkortsutfall är bra. Gymnasieskolan står fortsatt inför utmaningar med nya reformer, hård konkurrens, höga krav på 
måluppfyllelse samt på sikt ett minskat elevantal som kräver anpassning av både lokaler och organisation de närmaste åren. 

 
D riftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Gymnasiet 58 174 -7 187 50 987 55 162

Vuxenutbildn. & 
SFI

4 467 -924 3 543 3 312

Gymnasie-
särskola

3 878 3 878 3 620

Högskola 609 -1 608 609

Nämnd 434 434 414

Totalt 67 562 -8 112 59 450 63 117

Överskott 3 667

 
Verksamhetsbeskrivning 
Voxnadalens gymnasium har sex nationella program i 
den nya gymnasieskolan samt ett nationellt, 
riksrekryterande program i årskurs 2. Vi har också 
ansvar för komvux, högskola och lärcentrum. Vi har i 
dagsläget ca. 350 elever på ungdomsgymnasiet, ca. 160 
inskrivna elever på komvux samt ca. 45 SFI-elever och 
drygt 50 anställda där ett flertal arbetar deltid. 
 
Vi är en FN-certifierade skola med stora inslag av 
internationalisering och vi driver sedan flera år tillbaka 
ett högkvalitativt bandygymnasium inom ramen för 
nationell idrottsutbildning (NIU). 
 
I kommunen har alla ungdomar och vuxna rätt till goda 
kunskaper, tydliga mål och regelbunden uppföljning. 
Utbildning utvecklar våra ungdomar och vuxna i 
demokratins grundläggande värden och attityder. Vår 
målsättning är att eleverna ska vara rustade med 
självtillit, företagsamhet, nyfikenhet, framtidstro, 
medmänsklighet och goda kunskaper när de lämnar 
skolan. 
 
Vår skola är dessutom en viktig mötesplats för 
ungdomar och vuxna från olika bakgrunder och sociala 
miljöer. 
 

Viktiga händelser 
Gymnasiereformen, Gy 11 startade läsåret 11-12. Under 
hösten-11 påbörjades också förberedelser inför 
vuxenutbildningsreformen Vux 12. Vår implementering 
av den nya gymnasieskolan – 2011/vux-2012 ställer 
större krav på lärarnas kompetens och ökar deras 
arbetsbörda.  
 
Examensmål, nya ämnesplaner och ett nytt 
betygssystem för gymnasieskolan pågår och ska fortsatt 
implementeras. Kompetensutveckling pågår ständigt 
idag med fokus på att möta den nya gymnasieskolans 
krav samt för att uppfylla kraven för att erhålla 
lärarlegitimation. 
 
Inom ramen för detta arbete har hållbara strategier och 
metoder växt fram för hur vi fortsatt ska arbeta med att 
utveckla elevernas läsförståelse i varje ämne. 
 
Vi arbetar fortsatt också med likvärdig bedömning och 
betygssättning samt bedömning för lärande. Det arbetet 
ska öka elevernas delaktighet och förståelse för sin egen 
kunskapsutveckling. Bedömning används som en del i 
elevens lärande. 
 
Under hösten 2011 har slutligen alla lärare på 
Voxnadalens gymnasium genomgått utbildningen PIM, 
praktisk IT- och mediekompetens. Det första steget var 
att grundutbilda alla lärare för att möjliggöra 
implementering av datorn som pedagogiskt hjälpmedel 
med fokus på ”en-till-en-satsningen”. En satsning med 
start hösten-11 för elever i årskurs 1 på gymnasiet.  
I samband med vårterminens slut och höstterminens 
start anordnades föreläsningar med workshops för vår 
pedagogiska personal. En funktion som e-pedagog har 
inrättats. En e-grupp har bildats med representanter 
från varje arbetslag. E-pedagogens uppgift är att 
organisera och skapa lärande plattformar i 
verksamheten tillsammans med elever, kollegor och e-
gruppens representanter.  Målet är att all personal ska 
kunna skapa användning av elevdatorer som 
pedagogiskt hjälpmedel för ökad måluppfyllelse. 
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Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

 

En ansökan om Teknikcollegecertifiering har tidigare 
lämnats in för certifiering under hösten. Certifieringen 
godkändes efter inspektion i december-11. 
 
I den nya gymnasieskolan har vi också startat 
Ekonomiprogrammet med certifiering för att diplomera 
ekonomer. 
 
Under hösten-11 genomförde KPMG en granskning av 
vår verksamhet på uppdrag av kommunens revisorer. 
 
Årets resultat 
Resultatet visar på ett överskott mot budget på 3 667 
kkr. Överskottet beror främst på färre elever i andra 
kommuner och friskolor än budgeterat vilket ger lägre 
kostnader för interkommunala ersättningar totalt ca.  
2 miljoner kr.  
Lägre personalkostnader,ca. 700 kkr, än budgeterat då 
endast tre klasser på högskoleförberedande program 
startades ht-11. 
Minskade kostnader till entreprenör, AST då färre 
elever än budgeterat valde Industritekniska 
programmet.  Personalkostnaderna på programmet 
ligger dock högre än budget. Totalt ett överskott på ca. 
350 kkr . 
En besparing på kuratorstjänst som inte har återersatts 
ger ett överskott på ca.250 kkr.  
Fordonsprogrammet uppvisar ett underskott på ca. 300 
kkr. 
 

Måluppfyllelse 
Voxnadalens gymnasium har en hög måluppfyllelse. 
2011 lämnade 95 % av våra elever skolan med 
fullständiga slutbetyg. En hög andel väljer också att 
läsa vidare på högskola/universitet.  
 
Vi har hög närvaro i skolan och få avhopp från våra 
program/utbildningar och betygsmeritvärdet är i 
paritet med riket. 
 

Vi har ett fungerande kvalitetsarbete inom vår 
verksamhet. Arbetet utvecklas fortlöpande och vi följer 
de statliga direktiv som kommer från Skolverket, vilket 
också skolinspektionens inspektion visade. KPMG:s 
granskning under hösten-11 styrker också detta och 
talar om en väl fungerande verksamhet där såväl elever 
som anställda är nöjda med utbildning, trivsel och 
arbetsmiljö. 
 
Våra medarbetare trivs också enligt de uppföljningar 
som görs och den totala sjukfrånvaron fortsätter att 
vara låg. 
Medarbetarna är vidare intresserade av att delta i 
aktuella och fortsatta fortbildningsinsatser. 
 
Framtid 
Satsningar på fortbildning fortsätter med hjälp av 
statsbidraget i lärarlyftet och inom ramen för 
individuella kompetensutvecklingsplaner för lärarna. 
IT-kompetensen har ökat hos all personal med hjälp av 
PIM och fortsatta utbildningssatsningar kommer att 
fortgå samt initieras. 
 
En ansträngd kommunekonomi med minskad budget 
som följd kräver anpassning av både lokaler och 
organisation. Elevunderlaget kommer från hösten 2013 
att minska vilket kräver fortsatt anpassning. Vi har i 
dagsläget externa lokaler och kommer på sikt att gå ur 
dessa. En flyttning av Industritekniska programmet, 
träteknik från Alfta kommer att äga rum till 
Celsiusskolans lokaler Edsbyn med start hösten-12.  På 
personalsidan planeras på sikt en minskning av 
skolledning och övrig personal. Naturliga avgångar och 
visstidsanställda pedagoger vars anställningar upphör 
kommer att gå hand i hand med ett minskat 
elevunderlag. 
 
Hälsingekommunernas samverkan kommer ytterligare 
att utvecklas de närmaste åren. Allt för att kunna 
erbjuda ett rikligt utbud med kvalitet till ett minskat 
elevunderlag. 
 

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Styrkort – Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

 

Styrkort Gymnasie- och utbildningsnämnden 2011 
  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Medborgare/Kund 

Alla barn och vuxna som 
finns i våra verksamheter 
ska få tid och möjligheter 
till en positiv utveckling. 
De utbildningar som vi ger 
ska hålla hög kvalitet. 

 
 

Valfrihet att välja förskola.  Minst 95 % av alla föräldrar ska ha förtroende för sin 
förskola/plats. 
 

Alla verksamheter har en 
aktuell likabehandlingsplan. 

 Trygga verksamheter där ingen kränkande behandling 
får förekomma. 
 

Fokus ligger på elevernas 
behov och förutsättningar 
och undervisningen präglas 
av nyfikenhet, inflytande 
och meningsfullhet. 
 

 Minst 90 % av eleverna ska vara behöriga att börja på 
gymnasiet. 
 

 Pojkars betyg och meritvärden ska öka. 

Hög flexibilitet råder så att 
man tillgodoser flertalet av 
våra studerandes önskemål 
på utbildningsalternativ. 
 

 Andelen elever som läser studieförberedande program 
ska vara minst som riket. 
 

 Andelen elever som, inom en fyraårsperiod efter 
påbörjade gymnasiestudier på nationellt program, 
erhåller slutbetyg ska vara minst 90 %. 
 

 90 % av de studerande som påbörjar en kurs inom 
Komvux ska fullfölja den. 
 

 Sfi-undervisningen bedrivs så att de studerande får 
information om sin kunskapsutveckling i förhållande 
till de nationella målen flera gånger per termin. 
 

 
Verksamhet & 

Utveckling 
Verksamheten ska präglas 
av ett tryggt klimat som 
ger utrymme för nya 
lösningar och föränd-
ringar. 

 

Bra och tydlig 
kvalitetsredovisning. 

 Verksamheternas kvalitetsredovisningar ska tydligt 
visa satsningar, åtgärder och fortbildningsinsatser inom 
prioriterade områden samt redovisas på fastställt sätt. 
 

Ständig kvalitetsutveckling. 
 

 Alla skolor ska ha en tydlig struktur för elevernas 
individuella utvecklingsplaner. 
 

Långsiktig planering  BUN följer upp verksamheternas kvalitetsarbete genom 
årliga besök/möten. 
 

 
Medarbetare 

Barn- och utbildnings-
nämnden ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

 
 

Möjligheter till 
kompetensutveckling. 
 

 Årliga utvecklingssamtal ska genomföras. 
 

Fortsatt låg sjukfrånvaro. 
 

 Den totala sjukfrånvaron ska inte vara högre än 
föregående år. 
 

Bra arbetsmiljö.  Minst 90 % av medarbetarna ska vara nöjd med BUN 
som arbetsgivare. 
 

Trygg anställning. 
 

 Anställda ska ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
 
 

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Styrkort – Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

 

 
Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Ekonomi 

Ekonomin ska vara 
uthållig och i balans. 

 

Väl fungerande ekonomisk 
styrning och uppföljning av 
resultat. 
 

 Ekonomi i balans, prognoser som följer upp budget och 
bra avvikelserapportering. 
 
 

Effektiv resursfördelning på 
alla nivåer. 
 

 Inom områden där måluppfyllelsen är låg ska alla 
verksamheter bidra med kompetens och resurser. 
 
 

Lokalanpassning sker med 
en helhetssyn där både 
verksamhetens krav och 
elevernas förutsättningar för 
ett gott lärande och en god 
skolmiljö beaktas. 

 Anpassning av lokaler efter elevunderlag. 
 
 
 
 
 
 

 
Miljö 

Verksamheten ska 
bedrivas så att goda 
kunskaper om vår miljö 
grundläggs. 

 

Kommunens miljöpolicy är 
känd och är vägledande i 
undervisningen. 

 Alla verksamheter ska arbeta med en grundläggande 
och utvecklande kretsloppskunskap. 
 
 

BUN:s riktlinjer för 
miljöarbetet har 
implementerats under året. 

 Varje verksamhet ska årligen redovisa egna 
förbättringsåtgärder i sin närmiljö. 
 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fr.o.m. den 1 januari 2011 delats i barn- och skolnämnden och 
gymnasie- och utbildningsnämnden. 
 
Inga nya styrkort för 2011 har antagits av respektive nämnd. 
 
De mål som ej markerats berör inte gymnasie- och utbildningsnämnden. 

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Måluppfyllelse - Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

Måluppfyllelse Gymnasie- och utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Minst 95 % av alla föräldrar ska ha 

förtroende för sin förskola/plats. 
 

 

 Trygga verksamheter där ingen 
kränkande behandling får 
förekomma. 
 

 

 Minst 90 % av eleverna ska vara 
behöriga att börja på gymnasiet. 
 

 

 Pojkars betyg och meritvärden ska 
öka. 
 

 

 Andelen elever som läser 
studieförberedande program ska 
vara minst som riket. 
 

Når målet 

 Andelen elever som, inom en 
fyraårsperiod efter påbörjade 
gymnasiestudier på nationellt 
program, erhåller slutbetyg ska vara 
minst 90 %. 
 

Når målet. Läsåret 2010-11 var siffran 95 % 

 90 % av de studerande som påbörjar 
en kurs inom Komvux ska fullfölja 
den. 
 

Om man räknar bort avhopp för arbete och vidarestudier så når vi målet 
annars inte.  

 Sfi-undervisningen bedrivs så att de 
studerande får information om sin 
kunskapsutveckling i förhållande till 
de nationella målen flera gånger per 
termin. 

Når målet. Tolk används vid minst ett tillfälle/termin. 

 

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Måluppfyllelse - Gymnasie- och utbildningsnämnden 
 

Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Verksamheternas 

kvalitetsredovisningar ska tydligt 
visa satsningar, åtgärder och 
fortbildningsinsatser inom 
prioriterade områden samt redovisas 
på fastställt sätt. 
 

Når målet 

 Alla skolor ska ha en tydlig struktur 
för elevernas individuella 
utvecklingsplaner. 
 

IUP finns inte på gymnasiet. Eleverna har individuella studieplaner 

 BUN följer upp verksamheternas 
kvalitetsarbete genom årliga 
besök/möten. 

Når målet 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Årliga utvecklingssamtal ska 

genomföras. 
 

Når målet 

 Den totala sjukfrånvaron ska inte 
vara högre än föregående år. 
 

Når målet 

 Minst 90 % av medarbetarna ska 
vara nöjd med BUN som 
arbetsgivare. 
 

Når målet 

 Anställda ska ha en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 
 

Når målet 
 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Ekonomi i balans, prognoser som 

följer upp budget och bra 
avvikelserapportering. 
 

Når målet 

 Inom områden där måluppfyllelsen 
är låg ska alla verksamheter bidra 
med kompetens och resurser. 
 

Når målet 

 Anpassning av lokaler efter 
elevunderlag. 
 

Når målet 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Alla verksamheter ska arbeta med en 

grundläggande och utvecklande 
kretsloppskunskap. 
 

Når målet 

 Varje verksamhet ska årligen 
redovisa egna förbättringsåtgärder i 
sin närmiljö. 
 

Når målet 

 Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden 
 

 

Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S) 
Förvaltningschef: Anette Forsblom 
Antal anställda: 484 
 

Socialförvaltningen redovisar ett överskott om + 970 kkr. Måluppfyllelsen är god inom alla perspektiv förutom ekonomin där vi 
inte når ända fram då vi fortfarande saknar pedagogiska verktyg för uppföljning.  Arbetet med att successivt omvandla ett särskilt 
boende till närboende är nu genomfört. Det är ett spännande utvecklingsarbete som pågår utifrån kartläggningen Ovanåker 2020. 
Bakgrunden till det uppdraget är att befolkningen i kommunen minskar, och vi ser att andel äldre med behov av särskilt boende 
minskar, och behov av boende och dagligverksamhet inom LSS ökar. Vi fortsätter att arbeta för att hitta nya metoder och ett annat 
sätt att arbeta på för att möta människors behov av stöd och hjälp i tidigare skede.  
  

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Nämnd och 
stab

16 828 -971 15 857 16 641

Individ- och 
familjeenhet

28 144 -741 27 403 27 746

Handikapp-
omsorgen

41 456 -9 603 31 853 31 705

Omvårdnads-
enheten

146 692 -9 701 136 991 136 982

Totalt 233 120 -21 016 212 104 213 074  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten är till för att tillförsäkra kommunens 
innevånare och de som vistas i kommunen det stöd och 
den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 
Biståndsenheten omfattar 
Bistånds- och LSS-handläggarna, är de som efter 
ansökan prövar rätten till bistånd, gällande personer 
med fysiska och psykisk funktionsnedsättningar och 
äldre enlig socialtjänstlagen, SoL samt insatser enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSS.  
Utredningar enligt SoL. 1147 st  LSS 59 st 
114 st vårdplaneringar de flesta på sjukhus, Bollnäs (62) 
Gävle (46) 
Stab/stödfunktioner 
Kvalitets- och metodutvecklare som stödjer 
metodutveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och 
utvärdering.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar 
bland annat för att det finns rutiner så att ingen 
kommer till skada i våra verksamheter. 
Andra stödfunktioner är nämndssekreterare och IT- 
samordnare.  
 

Handikappomsorgens verksamhet omfattar 
Gruppbostäder, det finns tre stycken med sammanlagt 
15 lägenheter och det är 16 personer som bor i 
servicebostad 
 
Daglig verksamhet, bedrivs både i Edsbyn och Alfta 
och det är 40 personer som har sin dagliga 
sysselsättning där.  
 
Korttidsverksamhet för barn och unga finns i Alfta. Där 
vistas 12 barn och ungdomar, sammanlagt ca 480  
korttidsdygn på helår. 
 
Särskilt boende om sju lägenheter för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 
 
Personlig assistans enligt SFP, socialförsäkringsbalken, 
där är det sju personer som valt kommunen som 
utförare. Personlig assistans enligt LSS är två personer 
som beviljats. 
 
Det är 26 personer som är beviljad biträde av 
kontaktperson. 
 
Äldreomsorgens verksamhet omfattar 
Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende, 
det är ca 450 personer är beviljade någon form av 
service eller omvårdnadsinsats av hemtjänsten. 
 
Korttidsvistelse omfattar 15 st platser dit 189 personer 
kom under 2011. Omsättningen av korttidsplatser är i 
år den högsta sedan statistik började föras 2005.  
 
Dagverksamhet, 33 personer är beviljad dagverksamhet 
mellan 2-5 dagar/vecka. Det är det högsta antalet 
personer och nyttjade dagar per vecka sedan statistik 
började föras 2005.  
 
Särskilda boenden, det finns 128  lägenheter i särskilda 
boenden och det var 56 personer som beviljades boende 
under året. Ingen fick avslag. Väntetiden för att få 
boende var i snitt 31,2 dagar. 
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Vi har tre trygghetsplatser. Dessa får nyttjas i max 3 
dygn/gång och används som avlösning för de som 
vårdar anhörig hemma. Här behövs inget 
biståndsbeslut och de nyttjades av 42 personer under 
155 dygn under 2011. 
 
Resursenheten ansvarar för all vikarieanskaffning. 
 
Avgiftsdebitering arbetar med taxor och avgifter. 
 
För hälso-och sjukvården på de särskilda boendena, 
korttids samt daglig verksamhet ansvarar kommunens 
sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
 
Det finns ett Närboende med 14 lägenheter i Alfta, och 
ett Närboende om 12 lägenheter i Edsbyn. 
  
Individ och familjeomsorgen omfattar 
Både handläggning och verkställighet. Där handläggs 
ärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lag om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM samt lag om vård av 
unga, LVU. 
 
Verkställigheten kan vara insatser som riktar sig till 
barn, unga och äldre, invånare med 
beroendeproblematik där den vanligaste insatsen är 
öppenvård via kommunens beroendemottagning.  
Det kan även vara andra vardagsstödinsatser för 
personer mellan 18 och 65 år som ges i öppenvård. 
 
Det finns insatser som riktar sig till invånare med 
ekonomiska problem och/eller andra sociala problem. 
 
Verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga 
insatser.  
 
Viktiga händelser 
Verksamheternas kartläggning inför Ovanåker 2020. 
Den visar att Ovanåker står inför stora utmaningar de 
närmaste tio åren . År 2017 är 28 %, 3 133 pers, av 
befolkningen i kommunen 65 år och äldre. Fram till 
2015 beräknas 7-9 personer med funktionsnedsättning 
vara i behov av service- eller gruppbostad enligt LSS 
och 16 personer i behov av daglig verksamhet enligt 
LSS.  Åldersklass 25-54 år av befolkningen minskar 
med 20 % fram till 2020.  Pensionsavgångar, 65 år, inom 
omvårdnadsenhet och handikappomsorg beräknas 
uppgå till 64 personer 
 
Det pågår ett helhetsövergripande arbete med att bland 
annat starta gruppbostad och daglig verksamhet LSS.  
 
Anpassningsarbete 2011 har lett till sammanslagning av 
äldre och handikappomsorg med gemensam 
verksamhetschef. 
 
Anpassningsarbete angående personaltäthet har lett till 
minskad personaltäthet på särskilda boenden från 0,73 
till 0,71 årsarbetare/lägenhet.  
 

Förnyad lokalutredning har genomförts. Vi flyttat ur 
lokaler på Västergården där handikappomsorgens 
chefer haft kontor. Dessa har nu flyttat till hemtjänstens 
tidigare kontor då dessa flyttade till Sol/Lins 
personalutrymmen.   
 
Vi har startat upp värdegrundsarbete där all personal 
är involverad i samarbete med GävleDala 
Företagshälsa.  
 
Vi har tillskapat ett tvärprofessionellt 
team/demensteam, med olika kompetenser och 
personal från olika delar i förvaltningen. Där syftet är 
att de skall vara ett stöd i verksamheten när någon 
upplever att det är svårt att hantera eller svårt att göra 
genomförandeplan eller andra åtgärdsplaner.  
 
Kvalitets/uppföljningsverktyget Mobipen är infört inom 
hemtjänsten. Nu pågår arbete med nästa steg vad gäller 
planeringen av hemtjänsten. Vi har infört ett 
personalplaneringssystem som heter Lapscare som 
matchar brukarnas behov/insatser mot personalens 
arbetstid på ett effektivt sätt.   
 
Kostnader för försörjningsstöd ligger kvar på samma 
höga nivå.  
 
Utveckling av anhörigstödet att gälla alla som vårdar 
eller stödjer närstående som är äldre eller långvarigt 
sjuk eller någon som har funktionshinder.  
 
Omsättningen av korttidsplatser är på något högre nivå 
jämfört med 2010. Förmågan att ha hög omsättning av 
korttidsplatserna, d v s frigöra platser för nya behov, 
medför att samtliga behov av korttidsinsats efter 
sjukhusvistelse kan tillgodoses. Vi har ingen kostnad 
för utskrivningsklara patienter  
 

Årets resultat 
I förhållande till budget visar vi ett överskott med 
970 kkr. Stab + 788 kkr.  
Återsökt moms. Samt minskade personalkostnader 
p.g.a. avveckling av personal. 
Nämnd- 23 kkr ny nämnd något ökande kostnader för 
möten och målarbete 
Äldreomsorgen – 9 kkr. 
Handikappomsorgen  – 148 kkr 
Orsaken är utökning av personlig assistans. 
Individ och familjeomsorgen + 343 kkr. 
Lägre personalkostnader, föräldraledighet som ersätts 
endast till viss del.  
Socialnämndens ram har utökas med 1 500 kkr och  
2 000 kkr riktat till ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Det har inte ökat ytterligare, men 
kostnaderna ligger på samma höga nivå som 2010. 
  
Socialnämndes ram utökades med 2 000 kkr riktat till 
individärende det fortgår enligt plan. 
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Socialnämndens ram utökades med 1 500 kkr riktat till 
individärende för boende i samband med skolgång på 
annan ort ( DOM) fortgår enligt plan. 
Socialnämndens ram utökades med 3 200 kkr för 
avveckling av SoL/Lin. Denna är nu genomförd. 
 

Måluppfyllelse 
Socialtjänsten har god måluppfyllelse inom alla 
målområden, förutom målet att LOV jämfört med 2010 
ska öka och målet om jämställdhet där ambitionen är 
att öka antalet män.  
Vad gäller målet för ekonomi att cheferna skall ha 
kunskap om sin budget och verksamhetens ekonomi till 
100 % så skall noteras att det saknas fortfarande bra 
uppföljningsverktyg.   

 
Framtid 
Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga på 
hög nivå. Vi fortsätter att arbetar med att hitta nya 
angreppssätt för detta arbete, en praktiksamordnare 
anställs ett år för att jobba med arbetsmarknaden.   
 
Processen att föra över ansvaret för hemsjukvård från 
landstinget till kommunerna fortsätter, planen är att 
överföring sker januari 2013. 
 
Utvecklig av anhörigstödet där vi erbjuder stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. 
 
Vi ser ett utökat behov av LSS-insatser både vad gäller 
boende och daglig verksamhet. 
 
Arbetet med att ta fram och införa värdighetsgarantier 
för äldre beräknas vara genomfört under 2012.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för 
att kunna utveckla en effektiv organisation med 
kundens behov i centrum. Detta arbete fortgår med 
fokus på att beskriva processerna, analys och 
uppföljning i kvalitetsplan 2012. 
 

Ett nytt trygghetslarm för brukare inom hemtjänsten är 
inköpt vilket innebär att brukaren får snabbare hjälp. 
 
Trygghetslarmen på särskilda boendet Backa och 
Korttids har uppdaterats till modern teknik samt att 
arbetet på Sunnangården har startats, vilket innebär en 
ökad trygghet för brukarna. Särskilda boendena på 
Gyllengården kommer också att uppdateras under 
2012. 
 
Försäkringskassans striktare bedömning av 
assistansersättning gör att personlig assistans enligt LSS 
ökar. 
 
Utöka erbjudandet om uppsökande verksamhet för 
äldre, från att ha erbjudits till de som är  80 år och äldre 
till att erbjudas att alla över 75 år får förebyggande 
hembesök. 
 
Vi använder nationella kvalitetsregister för att arbeta 
mer förebyggande inom äldres vård och omsorg.  
 
Förvaltningen utvecklar det påbörjade arbete med 
tvärprofessionella teamet, till att gälla även de som bor i 
ordinärt boende. 
 
Värdegrundsarbete pågår inom förvaltningen. Detta är 
ett forum där medarbetare kan lyfta frågor som trivsel 
och arbetsinsats. Inget missnöje har lyfts, men 
i samband med medarbetarundersökningen samt i 
intervjuer kom det fram att många inte kan 
rekommendera kommunen som arbetsgivare. Vi tolkar 
detta som missnöje  
Det fortsatta värdegrundsarbetet kommer att ha fokus 
på detta. 
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Styrkort - Socialnämnden 2011 
  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Medborgare/Kund 
Med kunden i centrum skall 
socialnämndens verksamhet 
bygga på tolerans och 
respekt och präglas av 
omtanke för den enskilde 
individen    

Kvalitetsledningssystem  2011 ska alla arbeta enligt kvalitetsledningssystemet. 
 
 

Ett professionellt 
bemötandet 

 90 % av de tillfrågade ska vara nöjda med bemötandet 
i socialtjänsten Åtgärdsplaner ska upprättas vid 
missnöje    

Rättsäkerhet 
 
Delaktighet 

 
 
 

Antalet enskilda som får rätt i överklagande ska ej 
överstiga 25 % 
Alla med insatser ska ha en genomförandeplan. 

Verksamhet & Utveckling 
Verksamheten ska vara 
flexibel och sträva efter att 
utvecklas med kunden i 
centrum  
 

Delaktighet  90 % av tillfrågade medarbetare ska uppleva att de är 
delaktiga och kan påverka. 

Samverkan  Vårt uppdrag i samverkan både internt och externt ska 
vara tydliggjort. 
 

Mångfald  Under 2011 ska antalet hemtjänstinsatser inom LOV 
öka jämfört med 2010. 

Metodutveckling  IFO ska tillämpa vetenskapligt beprövade 
arbetsmetoder/arbetssätt och prioritera öppna insatser.  

Medarbetare 
Det ska vara attraktivt att 
arbeta inom socialtjänsten  

 

Arbetsglädje 
 

 90 % av de tillfrågade ska känna trivsel i sitt arbete. 
 

Arbetsmiljö  Sjukfrånvaron ska inte överstiga riksgenomsnittet av 
sjukfrånvaro i kommunerna. 

Tydligt ledarskap  All ordinarie personal ska erbjudas medarbetarsamtal 
och 90 % av de tillfrågade ska vara nöjda med 
samtalet.  

Jämställdhet  Ambitionen ska vara att andelen män anställd inom 
socialförvaltningen ska öka jämfört med 2010. 
Jämställdhetspolicyn ska följas upp årligen.  

Ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas 
inom given budgetram 
 

 

Kunskap om 
budget/ekonomi 

 Cheferna ska ha kunskap om sin budget, och 
verksamhetens ekonomi till 100 %. 

Väl fungerande uppföljning  Nyckeltal för kostnader i verksamheterna ska finnas 
framtagna.  

Kostnadsmedvetenhet  Personalen ska ha förståelse för den ekonomiska 
konsekvensen av vad de gör till 100 % 
Syfte, mål, plan och tidsättning ska finnas för alla 
insatser inom Socialförvaltningen. 

Miljö 
Verksamheten ska ha 
kunskap om sina 
miljöpåverkande faktorer 
 

Miljömedvetenhet  Miljöplan för socialförvaltningens verksamheter ska 
upprättas och följas. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Måluppfyllelse - Socialnämnden 
 

 

Måluppfyllelse Socialnämnden 
Socialnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens sammanvägda 
måluppfyllelse vid. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medborgare/Kund Verksamhet & Medarbetare Ekonomi Miljö 
    Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 2011 ska alla arbeta enligt 

kvalitetsledningssystemet 
 

Alla arbetar enligt kvalitetsledningssystemet. 
Målet anses vara uppfyllt. 

 90 % av de tillfrågade ska vara nöjda 
med bemötandet i socialtjänsten. 
Och åtgärdsplaner ska upprättas vid 
missnöje 
 

Har följts upp via brukarenkäter och intervjuer. 
Målet anses vara uppfyllt. 

 Antalet enskilda som får rätt i 
överklagande ska inte överstiga 25 % 
Alla med insatser ska ha en 
genomförandeplan 

Målet anses vara uppfyllt. 

 
 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 90 % av tillfrågade medarbetare ska 

uppleva att de är delaktiga och kan 
påverka. 
 

Hela förvaltningen arbetar med styrkort, samt arbetar med värdegrund på 
arbetsplatsträffar där delaktighet möjliggörs. I samband med medarbetar 
undersökningen samt i intervjuer kom det fram att många inte kan 
rekommendera kommunen som arbetsgivare. Vi tolkar detta som missnöje.  
Målet anses delvis vara uppfyllt.  
 

 Vårt uppdrag i samverkan både 
internt och externt skall vara 
tydliggjort 
 

Har jobbat med att tydliggöra vårt uppdrag. 
Målet anses vara uppfyllt. 

 Under 2011 ska antalet 
hemtjänstinsatserna inom LOV öka 
jmf med 2010. 
 

Det finns inte några utförare som lämnat ansökan. 
Målet inte uppfyllt. 

 IFO ska tillämpa vetenskapligt 
beprövade arbetsmetoder/arbetssätt 
och prioritera öppna insatser. 
 

Arbetet pågår, bland annat vardagsstöd, familjestödsverksamhet. 
Målet anses vara uppfyllt. 
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Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 90 % av tillfrågade medarbetare ska 

känna trivsel i sitt arbete. 
 

Värdegrundsarbete pågår inom förvaltningen, detta är ett forum där medarbetare kan 
lyfta frågor som trivsel och arbetsinsats.  Där lyftes inget missnöje. 
I samband med medarbetarundersökningen samt i intervjuer kom det fram 
att många inte kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Vi tolkar 
detta som missnöje. Det fortsatta värdegrundsarbetet kommer att ha fokus på 
detta. 
Målet anses delvis uppfyllt. 
 

 Sjukfrånvaron ska ej överstiga 
riksgenomsnittet av sjukfrånvaron i 
kommunerna 
 

Målet anses vara uppfyllt. 

 All ordinarie personal ska erbjudas 
medarbetarsamtal. Och 90 % av de 
tillfrågade ska vara nöjda med 
samtalet. 
 

Målet anses vara uppfyllt. 

 Ambitionen ska vara att andelen 
män anställda inom 
socialförvaltningen ska öka jämfört 
med 2010. Jämställdhetspolicyn skall 
följas upp årligen 
 
IFO ska tillämpa vetenskapligt 
beprövade arbetsmetoder/arbetssätt 
och prioritera öppna insatser. 
 
 

Har i tider av anpassningsarbetet inte varit aktuellt att anställa. 
Målet anses inte uppfyllt. 
 
 
 
 
Arbetet pågår, bland annat vardagsstöd, familjestödsverksamhet.   
Målet anses vara uppfyllt. 

Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Cheferna ska ha kunskap om sin 

budget till 100 %. 
 

Cheferna bedöms ha god kunskap om sin budget, men arbete med att 
förbättrat rutinerna för den löpande ekonomiska uppföljningen är inte klart. 
Målet anses delvis uppfyllt 
 

 Nyckeltal för kostnader i verksamhet 
skall finnas framtagna  
 
 

Är delvis framtagna, men arbete pågår.   
Målet anses vara delvis uppfyllt. 

 Personalen ska ha förståelse för den 
ekonomiska konsekvensen av vad de 
gör till 100 %.  Syfte, mål, plan och 
tidsättning ska finnas för alla insatser 
inom socialförvaltningen 
 

Vi går igenom de ekonomiska förutsättningarna på arbetsplatsträffar och 
stormöte och hur vi i vardagen kan påverka det ekonomiska resultatet både 
positivt och negativt. Ekonomi/hushållning med resurser ingår som en del i 
medarbetarsamtalen. Min bedömning är att personalen till viss del har 
förståelse för den ekonomiska konsekvensen av vad de gör, men det är ännu 
inte 100 %. 
Målet anses vara delvis uppfyllt. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Miljöplan för socialförvaltningens 

verksamheter ska upprättas och 
följas 

Målet anses vara uppfyllt. 
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB  
 

 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) 
 
Ordförande: Håkan Englund (S) 
VD: Mikael Reijer 
Antal anställda: 59
 

Bolaget har under året haft stor återhämtning från lågkonjunkturen 2010 där antalet vakanser var 6-7% och vid 2011 års slut 
var antalet nere på 3 %. Bolaget gör en vint som beror på den milda hösten och vintern och att uthyrningsläget stärkts i positiv 
riktning under hela året. Bolaget uppnår målen satta av dess ägare Ovanåkers kommun. Bolaget ser att i framtiden under 2012 
kommer att behöva fundera på nybyggnationer av hyresrätter om alla medborgare ska kunna erbjudas en bostad. 
 

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Kostnad Intäkt Resultat Budget

AEFAB 112 466 116 366 3 900 3 877

 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i Ovanåker 
kommun. Antalet lägenheter är 1611 och lokalerna till 
264. Bolaget förvaltar Ovanåkers kommuns och 
AICAB:s fastigheter. 
 

Viktiga händelser 
Det har varit ett händelserikt år 2011 med flera stora 
strukturförändringar, en ny styrelse, en ny ordförande 
och en ny VD anställdes. Antalet lediga lägenheter har 
minskat från årets början från 6 % till 2,5 %. 
Det har varit en hög arbetsbelastning på personalen 
under året med anledning av stora förändringar i 
organisationen samt flera stora åtaganden med 
ombyggnationer och utredningar.  Ett stort fokus har 
varit på prioriterade uppdrag som Sunnangårdens nya 
kök och renoveringen av Stallgatan. 
 
Årets resultat 
Bolaget gör ett positivt resultat som beror på den milda 
hösten och vintern. Driftkostnaderna har minskat och 
uthyrningsgraden har ökat under året. Bolaget 
förbättrar soliditeten med 1 % och har en stark 
likviditet. Bolagets tillgångar består i huvudsak av 
fastigheter och maskiner som finansieras med lån i 
Kommuninvest och med ränteswapar i Nordea. 
 
Måluppfyllelse 
Bolagets mål att uppnå en soliditet med 10 % är på god 
väg, soliditet för 2011 ökar till 9 %. 
 

Bostadsbolagets hyressättning grundar sig på en 
överenskommelse och förhandling med 
hyresgästföreningen och är i rätt nivå utifrån 
marknadens värderingar och efterfrågan. Bolaget har 
fått högsta betyget av hyresgästerna i Gävleborgs län 
när hyresgästföreningen gjorde en mätning i samband 
med hyresförhandlingarna 2012. Bolaget blev i den 
mätningen det bästa kommunala bostadsbolag i länet. 
Bolaget har idag hög servicenivå och arbetar med 
kvalitet inom hela verksamheten och har mer än 90 % 
nöjda kunder. 
 
Miljömässiga mål och satsningar arbetar bolaget aktivt 
med genom ett stort engagemang i ett projekt 
”Skåneinitiativet” där målet är att spara 20 % på 
energianvändandet i verksamheten. Satsningar på cirka 
2 miljoner kronor genomfördes under året för att spara 
energi. 
 
Sammantaget uppfyller bolaget ägardirektivet på satta 
mål. Efterfrågan av bostäder är högt och behov för 
utökning av marknadsandelen krävs för att kunna 
erbjuda alla medborgare en bostad i kommunen.   
 

Framtid 
Bolaget står inför flera stora utmaningar, främst är att 
hantera pensionsavgångar och den stora efterfrågan på 
bostäder. Att anpassa bolaget efter den nya 
lagstiftningen där affärsmässighet ska råda i hela 
verksamheten. Skapa nya e-tjänster som gör att 
hyresgästerna får en bättre service i den administrativa 
hanteringen och kontakten med bolaget. Att bygga ut 
bredband och internet med olika tjänster i Alfta och 
Edsbyn. Att inviga den nya webbportalen som 
möjliggör uthyrning via webben. Slutligen ska vi 
genomföra marknadsaktiviteter som sätter Ovanåkers 
kommuns boende i Alfta och Edsbyn på kartan.  
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OKAB Näringsliv AB 
 

 

OKAB Näringsliv AB 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M) 
VD: Thomas Zetterqvist 
Antal anställda 3
 

Bolaget har i uppdrag att bedriva Ovanåkers kommuns näringspolitiska verksamhet. Inom ordinarie verksamhet ryms frågor som 
turismutveckling och arbetsmarknads- och ungdomsfrågor. Koncernen OKAB:s resultat 2011 uppgick till -131 tkr. 

 
D riftredovisning 2011 (K kr)

Kostnad Intäkt Resultat

O K A B (koncernen) 15  776 15  645 -131  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget OKAB Näringsliv AB är ett av Ovanåkers 
kommuns helägda bolag. Tillsammans med Alfta 
industricenter AB bildar man koncernen OKAB. 
 
Bolaget har i uppdrag att bedriva Ovanåkers kommuns 
näringspolitiska verksamhet. Detta inkluderar 
turismutveckling samt arbetsmarknads- och 
ungdomsfrågor.  
 
Det näringspolitiska arbetet bedrivs i nära samarbete 
med arbetsförmedling, länsstyrelse, ALMI, 
grannkommuner m fl. 
 
Under året har OKAB ansvarat för ledning- och 
administration av det nya bolaget Helsinge Net 
Ovanåker AB. 
 
Förvaltning och uthyrning av lokaler för 
industriändamål och därmed förenlig verksamhet 
bedrivs via det helägda dotterbolaget Alfta 
Industricenter AB. 
 

Viktiga händelser 
Månatliga företagsfrukostar har etablerats under året. 
Inom ramen för turismverksamheten har investering i 
digitala informationsskyltar skett. Diskussioner om 
avyttring av industrifastighet har inletts under året. 

 
Övrigt 
Styrelsen har under 2011 haft åtta protokollförda 
sammanträden. Vid sammanträdena har i genomsnitt 
4,8 av 5 ledamöter deltagit. Vd Thomas Zetterqvist har 
varit sekreterare vid samtliga möten. 
 
Utöver de protokollförda mötena har arbetsmöte hållits 
för diskussioner om styrkort.  
 

Bolagets risker ligger i huvudsak i den 
uthyrningsverksamhet som bedrivs i dotterbolag och 
består dels i risk för vakanser i uthyrningen och dels i 
risk för räntehöjningar. Rapporter från 
uthyrningsverksamheten lämnas månadsvis till 
styrelsen. 

 
Resultat och ställning 
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgår till -131 tkr (f å -452 tkr). 
 
Enligt styrelsens och verkställande direktörens 
bedömning kommer såväl moderbolag som koncernen 
att för verksamhetsåret 2012 redovisa ett resultat nära 
0 . 

 
Måluppfyllelse 
Bolaget har under året överlämnat förslag till 
kommunen angående styrkort för verksamheten. 

 
Framtid 
Inriktningsbeslut beträffande bolagets verksamhet har 
träffats av kommunen innebärande att OKAB 
Näringslivs AB:s verksamhet förs över i 
kommunorganisationen, medan verksamheten i Alfta 
Industricenter AB blir kvar i bolaget. 
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Helsinge Net Ovanåker AB  
 

 

Helsinge Net Ovanåker AB 
 
Ordförande: Kent Olsson (Fp) 
VD: Thomas Zetterqvist
 

Ovanåkers och Bollnäs kommuner drev sedan 1997 Helsinge Net AB tillsammans. Verksamheten i det bolaget delades under 2010 
upp i två bolag, varvid verksamheten i Ovanåkers kommun fördes till det nybildade Helsinge Net Ovanåker AB. Bolaget 
investerar i infrastruktur för datakommunikation och levererar bredband till hushåll och företag i Ovanåkers kommun. Bolaget 
ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. 
  

Driftredovisning 2011 (Kkr)
Kostnad Intäkt Resultat

Helsinge Net Ovanåker 6 276 5 540 -736  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget har ca 1 500 kunder, varav merparten är 
privatkunder med s.k. ADSL-abonnemang, dvs via 
hyrd kopparledning. 
Bland företagskunderna har en större andel direkt 
fiberanslutning.  
Drift/övervakning av nätet liksom felanmälan/support 
sker inte i egen regi, utan i form av köpta tjänster. 
 

Viktiga händelser 
Under 2010 har ett utbyggnadsprogram för fiber till 
hushåll påbörjats. Omfattningen av dessa investeringar 
kommer att öka väsentligt under de närmaste åren. 
 
Årets resultat 
Verksamheten har under 2011 dominerats av 
förberedelser för förändrad organisation för 
drift/övervakning samt uppgradering av teknikstödet. 
Rörelseresultatet påverkas därför av extraordinära 
kostnader. Kontoret har under året flyttat till nya 
lokaler. 
 
 

 
Måluppfyllelse 
De uppsatta målen för att skapa förutsättningar för 
medborgarna att ansluta sig till internet via 
kopparnätet är uppnått. Regeringen har lagt fast målet 
att 90 % av medborgarna ska ges förutsättningar att 
ansluta sig till bredband med 100 Mb 
överföringshastighet senast 2020. I länet och i 
kommunerna pågår nu ett arbete med att lägga fast 
regionala och lokala målsättningar för 
höghastighetsbredband. 
 

Framtid 
Bolaget ser en framtid med omfattande investeringar I 
fiberutbyggnad såväl till företag som till hushåll. Dessa 
investeringar kommer att ge ökat kundantal och ökade 
intäkter. 
 
 
 

 

Helsinge Net AB 
Helsinge Net AB ägs av Bollnäs Stadshus AB och 
Ovanåkers kommun till 50 % vardera. Bolagets ägare 
beslutade att dela upp verksamheten i egna bolag och 
verksamheten i moderbolaget Helsinge Net AB har 
således succesivt avvecklats under 2011. Dotterbolagen 
har avyttrats till Ovanåkers kommun respektive Bollnäs 
Stadshus AB. Helsinge Net AB har trätt i likvidation 
per den 16 maj 2011 och likvidationen bedöms avslutas 
under första delen av 2012. 
 
För 2011 visar Helsinge Net AB upp ett resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på – 3 kkr. 
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Helsinge Vatten AB  
 

 

Helsinge Vatten AB 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Björn Carlqvist 
Antal anställda: 33
 

Den nya organisationen som trädde i kraft den 1 mars börjar nu ta form och de olika rollerna blir allt tydligare. Bolaget är inne i 
en generationsväxling. Sju nya medarbetare har anställts under året och fem pensionsavgångar väntas de närmaste åren. 
Rekrytering av ny VD/VA-chef har genomförts och tjänsten tillträds den 1 april 2012. 
 

 
Driftredovisning 2011 (Kkr)

Kostnad Intäkt Resultat

Helsinge Vatten 47180 47184 4  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Helsinge Vatten AB sköter drift- och underhåll av 
Bollnäs och Ovanåkers kommuners VA-verksamhet. 
Bolaget svarar också för respektive kommuns 
administrations- och ekonomifunktion, 
marknadsföring, kundtjänst samt hantering av 
fakturering och kravtjänst. Helsinge Vatten ska vara en 
resurs för kommunerna i den fysiska 
samhällsplaneringen i VA frågor samt medverka i 
kommunernas krisledningsorganisation. 
 

Viktiga händelser 
En arbetsgrupp från de båda kommunerna och bolaget 
har gemensamt arbetat med att förtydliga bolagets 
uppdrag genom att ta fram ett förslag till nytt 
förvaltningsavtal. 
Lönepolicy och lönekriterier samt policys för 
krishantering och kränkande särbehandling har 
antagits under året. Ett avtal för lokal samverkan har 
undertecknats av bolaget och de fackliga 
organisationerna. Mätarservice arbetar nu som en enhet 
och verkar över gränserna i båda kommunerna. 
I VA- taxan för Ovanåker 2011, togs ett första steg för 
att minska skillnaden mellan hushåll i enfamiljshus och 
flerfamiljshus, enligt Svenskt Vattens basförslag.  
 

Årets resultat 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och 
redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Resultatet av 
VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas 
bokslut. 
 

Måluppfyllelse 
Bolagets styrkort följer Bollnäs kommuns modell och 
redovisar för 2011 grönt ljus på perspektiven 
Medborgare, utveckling, välfärd och tillväxt och 
arbetssätt och processer. Perspektivet medarbetare får 
gult ljus medan ekonomi mäts i respektive kommuns  
styrkort. För VA Ovanåker finns specifika mål och 
mätetal i tekniska nämndens styrkort. 
 

Framtid 
Tillsättandet av ny VD/VA chef förväntas ge både 
organisationen och verksamheten en bättre kontinuitet. 
Ansvar och roller för kommun och bolag kommer att 
förtydligas i ett nytt förvaltningsavtal. 
 
För att ge bra underlag till framtida investeringsplaner i 
de båda kommunerna pågår en omfattande inventering 
för att identifiera och prioritera problemområden.  
En viss obalans råder i de båda VA-ekonomierna varför 
de gemensamma resurserna och fördelning av de 
gemensamma kostnaderna kommer att behöva ses 
över. 
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Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB  
 

 

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB (BORAB) 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Björn Carlqvist 
Antal anställda: 16
 

BORAB:s uppgift är att samla in, transportera, behandla, återvinna och deponera avfall samt att tillverka och lagra 
bränsle för Bollnäs Energis räkning. Bolaget ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner med 67 % respektive 33 %. 
 

 
Driftredovisning 2011 (Kkr)

Kostnad Intäkt Resultat Budget

BORAB 36 670 43 534 6 864 2 524

 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
Miljöbalken vid Sävståas avfallsanläggning samt vid 
återvinningscentralen i Edsbyn. Sedan deponi-
verksamheten upphörde den 1 januari 2009 på Sävstaås 
avfallsanläggning är verksamheten nu helt inriktad på 
att öka graden av sortering och återvinning samt att 
framställa och lagra avfallsbränsle. 
 

Viktiga händelser 
Projektering för framtida dagvattenrening vid Sävstaås 
avfallsanläggning samt utveckling av rutiner för 
brandförebyggande lagring av avfall, pågår. 
En ny detaljplan för Sävstaås avfallsanläggningen har 
fastslagits under året. Förberedelser har utförts för den 
andra etappen av sluttäckningen av deponin.  
Eventuell insamling av matavfall och framställning av 
biogas har utretts under året tillsammans med övriga 
hälsingekommuner. Den totala nyttan med en 
omställning har i dagsläget bedömts vara för svag och 
beslutet är att avvakta kommande miljömål och 
eventuella styrmedel samt utredningar kring 
avfallshantering och biogasframställning. 
BORAB:s verksamhet har expanderat snabbt de senaste 
åren och kontors- och personalutrymmen har därför 
utökats och byggts om. En ny lagringsplan för avfall på 
knappt 4 000 m2 har byggts under året. En ny 
lastmaskin har under året ersatt en äldre.  
 
Årets resultat 
Resultat efter finansiella poster uppgår till 6,8 mkr mot 
5,1 mkr i prognos. En interndebitering mellan BORAB 
och taxekollektiven har fr .o.m i år nettats och påverkar 
kostnad och intäkt, även jämförelseåret är ändrat. 
Rensat från detta är den största avvikelsen på 
intäktssidan utlevererad skrot som är svår att 
budgetera både till mängd och pris. Omsättningen är 
något lägre än föregående år. Mängden kvarnat avfall 
som levererats till BEAB uppgår till drygt 32 000 ton 
mot 40 000 ton året innan. På kostnadssidan är det 
främst underhållskostnader som har lägre utfall än 
budget/prognos. 

Måluppfyllelse  
Uppföljningen av BORAB:s styrkort ger grönt ljus för 
tre av fem perspektiv.  
MEDBORGARE: 79 % av abonnenterna positiva till 
BORAB som leverantör av tjänster och 68 % är nöjda 
med tillgängligheten vid återvinningscentralen vilket 
innebär att målet totalt inte har uppnåtts 
UTVECKLING, VÄLFÄRD OCH TILLVÄXT: Målet har 
uppnåtts genom att 20 studiebesök genomförts under 
året.  
EKONOMI: Renhållningstaxan i Bollnäs ligger på plats 
10 i 2011 års NH undersökning och för Ovanåker på 
plats 15. 84 % av abonnenterna är nöjda med 
avfallshanteringen i stort. Den insamlade mängden 
förpackningsmaterial vid återvinningsstationen kan 
mätas förts under våren 2012 då FTI presenterar sin 
statistik vilket innebär att målet totalt inte uppnås. 
MEDARBETARE: 91 % av medarbetarna är positiva till 
BORAB som arbetsplats.  
ARBETSSÄTT OCH PROCESSER Målet uppfylls 
genom att hemsidans besökare har ökat 52 % till ca 
18 600 unika klick under 2011 samt att antalet 
felleveranser har minskat med 26 %. 
 
KOMMUNENS MÅL: Mängden avfall till deponi har 
ökat med knappt 8 % från 1 267 ton till 1 376 ton. 
Mängden deponirest är nu på en så låg nivå att målet 
bör tas bort. 
 

Framtid 
BORAB kommer aktivt arbeta med att försöka påverka 
att mängden avfall från Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner ska minska. Som ett led i denna satsning  
har projektering av en ny återvinningscentral på 
Sävstaås påbörjats och beräknas vara klar under 2012. 
En ökad satsning på information och en riktad 
informationskampanj för att öka graden av insamlat 
förpackningsmaterial kommer att genomföras under 
2012. Bollnäs Energis satsning på kraftvärme med 
högre kapacitet att förbränna avfall innebär att BORAB 
måste anpassa och utöka sin lagrings- och 
produktionskapacitet. Egen rening av dagvatten från 
avfallslagringen är ett krav från LST vilket innebär att 
en ny reningsanläggningen måste byggas på Sävstaås 
med preliminär byggstart under 2012. Fortsatt arbete 
med sluttäckning av deponin kommer preliminärt att 
pågå fram t.o. m. 2017. 
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Redovisningsprinciper 
 

 

Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal 
redovisningslag och i enlighet med rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning.  
 
Avsteg 
Ovanåkers kommun har svårt att leva upp till den 
kommunala redovisningslagen 2 kap 8§ som 
föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet.  
 
Redovisning av skatteintäkter 
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den 
beskattningsbara inkomsten intjänats av de 
skattskyldiga. Den prognos som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) publicerar i december 
räkenskapsåret används vid beräkningen av årets 
skatteintäkt. 
 
Pensioner 
Pensioner som intjänats före 1997 behandlas som en 
ansvarsförbindelse. Utbetalningen av 
pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen. Intjänad pension 
efter 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknad enligt RIPS07. 
Grundbokföringen av pensionsutbetalningarna 
administreras av KPA. 
 
Kortfristiga placeringar 
Kommunen har i kf 2000-06-26 antagit en 
placeringspolicy för kommunens pensionsmedel.  
Denna placeringspolicy gäller för likvida medel, 
räntebärande värdepapper och aktier. Placeringen har 
som ändamål att genom aktiv förvaltning medverka till 
att trygga kommunens pensionsåtaganden. 
Kommunens övriga placeringar regleras i 
placeringspolicyn antagen i kf 2006-11-27. De 
kortfristiga placeringarna värderas till lägsta av 
anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet. 
 
Semester-, uppehålls- och ferielöneskuld 
Semesterlöneskulden, uppehållslöneskuld och 
ferielöneskulden motsvarar de anställdas fordran på 
kommunen i form av sparade semesterdagar. 
Tillsammans med okompenserad övertid, 
flextidsskuld(flisa) och därpå upplupna 
arbetsgivaravgifter redovisas dessa som en kortfristig 
skuld.  
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är satt till 21 tkr. Anläggningstillgångar 

upptas det år de anskaffas till anskaffningskostnaden 
minskad med eventuellt investeringsbidrag. 
Tillgångarnas bidragsfinansierade del avskrivs därmed 
direkt.  
 
Pågående investeringar  
Så länge investeringen inte är tagen i bruk bokförs den 
som pågående investering, vid aktiveringen bokförs 
investeringen som anläggningstillgång. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar påbörjas månaden efter investeringarna 
tagits i bruk och beräknas linjärt, dvs. lika stora belopp 
varje år. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i 
kommunen: 3, 5, 10, 20, 25, 33, 50 år. Kapitalkostnader 
är den samlade benämningen på intern ränta och 
avskrivning.   
 
Nedskrivning 
Nedskrivning av materiella tillgångar sker om det 
verkliga värdet är lägre än det bokförda värdet och 
värdenedgången antas vara bestående.  
 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt 
den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och 
utformad enligt god redovisningssed. Den 
sammanfattade redovisningen omfattar Ovanåkers 
kommun samt de företag där kommunen har en 
ägarandel som överstiger 20 %. Detta innebär att Alfta-
Edsbyns Fastighets AB, Bollnäs-Ovanåkers 
Renhållnings AB, Helsinge Net AB, Helsinge Net 
Ovanåker AB,  Helsinge Vatten AB och OKAB 
Näringsliv AB ingår i kommunens koncernredovisning.  
Kommunens koncernredovisning har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att kommunens aktiekapital i 
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Proportionell 
konsolidering innebär att endast ägda andelar i varje 
tillgångs- eller skuldpost ingår i 
koncernbalansräkningen. Detsamma gäller vid 
resultatredovisningen där intäkter och kostnader tas 
med i förhållande till ägarandelen. Därefter har alla 
interna mellanhavanden eliminerats.  
Obeskattade reserver fördelas med 26,3% som latent 
skatteskuld och resten som eget kapital. 
Utöver de i koncernredovisningen ingående företagen 
är kommunen medlem och delägare i följande företag; 
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland, 
Fleruppgiftskommunalförbundet,  
Hälsinge Tur ekonomiska förening, X-Trafik AB  
och Kommuninvest i Sverige AB. 
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Ord och begrepp 
 

 

Ord och begrepp 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 
innehas. 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen och hur den 
förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen använt sitt kapital respektive hur kapitalet 
har anskaffats. 
 
Borgensåtagande 
Ett åtagande, vanligen i samband med ett lån, att dela 
betalningsskyldigheten med en annan person/bolag i 
det fallet att denna inte kan fullgöra sina förpliktelser. 
 
Eget kapital 
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital 
(bundet kapital i anläggningar mm), rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och 
finansiella kostnader. 
 
Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas 
inom en viss verksamhet. 
 
Kapitalkostnad  
Benämningen av internränta och avskrivning som 
verksamheter erlägger till finansförvaltningen som 
ersättning för de medel som finansierat en investering. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar varifrån kommunens pengar har kommit och vad 
de använts till. Kassaflödet under perioden ska vara 
lika stort som förändringen mellan likvida medel vid 
årets början och årets slut. 
 
Kkr 
Kilo kronor, dvs 1 kkr = 1000 kronor. 
 
Koncern 
Kommunens nämnder och bolag, kommunalförbund, 
intressebolag samt stiftelser. 
 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder 
i rätt tid). 
 
Långfristiga fordringar 
Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från 
balansdagen. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från 
balansdagen. 
 
Nyckeltal 
Nyckeltalen omfattas av finansiella mått, verksamhetsmått 
och lönsamhetsmått. Nyckeltal används för att analysera 
och jämföra verksamheter samt ge stöd i beslutsfattandet. 
 
Omsättningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda att omsättas under kort tid. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisnings-
perioder de tillhör. 
 
Resultaträkning 
Visar hur förändringen av det egna kapitalt under året har 
uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även 
utläsas av balansräkningen. 
 
RIPS07 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 
 
Soliditet 
Anger hur stor andel av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger. 
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Ovanåkers kommun  
organisation 

 
 
 
 
 Kommunfullmäktige 

Revision Valnämnd 

Kommunstyrelsen 

Överförmyndaren 

Helsinge Net AB  
50 % 

BORAB 
33 % 

X-Trafik 
2,4 % 

Helsinge Vatten AB 
40 % 

Kommunalförbundet 
Södra Hälsingland 

Medlem 

OKAB 
100 % 

Helsingenet Ovanåker AB 
100 % 

2011-10-17

Personalutskott 

Gymnasie- och 
utbildningsnämnd 

Teknisk nämnd Socialnämnd Barn- och 
skolnämnd 

Miljö- och 
byggnämnd 

Inköp Gävleborg 
Medlem 

AEFAB 
100 % 
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Ovanåkers kommun  
Långgatan 24, 828 80 Edsbyn  

Telefon 0271-570 00  
www.ovanaker.se  

 
 
 
 
 
 


