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Ovanåker kommuns
årsredovisning 2012
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 2012 är producerad av
kommunens ekonomiavdelning i samarbete med
kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige
efter valet 2010:
i storleksordning
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Män
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1
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Den styrande majoriteten utgörs av:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet
och Folkpartiet.

Fakta om Ovanåker!
Huvudorter: Edsbyn och Alfta
Antal invånare: 11 392
Landskap: Hälsingland
Län: Gävleborg

Foto
Marias of Sweden
Ulrica Persson, Ovanåkers kommun
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År 2012 från kommunstyrelsens ordförande
Den 1 juli 2012 fick Sverige sitt femtonde världsarv godkänt
av UNESCO. Det är fantastiskt att våra hälsingegårdar nu
finns med på denna unika lista och inte gör det vår stolthet
mindre att två av dessa sju utpekade världsarvsgårdar finns
i vår kommun, Pallars och Jon-Lars i Långhed. Ett världsarv
förpliktigar men ger också kommunen stora möjligheter att
utveckla besöksnäringen än mer. Under hösten har därför
ett intensivt arbete pågått för att förbereda kommunen för
en växande turism som sannolikt kommer att märkas redan
i sommar. Utvecklingen av besöksnäringen är en fråga som
legat högt på vår politiska agenda och denna möjlighet som
Världsarvet nu ger oss får vi inte missa.
För den politiska ledningen har även frågan om vindkraft
eller ej i kommunen varit en levande fråga under hela året.
Det är en komplicerad fråga som bör tas med stor politisk
enighet för den gäller för en lång tid framöver och ska
balansera alltifrån behovet av energi i världen, ansvaret för
övergången till förnyelsebara energikällor, besöksnäringens
utvecklingspotential till individers behov av att få uppleva
en orörd natur.
Det näringslivsarbete som skulle ersätta näringslivsbolaget
OKAB kom också igång under året i och med anställningen
av en näringslivsutvecklare. Det arbete som den politiska
majoriteten påbörjade omedelbart efter valet har börjat
märkas så smått i företagsmätningarna som redovisas och
det ger oss självklart inspiration att fortsätta arbetet med
företagsbesök, frukostmöten och utöka med temamöten
samt få igång det näringslivsråd som företagen och vi sett
ett behov av.
De medborgardialoger vi genomförde som ett led i arbetet
med lokal- och skolutredningen mynnade ut i ett politiskt
beslut om att avvakta med den stora omorganisationen av
skolan och i ett första skede arbeta med kvalitetshöjande
arbete i skolan samt en genomlysning av kommunens andra
lokaler och verksamheter. Det har resulterat i att vi under
året påbörjade en diskussion om flytt av Edsbyns museum,
upprustning av Celciusskolans aula till en bättre
konferenssal, att samla delar av socialtjänsten och
kommande hemsjukvård på Gyllengården för att få loss
lägenheter på Hingsten för att nämna några delar av
lokalutredningsarbetet. Men detta förändringsarbete
kommer att utvidgas och fortgå under många år framöver.

En välkommen försäkringsåterbäring från AFA gjorde att vi
under året kunde avsätta bl.a. nästan åtta miljoner till
förstärkning av dåliga vägar i tätorterna. HelsingeNet har
arbetat idogt med att koppla upp så många hushåll och
företag som möjligt och arbetet med utbyggnaden i Långhed
tog nästan hela året. AEFAB har offensiva planer på att
kunna bygga mer attraktiva boenden i våra tätorter vilket vi
ser som en förutsättning för att göra kommunen intressant
för utomstående att flytta till. BORAB som vi delar med
Bollnäs investerar för att kunna förbättra och utöka sin
verksamhet och vi hoppas att den avfallsutredning vi
påbörjat ska ge underlag för hur vi bäst ska satsa på
sophanteringen i framtiden.
Arbetsmarknadsläget i vår kommun är trots de varsel som
lagts av företagen bättre än i flertalet av länets andra
kommuner vilket inte innebär att vi kan slå oss till ro. Att
fastna i arbetslöshet är förödande för människor och vi har
ett extra stort ansvar för de unga som har svårt att komma ut
i arbetslivet.
Kommunens ekonomiska resultat blev positivt under 2012
och vi nådde alla finansiella mål utom ett. Det arbete som
personalen ute i verksamheterna gör trots ständiga
besparingar, omorganisationer och ökad arbetsbörda gör att
kommunens invånare i alla fall får en omsorg och kommunal
service av god kvalitet.
Vi vill verkligen tacka all personal för deras engagemang och
stora ansvarskänsla. Den kan inte mätas i pengar men är
ovärderlig för en arbetsgivare.
Vi har stora utmaningar att möta och svåra problem att
brottas med under åren framöver men också många roliga
och spännande saker att ta itu med. Vi hoppas därför att all
personal och alla kommunens övriga invånare vill vara med
i arbetet för att utveckla och anpassa Ovanåker för
framtidens behov.

Yoomi Renström (s)
Kommunstyrelsens ordförande

En händelse som kom att få stora konsekvenser inte bara för
kommunen men framför allt för boende i AEFABs bostäder
är branden på Öjollas i Edsbyn den 28 april 2012. Fantastiska
insatser av hemtjänstens nattpatrull, räddningstjänsten,
kommunens krisgrupper, AEFAB´s personal och många fler
gjorde att endast byggnaden och inga personer blev offer för
branden. Vi är ett stort tack skyldiga till alla som så snabbt
var på plats och alla civila som efteråt engagerade sig för att
underlätta livet för de drabbade personerna.
Kommunstyrelsens ordförande

Förord – Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Ovanåkers kommun
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Kommunchefen har ordet
Stabila planeringsförutsättningar
För en utomstående betraktare kan det kännas märkligt
att begreppet ”stabila planeringsförutsättningar” är
något av det som vi mest eftertraktar i kommunal
verksamhet. Med det menar vi att det på förhand ska
gå att bedöma vilka inkomster kommunen har.
Kommunernas inkomster består av tre komponenter;
skatter, bidrag och avgifter. Avgifterna är den mindre
delen av de totala inkomsterna och erfarenhetsmässigt
så går det relativt lätt att bedöma dess storlek. Skatter
och bidrag är betydligt svårare. Skatteunderlaget består
i princip av antalet arbetade timmar * timlönen och
grundar sig på nationella prognoser över
konjunkturutvecklingen. Dessa prognoser har de
senaste åren haft en benägenhet att svänga kraftigare
och tätare vilket lett till att våra inkomster påvekats
både upp och ned och då från ett år till ett annat. 2012
har utgjort ett år då det kraftigt svängt uppåt men såväl
2011 och vad vi ser nu inför 2013 ligger på en väsentligt
lägre nivå.
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Varför gör jag då denna utläggning? Jo för att både
invånare och anställda kan ta del av mediala uppgifter
kring att kommunsektorns inkomster har varit väldigt
bra under 2012 och att det då är väldigt svårt att förstå
att vi arbetar med besparings-/effektiviseringsåtgärder i
den omfattning som vi gör. Det är riktigt att kommunen
av flera skäl haft goda inkomster under 2012 men
tyvärr går inte inkomstökningar som endast
uppkommer ett enskilt år (instabila
planeringsförutsättningar) att använda till vår normala
verksamhet i skola, omsorg etc. för i så fall hinner vi
knappt påbörja verksamheten förrän den ska läggas
ned. För att dessa tillfälliga överskott ska komma
invånarna till del så försöker vi göra andra saker av mer
tillfällig karaktär. Under 2012 så har vi t ex. använt
cirka 11 mnkr till att förbättra vägar, lekplatser och
fastighetsunderhåll.

Utmaningen om att möta framtidens
behov

Vi känner till att kommunalt anställda bara blir äldre
och äldre så ser det ut även i Ovanåkers kommun. När
dagens medarbetare väljer att lämna arbetsmarknaden
vet vi inte exakt men vi vet att många kommer att göra
det under den närmaste 10-årsperoden. Det kommer att
vara många platser att återbesätta. Andelen som
kommer att efterfråga offentliga välfärdstjänster
kommer att öka och andelen som ska leverera
tjänsterna minska av den naturliga orsaken att andelen
äldre ökar.
Kommer morgondagens äldre att efterfråga det vi
levererar idag? Hur kommer vi att leverera dagens
utbud? Vilka är våra förutsättningar att rekrytera
personal? Många frågor kan ställas och vi behöver alla
tänka på framtiden. Att lyfta blicken framåt och t ex.
se år 2020 som en tidshorisont kan vägleda oss så att vi
tänker i form av morgondagens behov och pratar om
lösningar som ska hålla under längre tid. Det gläder
mig att så många har förmågan att lyfta blicken och
bidra till arbetet mot framtiden.
Avslutningsvis så riktar jag ett varmt tack till våra
medarbetare inom kommunen för 2012 där många
bidrar i arbetet med att möta morgondagens
utmaningar.

Christer Engström
Kommunchef

Hemsjukvård
Värt att notera är att under 2012 så slutfördes arbetet
med hur kommunerna i Gävleborgs län skulle överta
hemsjukvården för de över 18 år från Landstinget
Gävleborg. Själva övertagandet genomfördes den 1
februari 2013. Vi hälsar de nya medarbetarna i den
verksamheten välkomna till den kommunala
organisationen.

Foto: Ovanåkers kommun

Kommunchefen har ordet
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Befolkning och näringsliv
Befolkning
Ovanåkers kommun möter en stor utmaning framåt då
befolkningen minskar i kommunen. Fram till cirka 2006
så var minskningen cirka 100 personer per år.
Därefter ligger minskningen på cirka 75 personer/år.
Den 31 december 2012 hade Ovanåkers kommun en
befolkningsmängd på 11 392 personer.
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

2012 11 392

117

132

-15

3

-12

Antalet födda i kommunen ligger stadigt på cirka 100
barn per år, men för 2012 blev det en markant ökning.
Färre invånare avled 2012 än 2011 vilket gjorde en total
minskning av befolkningen på 15 personer. Nettot av
in-och utflyttning gav en ökning med tre personer.
Detta gjorde då sammantaget att den totala
minskningen blev lägre än det varit de senaste åren.

Denna tabell visar hur sammansättningen i befolkning
ändrats på 20 år inom åldersgrupperna. Dessutom mäts
förändringen mellan grupperna som fanns 20 år innan.
Exempel de rödmarkerade talen.

kvinnor
Ändring
Ålder
1992 2012 jmf 20 år
< 10 år
844 532
10-19 år
824 620
20-29 år
707 526
-318
30-39 år
802 517
-307
40-49 år
977 685
-22
50-59 år
658 770
-32
60-69 år
727 873
-104
70-79 år
670 579
-79
80-89 år
372 409
-318
Äldre än 90 år
53
84
-586
Summa
6634 5595

män
Ändring
1992 2012 jmf 20 år
884 560
842 630
863 630
-254
823 535
-307
1098 767
-96
717 799
-24
676 976
-122
622 570
-147
255 286
-390
24
44
-578
6804 5797

Näringsliv
Ovanåker behåller sin starka industriella inriktning i
det lokala Näringslivet. Med fler företag inom
kategorin Små- och Medelstora företag än
riksgenomsnittet.
Under 2012 har den internationella, och framförallt
europeiska, oron lagt sordin på stämningen i
Näringslivet. Konjunkturindex – det sammanfattande
måttet på den norrländska konjunkturen- visar dock att
det råder en normalkonjunktur.

Denna tabell visar hur sammansättningen i befolkning
ändrats på 20 år inom åldersgrupperna. En kritisk
förändring är gruppen kvinnor 20-39 år, som minskat
med en 1/3 på 20 år. Det är den gruppen som anger
framtida befolkning i kommunen.

Ett fåtal företag tvingades varsla under senhösten 2012.
De sammanlagda varslen omfattade cirka 80 personer.
Den totala arbetslösheten är fortsatt bland de lägsta i
länet men arrbetslösheten bland ungdomar är något
högre än länsgenomsnittet.

kvinnor
män
Ålder
1992 2012 Ändring 1992 2012 Ändring
< 10 år
844 532
-312 884 560
-324
10-19 år
824 620
-204 842 630
-212
20-29 år
707 526
-181 863 630
-233
30-39 år
802 517
-285 823 535
-288
40-49 år
977 685
-292 1098 767
-331
50-59 år
658 770
112 717 799
82
60-69 år
727 873
146 676 976
300
70-79 år
670 579
-91 622 570
-52
80-89 år
372 409
37 255 286
31
Äldre än 90 år
53
84
31
24
44
20
Summa
6634 5595 -1039 6804 5797
-1007

Ett Näringslivsråd är bildat i kommunen och enligt de
större arbetsgivarna i rådet är inga ytterligare
neddragningar planerade.

Befolkning och näringsliv

Befolkning och näringsliv
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Personalredovisning
Personalbild sammanfattning 2012

Ovanåkers kommun med sina 896 tillsvidareanställda är
kommunens största arbetsgivare. Av kommunens
månadsavlönade är 92,5 % tillsvidareanställda och 7,5 %
visstidsanställda. Jämfört med tidigare år har antalet
tillsvidareanställda minskat, men om man räknar antalet
årsarbetare där både tillsvidareanställda, visstidsanställda
och timanställda räknas är antalet anställda lika i
jämförelse med 2011.

Medelåldern är fortsatt hög

Under flera år har anpassning till de ekonomiska
förutsättningarna gjorts vilket gjort att antalet nyrekryteringar minskat något som i sin tur lett till att
antalet anställda i de yngre åldersklasserna blivit färre.
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Om jämförelse görs med årsarbetare ser bilden något
annorlunda ut. Antalet tillsvidareanställda minskar men
en ökning sker i stället på visstidsanställningar och
timanställningar. De mest personalintensiva
verksamheterna förskola och vård och omsorg är de
största förbrukarna av anställningar per timme.
Förskoleverksamheten har ökat sina timanställningar
något under 2012 i förhållande till 2011. Där används
drygt sju årsarbetare i timtid/ år varav drygt fem
årsarbetare har etiketten barnskötare. Socialtjänsten har
däremot minskat från cirka 41 årsarbetare i timtid till cirka
35 årsarbetare i timtid. En årsarbetare motsvarar cirka
1980 timmar.

Under 2012 avslutade 37 personer sin anställning i
kommunen med pension. Den genomsnittliga
pensionsåldern var 64,4 år. År 2012 var det fyra personer
som valde att arbeta längre än till 66 år.
Medelåldern för den anställde i Ovanåkers kommun är
fortsatt hög, 48,2 år. För kvinnor var medelåldern 48,1 år
och män 48,9 år. Högst medelålder hade tekniska
förvaltningen med 52,6 år. Lägst medelålder hade miljöoch byggkontoret med 40,2 år. Av totala antalet
anställda är 125 personer i åldern 61-67 år.

Förändringar i efterfrågebehov och
effektiviseringar förändrar antalet
anställda

Antalet tillsvidareanställda fortsätter att minska.
Under de senaste två åren är det socialtjänsten som står
för minskningen av antalet anställda. Socialtjänsten har
minskat med cirka 40 tillsvidareanställningar medan
övriga förvaltningar har ungefär samma antal anställda.
Organisationsförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen gör det svårt att
följa antalet anställda över tid inom dessa områden.
Personalredovisning
Personalredovisning

Ovanåkers kommun den största
arbetsgivaren för kvinnor.
Av de anställda i kommunen var 86,1% kvinnor och
13,9 % män. Alla förvaltningar utom den tekniska
förvaltningen har en överrepresentation av antalet
kvinnor i förhållande till antalet män. Tekniska
förvaltningen har 15 män och 7 kvinnor anställda
tillsvidare.
Kvinnornas medellön var 24 506 kr/månad och männens
medellön var 28 548 kr/månad baserat på
heltidsanställning.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var för
kvinnorna 88,7 %, männen 96,9% och totalt 89,8 %.
Sysselsättningsgraden fortsätter att öka efter att under
flera år minskat. Framförallt är det kvinnornas
tjänstgöringsgrad som ökar. Av männen är det 85 % som
arbetar heltid och bland kvinnorna är det 55 % som
arbetar heltid. Inom vård och omsorg har personalen
möjlighet att en gång varje år välja sysselsättningsgrad.
Generellt väljer de högre sysselsättningsgrader, något som
också påverkar antalet anställda inom socialtjänstens
områden.

Sjukfrånvaro i procent av
avtalad tid

Totalt
60 dagar el
mer
Kvinnor
Män
0-29 år
30-49 år
50 år och
äldre

2009 2010 2011

2012

4,99

5,37

5,45

5,56

56,31

52,73

49,34

50,64

5,35

5,84

5,84

6,00

3,23

2,89

3,34

3,03

3,52

2,60

2,47

2,83

5,23

5,41

4,83

5,31

4,99

5,85

6,57

6,17

Sjukfrånvaron ligger lika som 2011, noterbart är att det är
sjukskrivningarna över 60 dagar som ökar. Analysen i
kommunens Pa-grupp med deltagare från de större
förvaltningarna är att det är planerade operationer och
väntan på dessa som utgör de långa sjukskrivningarna.
Sjukfrånvarokostnaden för dag 1-14 var år 2011
2 615 823 kr i utbetald sjuklön. För år 2012 var samma
kostnad. 2 681 941 kr något som pekar på att
korttidssjukfrånvaron minskat eftersom lönerna under
samma tid har ökat.

Kommunen en attraktiv arbetsgivare

Arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som
lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala
som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation
och individens möjlighet till påverkan. Årligen genomförs
utbildningar inom arbetsmiljöområdet riktade till chefer
och arbetsplatsombud. All personal erbjuds dessutom att
ta del av den regelbundet återkommande föreläsningen
Balans i livet.
Arbetsmiljöfrågorna blir allt viktigare i en organisation
där de som mest behöver kommunens stöd och hjälp fått
ett allt tyngre vårdbehov. Sättet att arbeta med
rapporteringar av tillbud och skador ändrades år 2012.
Från och med 2012 använder Ovanåkers kommun
Räddningstjänstens system Marsh plus för att få en
övergripande bild av alla risker inom den kommunala
organisationen.

Personalredovisning

I konkurrens med omgivande kommuner och med ett
sviktande demografiskt underlag, framförallt i de yngre
åldersgrupperna och speciellt bland unga kvinnor kan det
på sikt bli svårt att klara nyrekryteringar så att vi kan
leverera tjänster till kommunmedborgarna. Ska
utmaningen klaras ställs stora krav på kommunen att vara
en attraktiv arbetsgivare.
Sedan cirka 10 år har vi varje sommar
högskolestuderanden som gör uppdrag åt kommunen.
Tillsammans med andra kommuner i länet genomförs
också ett projekt för att hitta framtida ledare i kommunen.
Under 2012 avslutade två av våra anställda den
utbildningen och en ny omgång kommer att startas upp
2013 med nya deltagare. För att ytterligare synliggöra
kommunen som arbetsgivare har under 2012 också ett
arbete tillsammans med kommunens ledningsgrupp
påbörjats och år 2013 kommer mer aktiviteter inom
”varumärkesarbetet ” att äga rum.

Personalredovisning
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Ekonomisk analys
Årets resultat

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

122,0

133,0

11,0

9,0

Personal

-394,6

-406,8

-12,2

-3,1

Övrig kostnad

-241,5

-242,7

-1,2

-0,5

Avskrivning
Skatteintäkter

-19,7
529,3

-19,5
538,7

0,2
9,4

1,0
-1,8

-4,5

2,7

7,2

Resultat

Kostnadsutveckling

Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 25,2
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
tar med reavinster i balanskravsresultatet.
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.
Balanskravresultat (Kkr)
IB
Årets balanskravsresultat

2012

2011

0

0

701

0

Avsatt framtida pensionskostnader

0

0

UB

0

0

Sammanställd redovisning

Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).
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Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

6,5

Kostnader
Avskrivning
Finansnetto
Resultat

Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.

Finansiella mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)
Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
0,6 %.

Ekonomisk analys
Ekonomisk analys

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 37 406 tkr (19232
tkr) vilket inkluderar pågående investeringar. Den fem
största investeringarna under året (tkr) (budget +/-)
•
Celsiusskolans kök, 14 163 (-1707) (pågående)
•
Bredband i Långhed, 4401 (-2611) (pågående)
•
Celsiusskolan träteknik, 3464 (-614)
•
Reinvestering gator, 3021 (-21)
•
Celsiusgatan-Uraforsvägen 1500 (0)
Den fastställda budgeten 2012 uppgick till 50 109 tkr.
Skillnaden mellan utfall och budget är 12703 tkr.
De under året avslutade investeringarna redovisar ett
underskott på -604 tkr. Den beviljade budgeten för de
avslutade investeringarna var 19 567 tkr och utfallet
blev 20 171 tkr.
Kvarvarande medel för pågående investeringar är
13 307 tkr. De investeringar som kvarstår att genomföra
är bland annat Alfta sim och sporthall 7,9 mnkr och
Hissanpassningar 1,8 mnkr. Det väntas också
investeringsbidrag motsvarande 2,6 mnkr för bredband
i Långhed.

Kapitalförvaltning
Förvaltade pensionsmedel gav en avkastning på 2 723
(1 788) Kkr. Det placerade beloppet var den 31 dec 2012
48 589 (45 866) Kkr, vilket motsvarar en förräntning på
5,9 %. Övrig kapitalförvaltning har gett ett överskott på
2 940 (2 237) Kkr på ett placerat belopp av 47 539
(44 600) Kkr, vilket motsvarar en förräntning på 6,6 %,
en återföring av fjolårets nedskrivning har gjorts med
1 968 Kkr av orealiserade obligationer (-4 240) 2011.
Kapitalförvaltning (Mkr) 2012
Tillgångslag
Svenska

Obligation/ränta
62,5

Aktier
2,4

Totalt
64,9

Globala

0

29,4

29,4

Summa

62,5

31,8

94,3

% fördelning

66 %

34 %

100 %

Enligt policy

0 % - 80 %

0 % - 80 %

Lån

Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 Kkr.

Personalskulder

Personalskulderna uppgick till 33 283 Kkr (31 669 Kkr)
per 31 december 2012. Semesterskulden inkl ferielön
och uppehållslön exkl. sociala avgifter m.m. uppgick till
19 565 Kkr (19 512 Kkr), flextidsskulden exkl. sociala
avgifter m.m. uppgick till 3 396 Kkr (3 020 Kkr) och
komptid + timlöneskulden exkl. sociala avgifter m.m.
uppgick till 534 Kkr (495 Kkr).

Pensioner

Åtagande - ansvarsförbindelse
Pension ansvarsförbindelse är den beräknade framtida
skuld som kommunen har till arbetstagare och
pensionstagare.

Pensionsutbetalningarna 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.
Pensioner (Mkr)
2012
Avsättningar pensioner

2011

34,0

30,9

Ansvarsförbindelser

319,0

319,5

Summa pensionsförpliktelser

353,0

350,4

49,5

45,4

Finansiella placeringar (bokfört värde)

(48,6)

(45,9)

Återlån

303,5

305,0

8,2

8,2

Finansiella placeringar (marknadsvärde)

Avsatt pensionsreserv 2006, 2010.

De avsatta pensionsbeloppen var vid utgången av 2012
48 589 Kkr (45 866 Kkr).
Värdeförändringen(marknadsvärde) från 2011 uppgår
till cirka 9,0 % medan ett jämförelseindex normal
allokering under samma period har varit cirka 6,2 %.
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 33 957 Kkr (30 872 Kkr) inklusive
löneskatt för 2012. Pensionsförpliktelser intjänade före
1998 skall enligt gällande redovisningsprinciper,
redovisas som ansvarsförbindelser i balansräkningen.
Denna förpliktelse uppgår till 319 033 Kkr (319 485 Kkr)
inklusive löneskatt. De totala pensionsförpliktelserna
uppgår därmed till 352 990 Kkr (350 357 Kkr).

Framtid

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag
under slutet av 2012 i stora delar av Europa. Den svaga
utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk
export och industriproduktion. 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 2011 och 2012.
Befolkningen minskade med 34 (22) invånare per
1 november 2012 jämfört med året innan, vilket innebär
att kommunens skatteintäkter för 2013 minskar med
1,4 mkr eller cirka 42 350 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.

Ekonomisk analys

11

Rkonomisk
esultaträkning
E
analys
Årets resultat

Kommunen
Koncernen
Balanskravsresultat

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012
på
2012
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
Kkr parantes.
Not
inom
Resultaträkning (Mkr)

Verksamhetens
Utfall

nettokostnader
2011
2012
Verksamhetens
intäkter
Intäkter
122,0
133,0

11,0

Verksamhetens kostnader
Personal
-394,6
-406,8

-12,2

Övrig
kostnad
-241,5
Avskrivningar

+/-

-242,7

-1,2

Avskrivning
-19,7
-19,5
Summa verksamhetens
Skatteintäkter
529,3
538,7

0,2
9,4

Resultat

7,2

nettokostnader

-4,5

2,7

%

1
2
3

9,0
-3,1
-0,5
1,0
-1,8

104 396
-628 999
-19 462
-544 065

Ovanåkers
kommuns totala kostnader ökade
Skatteintäkter
4 med 25,2
409 879
(0,8)
mkr 2012,
3,8 % (0,1 %) mot föregående
Generella
bidrag
5 år. 128 787

6
7

9 859
-1 791

Skatt
ÅRETS RESULTAT

ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen
redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom
tre år. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
89 470
220 019
187 207
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
-709
648 -664 709
-599
tar 057
med reavinster
i balanskravsresultatet.
-342011
727 års resultat
-34 069för pensioner
-19
En 723
öronmärkning av
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
2011
ändras tillbaka
i årets
-529
310
-524
356 bokslut
-511 till
5718 220 Kkr.
Balanskravresultat (Kkr)

Finansiella poster
Kostnadsutveckling

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2011
2012 (KL 8 kap.4
2011§) ska kommunerna
Enligt kommunallagen

409 879
407 363
407
IB363
128
787
121 901
121
901
Årets balanskravsresultat
9 795
5 942
5 892 framtida pensionskostnader
Avsatt
-14
187
-20
843
-10
UB352
-1 733

2012

2011

0

0

701

0

0

0

0

0

-1 048

Sammanställd redovisning

8

12

2 669

Ovanåkers
kommunkoncern
-4 506
8 185 redovisar
1 744 ett överskott för
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

6,5

Kostnader
Avskrivning
Finansnetto
Resultat

Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.

Finansiella mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)
Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
0,6 %.

Ekonomisk analys

Noter resultaträkning (Kkr)
Kommunen
2012

2011

Redovisning enligt driftredovisningen

143 576

133 393

Varav återbetalning premier för AGS-KL och AVBF-KL

11 659

Kommuninterna poster enligt driftredovisningen

-39 180

-43 923

Summa verksamhetens intäkter

104 396

89 470

-687 641

-662 703

19 462

19 723

Koncernen
2012

2011

220 019

187 207

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Redovisning enligt driftredovisningen
Avskrivningar enligt driftredovisningen
Interna poster enligt driftredovisningen

39 180

43 923

-628 999

-599 057

-709 648

-664 709

-14 277

-14 434

-25 440

-25 213

-5 185

-5 289

-9 287

-8 856

-19 462

-19 723

-34 727

-34 069

-544 065

-529 310

-524 356

-511 571

404 651

397 386

404 651

397 386

80

8 452

80

8 452

409 879

407 363

409 879

407 363

Statsbidrag/skatteutjämning

116 848

113 087

116 848

113 087

Kommunal fastighetsavgift

18 731

17 969

18 731

17 969

Summa verksamhetens kostnader

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar mark och byggnader
Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Kommunalskatt
Slutavräkning 2010
Slutavräkning 2011
Preliminär slutavräkning 2012
SUMMA

1 525
5 148

1 525
5 148

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING

Kostnadsutjämning LSS
SUMMA

-6 792

-9 155

-6 792

-9 155

128 787

121 901

128 787

121 901

3 803

3 059

3 739

3 109

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar
Likvidation Helsinge Net AB

246

246

Avkastning avseende förvaltade pensionsmedel

2 723

Återföring nedskrivning placerade medel

1 968

Övriga finansiella intäkter

1 119

1 045

1 119

1 045

SUMMA

9 859

5 892

9 795

5 942

-509

-881

-12 905

-13 372

-1 282

-860

-1 282

-860

1 788

2 723

1 788

1 968

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader
Ränta på nyintjänad pensionsskuld
Nedskrivning Helsinge Net AB

-2 000

Nedskrivning placerade medel

-4 240

-4 240

Jämförelsestörande post, förändring av

diskonteringsräntan enligt RIPS 07
SUMMA

-2 371

-2 371

-1 791

-10 352

-14 187

-20 843

8 185

1 744

NOT 8 ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen
Nedskrivning/återföring placerade medel

2 669

-4 506

-1 968

4 240

701

2 105

Förändring av diskonteringsräntan
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT*
*Se balanskravsutredning i den ekonomiska analysen

2 371
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EBkonomisk
analys
alansräkning
Årets
Kkr resultat

Not

Kommunen
Koncernen
2012
2011
2012
2011
Balanskravsresultat

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2TILLGÅNGAR
669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.

Anläggningstillgångar
Resultaträkning
(Mkr)
Mark,
Utfall

byggnader2011
och tekniska
2012
+/anläggningar
Intäkter
122,0
133,0
11,0

%

9
9,0

253 399

-394,6
-406,8
och inventarier

-12,2

-3,1
10

33 963

Övrig
kostnad
-241,5
-242,7
Pågående
investeringar

-1,2

-0,5
11

2 011

Personal
Maskiner

Avskrivning
Finansiella
Skatteintäkter

-19,7
-19,5
0,2
anläggningstillgångar
529,3
538,7
9,4

Summa anläggningstillgångar

Resultat

-4,5

2,7

1,0
12
-1,8

7,2

60 078
349 451

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
239 083
644 526
639 570
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
57 049
48 016
963
tar 30
med
reavinster i balanskravsresultatet.
En öronmärkning
av 2011
års resultat
för pensioner
9 597
1 540
1 533
inom
det
egna
kapitalet
som
gjordes
med
10 671
9 332 2 105 Kkr
60 909
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.

332 488

721 843

698 458

Balanskravresultat (Kkr)

Omsättningstillgångar
Kostnadsutveckling

Ovanåkers
totala kostnader ökade med 25,2
Förråd alt.kommuns
Varulager
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.

0

IB

0

Fordringar

13

87 658

Kortfristiga placeringar

14

93 856

Avsatt
framtida pensionskostnader
86 226
93 856

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

15

5 670
187 184

SUMMA TILLGÅNGAR

536 635

14

9 549
173 859

2011

174

0

0

57 275

701

0

86 226

0

0

0

0

216

Årets
balanskravsresultat
78 084
60
UB

2012

584

3 199
157 855

9 596
153 271

Sammanställd redovisning

Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
506på
347
851 729
2012
8 185 Kkr (1879
744 698
Kkr).
Resultaträkning (Mkr)

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

Kostnader

Eget kapital
Eget kapital

Utfall

16

335 780

Avskrivning
Finansnetto

333 111

Resultat

363 776

356 310
6,5

Avsättningar
Personalkostnaderna
ökade med
12,3 (-0,2) mkr
Avsättningar för pensioner
m.m.
17 2012, 36 757
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.

Skulder
Långfristiga skulder

18

0

Kortfristiga skulder

19

164 098

Summa avsättningar och skulder

200 855

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

536 635

Poster inom linjen
Ställda säkerheter

20

Ansvarsförbindelse pensioner

21

319 033

Borgensåtaganden

22

315 675

30 872

Finansiella mål

47 339

42 558

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
0
310 029 >= 0310
029
Resultatmål,
kommunen
mnkr
(2,7)
koncernen
mnkr
142Resultatmål,
363
158 554 >= 3,6142
832(7,3)
Skattesatsen
skall
vara
21,64
(21,64)
173 236
515 922
495 419
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
506Soliditet
347 koncernen
879 >698
851%)
729
40 % (41,4
Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
354 m.m. som
5 354
nettokostnadsandelen av 5skatter
avviker med
0,6
%.485
319
319 033
319 485

316 062

316 003

316 382
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Noter balansräkning (Kkr)
Kommunen
2012
2011
NOT 9

Koncernen
2012
2011

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Anskaffningsvärde vid årets ingång
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång
Ingående bokfört värde
Årets investeringar

504 226

486 636

1 125 862

1 097 891

-265 143

-251 381

-486 292

-461 784

239 083

235 255

639 570

636 107

28 743

19 037

33 951

29 511

-150

-775

-3 555

-835

Årets avskrivningar

-14 277

-14 434

-25 440

-25 213

Utgående bokfört värde

253 399

239 083

644 526

639 570

Årets avyttringar

varav
Markreserv

22 427

22 156

22 832

22 561

111 245

99 455

111 245

99 455

Fastigheter för affärsverksamhet

60 957

60 639

403 928

410 949

Publika fastigheter

49 236

46 841

49 236

46 841

6 914

7 334

6 914

7 334

945

983

48 696

50 755

1 675

1 675

1 675

1 675

Anskaffningsvärde vid årets ingång

110 083

110 346

147 981

144 371

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång

-79 120

-76 871

-99 965

-95 048

30 963

33 475

48 016

49 323

8 184

3 015

18 536

8 636

-238

-216

-1 087

Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter

NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående bokfört värde
Årets investeringar
Årets avyttringar
Årets avskrivningar

-5 185

-5 289

-9 287

-8 856

Utgående bokfört värde
varav

33 963

30 963

57 049

48 016

Maskiner

2 731

3 283

6 655

8 626

23 422

20 410

27 459

24 969

Bilar och andra transportmedel

4 391

3 844

6 284

6 486

Konst

1 798

1 764

1 807

1 773

Övriga maskiner och inventarier

1 621

1 662

14 844

6 162

Anskaffningsvärde vid årets ingång

1 533

4 352

1 540

5 027

Ingående bokfört värde

1 533

4 352

1 540

5 027

479

-2 819

8 057

-3 487

2 011

1 533

9 597

1 540

Inventarier

NOT 11 PÅGÅENDE INVESTERINGAR

Årets nettoförändring
Utgående bokfört värde

15

2012

2011

Aktier
OKAB (ägarandel 100%)

5 000

5 000

OKAB (aktieägartillskott)

15 000

15 000

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (ägarandel 100%)

31 000

31 000

Noter forts.

2012

2011

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Helsinge Net Ovanåker AB (ägarandel 100%)

50

Helsinge Net AB (ägarandel 50%)
Helsinge Net AB nedskrivet belopp
Helsinge Vatten AB (ägarandel 40%)
BORAB (ägarandel 33%)
DELSUMMA

-2 000
160

Edsbyn Arena AB (antal aktier 20 st)
Kommentus AB (antal aktier 23 st)

160

200

200

51 410

51 910

2 000

2 000

2 000

2 000

10

10

13

13

2

2

2

X-trafik (ägarandel 2,4%)
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (ägarandel 4,3%)

50
2 500

244

244

IT-Hälsingland AB (ägarandel 25%)
Norrsken AB (ägarandel 1%)

16

16

Kommuninvest (12 623 andelar)

1 357

743

1 357

743

Kommuninvest, förlagslån

2 700

2 700

2 700

2 700

464

464

464

464

Fleruppgiftskommunalförbund
Gävleborgs kreditgivarförening (20 andelar)
Långfristiga fordringar

100

100

100

100

2 035

2 736

3 324

2 430

695

595

60 078

60 909

10 671

9 332

7 385

6 882

11 108

10 230

Innestående återbäring hos HBV

16

2
25

SUMMA

NOT 13 FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordran Vägverket

2 571

2 571

Diverse kortfristiga fordringar

123

50

2 328

752

Statsbidragsfordringar

559

481

559

481

Avräkning skattekonto och mervärdesskatt

4 939

5 377

6 933

8 275

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

30 101

32 816

39 656

34 966

DELSUMMA

43 107

48 177

60 584

57 275

Fordran koncernbolag

44 551

29 907

SUMMA

87 658

78 084

Förvaltade pensionsmedel

48 589

45 866

48 589

45 866

Finansiella instrument, placeringar koncernen

47 539

44 600

47 539

44 600

NOT 14 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Nedskrivning kortfristiga placeringar

SUMMA

-2 272

-4 240

-2 272

-4 240

93 856

86 226

93 856

86 226

2 471

6 350

NOT 15 KASSA OCH BANK
Koncernkonto
Bank och plusgiro

6 397

Depåkonto Telge Kraft AB och Nordpool

3 199

3 199

3 199

3 199

SUMMA

5 670

9 549

3 199

9 596

Noter forts.

2012

2011

2012

2011

333 111

337 617

356 310

354 778

-719

-212

NOT 16 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital enligt balansräkningen
Justering Helsinge Net AB
Periodens resultat (120101-121231)
SUMMA
Varav VA kollektivets andel av eget kapital

2 669

-4 506

8 185

1 744

335 780

333 111

363 776

356 310

-581

-442

Varav öronmärkning för framtida pensionskostnader
Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat

8 220

NOT 17 AVSÄTTNINGAR
Ingående avsättning pensioner

30 872

27 723

33 192

29 931

5 956

6 371

5 793

6 483

2 819

1 201

2 819

1 201

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

1 592

2 799

1 429

2 911

Pension till efterlevande

1 671

1 671

-126

-126

Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension

Övrigt
Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsräntan)

2 371

2 371

Årets utbetalningar

-2 871

-3 222

-2 992

-3 222

SUMMA AVSÄTTNINGAR PENSIONER

33 957

30 872

35 993

33 192

2 636

2 214

Avsättning för uppskjuten skatt
Återställningskostnader, deponi

2 800

8 710

7 152

SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2 800

11 346

9 366

47 339

42 558

SUMMA AVSÄTTNINGAR

36 757

30 872

310 029

310 029

0

0

310 029

310 029

26 401

15 562

43 509

26 788

257

694

1 743

2 057

13 942

12 269

15 403

12 758

8 614

10 116

11 223

10 116

47 022

36 258

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut (AEFAB)
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Källskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatt
Bank och plusgiro (utnyttjat belopp netto)
Skuld koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder

1 015

439

1 198

1 993

Upplupna löner

4 668

3 515

4 733

3 580

Upplupna semesterlöner

19 565

19 512

21 741

21 297

Upplupna sociala avgifter

9 050

8 642

9 659

9 315

12 844

12 774

12 844

12 774

3 116

3 099

3 116

3 099

17 604

19 483

33 385

39 055

164 098

142 363

158 554

142 832

Upplupen pensionskostnad individuell del
Upplupen löneskatt individuell del
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
SUMMA

17

2012

Noter forts.

2011

NOT 20 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar (AEFAB)

2012

2011

5 189

5 189

Bankgaranti (BORAB)

165

165

5 354

5 354

319 485

279 863

SUMMA

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER
Ingående ansvarsförbindelse

319 485

Aktualisering
Ränte- och basbeloppsuppräkning

279 863

-501

-501

15 817

43 575

15 817

43 575

-134

10 189

-134

10 189

Övrig post
Årets utbetalningar

-15 634

-14 142

-15 634

-14 142

Utgående ansvarsförbindelse

319 033

319 485

319 033

319 485

Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat

8 220

NOT 22 BORGENSÅTAGANDEN
Borgensåtagande Alfta-Edsbyns Fastighets AB, aktuell skuld*

310 029

310 029

310 029

310 029

Borgensåtagande pensionsskuld Alfta-Edsbyns Fastighets AB

2 037

2 320

2 037

2 320

Borgensåtagande Egna hem, 26 st lån (2011: 31 st lån)

693

797

693

797

Borgensåtagande Alfta Tennisklubb

2 000

2 000

2 000

2 000

Borgensåtagande Region Gävleborg

916

916

916

916

328

320

316 003

316 382

Borgensåtagande Fastigo
SUMMA

315 675

316 062

* Ovanåkers kommun beslutade 2006-12-18, Kf § 92, att ställa borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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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 274 kommuner
som per 2012-12-31 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 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 268 008 533 tkr och totala tillgångar till 272 786 308 tkr. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 467 316 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
474 372 tkr.

EKkonomisk
analys
assaflödesanalys
Årets resultat
Kkr

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
inom parantes.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
Resultaträkning (Mkr)
förändringar i rörelsekapitalet
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter
122,0i rörelsekapitalet
133,0
11,0
Kassaflöde, förändringar
Personal
Förändring förråd-394,6

-406,8

9,0

-12,2

-3,1

Övrig
kostnadkortfristiga
-241,5 fordringar
-242,7
-1,2
Förändring

-0,5

Avskrivning
-19,7 skulder
-19,5
Förändringar kortfristiga
Skatteintäkter
529,3
538,7

0,2
9,4

1,0
-1,8

Resultat

7,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
-4,5

2,7

Kommunen
Balanskravsresultat
Not
2012
2011

Koncernen
2012

2011

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
23
26 621
17 727
49 267
226
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr,
2012 har 139
968
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
0
0
-42
-44
tar med reavinster
i balanskravsresultatet.
5 070
-132011
085 års resultat-3för
309pensioner
-11 404
En öronmärkning
av
inom det
egna kapitalet
som gjordes15
med
21 735
1 407
7222 105 Kkr
-9 221
2011 ändras
tillbaka
i
årets
bokslut
till
8
220
Kkr.
53 426
6 048
61 638
18 557

INVESTERINGSVERKSAMHET

Kostnadsutveckling
Nettoinvesteringar

Balanskravresultat (Kkr)
-37 406

-19 233

-62 402

1 544

1 655

3 336

Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 25,2
Försäljning av anläggningstillgångar
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.
Investering i finansiella tillgångar

IB

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Avsatt
framtida
-35
732 pensionskostnader
-15 718

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring långfristiga skulder
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel och kortfristiga placeringar IB

LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA
PLACERINGAR UB

Årets balanskravsresultat
130
1 860

-345

UB

-59 411

0
-32
500
Sammanställd
redovisning

2012 -34 2011
660
0

1 7680

701

-790

0 -32 9710
0

0

0

-32 163

-13 943
2 670 redovisar-994
2 883
Ovanåkers
kommunkoncern
ett överskott
för
2012 på
8
185
Kkr
(1
744
Kkr).
-13 943
-29 830
-994
-29 280

3 751
-39 500
Resultaträkning
(Mkr)
95
775
135
Utfall
2011275 2012
Intäkter
Kostnader

99 526

Avskrivning
Finansnetto
Resultat

1 233

-43 694

95
+/- 822

% 139 516

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

6,5

95 775

97 055

95 822

Noter Kassaflödesanalys

Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.

Kkr
NOT 23

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITALET
Periodens resultat
Avskrivningar och nedskrivningar
Förändringar avsättningar
Justering ej likviditetspåverkande poster
SUMMA

Finansiella mål

2012
2011 har för år
2012
2011
Ovanåkers
kommunkoncern
2012 följande
finansiella mål (utfall):
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
2 669 bidrag-4skall
506 vara =< 100,4
8 185
1 744
generella
(101,0)
19 462 kommunen
19 723> 60 % (62,6
34%)
727
34 069
Soliditet
Soliditet
> 40 % (41,4 %)
5 885 koncernen
3 149
4 781
3 470
Årets
investeringar
skall
finansieras
med
egna
-1 395
-639
1 574
-57
medel till 100 %. (inga lån finns).
26 621
17 uppfyllt
727
49 267mål utom
39 226
Ovanåkers
kommun har
ovanstående
nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
0,6 %.

Ekonomisk analys
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konomiskaanalys
nyckeltal - fem år i sammandrag
Ekonomisk
Årets resultat
Kkr

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
Antal
invånare 31/12
inom parantes.
Skattesats, %
Resultaträkning (Mkr)
Kommunalskatt
Utfall

2011

2012

Verksamheternas nettokostnader

+/-

%

Intäkter

122,0

133,0

11,0

9,0

Personal

-394,6

-406,8

-12,2

-3,1

Övrig kostnad

-241,5

-242,7

-1,2

-0,5

Verksamheternas nettokostnader / invånare

Nettokostnaderna / skatteintäkter, generella bidrag och
utjämning,
%
Avskrivning

-19,7
-19,5
0,2
1,0
Finansnetto
kostnader
Skatteintäkter= finansiella
529,3 intäkter
538,7 - finansiella
9,4
-1,8
Resultat
Eget
kapital

-4,5

2,7

7,2

Eget kapital / invånare

Kostnadsutveckling
Totala
skulder
Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 25,2
Låneskuld = långfristiga skulder
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.
Låneskuld / invånare
Totala tillgångar
Soliditet, eget kapital /totalt kapital, %
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser =
eget kapital - pensionsförpliktelser / totalt kapital, %
Nettoinvestering

20

Balanskravsresultat
2012
2011
2010

2009

2008

Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 §) ska kommunerna
ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen
11 392
11 404
11 440
11 530
11 647
redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom
21,64%
21,90%
21,90% av21,90%
21,90%
tre år.
2011 gjordes
en nedskrivning
orealiserade
409
879
407
363
401
807
400
565
396
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968917
065 Kvarvarande
529 310
525
647
528förlust
871 2 538
Kkr544
återförts.
orealiserade
272 630
Kkr hanteras
i
kommande
bokslut.
Ovanåkers
kommun
48
46
46
46
46
tar med reavinster i balanskravsresultatet.
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
101,00% 100,01%
98,57% 102,12% 103,33%
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
8
068
-4
460
4 048 till 8 4220
139Kkr. 1 430
2011 ändras tillbaka i årets bokslut
335 780
333 111
337 617
325 970
332 799
Balanskravresultat
(Kkr)
29
29
30
28
29
200 855

173 236

201 180

0

0

32 500

IB

Årets balanskravsresultat
0
0

213 3652012 1722011
458
0 55 500
0
05
3 701

34 000

3

Avsatt
pensionskostnader
536 framtida
635
506
347
538 797
UB

62,57%

65,79%

539 335

62,66%

60,44%

0 505 257
0
0

0
65,87%

Sammanställd
redovisning
3,12%
2,69%
10,72%

7,22%
9,83%
Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
37 406
19 233
17 020
29 677
19 436
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).

Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

6,5

Kostnader
Avskrivning
Finansnetto
Resultat

Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.

Finansiella mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)
Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
0,6 %.

Ekonomisk analys

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Budget*

Kostnad

Intäkt

Resultat

Förbrukat

Avvikelse

DRIFT
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd
Kommunstyrelsen
VA
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn och skolnämnden
Gymnasie och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa drift nämnder

1 043

1 029

0

1 029

99%

14

64 835
0

107 340
19 146

-43 907
-19 007

63 433
139

98%

1 402
-139
780

3 819

4 582

-1 543

3 039

80%

52 931

58 675

-5 975

52 700

100%

231

146 638

160 926

-12 347

148 579

101%

-1 941

61 784

67 262

-6 655

60 607

98%

1 177

212 835
543 885

229 341
648 302

-18 700
-108 133

210 642
540 169

99%
99%

2 193
3 716

481

13 459

-13 243

216

45%

265

PROJEKT
Summa projekt (internt-/blandfinansierade)
GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER
Växtkraft (kvarvarande medel)

553

0

0

0

0%

553

Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel)

500

0

0

0

0%

500

Underhållsåtgärder

0

0

0

0

Kostnadsökningar (kvarvarande medel)

0

0

0

0

14 713

20 306

0

20 306

138%

-5 593

-11 594
-32 250

0
-19 462

-11 629
-10 571

-11 629
-30 033

100%
93%

35
-2 217

Pensionskostnader
AGS-KL o Avgiftbefrielseförsäkringen (2007-2008)
Kapitalkostnader

0
0

Personalskuldsförändring

0

900

0

900

-900

Förändring av avsättningar

0

2 800

0

2 800

-2 800

0
-28 078

1 874
6 419

0
-22 200

1 874
-15 781

56%

-1 874
-12 297

20 448

19 462

0

19 462

95%

986

536 736

687 642

-143 576

544 066

101%

-7 330

Befarad kundförlust
Summa gemensamma kostnader/intäkter
Avskrivningar
KOMMUNENS NETTOKOSTNADER
SKATTER & GENERELLA BIDRAG
Skatteintäkter

-409 975

0

-404 651

-404 651

99%

-5 324

Inkomstutjämning

-105 869

0

-106 198

-106 198

100%

329

-18 806

0

-18 731

-18 731

100%

-75

125

0

-3 823

-3 823

0%

3 948

Regleringsavgift/bidrag

-5 563

0

-5 615

-5 615

101%

52

Strukturbidrag

-1 791

0

-1 803

-1 803

101%

12

6 971

0

6 792

6 792

97%

179

Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämning LSS
Slutavräkning 2011,korrigering
Preliminär slutavräkning 2012
Skatteväxling kollektivtrafik
Summa skatter och generella bidrag

0

0

-80

-80

0%

80

-2 108

0

-5 148

-5 148

0%

3 040

2 580
-534 436

0
0

593
-538 666

593
-538 666

0%
101%

1 987
4 230

Verksamhetens nettokostnad i förhållande till
skatter och generella statsbidrag

100,4%

101,0%

Mål
Skillnad mellan mål och budget

100,4%
0

100,4%
-3 082

FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter

-3 900

0

-9 859

-9 859

253%

5 959

Återföring tidigare nedskrivning
Summa finansiella intäkter

0
-3 900

0
0

0
-9 859

0
-9 859

253%

0
5 959

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld
Summa finansiella kostnader
KOMMUNENS NETTOINTÄKTER

SUMMA DRIFTREDOVISNING

* inkl. tilläggsbudgeteringar. För detaljer se bilaga 1

700

509

0

509

73%

191

900
1 600

1 282
1 791

0
0

1 282
1 791

142%
112%

-382
-191

536 736

1 791

-548 525

546 734

102%

-9 998

689 432 -692 101

2 669

0

2 669
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Budgetförändringar 2012
I budgetdokumentet (Mål och budget 2012-2014) har ramar för respektive post fastställts. Beslut under året kan i vissa
fall komma att förändra ramarna. Nedan beskrivs de förändringar som skett.

Kommunstyrelsen 61458 tkr till 64885 tkr
(varav projekt 50 tkr)
20 tkr Processutbildning barn- och ungdomspolitik från
Växtkraft.
835 tkr Utvecklingsavdelningen från Växtkraft.
30 tkr Partnerskap Bergslagsdiagonalen från Växtkraft.
204 tkr LEADER Hälsingebygden från Växtkraft.
25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda
från Växtkraft.
25 tkr Provkök/Livsmedelscentrum från Växtkraft.
-180 tkr Medel för sommarjobbare.
2855 tkr Extra underhåll 2012.
13 tkr Införande av RAKEL från Växtkraft.
-400 tkr Extra underhåll 2012 (ofördelat) till tekniska.
2 tkr Vägen till e-samhället från Växtkraft.
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Underhållsåtgärder 200 tkr till 0 tkr
-200 tkr Officepaket till tekniska nämnden.
AGS-KL o avgiftsbefrielseförsäkringen 2007-2008
0 tkr till -11594 tkr
-11594 tkr AGS-KL (Extra underhåll 2012).
Årets resultat 0 tkr till 0 tkr
- 594 tkr Voxnabruk skola finansiering vt – 2012 till
barn och skolnämnden.
594 Kvarvarande medel extra underhåll och AGS-KL
2012.

Tekniska nämnden 44537 tkr till 53362 tkr
(varav projekt 431 tkr)
200 tkr Officepaket från underhåll.
80 tkr Medel för sommarjobbare.
8145 tkr Extra underhåll 2012.
400 tkr Extra underhåll 2012 (vägar).
Barn och skolnämnden 146044 tkr till 146638 tkr
594 tkr Voxnabruk skola finansiering vt – 2012 från
årets resultat.
Socialnämnden 212735 tkr till 212835 tkr
100 tkr Medel för sommarjobbare.
Växtkraft (kvarvarande medel) 1707 tkr till 553 tkr
-20 tkr Processutbildning barn- och ungdomspolitik till
kommunstyrelsen.
-835 tkr Utvecklingsavdelningen till kommunstyrelsen.
-30 tkr Partnerskap Bergslagsdiagonalen till
kommunstyrelsen.
-204 tkr LEADER Hälsingebygden till
kommunstyrelsen.
-25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda
till kommunstyrelsen.
-25 tkr Provkök/Livsmedelscentrum till
kommunstyrelsen.
-13 Införande RAKEL till kommunstyrelsen.
-2 Vägen till e-samhället till kommunstyrelsen.

Budgetförändringar 2012
Budgetförändringar 2012

Investeringsredovisning 2012 (Kkr)
Budget
Utfall
2008-2012* 2008-2012

Budget 2012** Utfall 2012 Avvikelse

AVSLUTADE INVESTERINGAR
Fastigheter
Offentliga lokaler
Avveck.förskola Sörgården
Furan larm
Voxnadalens gymnasie larm
Öjestugan larm
Celsiusskolan träteknik
Furan fjärrvärmesystem
Fritidsanläggningar

260
55
120
45
2 850
650

257
48
84
45
3 464
558

158
55
120
45
2 850
650

155
48
84
45
3 464
558

03
07
36
0
-614
92
0

Forsparken ny maskinpark
Ön sommar ny maskinpark
Ridhus hölada
Gårdtjänsberget garage
Övriga lokaler

500
700
150
1 050

394
730
273
1 374

500
700
150
-735

394
730
273
-411

106
-30
-123
-324

Summa fastigheter

6 380

7 227

4 493

5 340

-847

3 000
1 500
0

3 021
1 500
40

3 000
1 500
0

3 021
1 500
40

-21
0
-40

4 500

4 561

4 500

4 561

-61

200
460

200
131

200
380

200
51

0
329

210
464
385
100
18
30
30
45
30
100
2 072

210
473
385
99
18
23
29
40
25
59
1 692

210
464
385
100
18
30
30
45
30
41
1 933

210
473
385
99
18
23
29
40
25
0
1 553

0
-09
0
01
0
07
01
05
05
41
380

200
35
2 700
0
2 935

197
34
1 925
158
2 314

200
35
809
0
1 044

197
34
34
158
423

03
01
775
-158
621

15 887

15 794

11 970

11 877

93

120
40
120
0
13 500
1 800
692
695

0
0
0
07
15 207
20
0
0

120
40
120
0
12 456
1 786
692
695

0
0
0
07
14 163
06
0
0

120
40
120
-07
-1 707
1 780
692
695

200
8 740
50

0
841
60

200
8 662
10

0
763
20

200
7 899
-10

Infrastruktur
Gator-broar
Reinvestering gator
Celsiusg.-Uraforsv.
Stora Hälsingegårdars väg
Mark
Övrig infrastruktur
Summa infrastruktur
IT
IT-administration
Datorer IT 2012
Datorer IT 2011
IT i skolan
1-1 teknikprogram 2012
1-1 alla sjuor 2012
1-1 gymnasieettor 2012
Datorvagn bärbara 2012
Personaldatorer GUN 2012
Arken datasal återinv.
Dator särskilt stöd 2012
Trådlösa nätverk 2012
Skrivare 2012
Bildproj mm. SOC
Summa IT
Övrigt
Trygghetslarm
Konstinköp 2012
PA-system
Inventarier Biografen
Summa Övrigt
SUMMA AVSLUTADE INVESTERINGAR
PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Fastigheter
Offentliga lokaler
Rotebergs skola larm
Rotebergs förskola larm
Runemo skola larm
Gyllengården dagverksamhet
Celsiusskolans kök
Hissanpassningar
Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto
Fritidsgård Alfta
Fritidsanläggningar
Ridhus dränering hästhage
Alfta sim o sport återinv
Omklädningsrum ishallen
Rösaberg golfbana
* inkluderar samtliga ej avslutade investeringar.
** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år.

23

Budget
Utfall
2008-2012* 2008-2012
Rösaberg golfbana fastighet
Rösaberg golfbana mark
Övriga lokaler

Budget 2012** Utfall 2012 Avvikelse

150
1 135

0
0

150
1 135

0
0

150
1 135

27 242

16 135

26 066

14 959

11 107

Trafiklösn. Norra Torget
Parkering Svenska Fönster
Mark

1 000
300

147
179

858
121

05
0

853
121

Markförsörjning
LBC området mark
Edsbyn sydöstra industriområde
Flexibel bostadsmarknad
Övrig infrastruktur

300
550
2 900
1 000

116
0
1 870
865

203
550
1 141
295

19
0
111
160

184
550
1 030
135

Summa infrastruktur

6 050

3 177

3 168

295

2 873

0

0

0

0

0

Summa fastigheter
Infrastruktur
Gator-broar

IT
IT-administration
IT i skolan
Summa IT
Övrigt
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Diariesystem/ärendehant.
Ljuddämpande åtgärder BUF 2011
Julbelysning Edsbyn
Bredband i Långhed
Långhed installation
Långhed inst. inv.bidrag
Långhed fiber
Långhed fiber inv.bidrag
Långhed kanalisation
Långhed kanal. inv.bidrag
Summa Övrigt

390
100
250

198
0
224

256
100
250

64
0
224

141
-87
470
-291
4 089
-2 532
2 530

124
0
448
0
3 829
0
4 823

141
-87
470
-291
4 089
-2 532
2 396

124
0
448
0
3 829
0
4 689

192
100
26
0
17
-87
22
-291
260
-2 532
-2 293

SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR

35 822

24 135

31 630

19 943

11 687

Radiokommunikation
Avloppspumpstationer
Extern slambehandling edsbyns RV
Uppgr./bytestyrsystem
Reningsverk Homna
Edsbyns RV förråd/garage
Raskes vv/infiltration
Vattenledningar

80
500
500
200
550
0
150

92
492
500
192
542
260
232

80
500
500
200
469
0
150

92
492
500
192
461
260
232

-12
08
0
08
08
-260
-82
0

Reinvest.V-led.Viksjöfors
Centrala Edsbyn
Ombyggnation problemområd

850
250
600

952
396
719

850
250
600

952
396
719

-102
-146
-119

3 680

4 377

3 599

4 296

-697

100
200
1 500
150
0

0
59
602
0
25

100
200
1 500
150
0

0
59
602
0
25

100
141
898
150
-25
0

460
350
150

384
124
96

460
350
150

384
124
96

76
226
54

2 910

1 290

2 910

1 290

1 620

58 299

45 596

50 109

37 406

12 703

AVSLUTADE INVESTERINGAR VA
Vatten och avlopp
Vattenverk

SUMMA AVSLUTADE INVESTERINGAR VA
PÅGÅENDE INVESTERINGAR VA
Vattenverk
Utökadflödesmätn.nätet
Svabensverk vv/hydrogeolo
Edsbyns RV Ventilation
Storsvedens vv/anslutn Ra
VV byggnad Öjung
Vattenledningar
Reinvest. Kvarnbackarna
Reinvestering Lobonäs
Reinvestering Ryggesbo
SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR VA

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

Kommunens målstyrning
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.

Verksamhet &
Utveckling

Medborgare/
Kund

Ekonomi

Vision
&
Strategisk
plan

Medarbetare

Miljö

Ovanåkers vision:
”Ovanåkers kommun ska vara en trygg och tillgänglig
kommun för unga och gamla. Med delaktighet skapar
vi en framtidstro och ett företagarklimat för en hållbar
och dynamisk kommun.”
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Styrkort på alla nivåer
Kommunfullmäktige respektive nämnderna har antagit
styrkort för den aktuella perioden.
Kommunfullmäktige har fastställt ett
koncernövergripande styrkort som är vägledande för
respektive nämnds styrkort.

Strategisk plan

Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i
olika perspektiv och blir utgångspunkter för framgångsfaktorerna och effektmålen.

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.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;
- målet uppfyllt
- målet delvis uppfyllt
- målet ej uppfyllt

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.

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.

Kommunens målstyrning

Kommunens målstyrning

Koncernövergripande styrkort – 2011-2014
Vision
”Ovanåkers kommun ska vara en trygg och tillgänglig kommun för unga och gamla. Med delaktighet
skapar vi en framtidstro och ett företagarklimat för en hållbar och dynamisk kommun.”

Inriktningsmål i olika
perspektiv

Framgångsfaktor

Medborgare/Kund
Ovanåkers kommun ska arbeta för en god
folkhälsa och ge medborgarna stora
möjligheter att vara delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att känna ett
gemensamt ansvarstagande för hela
kommunen.

Främja den sociala och fysiska tillgängligheten
med gemensamma mötesformer/platser och en
bra kommunikation i olika former.
En politik som är delaktig och öppen.
Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott samarbete mellan
kommunen och näringslivet.
Kommunens totala energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.

Miljö

Kommunen ska arbeta för en hållbar
utveckling för framtida generationer.

Information och kunskap om miljökonsekvenser.
Stärka den lokala kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som resursåtervinning
och återbruk.
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Långsiktighet och strategisk framförhållning i
planeringen.

Ekonomi

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

Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång
till god information om kommunens ekonomiska
förutsättningar.
Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga
verksamheter av god kvalitet.

Verksamhet och utveckling

Kommunens verksamheter ska vara flexibla
och förnya sig efter samhällets utveckling
och individens behov.

Kunskaper genom omvärldsbevakning.
Fokus på verksamheternas mål och syfte.
God arbetsmiljö

Medarbetare
Kommunens medarbetare ska känna
delaktighet och engagemang samt ges
möjlighet att medverka i verksamheternas
kvalitets- och utvecklingsarbete.
Målet ej uppfyllt

Tydliga politiska mål och verksamhetsmål
Långsiktig och strategisk personalplanering.

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

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 2012 (Kkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

Kommunfullmäktige

310

0

310

306

Revison

719

0

719

725

0

0

0

12

1 029

0

1 029

1 043

Valnämnd
Totalt
Överskott

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)
Kommunens revisorer har under 2012 genomfört
revision inom ramen för god revisionssed. För
revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen
och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.
Enligt kommunallagen skall 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 skall granskas
årligen. Revisorerna har genomfört följande aktiviteter
för att skapa sig ett underlag för bedömningen.

Politiska organ
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Granskning av styrelsens och nämndernas
ansvarsutövande
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövning har
granskats. Med ansvarsutövande avses aktiva åtgärder
för att styra, följa upp och kontrollera verksamhet och
ekonomi.
Granskning av årsredovisningen
Kommunens årsredovisning regleras i den kommunala
redovisningslagen och det ankommer på den
kommunala revisionen att bedöma om redovisningen
skett enligt denna lag och om redovisningen ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och
ekonomiska ställning.
Fördjupade granskningsprojekt
I de fördjupade projekten granskas utvalda delar av
verksamheten. Följande projekt har genomförts under
år 2012:
•
Granskning av delårsrapport
2012-08-31.
•
Kommunens bolag och den kommunala
kompetensen.
•
Integration och mångfald.
•
Styrning och uppföljning.
•
Avvikelse- och klagomålshantering.
Löpande granskningsarbete
Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom studiebesök, träffar med
förtroendevalda och anställda, protokollsgranskning
samt uppföljningar/ mindre granskningar föranledda
av revisorernas iakttagelser.
Redovisning av mål och måluppfyllelse
Under året påbörjades i enlighet med revisorernas mål
ett utvecklingsarbete som kommer att resultera i en
risk- och väsentlighetsanalys för revisionen i Ovanåkers
kommun. Samtliga planerade granskningar har genomförts. Resultaten av granskningarna har redovisats och
kommunicerats med berörda. Måluppfyllelsen
avseende planerad och utförd revision bedöms som
god.
Framtiden
Revisionen kommer att fortsätta utvecklingsarbetet
inom ramen för sin risk- och väsentlighetsanalys.

Politiska organ
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Ekonomiskt resultat
För 2012 års granskningsarbete tilldelades revisorerna
ett anslag om 725 tkr. De bokförda kostnaderna uppgår
till 719 tkr.

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

Kommunstyrelsen
Ordförande: Yoomi Renström (S)
Förvaltningschef: Christer Engström
Antal tillsvidareanställda: 97 (summa tillsvidare- och visstidsanställda)
Kommunstyrelsen uppvisar ekonomiskt ett överskott med 1 452 tkr. 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 2012 (Kkr)
Verksamhet

Resultat

Budget

11 706

-858

10 848

9 194

Kommunchef

1 512

0

1 512

1 385

Personalavd.

6 319

-645

5 675

6 022

Ekonomiavd.

6 559

-422

6 137

6 660

Räddningstjänst

9 310

0

9 310

9 358

33 303

-31 133

2 170

3 862

4 099

-217

3 882

4 142

Kulturavdelningen

12 389

-965

11 424

11 431

Kostavdelningen

21 101

-9 667

11 434

11 594

Utvecklingsavd.

1 040

0

1 040

1 187

Kommunstyrelsen

Fastigheter
Service- och
informationsavd.

Driftprojekt
Totalt

Kostnad

Intäkt

792

-792

0

50

108 132

-44 699

63 433

64 885

Överskott

1 452

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 bland
annat att leda och samordna utvecklingen av den
kommunala demokratin och jämställdhet mellan män
och kvinnor i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän
ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även
ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar
god service och bidra till att det koncernövergripande
styrkortet uppfylls.
Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom
och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och
förvaltningarna behov.
Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens
administrativa rutiner.
Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser

Kommunstyrelsen antog i början av året ett
inriktningsbeslut att avveckla näringslivsbolaget
OKAB. Detta har lett till att områdena
näringslivsutveckling, turism och arbetsmarknad har
operativt överförts till den kommunala organisationen
från och med den 1 september. Arbetet med övrig
avveckling fortsätter.
Ungdomsarbetslösheten har minskat under 2012. Den
samlade arbetslösheten uppgick i december 2012 till
10,7 % (12,4 % länet). Det innebär ett av de lägsta
arbetslöshetstalen i länet.
Ombyggnaden av Celsiusskolans kök startade i januari
2012. Det nyrenoverade köket stod klart för inflyttning
till höstlovet i början av november
Ovanåkers Musikskola har i Lärarförbundets ranking
av landets musik- och kulturskolor hamnat på 13:e
plats av 279 kommuner.
Kulturavdelning har i samarbete med Alfta Sockens
Hembygdsförening iordningställt en permanent
utställning om Alftafotografen Agnes Andersson i Alfta
Hembygdshus. I samband med detta bytte parken intill
namn till ”Agnes Anderssons park”.
Kulturavdelningen har via EU-projektet ARTinED
deltagit i ett EU-möte i Madrid. Under hösten har
förberedelserna inför den internationella/nationell
konferensen ”Konstarter i pedagogiken/Art in
Education” (ARTinED). Konferensen genomfördes
under andra veckan 2013.
Under året så världsarvsförklarades två Hälsingegårdar
inom kommunen. Arbete med att utarbeta former för
ett Visitor Center i kommunen har inletts.
Ovanåkers kommun undertecknade 2011 CEMR(Council of European Municipalities and Regions)
deklarationen. Den handlingsplan som därvid
Kommunstyrelsen
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upprättades ledde till att ett pilotprojekt genomförts
avseende hur jämställt vi bemöter män och kvinnor
inom våra verksamhetsområden. Pilotprojektet avslutas
efter årsskiftet och målsättningen är att andra delar av
organisationen ska fortsätta arbetet.
Hälsingerådet, ett samarbete på högsta politiska
ledningsnivå, har följande huvudområden i sin
verksamhetsplan; omvärldsanalys,
verksamhetssamverkan, utbildning, näringsliv och
infrastruktur (utgör ej prioriteringsordning). Under året
har utredningar genomförts avseende samverkan inom
gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam
personalfunktion för Hälsingland. Arbetet går under
2013 vidare med ställningstagande kring deltagande
och genomförandefasen.
Projektet Tobaksfri Duo där ungdomen skriver på ett
kontrakt att inte börja använda tobak är framgångsrikt.
25 % av alla tecknade kontrakt i länet finns i Ovanåkers
kommun.

Årets resultat
Kommunstyrelsens resultat uppgick till + 1 452 tkr.
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De mest betydande avvikelserna var följande:
+ Fastighetsförvaltningens resultat, cirka 1,7 mnkr.
förbättrades av en fastighetsförsäljning och dels att
färdigställande av Celsiusskolans kök blev klart något
senare än planerat.
- Kostnaderna för bostadsanpassning översteg planerat
med cirka 400 tkr.
- Personalavvecklingskostnader, cirka 1,3 mnkr.
+ Kostnaderna för färdtjänst lämnade ett överskott på
cirka 250 tkr.
+ Minskade personalkostnader vid ej tillsatta
föräldraledigheter och sjukskrivningar uppgick till
cirka 700 tkr.
+ Lägre försäkringspremier än planerat, cirka 160 tkr.

Måluppfyllelse
Medborgare/kund
Måluppfyllelse: Grön
Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via
olika möten, dialoger, insatser har utvecklats på ett
positivt sätt. Målgrupp har främst utgjorts av barn och
ungdomar.
Verksamhet och utveckling
Måluppfyllelse: Grön
Ett spännande utvecklingsområde utgörs processen
mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland.
Arbetet ligger inom ramen för samverkan inom
Hälsingerådet.
Medarbetare
Måluppfyllelse: Grön
Andelen heltidsfriska ökade.

Ekonomi
Måluppfyllelse: Röd
Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av
frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har
utveckling av den ekonomiska informationen inte
påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser
det ekonomiska utfallet.
Miljö
Måluppfyllelse: Gul
Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts.

Nyckeltal
Arbetsmarknadsåtgärder
-09 -10 -11 -12
OSA/lönebidrag/
14 12
5
5
trygghetsanställningar
Feriearbeten,
501 702 45 40
Utlandspraktik
6 6
6
6
Arbetsträning för långtids10 10
10 10
arbetslösa
Coachning
80 70
50 204
FAS 3 inom Jobb och utvecklings3 123 11 10
garantin
Anm.
1 Angavs tidigare i tkr. För 2009 var det 350 tkr.
2 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr.
3 Ny åtgärd.
4 Överenskommelse med Af saknas.
Bostadsanpassningsärenden
År
Antal Kostnad
Totalt
2005
34
610 tkr
2006
29
560 tkr
2007
46
815 tkr
2008
42
590 tkr
2009
46
534 tkr
2010
41
722 tkr
2011
44
1 077 tkr
2012
51
1 089 tkr

Kostnad
Per ärende
18 tkr
19 tkr
18 tkr
14 tkr
12 tkr
18 tkr
24 tkr
21 tkr

Ärenden/sammanträden
Organ
Antal
Antal
Sammanträden Paragrafer
-10 -11 -12
-10 -11 -12
Kommunfullmäktige
5
6
6
131 117 85
Kommunstyrelsen
9
11 10 174 250 200
Kommunstyrelsens
11
3
3 134 20 19
personalutskott1
Anm.
1 Tom 2010 arbetsutskott
Biblioteksverksamhet
Besök
Utlån

-10
82 642
70 969

Inköp av ekologiska livsmedel (tkr)
-09
-10
Inköpsvolym
151
437

-11
85 347
83 102

-11
540

-12
81 632
84 444

-12
632

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Anm.
Det nationella målet till 2010 var att 25 % av de
livsmedel som köps in ska vara ekologiska. 25 % av
2012 års livsmedelsbudget är 1 232 tkr.

Framtid

Ansvaret för fastighetsförvaltningen ligger idag inom
ekonomiavdelningen. Den översyn över var som utgör
lämpligaste organisatoriska placering som aviserades i
samband med förra årets bokslut har ännu inte
avgjorts. Den avsågs även omfatta översyn av vilken
kompetens som erfordras för en effektiv hantering av
fastighetsfrågorna. Denna förhoppning som uttrycktes
vid förra årsskiftet kvarstår.

Investeringarna redovisar ett budgetöverskott med
3 352 tkr. Budgetöverskottet förklaras bland annat av
att investeringarna hissanpassningar cirka 1,8 mnkr,
fritidsgård Alfta cirka 0,7 mnkr, Rösabergs golfbana
cirka 1,3 mnkr och ventilationsåtgärder cirka 0,7 mnkr
inte har genomförts under året. Utöver det har
investeringen i Celsiusskolans kök förbrukat -1,7 mnkr
mer än budgeterat.
Under 2012 har nio investeringar avslutats. De
avslutade investeringarna redovisar ett
budgetöverskott på 142 tkr. De största
budgetavvikelserna är Celsiusskolan träteknik, -614 tkr
och PA-system, +775 tkr.

En förstudie pågår kring växelsamarbete mellan
Hälsinglands kommuner. Papperslösa sammanträden,
diarie- och ärendehanteringssystem och e-tjänster är
andra områden där utveckling kommer att ske under
året. Ett stort fokus på webben och funktioner som
bidrar till ökad kundnytta.
Efter världsarvsförklaringen av Hälsingegårdarna står
vi nu inför en utveckling av ett besökscenter, så kallad
Visitor Center. Arbetshypotesen är att det ska kunna
öppnas senast den 1 maj.
Under 2013 kommer en omorganisation ske då
fritidsgårdarna övergår till tekniska nämnden och den
fritidsavdelning som finns i denna förvaltning.
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Ekonomiavdelning kommer att fortsätta arbetet mot de
verksamheter vi ger service till. Genom att vara
proaktiva i metoder och rutiner som utvecklas löpande
med fokus på att skapa kundnytta till oss själva och
verksamheterna.
Kostorganisationen är just nu inne i ett konsoliderande
skede där verksamheten ställs om efter den nya
förutsättningen med två tillagningskök. Eventuellt
kommer produktion att inledas av kalla matlådor med
lång hållbarhet. Detta skulle leda till fler valalternativ.
Hela nämnden/förvaltningen står inför en besparingseffektiviseringsprocess under 2013 för att uppnå balans
mellan verksamhet och ekonomi.

Investeringar

Kommunstyrelsen ansvarar för investeringar i
offentliga lokaler. Utöver detta ansvarar
kommunstyrelsen också för investeringarna Rösabergs
golfbana, konstinköp 2012, PA-system och
diariesystem/ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen har under 2012 investerat 18 820 tkr
fördelat enligt nedan.
- Celsiusskolans kök, 14 163 tkr
- Celsiusskolan träteknik, 3 464 tkr
- Furan fjärrvärmessystem, 558 tkr
- Övrigt, 635 tkr
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Styrkort - Kommunstyrelsen - 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten med
gemensamma
mötesformer/platser och en
bra kommunikation i olika
former.

En politik som är delaktig
och öppen.

Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan
kommunen och näringslivet.
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Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.

Information och kunskap
om miljökonsekvenser.

Effektmål
Besökare på kommunens hemsida skall öka och vi
skall under 2012 införa en enkel enkät för att genom
besökarnas synpunkter kunna förbättra och utveckla
informationen på hemsidan.
Revidera tillgänglighetsplanen samt inleda kontakter
med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i
det gemensamma arbetet att göra kommunen så
tillgänglig som möjligt.
Kommunen skall ta kontakt med föreningslivet för att
genom samarbete förbättra och utveckla kommunens
fritidsgårdar.
Kommunen skall genomföra någon form av
medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog
en ggr/ år.
Kommunens folkhälsoarbete ska under 2012 ha fokus
på demokrati och människors delaktighet.
Kommunen skall medverka vid och tillsammans med
OKAB ansvara för regelbundna frukostmöten med
företagarna.
Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet
utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang
där företagen är involverade.
Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav
vid upphandling.
Kommunen ska öka kunskapen om alternativa
energiformer främst i syfte att påverka kommunens
egen energiförbrukning samt kostnader.
Under 2012 ska ks beredning övergå till en papperslös
ärendehantering.
Tydlig information på hemsidan om återvinning och
miljökonsekvenser.
All personal ska få kunskaper om energianvändning
på den egna arbetsplatsen.

Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.

Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i
kommunens upphandlingar ska förbättras.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Ekonomi

Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

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

Medborgarna ska få
kunskap om och ha tillgång
till god information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.

Verksamhet och
utveckling
Kommunens verksamheter
ska vara flexibla och förnya
sig efter samhällets
utveckling och individens
behov.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.
Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.
God arbetsmiljö.

Medarbetare

Kommunens medarbetare
ska känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.
Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål.

Långsiktig och strategisk
personalplanering.
Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Effektmål
Tydligare kontrollsystem och styrning så att
verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ
påföljd för andra nämnder och verksamheter.
Utredning ska genomföras av kommunens samtliga
lokaler samt verksamheternas lokalbehov.
Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört
med 2011.
Information på hemsidan om den kommunala
ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om
verksamheterna.

Under 2012 skall någon av kommunens verksamheter
inleda en samverkan med en eller flera kommuner
eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra
verksamhetens kvalitet och kompetens.
Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning
inom sitt område och studiebesök i andra kommuner
hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan
leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet.
Verksamheternas syfte och mål skall vara tydliga och
revideras en gång om året samt vid
verksamhetsförändringar.
Andelen ”heltidsfriska” skall öka jämfört med 2011.
Årlig redovisning och analys av sjuk- och
arbetsmiljöstatistik.
100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska
genomföras årligen.
Ett system för att uppmuntra och ta tillvara
medarbetares synpunkter och goda idéer ska
utarbetas.
Politiska mål och verksamhets mål samt
personalpolicyn ska vara känd och följas av varje
verksamhet.
Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig
vid framtagandet av handlingsplan
Varje verksamhet ska ha en plan för att möta
förändrade bemannings- och kompetensbehov.
Målet uppfyllt

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
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EM
konomisk
analysKommunstyrelsen
åluppfyllelse

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens
sammanvägda
måluppfyllelse.
Årets
resultat
Balanskravsresultat
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
Resultaträkning (Mkr)
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Utfall
2011
2012
+/%
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
Medborgare/Kund
Verksamhet &
Medarbetare
Intäkter
122,0 Miljö
133,0
11,0
9,0 Ekonomi
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
Utveckling
Personal
-394,6
-406,8 -12,2
-3,1
tar med reavinster i balanskravsresultatet.
Övrig kostnad
-241,5
-242,7
-1,2
-0,5
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
Avskrivning
-19,7
-19,5
0,2
1,0
Medborgare/Kund
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
Skatteintäkter
529,3
538,7
9,4
-1,8
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.
Effektmål
Analys
Resultat
-4,5
2,7
7,2
Besökare på kommunens
hemsida
Avdelningarna har arbetat med att förbättra informationen på kommunens
Balanskravresultat
skall öka och vi skall under 2012
hemsida. En kvalitetsäkring
kommer att ske(Kkr)
via sökord så att besökarna hittar
2012
2011
Kostnadsutveckling
införa en enkel enkät för att genom
rätt. Denna dröjer något då ett byte av sökmotor planeras.
besökarnas
synpunkter
Enkätundersökning
harIBgenomförts och synpunkterna har tagits till vara.
Ovanåkers
kommuns
totala kunna
kostnader ökade
med 25,2
0
0
och
informationen
(0,8)förbättra
mkr 2012,
3,8utveckla
% (0,1 %)
mot föregående år.
Årets balanskravsresultat
701
0
på hemsidan.
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Avsatt framtida pensionskostnader

0

UB

0

0

Revidera tillgänglighetsplanen samt
Revidering av handikapplanen pågår. Tidplanen har förskjutits då befintlig 0
inleda kontakter med affärsidkarna
tillgänglighetsplan kommer att integreras med handikapplanen.
för att informera om och ge stöd i det
Sammanställd redovisning
gemensamma arbetet att göra
Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
kommunen så tillgänglig som
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).
möjligt.
Kommunen skall ta kontakt med
föreningslivet för att genom
samarbete förbättra och utveckla
kommunens fritidsgårdar.
Kommunen skall genomföra någon
form av medborgardialog två ggr/år
samt ungdomsdialog en ggr/ år.

Resultaträkning (Mkr)
Processen har inte påbörjats.
Utfall

Intäkter
Kostnader

2011

2012

+/-

%

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

Avskrivning
-34,1
-34,7
-0,6
-1,8
Finansnetto
513,3
532,5
19,2
3,7
Tolkningen är att detta mål avser hela kommunen och inte
Resultat
1,7
8,2
6,5
kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen. Medborgardialoget har

genomförts kring skollokaler ungdomsdialog planeras via det
”Ungdomsforum” som genomfördes i maj månad. Processen kring
Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) medborgarbudget
mkr 2012,
fördröjs då ansvarig är långtidssjukskriven.
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.
Finansiella mål
Kommunens folkhälsoarbete ska
under 2012 ha fokus på demokrati
och människors delaktighet.

Musikskolan har startat
"Bitar tillkommunkoncern
kaffet", ett regelbundet
på
Ovanåkers
har förmusikprogram
år 2012 följande
Gyllengården och Sunnangården.
Ett(utfall):
sommarjobbskoncept har genomförts
finansiella mål
där syftet att ungdomar arrangerar
för ungdomar.
kring
området
Resultatmål,
kommunenArbete
>= 0 mnkr
(2,7)
”barns och ungdomars hälsa”
pågår i from
av ”stödgrupp
för barn”
Resultatmål,
koncernen
>= 3,6 mnkr
(7,3) och
läxverkstaden”.
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
Kommunen skall medverka vid och Medverkan prioriteras. Notera
att OKAB
verksamhet
avvecklats
och att
generella
bidrag
skall vara =<
100,4 (101,0)
tillsammans med OKAB ansvara för ansvaret för denna del övertagits
avkommunen.
handlingsplanen
Soliditet
kommunen > Den
60 %i (62,6
%)
regelbundna frukostmöten med
noterade samverkan kringSoliditet
personalförsörjningsstrategier
koncernen > 40 % (41,4är%)inte inledd.
företagarna.
Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Kulturavdelningen bör genom dialog Kulturavdelningen deltar
i frukostmöten
ochuppfyllt
andra möten
som samlar
det
Ovanåkers
kommun har
ovanstående
mål utom
med näringslivet utveckla kulturen
lokala näringslivet. nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
och öka antalet kulturevenemang
0,6 %.
där företagen är involverade.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Miljö
Effektmål

Analys

Kommunen ska öka kunskapen om
alternativa energiformer främst i
syfte att påverka kommunens egen
energiförbrukning samt kostnader.

Se ”All personal…” nedan. Detta är
kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningens bidrag till
måluppfyllelsen. Kommunens energirådgivare inom tekniska nämnden är
närmare berörd betr. allmän kommunkunskap.

Under 2012 ska Ks beredning övergå
till en papperslös ärendehantering.

Handlingar skickas via e-post där datorer/läsplattor används på mötet. Alla
har dock inte sådana hjälpmedel. En förbättrad struktur över hur handlingar
distribueras är önskvärt. Kommunsekreteraren utformar protokollet vid
sammanträdet. Ett strukturerat genomförande är ännu inte planerat.

Tydlig information på hemsidan om
återvinning och miljökonsekvenser.

En sida med information om hur man är ”klimatsmart” har lagts ut på
webben.

All personal ska få kunskaper om
energianvändning på den egna
arbetsplatsen.

Utbildning för alla anställda om energiförbrukning har skett under oktober
av energirådgivaren. Syfte är att ändra dagligt beteende till ett större
ansvarstagande för att minska energiförbrukningen. Kökspersonalen har
genomgått utbildning via BORAB kring energianvändning.

Förutsättningarna för lokala
leverantörer att delta i kommunens
upphandlingar ska förbättras.

Här är tanken att koppla information på vår hemsida till Inköp Gävleborg.
Detta är inte genomfört. Noteras att den senaste livsmedelsupphandlingen
gett förutsättningar för lokala leverantörer att delta. Intresset i vår kommun
är ännu begränsat.

Kommunen ska aktivt arbeta för att
Vid upphandlingar följs Miljöstyrningsrådets (MSR) rekommendationer där
använda miljökrav vid upphandling. så är möjligt. Arbetet sker genom medverkan i Inköp Gävleborgs
referensgrupper. Inköpssystem är under införande men ej så att miljöarbetet
kunnat påbörjats. Ekologiska livsmedel köps in för 632 tkr vilket motsvarar
12.8 % av livsmedelsbudgeten.

Ekonomi
Effektmål

Analys

Tydligare kontrollsystem och
styrning så att
verksamhetsförändringar inte får en
oönskad negativ påföljd för andra
nämnder och verksamheter.

Arbetet med att ta fram en rutin för förändringsarbete är inte inlett. Syfte med
rutinen är att ge ett stöd till förvaltningarna. Månadsrapporter från
personalavdelningen till ekonomi- och personalansvariga ska införas så snart
systemleverantören har tagit fram en bra funktion för detta.

Utredning ska genomföras av
kommunens samtliga lokaler samt
verksamheternas lokalbehov.

Den skollokalutredning som genomfördes genom Barn och Skolnämnden gav
viss vägledning inför det uppdrag som kommunstyrelsen lagt kring fortsatt
arbete. Uppdraget ska vara klart för redovisning i slutet av mars. Indirekt
påverkas alla nämnder/förvaltningar. Kommunen saknar egen resurs inom
fastighetsområdet.

Förbättrad köptrohet till kommunens Införande av centralt inköpssystem kommer att underlätta uppföljning av
ramavtal jämfört med 2011.
köptroheten. Införandeprocessen har tagit något lång tid beroende på
faktorer utanför vår kontoroll.
Information på hemsidan om den
kommunala ekonomin samt en
tydlig ekonomisk redovisning om
verksamheterna.

Arbetet med att skapa en ekonomiportal har inte påbörjats. En bidragande
orsak är ofullständig bemanning p.g.a. föräldraledighet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
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Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Under 2012 skall någon av
kommunens verksamheter inleda en
samverkan med en eller flera
kommuner eller KFSH i syfte att
effektivisera eller förbättra
verksamhetens kvalitet och
kompetens.

Analys

Utredning har genomförts omfattande samtliga hälsingekommuner kring
förutsättningar för en gemensam personalfunktion. Under inledningen av
2013 kommer kommunerna att ta ställning till om de ska gå in i en
genomförandefas. Möjligheter till samverkan söks i övrigt ständigt. Samtal
har förts i södra Hälsingland kring möjligheten till samverkan kring
myndighetsområdet. Ett förslag till uppdragsbeskrivning kommer sannolikt
när den politiska förankringen skett i samtliga kommuner.

Varje verksamhet skall genom
Regionala nätverk finns inom flera områden. Utgör en bra källa till
omvärldsbevakning inom sitt
kunskapsuppbyggnad. Processbeskrivningarna kan behöva uppdateras i
område och studiebesök i andra
syfte att förbättra kvalitén. Vissa avdelningar har gjort det under 2012.
kommuner hitta strategier och
samverkansmöjligheter som kan leda
till förbättrad kvalitet eller ökad
effektivitet.
Verksamheternas syfte och mål skall
vara tydliga och revideras en gång
om året samt vid
verksamhetsförändringar.

Målsättningarna sätts en gång per år och följs av handlingsplaner.
Avdelningsmöten utgör forum för att hålla innehållet levande.

Medarbetare
Effektmål

Andelen ”heltidsfriska” skall öka
jämfört med 2011.
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Analys

Arbetsmiljöplan upprättas årligen och följs upp. Denna innehåller fysiska och
psykosociala moment sam förhållanden som ska beaktas vid ombyggnationer
och omorganisationer. Andelen heltidsfriska var 2010 – 47,14 %, 2011- 40,91 %
och 2012 – 47,67 %.

Årlig redovisning och analys av sjuk- Följs upp vid samverkansgrupper och vid avdelningschefsmötena. Statistiken
och arbetsmiljöstatistik.
kommer från lönesystemet Heroma och tillbud och arbetsskador via systemet
MarchPlus.
100 % av möjliga utvecklings- och
lönesamtal ska genomföras årligen.

Inom kostavdelningen genomfördes cirka hälften av samtalen. Här noteras
särskilt att avdelningen har det största antalet medarbetare inom
förvaltningen. Anslutna till kommunal har centrala löneförhandlingar.

Ett system för att uppmuntra och ta
tillvara medarbetares synpunkter
och goda idéer ska utarbetas.

Påbörjat.

Politiska mål och verksamhets mål
samt personalpolicyn ska vara känd
och följas av varje verksamhet.

Förankras via avdelningsmöten och arbetsplatsträffar.

Varje verksamhets personalgrupp
ska vara delaktig vid framtagandet
av handlingsplan

Utarbetas vid avdelningsmöten och arbetsplatsträffar efter att de politiska
målen upprättats. Efter att målen för styrelsen fastställts och de ekonomiska
förutsättningarna klarlagts tas handlingsplaner fram under senare delen av
hösten.

Varje verksamhet ska ha en plan för
att möta förändrade bemanningsoch kompetensbehov.

Bemanningsbehovet kartläggs avdelningsvis via processbeskrivningar eller
liknande. Kompetensutvecklingsbehovet planeras med stöd av
utvecklingssamtalen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Patrik Eriksson (MP)
Förvaltningschef: Jörgen Granberg t o m 2012-07-01/Christer Engström tom 2012-11-30./ Åsa Törngren
f o m 2013-01-12
Antal anställda: 8 st.
Drygt hälften av effektmålen uppfylls ej. Ej uppfyllda effektmål beror i huvudsak på vakanta tjänster. Ekonomiska utfallet är ett
överskott på 780 000 kr.

Driftredovisning 2012 (kkr)
Verksamhet
Miljö- och

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

230

0

230

235

3 966

7

3 959

4 451

35

686

-651

-412

Alkoholhandl.

150

0

150

150

Miljö och hälsa

201

850

-649

-605

4 582

1 543

3 039

3 819

byggnämnd
Miljö- och
byggkontoret
Bygg

Totalt
Överskott

780

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 budgetansvaret inom kommunstyrelsens
ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra
Hälsingland.
Miljö- och byggkontoret utför på uppdrag av
kommunstyrelsen arbetet med bostadsanpassningsbidrag.
Antal beslut enligt plan- och bygglagen
År 2010
År 2011
År 2012
216 st
212 st
232 st

Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
År 2010
År 2011
År 2012
239 st
213 st
347 st

Viktiga händelser

Kommunen är sedan årsskiftet medlem i Stockholm
Uppsalas Luftvårdsförbund. Genom medlemskapet
kommer vi i framtiden att genom datasimulering, få
kunskap om luftkvalitén i kommunen klarar
miljökvalitetsnormerna för luft.
Inventeringen av de cirka 290 undermåliga avlopp som
finns i kommunen har avslutats. En viktig förutsättning
för att miljömålet, att alla dåliga enskilda avlopp skall
vara åtgärdade 2020, kan uppnås.
Miljö- och byggkontoret arbetar sen första december
2012 i en ny organisation. Kontoret är nu en avdelning
av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens
arbete och budget påverkas inte av omorganisationen.

Årets resultat

Överskott på grund av att miljö- och byggkontoret inte
varit fullt bemannat under året samt att
bygglovintäkterna blivit högre än budget. Årets
resultat är ett överskott på 780 000 kr.

Måluppfyllelse

Endast mål som inte uppnås fullt ut kommenteras
nedan.
Effektmål
MBN deltar med ett arrangemang vardera inom
respektive miljö- och bygg under Folkhälsoveckan.
Kommentar
Målet har delvis uppnåtts. Kontoret anordnade en
svamputflykt.

Antal beslut om strandskyddsdispens
År 2010
År 2011
År 2012
17 st
12 st
13 st

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden
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Effektmål
Andelen sökande som på rekommendation av MBN
konsulterar energirådgivare vid till- och nybyggande
samt installation av värmeanläggning, ska redovisas.
Kommentar
Målet har inte uppnåtts. Sökanden har i regel bestämt
sig vilken typ av uppvärmning som ska installeras. Vi
saknar uppgifter på hur många av sökanden som
konsulterar energirådgivaren.
Effektmål
Minst en informationsträff ska hållas om arbetet med
gröna nyckeltal.
Kommentar.
Målet ej uppnått De antagna nyckeltalen kräver en lång
tidsserie för att kunna avläsa en förändring och det är
därmed för tidigt för en allmän informationsträff under
året. Arbetet med nyckeltal har presenterats på
hemsidan under rubriken ”Naturvård”.
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Effektmål
Inventeringen av undermåliga avlopp ska vara
slutförd. Samtliga ej godkända avlopp som ligger inom
vattenskyddsområden och ekologiskt känsliga områden
enligt vattendirektivet ska drivas.
Kommentar
Målet delvis uppnått. Inventeringen är avslutad.
Ett arbete har påbörjats för att undersöka
förutsättningarna för ett utökat kommunalt
verksamhetsområde i Torraberg och Silfors.
På grund av en vakant miljötjänst har inga ej godkända
avloppärenden kunnat drivas.

Framtid

Handlingsplaner för åtgärder av bristfälliga avlopp och
för ökad energieffektivisering vid till- och nybyggnad
kommer att tas fram under året.
Under 2013 kommer vi med utgångspunkt i den nya
avfallsförordningen och Naturvårdsverkets Avfallsplan
2012-2017 ”Från avfallshantering till
resurshushållning” att arbeta med avfallsfrågorna inom
avdelningens olika ämnesområden.
Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med
biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan.
Från och med januari 2013 har nämnden delegerats
ansvaret för kommunens hantering av bostadsanpassningsbidrag samt uppföljningsansvaret för de
tjänster som utförs av Kommunalförbundet Södra
Hälsingland inom alkohol, tobak och receptfria
läkemedel.
För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det
under 2013 mycket viktigt att avdelningen blir fullt
bemannat. Under vintern/våren kommer en ny
nämndsekreterare och en vik. miljöinspektör att
anställas. Även en fast tjänst som miljöinspektör
kommer att bemannas under året.

Effektmål
Verksamhetsplaner för bygg, miljö & hälsoskydd,
livsmedel och naturvård ska upprättas för 2012
Kommentar
Målet delvis uppnått. En verksamhetsplan för bygg
saknas.
Effektmål
Personalen ska känna delaktighet, känna sig nöjda med
arbetsmiljön samt arbetsledning.
Kommentar
Målet delvis uppnått. Personalen har upplevt brister i
delaktighet och arbetsledning.
Effektmål
Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska
inledas tidigt och vara processinriktat för att
skapa förståelse.
Kommentar
Målet inte uppnått. Processen har inte startat så tidigt
som avsikten var.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden

Styrkort - Miljö- och byggnämnden - 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund
Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god
folkhälsa och ge
medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem
att känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och fysiska
tillgängligheten med
gemensamma
mötesformer/platser och en bra
kommunikation i olika former.

MBN deltar med ett arrangemang vardera
inom respektive miljö- och bygg under
Folkhälsoveckan.

En politik som är delaktig och
öppen.

Miljö- och byggnämnden genomför minst
ett studiebesök under 2012.

Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och aktivt
verka för ett gott samarbete
mellan kommunen och
näringslivet.

Verksamhet &
Utveckling

Kommunens
verksamheter ska vara
flexibla och förnya sig
efter samhällets
utveckling och individens
behov.

Effektmål

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga verksamheter av
god kvalitet.
Kunskaper genom
omvärldsbevakning.
Fokus på verksamheternas syfte
och mål.

Ta initiativ till ett ”En dörr in”-forum för
sökande vid nyetableringar, där behovet av
bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan
tas upp snabbt och samtidigt.

Inventeringen av undermåliga avlopp ska
vara slutförd. Samtliga ej godkända avlopp
som ligger inom vattenskyddsområden och
ekologiskt känsliga områden enligt
vattendirektivet ska drivas.

Handläggningstiden för enkla
bygglovsärenden ska inte överstiga fyra
veckor.

Redogöra för vilken kunskap vi behöver i
översiktsplanarbetet.

Verksamhetsplaner för bygg, miljö &
hälsoskydd, livsmedel och naturvård ska
upprättas för 2012.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden
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Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Medarbetare

Kommunens medarbetare God arbetsmiljö.
ska känna delaktighet och
Tydliga politiska mål och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i verksamhetsmål.
verksamheternas
Långsiktig och strategisk
kvalitets- och
personalplanering.
utvecklingsarbete.

Effektmål
Personalen ska känna delaktighet, känna
sig nöjda med arbetsmiljön samt
arbetsledning
Styrkortsarbete, budget och
verksamhetsplanering ska inledas tidigt
och vara processinriktat för att
skapa förståelse.
Redovisa hur vi kan samverka om
specialkompetenser för minskad sårbarhet.

Ekonomi

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

Långsiktighet och strategisk
framförhållning i planeringen.

Ökad resurshushållning genom samverkan
inom OBS-regionen.

Medborgarna ska få kunskap om
och ha tillgång till god
information om kommunens
ekonomiska förutsättningar.
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En sammanfattning av nämndens
verksamhet och fokus ska publiceras minst
en gång per år.

Miljö

Kommunen ska arbeta för Kommunens totala
en hållbar utveckling för energianvändning och
klimatpåverkan ska
framtida generationer.
minska.
Information och kunskap om
miljökonsekvenser.
Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad gäller
varor och tjänster som
resursåtervinning och återbruk.

Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Andelen sökande som på rekommendation
av MBN konsulterar energirådgivare vid
till- och nybyggande samt installation av
värmeanläggning, ska redovisas.

Minst en informationsträff ska hållas om
arbetet med gröna nyckeltal.

Redovisa projektplan för försök med
teknikskifte med målsättningen
”papperslös nämnd 2014”.
Målet uppfyllt

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

Måluppfyllelse miljö- och byggnämnden 2012
Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens
sammanvägda måluppfyllelse.

Medborgare/Kund

Miljö

Ekonomi

Medborgare/Kund

Verksamhet &
Utveckling

Effektmål

Analys

Miljö- och byggnämnden genomför
minst ett studiebesök under 2012.

Målet uppnått. Studiebesök vid Kringelgruvan.

MBN deltar med ett arrangemang
vardera inom respektive miljö- och
bygg under Folkhälsoveckan.

Medarbetare

Målet delvis uppnått. Kontoret anordnar en svamputflykt.

Ta initiativ till ett ”En dörr in”-forum Målet uppnått. Kontoret har deltagit i ”Starta eget kurser” och kontakt har
för sökande vid nyetableringar, där
tagits med den nya näringslivsansvarige.
behovet av bygg, miljö, mark och
näringslivsfrågor kan tas upp snabbt
och samtidigt.

Miljö
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Effektmål

Analys

Andelen sökande som på
rekommendation av MBN
konsulterar energirådgivare vid tilloch nybyggande samt installation av
värmeanläggning, ska redovisas.

Målet inte uppnått. Sökanden har i regel bestämt sig för vilken typ av
uppvärmning som ska installeras. Vi saknar uppgifter på hur många av
sökanden som konsulterar energirådgivaren.

Minst en informationsträff ska hållas
om arbetet med gröna nyckeltal.

Målet delvis uppnått. De antagna nyckeltalen kräver en lång tidsserie för att
kunna avläsa en förändring och det är därmed för tidigt för en allmän
informationsträff under året. Arbetet med nyckeltal har presenterats på
hemsidan under rubriken ”Naturvård”.

Redovisa projektplan för försök med
teknikskifte med målsättningen
”papperslös nämnd 2014”.

Initiativ tas för samordning med kommunstyrelsen.

Ekonomi
Effektmål

Analys

En sammanfattning av nämndens
verksamhet och fokus ska publiceras
minst en gång per år.

En publicering finns på kommunens hemsida.

Ökad resurshushållning genom
samverkan inom OBS-regionen.

Målet uppnått. Kommungemensamma utbildningstillfällen har ägt rum inom
PBL området och för nyanställda inom kommunal verksamhet.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Analys

Handläggningstiden för enkla
bygglovsärenden ska inte överstiga
fyra veckor.

Målet uppnått.

Redogöra för vilken kunskap vi
behöver i översiktsplanarbetet.

Målet uppnått. Kompetensplan behövs främst inom vattendirektivet,
riksintressen naturvård, VA- plan och lokal vattenförsörjningsplan.

Inventeringen av undermåliga
avlopp ska vara slutförd. Samtliga ej
godkända avlopp som ligger inom
vattenskyddsområden och
ekologiskt känsliga områden enligt
vattendirektivet ska drivas.

Målet delvis uppnått. Inventeringen är klar men de avlopp som kan drivas
har inte påbörjats på grund av en vakant miljötjänst.

Verksamhetsplaner för bygg, miljö & Målet delvis uppnått. Det saknas en verksamhetsplan för bygg.
hälsoskydd, livsmedel och naturvård
ska upprättas för 2012.

Medarbetare
Effektmål

Analys

Styrkortsarbete, budget och
verksamhetsplanering ska inledas
tidigt och vara processinriktat för att
skapa förståelse.

Målet delvis uppnått. Processen har inte startat så tidigt som avsikten var.

Redovisa hur vi kan samverka om
specialkompetenser för minskad
sårbarhet.

Målet är uppnått. Där vi inte själva kan täcka upp, efterfrågas kompetens hos
grannkommunerna.

Personalen ska känna delaktighet,
känna sig nöjda med arbetsmiljön
samt arbetsledning.
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Målet delvis uppnått. Personalet har upplevt brister i delaktighet och
arbetsledning.

och byggnämnden
Miljö- Miljöoch byggnämnden

Tekniska nämnden
Ordförande: Mikael Jonsson (M)
Förvaltningschef: Patrik Uhras
Antal anställda: 32
Tekniska nämnden ansvarar bland annat 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 överskott med 445 000 kr. För investeringarna redovisas ett överskott med 8 275 000 kr,
mest på grund av att investeringen i Alfta sim- och sporthall inte genomfördes 2012. Investeringen kommer att genomföras 2013.
Tekniska nämndens styrkort har gröna ”trafikljus” för alla fem perspektiven.
Driftredovisning 2012 Kkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

Nämnd + Kontor

4 245

-813

3 432

3 169

Mark, exploatering och

5 595

-1 013

4 582

4 505

planering
Gata, park, osa

27 278

-1 829

25 449

25 017

Fritid

15 239

-1 745

13 494

13 717

268

0

268

284

6 051

-575

5 476

6 239

Kulturfastigheter
IT
Driftprojekt
Totalt

1 027

-811

216

431

59 703

-6 786

52 917

53 362

Överskott

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 cirka 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
mm) 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
vid de kommunala idrottsplatserna, ridanläggningen
och skidanläggning samt vid de mindre isbanorna och
utomhusbadplatserna.

445

Viktiga händelser

Trenden håller i sig från 2011 där antalet badande vid
kommunens simhallar ökar. Flera aktiviteter som
morgonsimning och simskola har bidragit till detta.
Åtta nya servrar har tagits i drift i samband med att
Procapita delats samt Aefabs införande av
marknadssystem.
Installation av Microsoft Office 2010 har genomförts på
de flesta av kommunens administrativa datorer.
Kommunen har antagit en hastighetsplan för
kommunens tätorter Alfta och Edsbyn. Genomförandet
sker i etapper och hastighetssänkning har genomförts
vid skolor/förskolor samt på delar av Långgatan i
Edsbyn och Gårdtjärnsområdet.
Tekniska nämnden fick under året extra
underhållspengar för gator och lekplatser vilket har lett
till ett genomförande av stora underhållsinsatser. På
nästan hela gatunätet har det utförts spricklagning
(totalt 9 500 m2), beläggning av nästan 20 000 m2 samt
större underhåll på 2 495 meter gata. Utöver det har
större underhåll utförts på lekplatserna i Runemo och
Viksjöfors.
Upphandling av drift och underhåll av gator och parker
har slutförts och entreprenadkontrakt är tecknat och
gäller till 2015 med möjlighet till förlängning med tre år
efter det.
En ny planerare anställdes i april, GIS/trafik-ingenjör
anställdes i juli och en VA-ingenjör anställdes i augusti.
Planering för stora investeringar i Alfta sim- och
sporthall samt Alfta ishall har pågått under året.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
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Årets resultat

Driftbudget
Tekniska förvaltningen uppvisar ett överskott med
445 000 kr.
De mest betydande avvikelserna var:
Sim o sporthallar + 331 000 kr lägre kapitalkostnader
IT
+ 763 000 kr lägre kostnader
Gata/Park/Osa
- 432 000 kr högre driftskostnader
Ön vinter
- 166 000 kr reglering elkostnader
Trafikbelysning
- 239 000 kr ökat underhåll
Nämnd/kontor
- 263 000 kr lönekostnader
Under 2012 utfördes 18 snöröjnings- och 8 stycken
sandningsrundor på kommunens gator och vägar.
Budgeterat var 14 respektive 7.
Investeringsbudget
Investeringarna redovisar ett överskott med
8 275 000 kr. Det beror till största delen på att
investeringen i Alfta sim- och sporthall inte startat
under 2012.
Tekniska nämnden ansvarar för investeringar inom
fritidsanläggningar, infrastruktur och it-administration.
Utöver dessa ansvarar tekniska nämnden även för
investeringarna julbelysning i Edsbyn och bredband i
Långhed. För Rösabergs golfbana ansvarar
kommunstyrelsen.
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Investeringsprojekt med större avvikelser:
Investering 1123; Datorer IT 2011.
Betydligt färre datorer inom adminstrationen har
behövt bytas ut (329 000 kr kvar). Investering avslutad.

skadade/döda i trafikolyckor med fyra. Tyvärr omkom
två personer i trafiken 2012. Andelen singelolyckor har
ökat från 55 % till 69 %. Frontalkollisioner är sällsynta,
bara en sådan har inträffat under året
Trafikstatistik för Ovanåkers kommun – hela vägnätet:
År
Lindrigt
Svårt
Döda
skadade
Skadade
2010 11
4
0
2011 17
3
0
2012 10
4
2
Gator
Större förstärkningsinsatser har utförts på drygt 1,1 km
gata.
Beläggningsunderhåll:
År
Beläggningsunderhåll (%)
(asfalterad yta/total gatuyta)
2010 4,2
2011 4,9
2012 5,7 (extra underhåll 2012)
Fritid
Bidragsgivning och sammankomster:
År

Aktivitetstimmar

Föreningar som söker
aktivitetsbidrag

9 368
9 128
9 637

44
45
45

2010
2011
2012

Sim och sporthallarna:
År

2010
2011
2012

Antal
bad

Bruttokostnad
kr/bad

40 674
41 440
44 627

79
76
68

Besök per Besök per
timme
timme Alfta
Celsius
simhall

11,2
13,1
11,7

12,2
12,6
14,1

Investering 6353; Norra torget. Planeringsprocessen
med Trafikverket är nu avslutad och upphandling
pågår. Planerad byggstart maj 2013. 853 000 kr finns
kvar för kommuns medfinansiering efter avslutad
planeringsprocess. Trafikverket är ansvarig för
projektet.

Framtid

Investering 8133; Edsbyn sydöstra industriområde.
Inga större kommunala investeringar har behövts 2012.
Överskott med 1 030 000 kr. Uppfyllnad av en stor
säljbar del av området pågår.

Sim- och sporthallarna kommer att genomgå stora
renoveringar inom den närmaste femårsperioden.

Tekniska nämnden har under 2012 avslutat åtta
investeringsprojekt. Utgifter har även redovisats på
stora hälsingegårdars väg (tidigare avslutad).
Nettoresultatet för de avslutade investeringarna är
-103 000 kr.

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 (cirka 9 100 tim/år) motsvarar
16 årsarbeten i form av ideellt arbete (värde: 6 milj. kr)

Måluppfyllelse
Trafikljusen i de fem perspektiven i tekniska nämndens
styrkort är gröna.
Trafik
Inga personer har blivit skadade genom trafikolyckor
på kommunala vägar/gator. Totalt minskade antalet

Många för kommunen viktiga frågor kommer att
behandlas i kommunens nya Översiktsplan. Under 2013
startar arbetet på allvar med dialogprocessen.

- Inom området telefoni kommer förändringar att ske.
Dels genom att teknikutvecklingen möjliggör att
anknytningsnummer kopplas till mobiltelefoner, dels
att en tekniksamverkan inom telefonväxel mellan
hälsingekommunerna är på gång.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

VA-verksamheten
Ordförande: Mikael Jonsson (M)
Förvaltningschef: Patrik Uhras
Antal anställda: Personal överförd till Helsinge Vatten AB fr o m 2009-04-01
Organisationsförändringen som började genomföras i mars 2011 är nu färdig. Under året har ny VD/Va-chef samt en ekonom på
heltid anställts inom HVAB. Tre personer har gått i pension under året, varav två inom Ledningsnät Ovanåker. Årets resultat
visar ett underskott på 140 kkr.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Viktiga händelser

Budget

Admin VA

2 934

-19 007

-16 073

-16 333

Dricksva

4 615

0

4 615

4 632

10 983

0

10 983

11 095

615

0

615

606

19 147

-19 007

140

Spillva rening
Dagvatten
Totalt

0
-140

Underskott

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens åtta vattenverk producerade totalt
958 745 m³ dricksvatten under 2012 vilket är en ökning
mot föregående år med cirka 8 %. Debiterad mängd
dricksvatten uppgick till 576 374 m³ vilket är en ökning
med drygt 4,5 %. Vid de tio avloppsreningsverken har
sammanlagt ca 1,70 miljoner m3 avloppsvatten renats
med bra resultat. Under året uppstod 18 vattenläckor
totalt, varav 9 på huvudledningar. Motsvarande siffror
för 2011 var 23 läckor totalt varav 11 läckor på
huvudvattenledningar. Förbättringen som redan syntes
2011 fortsätter. Antalet avloppsstopp uppgick till
48 stycken vilket även det är en klar förbättring jämfört
med de cirka 60 stopp som inträffade om året både
under 2010 och 2011.
VA-produktion:
År

2010
2011
2012
År

2010
2011
2012

Renad avlopps
mängd

Deb avlopps
vatten
m³

Prod
vatten
m³

m³

1 602 104
1 490 090
1 688 103

481 240
468 217
464 279

883 116
885 073
958 745

566 335
550 741
576 374

Kostn.
/deb m³
vatten
kr

Kostn.
/ m³
avlopp
kr

Kostn.
/ deb m3
avlopp
kr

8,23
9,26
8,99

7,84
8,82
7,86

26,12
28,06
28,60

VA-verksamheten

Den 1 april påbörjade den nya VD:n sin anställning, och
sedan september finns även en ekonom/administrativ
chef på heltid i Helsinge Vatten. Dessa båda
heltidstjänster bedöms ge både organisation och
verksamhet en bättre kontinuitet.

Deb
vatten

Under året har mycket arbete lagts på att få
abonnemangsprogramvaran Future och GISprogrammet Geosecma for ArcGis att fungera.
Vid Edsbyns RV har en ny externslammottagare
installerats. Detta innebär att mottagningen för
externslam vid Alfta RV har avslutats. Ytterligare
upprustningar har skett vid Edsbyns RV, bland annat
har en uppgradering av styrsystemet genomförts.
Pumpstationerna vid Bäcks, Stjernlöv samt Västra
Roterberg har byggts om.
På ledningsnätet har investeringar gjorts bland annat
på huvudvattenledningen i Viksjöfors och i Centrala
Edsbyn (i samplanering med Ovanåkers kommuns
program för gatuupprustning). Insatser har också
gjorts i så kallade problemområden bland annat vid
Blyssvängen och Fallrisgatan.

Årets resultat
Resultatet för VA-verksamheten i Ovanåker 2012 slutar
på –140 tkr mot –272 tkr som förutspåddes i prognosen.
På intäktssidan är det totalt ett tapp mot prognosen på
103 tkr. På kostnadssidan har bland annat filmning av
ledningar bidragit till budgetöverskridande, men detta
kommer att ge en positiv påverkan på det planerade
underhållet på sikt. Enheten för mätarservice har lagt
ungefär en heltidstjänst i Ovanåker under året jämfört
med budgeterade en halvtidstjänst. Orsaken är det
krävs extra insatser för att komma ikapp de eftersatta
mätarbyten som enligt lag ska ske med vissa intervaller.
När organisationsförändringen nu har genomförts i sin
helhet har administrationen (kontoret med personal i
Alfta) minskat med en heltidstjänst jämfört med slutet
av år 2010.
VA-verksamheten
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Framtiden
På plussidan finns lägre lokalkostnader sedan
enheterna för verk och nät delar lokaler, samt lägre
kapitalkostnader.

Måluppfyllelse
VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än
tre år och uppfyller målet.
VA-intäkterna täcker inte fullt ut kostnaderna för
verksamheten, täckningsgraden var 99,3 % varför målet
om 100 % täckningsgrad ej uppnås.
VA-verksamheten har ökat volymen sålt dricksvatten,
men produktionsökningen är större. Andelen
debiterbart vatten uppgick till drygt 60 % 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.

De stora personalförändringarna inom HVAB på grund
av pensionsavgångar inom några års tid har nu kommit
halvvägs. Detta tillsammans med organisationsändringarna de senaste åren innebär så klart
påfrestningar, men också möjligheter. Arbetet med att
få verksamheterna och de anställda att känna sig som
ett bolag fortsätter och under det kommande året ska
mycket kraft läggas på att ytterligare utveckla det
projektstyrda arbetet.
Utvecklingen och samordningen av programvarorna
Future och Geosecma for ArcGis fortsätter även
kommande år.
För att uppnå målen kring debiterad mängd
dricksvatten och avloppsvatten relativt producerad /
renad mängd ska ytterligare kraft läggas på planering
och genomförande av investeringar. Troligtvis kommer
detta att kräva större investeringsbudget på sikt och
med det även större utrymme i VA-taxan.

Snösmältning och nederbördens intensitet har också
mycket stor betydelse. Andelen ovidkommande vatten
var drygt 72 % och målet om högst 55 % nåddes inte.
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Både in- och utläckage beror självklart mycket på
längden på ledningsnätet. Svenskt Vatten
rekommenderar därför nu va-aktörerna att beräkna
detta per kilometer ledning. Under 2013 kommer
Helsinge Vatten att redovisa båda dessa enheter
parallellt.

VA-verksamheten
VA-verksamheten

Styrkort – Tekniska nämnden - 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Ekonomi

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

Verksamhet och
utveckling

Kommunens verksamheter
ska vara flexibla och förnya
sig efter samhällets
utveckling och individens
behov.

Medarbetare
Kommunens medarbetare
ska känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.
Målet ej uppfyllt

Tekniska nämnden

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten med
gemensamma
mötesformer/platser och en
bra kommunikation i olika
former.
En politik som är delaktig
och öppen.
Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan
kommunen och näringslivet.
Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.
Information och kunskap
om miljökonsekvenser.
Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.
Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.
Medborgarna ska få
kunskap om och ha tillgång
till god information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.

Effektmål
Dialog med brukare/medborgare om behov och
utformning i två investeringsprojekt 2012. ”Vi vill veta
vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden”.
Under 2012 dokumentera gc-nätets standard och hur
det används.
Två nämndssammanträden ska genomföras hos
föreningar i kommunen.
Inventera företagens behov av förbättrad infrastruktur
till och från arbetsplatsområden.

Öka medvetenheten hos
verksamheter/föreningar/brukare att med vårt
beteende kan vi minska energianvändningen.
Nämndens politiker och tjänstemän ska genomföra
studiebesök på reningsverk och Borabs anläggning på
Sävstaås.
Öka tillgängligheten till och information om
kommunens tipp för trädgårdsavfall.

Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de
kommunala gatorna.
Köpa in mark för näringslivsutveckling så att
markreserven ökar jämfört med 2010.
Informera systematiskt på webben och i fördel
Edsbyn/Alfta om vad tekniska nämndens
verksamheter kostar.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.
Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av
minst samma storlek 2012 jämfört med 2011.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Alla avdelningar ska arbeta fram handlingsplaner med
tydliga åtgärder för att uppnå effektmålen.

God arbetsmiljö
Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål

95 % av personalen ska känna delaktighet, känna sig
nöjda med arbetsmiljön samt arbetsledning.
95 % av personalen ska känna till målen för sin
verksamhet.

Långsiktig och strategisk
personalplanering.

100 % av personalen ska ha en
kompetensutvecklingsplan.

Målet delvis uppfyllt

Varje verksamhet ska göra studiebesök eller på annat
sätt studera likvärdig verksamhet i annan kommun.

Målet uppfyllt
Tekniska nämnden

47

E
analys
Mkonomisk
åluppfyllelse
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens
sammanvägda
måluppfyllelse.
Årets
resultat
Balanskravsresultat
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

Medborgare/Kund
Intäkter
122,0

2012

+/-

Miljö 11,0
133,0

Personal

-394,6

-406,8

-12,2

Övrig kostnad

-241,5

-242,7

-1,2

529,3

-19,5
538,7

0,2
9,4

Medborgare/Kund
Avskrivning
-19,7
Skatteintäkter
Effektmål

Dialog med brukare/medborgare
Resultat
-4,5
2,7
7,2om

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
%
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
Verksamhet &
Medarbetare
9,0 Ekonomi
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
Utveckling
-3,1
tar med reavinster i balanskravsresultatet.
-0,5
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
1,0
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
-1,8
Analys
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.
Planerade projekt för medborgardialog är investeringarna i Öjeparken 2013
Balanskravresultat
(Kkr)
(scen och utökat bad). Dialogen
har inte genomförts
2012, men kommer att
genomföras våren 2013.
2012
2011

behov och utformning i två
investeringsprojekt 2012. ”Vi vill
Kostnadsutveckling
veta vadkommuns
du tyckertotala
innankostnader
vi sätter ökade med 25,2
Ovanåkers
IB
0
0
spaden
i
jorden”.
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.
Årets balanskravsresultat
701
0
Under 2012 dokumentera gc-nätets
Uppdrage har utförts tillsammans med högskolestuderande.
Avsatt
framtida
pensionskostnader
0
0
standard och hur det används.
0
0
Två nämndssammanträden ska
Har genomförts, ett på UB
Forsparken i Alfta och ett i Lillbogården,
genomföras hos föreningar i
Gårdtjärnsberget.
kommunen.
Sammanställd redovisning
Inventera företagens behov av
En kontinuerlig dialogOvanåkers
förs. De flesta
diskussionerna
under året
förts vid
kommunkoncern
redovisar
ett har
överskott
för
förbättrad infrastruktur till och från industriområdena öster
om
Edsbyn.
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).
arbetsplatsområden.
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Resultaträkning (Mkr)

Miljö
Effektmål

Analys

Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

Öka medvetenheten hos
Ett system för att visa/åskådliggöra energianvändningen har installerats på
Kostnader
-664,7
-709,6 -44,9
-6,8
verksamheter/föreningar/brukare att kommunhuset.
Avskrivning
-34,1
-34,7
-0,6
-1,8
med vårt beteende kan vi minska
Finansnetto
513,3
532,5
19,2
3,7
energianvändningen.
Resultat
1,7
8,2
6,5
Nämndens politiker och tjänstemän Studiebesöken har genomförts.
ska genomföra studiebesök på
reningsverk och BORABs
anläggning
Personalkostnaderna
ökade med
12,3 (-0,2) mkr 2012,
på
Sävstaås.
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.
Finansiella mål
Öka tillgängligheten till och
Är numera öppet dygnet runt alla dagar i veckan och information finns på
kommunkoncern
har för år 2012 följande
information om kommunens tipp för kommunens hemsida.Ovanåkers
Ny skylt vid
entrén under omarbetning.
finansiella
mål
(utfall):
trädgårdsavfall.
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Ekonomi
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Effektmål
Analys
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
Ny asfaltbeläggning ska läggas på
Ny beläggning 5,7 %
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
4 % av de kommunala gatorna.
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
Köpa in mark för
Målet uppnått.
Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)
näringslivsutveckling så att
Årets investeringar skall finansieras med egna
markreserven ökar jämfört med
medel till 100 %. (inga lån finns).
2010.
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
Informera systematiskt på webben
Informationsinsatserna
har ökat både på webben,
Edsbyn/Alfta
nettokostnadsandelen
av skatterFördel
m.m. som
avviker medsamt i
och i fördel Edsbyn/Alfta om vad
annonskampanjer.
0,6 %.
tekniska nämndens verksamheter
kostar.
Tekniska nämnden
Ekonomisk analys
Tekniska nämnden

Verksamhet och utveckling
Effektmål

Verksamhetsbidraget inom
fritidsområdet ska vara av minst
samma storlek 2012 jämfört med
2011.
Varje verksamhet ska göra
studiebesök eller på annat sätt
studera likvärdig verksamhet i
annan kommun.
Alla avdelningar ska arbeta fram
handlingsplaner med tydliga
åtgärder för att uppnå effektmålen.

Analys

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Förvaltningen har tagit fram en gemensam handlingsplan som ett försök för
att få ökad delaktighet kring styrkortet.

Medarbetare
Effektmål

95 % av personalen ska känna
delaktighet, känna sig nöjda med
arbetsmiljön samt arbetsledning.
95 % av personalen ska känna till
målen för sin verksamhet.
100 % av personalen ska ha en
kompetensutvecklingsplan.

Analys

Målet uppnått. En uppföljning av tidigare personalenkäter har skett i
samverkansgruppen och på kontorsträffar för att se vad som kan förbättras.
Målet uppnått. Kontorsträffar och arbetsplatsträffar är forum för detta.
Målet uppnått. Alla har haft utvecklingssamtal där kompetensutvecklingen
har gåtts igenom för var och en på förvaltningen.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Barn- och skolnämnden
Ordförande: Håkan Englund (S)
Förvaltningschef: Solveig Landar
Antal anställda: 273

Barn- och skolnämndens resultat visar ett underskott på 1 941 Kkr. Detta beror dels på högre utfall än lagd budget gällande
resultat i lönerevision och dels på att ersättningen till den enskilda förskolan blev högre än budgeterat på grund av fler inskrivna
barn än beräknat.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Verksamhet
Nämnd & kontor
Förskole-verksamhet
Grundskola &
skolbarn-omsorg
Elev- och skolhälsovård
Totalt

Kostnad

Intäkt

Resultat

5 605

-1

5 604

5 669

55 676

-7 515

48 161

47 212

95 995

-4 357

91 638

90 506

3 650

-474

3 176

3 251

160 926

-12 347

148 579

146 638

Underskott
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Budget

-1 941

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.
Antal inskrivna barn i snitt/mån januari-december 2012
Förskola
416
Enskild förskola
86
Antal inskrivna barn/elever vt 2012
Förskoleklass
121
Elever åk 1-9
1 026
Fritidshem
319

ht 2012
105
998
343

Viktiga händelser

De olika verksamheterna fortsätter arbetet med att
implementera de reformer och nya styrdokument som
började gälla föregående läsår.
Förskollärare och lärare ansöker om legitimation
utifrån de nya kraven i skollagen. Vid årets slut hade 37
förskollärare och 16 lärare i vår kommun fått sin
legitimation. Skolverket, som utfärdar
legitimationerna, hinner inte genomföra uppdraget
enligt planering och kravet att kommunerna från 1 juli
2012 endast får tillsvidareanställa legitimerade lärare
har flyttats fram till december 2013. Kravet att endast
legitimerade lärare med rätt behörighet i ämnet

ansvarar för undervisningen och får sätta betyg
kvarstår och gäller från 2015.
Kartläggning av kommunens anställda förskollärare
och lärares behörighet pågår inom förvaltningen och
kompletteras efterhand när legitimationer utfärdas.
Legitimationerna klargör i vilken skolform, vilka
årskurser och i vilka ämnen som respektive lärare har
behörighet att undervisa och sätta betyg. Arbete med
att ta fram en kompetensutvecklings- och
rekryteringsplan för att komplettera behörigheter som
saknas har inletts.
Fyra av fem av grundskolans rektorer har under året
avslutat den utbildning, inom rektorslyftet vid Uppsala
universitet, som kompletterar den tidigare genomförda
statliga rektorsutbildningen.
Kompetensutveckling/fortbildning fortsatte inom
förskollärar- och lärarlyftet. Förskolecheferna och åtta
förskollärare gick under året fortbildning 7,5
högskolepoäng inriktade på uppföljning och
utvärdering via förskolelyftet . Tolv lärare har deltagit i
lärarlyftet varav fem har läst till behörighet i engelska
år 4-6. Läs- och språkutvecklingsinsatser fortsatte under
året bland annat under ledning av lektor och
kommundoktorand Pia Anderson via studiecirklar för
lärare 4-9 läsår 2011/2012 och för förskollärare och
lärare 1-3 innevarande läsår med start ht -2012. Lärare i
Ovanåkers kommun startade under året deltagande i
läs- och skrivutvecklings-projektet ”Reading to learn”,
ett EU-projekt där även universiteten i Helsingfors och
Tallin deltar. Kommunen deltar i SKL:s
matematiksatsning PISA 2015, som startade hösten
2012.
Verksamheten i Voxnabruks skola fortsatte t.o.m.
vårterminen ut. De flesta av eleverna från Voxnabruk
började i Lillboskolan höstterminen 2012. Några valde
Celsiusskolan.
Skollokalutredningsarbetet har fortsatt under perioden.
En rapport utifrån nämndens uppdrag att beskriva
konsekvenser av tre givna alternativ lämnades av
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden

barn- och utbildningschefen i mitten av februari 2012.
Därefter genomfördes under våren en remissomgång
samt informations- och dialogträffar. Politiker och
tjänstemän har träffat representanter för elevråden år
7-9 och gymnasiet, föräldraråds-representanter från
samtliga skolor, lärarrepresentanter, skolledare samt
allmänhet. Ekonomiska konsekvenser utifrån de tre
alternativen i utredningsuppdraget har tagits fram och
presenterades i barn- och skolnämnden den 30 augusti.
I det ekonomiska underlaget finns även ett helhetsperspektiv, där även andra kommunala lokaler och
lokalbehov än skolans har beaktats. Vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 4 oktober beslutades
att, förutom uppdrag till förvaltningen att ta fram en
utvecklingsplan för kvalitetsarbete och redovisa möjliga
lösningar till en treavdelningsförskola samt följa
elevutvecklingen på de minsta skolorna, i övrigt
överlämna lokalutredningen och de ekonomiska
konsekvenserna till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Behov av förskoleplatser i Edsbyn är för närvarande
stort och det tidigare beslutet att avveckla Sörgårdens
förskola sommaren 2012 har skjutits fram. En tillfällig
förskoleavdelning för nyinskrivna 1-2 åringar startades
i augusti i lokaler på Västergården. Utredning
angående möjligheterna att starta en treavdelningsförskola i centrala Edsbyn påbörjades vid årets slut.

Årets resultat

Driftsredovisningen visar vid årets slut ett underskott
mot budget på 1 941 Kkr.
Underskottet beror till stor del på högre personalkostnader än budgeterat, dels eftersom utfallet i
förskolelärares och lärares lönerevision blev 4,2 %
istället för de 3 % som fanns avsatt i budget och dels på
att några särskilda insatser kring elever med speciella
behov krävdes. Ersättningen till den enskilda förskolan
blev 885 Kkr. mer än budgeterat på grund av fler
inskrivna barn än vi beräknat. Även grundsärskolan,
med inriktning träningsskola, hade högre kostnader än
lagd budget.

Måluppfyllelse
Medborgarnas, föräldrarnas och elevernas delaktighet
stimuleras på olika sätt av verksamheterna och
politiker. Det görs formellt via elev- och föräldraråd,
föräldramöten m.m. och informellt i form av
inbjudningar till informations- och dialogmöten.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med olika former
av värdegrundsarbete. Vi har trygga skolor med årligen
reviderade likabehandlingsplaner.
Måluppfyllelsen nås inte vad gäller andelen behöriga
till gymnasiet. Arbetet med att höja studieresultaten
fortsätter på olika sätt genom kompetens- och

Barn- och skolnämnden

kvalitetsutveckling inom verksamheterna på alla
nivåer. Förvaltningen har inlett arbetet med att, enligt
uppdrag från barn- och skolnämnden, ta fram en
kvalitetsutvecklingsplan för att höja måluppfyllelsen.
Medarbetarna trivs i stor utsträckning bra. Årliga
samtal genomförs mellan anställda och chefer.
Frisknärvaron är hög.
Dock finns signaler om tung arbetsbörda på grund av
många reformer som samtidigt ska genomföras inom
hela skolsystemet. Som exempel kan nämnas krav på
olika former av dokumentationsarbete och nya
betygssystem.
Lokalanpassningsarbete pågår. Hösten 2012 flyttade
gymnasiets trätekniska utbildning in i lokaler som
tidigare nyttjades av Celsius 7-9 och för bland annat
slöjdundervisning skolor F-6.

Framtid

Implementeringsarbetet med förskolans och skolans
reformer fortsätter att kräva stora insatser av personal
och skolledning.
Kravet på lärarlegitimationer ger stora utmaningar i att
rekrytera, utbilda och organisera personal och
verksamheter.
Översyn av rektorernas förutsättningar att vara
pedagogiska ledare har inletts och förslag på
dimensionering av ledningsorganisationen kommer att
göras i samband med redovisning av det kvalitetsutvecklingspaket som nämnden efterfrågat.
Lokalutredningen fortsätter nu i mer kommunövergripande perspektiv.
Skolförvaltningen har uppdrag från barn – och
skolnämnden att fortlöpande redovisa elevutvecklingen
på de minsta skolorna och återkomma till nämnden om
åtgärder bedöms nödvändiga med hänvisning till
elevunderlaget, kvalitet och kostnader.
Vid fortsatt stort nyttjande av förskoleplatser i
kommunen finns behov av att behålla lokaler som
tidigare beslutats att avvecklas och/eller skapa nya
förskolelokaler. Nyttjandegraden ligger stora delar av
året på upp till 93 %. Behov finns av en flexibel
förskoleavdelning när antal inskrivna barn och barn i
kö överskrider antal befintliga platser. Detta gäller
främst centrala Edsbyn.
Elevantalet i grundskolan minskar den närmaste
femårsperioden något inom år 7-9. År 1-6 ökar sitt
elevantal och det mest inom centrala Edsbyn. Förslag
finns om gemensamt upptagningsområde CelsiusLillbo-Rotebergs F-6 skolor. Även behov av
fritidshemslokaler ökar.
Barn- och skolnämnden
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Styrkort barn- och skolnämnden 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Skolans pedagogik,
skolresultaten och elevernas
arbetsmiljö ska vara en
prioriterad fråga i Ovanåker.
Barn och föräldrar ska
kunna förlita sig på, och
känna sig delaktiga i, en
stimulerande utbildning av
god kvalitet för alla åldrar.

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten med
gemensamma
mötesformer/platser och en
bra kommunikation i olika
former.

Föräldraråd eller motsvarande ska finnas vid samtliga skolor.

En politik som är delaktig
och öppen.

Medborgardialog ska genomföras vid större beslut.

Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan
kommunen och näringslivet.

En plan ska tas fram som beskriver en samlad struktur över
samverkan mellan näringsliv och förskola/skola när det gäller
studiebesök och olika former av praktik

En skola som fokuserar på
livslångt lärande, utveckling
av läslusten och
läsförståelsen i alla åldrar.

Läsförståelsen ska öka.

Samtliga lärare, föräldrar och elever i årskurs 7 ska delta vid
Camp Timsbo.

Meritvärdet för år 9 ska ligga över riksgenomsnittet och vara
högst i länet 2014.
Andelen behöriga till gymnasiet ska årligen öka för att 2014
vara 100 %.

Trygga skolor där ingen
kränkande behandling får
förekomma.
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Effektmål

95 % av alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns
skola/förskoleplats.
Alla verksamheter ska årligen utvärdera och redovisa sitt
värdegrundsarbete.

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.

Alla skolor ska årligen redovisa förbättringar i sin
verksamhetsmiljö.

Information och kunskap
om miljökonsekvenser.

Alla anställda ska ha kunskap om kommunens
miljöanläggningar.

Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.
Skolmatens betydelse för
framtidens mathushållning
ska uppmärksammas.

Alla elever ska någon gång under sin grundskoletid göra
minst ett besök vid någon miljöanläggning.

En ökad förståelse för
naturen och dess villkor.

Den utomhuspedagogiska verksamheten ska öka.

Den totala energianvändningen för skolverksamhet ska
minskas.

Andelen mat som slängs ska minska.
Det ska finnas två alternativa maträtter att välja på varav en
vegetarisk.

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden

Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Ekonomi

Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

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

Verksamhet och
utveckling

Kommunens verksamheter
ska vara flexibla och förnya
sig efter samhällets
utveckling och individens
behov.
BOS verksamheter ska vara
flexibla och förnya sig efter
samhällets utveckling och
individens behov.

Effektmål
Anpassning av lokalyta efter elevunderlag.

Prognoser som följer upp budget och bra
avvikelserapportering.
Medborgarna ska få
kunskap om och ha tillgång
till god information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.

BOS redovisar sina ekonomiska förutsättningar minst en
gång per år till föräldrar och personal.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

Valfrihet att välja olika pedagogiska inriktningar inom
förskolan och skolan ska finnas och synliggöras på skolans
hemsida.
Maxantalet barn i barngrupper på förskolan ska minska från
16 i småbarnsgrupp och från 22 i syskongrupp.

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Av den totala skolbudgeten ska minst en procent avsättas för
fortbildning och forskning.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Skolornas kvalitetsredovisningar ska redovisas på fastställt
sätt och tydligt visa åtgärder inom prioriterade områden.

Kontinuerligt förnyelse- och
utvecklingsarbete.

Medarbetare

Kommunens medarbetare
ska känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.

Målet ej uppfyllt

God arbetsmiljö

Minst 90 % av medarbetarna ska vara nöjda med BOS som
arbetsgivare.
Frisknärvaron ska minst ligga på samma nivå i jämförelse
med föregående år.
Årliga utvecklingssamtal ska genomföras.

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål

Mål och handlingsplaner ska tas fram i samarbete med
förvaltningen och/eller berörd verksamhet.

Långsiktig och strategisk
personalplanering.

En plan ska tas fram för strategisk personalplanering.

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

Barn- och skolnämnden

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

Medborgare/Kund

Miljö

Medborgare/Kund
Effektmål

Föräldraråd eller motsvarande ska
finnas vid samtliga skolor.

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Medarbetare

Analys

Når målet.

Samtliga lärare, föräldrar och elever i Vid årets ”Camp Timsbo” deltog nästintill alla!
årskurs 7 ska delta vid Camp
Timsbo.
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Medborgardialog ska genomföras
vid större beslut.

Når målet.

En plan ska tas fram som beskriver
en samlad struktur över samverkan
mellan näringsliv och förskola/skola
när det gäller studiebesök och olika
former av praktik.

Planen är färdig och skall antas av Barn- och skolnämnden den 22 februari
2013.

Läsförståelsen ska öka.

Gemensam redovisningsstruktur för DLS saknades. Jämförelser var svåra att
göra. Ny redovisningsstuktur är under framtagande.

Meritvärdet för år 9 ska ligga över
riksgenomsnittet och vara högst i
länet 2014.

Detta blir en stor utmaning då vi för tillfället upplever en försämring av
meritvärdet. Meritvärdet i kommunen var 197,3, i riket 211,4. Meritvärdet
skiljer sig markant mellan pojkar 185,4 och flickor 207,8. Högsta meritvärdet i
länet är 209. Ovanåker har plats nr 6 av 10 kommuner i länet.

Andelen behöriga till gymnasiet ska
årligen öka för att 2014 vara 100 %.

Vi ser för närvarande ingen ökning.

95 % av alla föräldrar ska vara nöjda
med sitt barns skola/förskoleplats.

Under hösten gjordes en webenkät om nöjdheten. Enkäten hade en låg
svarsfrekvens på 14 %. Av dessa var 85 % nöjda med sin skola/förskoleplats.
Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att dra några slutsatser av
nöjdheten. Till kommande undersökningar bör vi försöka höja
svarsfrekvensen t.ex. genom bättre information, brevutskick.
Frågan bör också följas av följdfrågor vid missnöje så att eventuella åtgärder
kan vidtas och att återkoppling till verksamheten och föräldrarna kan göras.

Alla verksamheter ska årligen
utvärdera och redovisa sitt
värdegrundsarbete.

Når målet. En gemensam mall för värdegrundsarbete skall tas fram för att
förbättra strukturen och tydliggöra kvalitetsförbättringar.

Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden

Miljö
Effektmål

Analys

Den totala energianvändningen för
skolverksamhet ska minskas.

Då vi går ur lokaler, bör vi nå målet.

Alla anställda ska ha kunskap om
kommunens miljöanläggningar.

Den egna sopsorteringen bör förbättras.

Alla skolor ska årligen redovisa
förbättringar i sin verksamhetsmiljö.

Når målet.

Alla elever ska någon gång under sin Når målet.
grundskoletid göra minst ett besök
vid någon miljöanläggning.
Andelen mat som slängs ska minska. Mätningen är inte gjord och kommer inte att göras. Det slängs lite mat på
kommunens 1-6 skolor enligt kostchefen.
Det ska finnas två alternativa
maträtter att välja på varav en
vegetarisk.

Två alternativa maträtter finns bara på Celsiusskolan och Alftaskolan.

Den utomhuspedagogiska
verksamheten ska öka.

Några undersökningar har inte gjorts förutom att rektorerna har fått frågan.
Verksamheten har inte ökat i jämförelse med fjolåret.

Ekonomi
Effektmål

Anpassning av lokalyta efter
elevunderlag.

Analys
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Når målet.

Prognoser som följer upp budget och Når målet.
bra avvikelserapportering.
BOS redovisar sina ekonomiska
förutsättningar minst en gång per år
till föräldrar och personal.

Verksamhet & Utveckling

Når målet. Finns redovisat på kommunens hemsida.

Effektmål

Analys

Maxantalet barn i barngrupper på
förskolan ska minska från 16 i
småbarnsgrupp och från 22 i
syskongrupp.

I Edsbyn kommer vi inte att klara detta med befintlig budget.

Valfrihet att välja olika pedagogiska
inriktningar inom förskolan och
skolan ska finnas och synliggöras på
skolans hemsida.

Barn- och skolnämnden

Några är på väg och andra tycker att skolans basutbud är tillräckligt och har
inga ambitioner på att under året gå mot några nya pedagogiska inriktningar.

Barn- och skolnämnden

Av den totala skolbudgeten ska
minst 1 procent avsättas för
fortbildning och forskning.

Vi använder oss också av externa medel.

Skolornas kvalitetsredovisningar ska Når målet. Tydligheten kommer att bli bättre när den nya mallen används av
redovisas på fastställt sätt och tydligt alla.
visa åtgärder inom prioriterade
områden.

.

Medarbetare
Effektmål

Analys

Minst 90 % av medarbetarna ska
vara nöjda med BOS som
arbetsgivare.

Nöjdheten har inte undersökts 2012. Utifrån genomförda utvecklingssamtal
är känslan att minst 90 % av medarbetarna är nöjda.

Frisknärvaron ska minst ligga på
samma nivå i jämförelse med
föregående år.
Årliga utvecklingssamtal ska
genomföras.
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Når målet.

Når målet.

Mål och handlingsplaner ska tas
fram i samarbete med förvaltningen
och/eller berörd verksamhet.

Når målet.

En plan ska tas fram för strategisk
personalplanering.

En plan kommer att tas fram. Vi måste invänta legitimationerna från
Skolverket för att få reda på personalens behörighet. Legitimationerna skall
vara klara till december 2013 enligt Skolverket. Redan nu ser vi ämnen som vi
behöver utöka behörigheten i, Matematik i år 4-6 och Moderna språk i år 7-9.

och skolnämnden
Barn- Barnoch skolnämnden

Gymnasie- och utbildningsnämnden
Ordförande: Åke Ahl (M)
Förvaltningschef: Solveig Landar
Verksamhetschef/rektor: Christer Andersson
Antal anställda: 58
Gymnasie- och utbildningsnämndens resultat visar ett överskott på 1 177 kkr. Överskottet beror helt på lägre interkommunala
ersättningar än beräknat då andelen sökande till kommunens egna gymnasieskola samt andelen obehöriga elever blev större än
budgeterat. 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.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Verksamhet
Gymnasiet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

58 023

-6 050

51 973

53 124

4 525

-604

3 921

3 957

3 838

0

3 838

3 663

Högskola

483

0

483

614

Nämnd

392

0

392

426

67 261

-6 654

60 607

61 784

Vuxenutbildn. &
SFI
Gymnasie-särskola

Totalt
Överskott

1 177

Verksamhetsbeskrivning
Voxnadalens gymnasium har sex nationella program
samt ett riksrekryterande program,
Fordonsprogrammet som stängs ner vårterminen 2013.
Vi har också ansvar för Komvux, SFI,
högskola/lärcentrum. I dagsläget är vi cirka 350 elever
på ungdomsgymnasiet, cirka 160 elever på Komvux
samt cirka 60 SFI-elever och nästan 60 anställda där ett
flertal arbetar deltid.
Vi är en FN-certifierad skola med stora inslag av
internationalisering. Vi är också certifierat
Teknikcollege där vårt Teknik- och Industritekniska
program ingår. Sedan något år tillbaka utbildar vi också
Diplomerade gymnasieekonomer. På idrottssidan
driver vi sedan flera år tillbaka ett högkvalitativt
bandygymnasium inom ramen för nationell
idrottsutbildning (NIU) och kommer från hösten 2013
att anordna NIU-konståkning.
I kommunen har alla ungdomar och vuxna rätt till goda
kunskaper, tydliga mål och regelbunden uppföljning.
Vår målsättning är att alla elever ska vara rustade med
självtillit, företagsamhet, nyfikenhet, framtidstro,
medmänsklighet och goda kunskaper när de lämnar
skolan. Utbildning utvecklar våra ungdomar och våra
Gymnasie- och utbildningsnämnden

vuxna i demokratins grundläggande värden och
attityder
Vår skola är dessutom en viktig mötesplats för
ungdomar och vuxna från olika sociala miljöer och
andra kulturer

Viktiga händelser

Gymnasiereformen, Gy 11 startade läsåret 2011-2012.
Under hösten 2011 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
med fokus på att möta den nya gymnasieskolans krav
och för att uppfylla kraven för framtida lärarlegitimation. Inom ramen för detta arbete har hållbara
strategier och metoder växt fram för hur vi ska arbeta
med språkdidaktik för att utveckla elevernas språk och
läsförståelse i varje ämne. Nämnas kan här också vår
satsning på Reading to Learn.
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 med återkoppling
används då som en del i elevens lärande med bättre
resultat som följd.
Under hösten 2011 och våren 2012 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 som startades hösten 2011 för elever i årskurs 1
på gymnasiet.

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Målet är att all personal ska kunna skapa användning
av elevdatorer som pedagogiskt hjälpmedel för ökad
måluppfyllelse.
En ansökan om certifiering av Teknikcollege har
tidigare lämnats in. Certifieringen godkändes efter
inspektion i december 2011 och invigning ägde rum i
januari.
Under våren har också arbete pågått med att söka NIUkonståkning och i dagsläget har det beviljade tillståndet
skickats till skolverket för slutligt godkännande.
Vårterminen har också präglats av det omfattande
arbetet att genomföra en flyttning av träutbildningen
på Industritekniska programmet.
När höstterminen startade var träutbildningens nya
lokaler inte fullt färdiga men utbildningen startades
upp. Succesivt ställdes vår lokal färdig och i dagsläget
fungerar utbildningen mer än tillfredsställande. Högre
kvalitet till en lägre kostnad kan redan konstateras.
Till höstterminen tvingade elevernas val fram sex
klasser i åk 1 mot tidigare läsårs fem. Andelen
obehöriga elever bidrog också till att Introduktionsprogrammet fick en ökad tillströmning.
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Från hösten sjösattes också en ny organisation som ett
led i att vässa till skolutvecklingen och som stöd för det
pedagogiska ledarskapet. Nämnas här kan vår
skolutvecklingsgrupp, bestående av våra två
utvecklingssamordnare, tillika så lärare/lektor och två
bitr. rektorer samt rektor. Allt för att stötta och kunna
genomföra våra valda utvecklingsområden.

Årets resultat
Resultatet visar på ett överskott mot budget på
1 177 kkr. Överskottet beror på att andelen elever som
valt vår gymnasieskola eller inte blivit behöriga till
gymnasiestudier överstiger budgeterat utfall. Vårt
överskott är cirka 1 400 kkr. på interkommunala
ersättningar (IKE).
Totalkostnader för personal klarades trots ett löneutfall
på 4,2 % för lärare. Anledningen till detta var delvis
den rationalisering av kurser som genomfördes inför
elevernas val till åk 2.
Fordonsprogrammet uppvisar ett underskott på cirka
100 kkr. Anledningen till detta är högre kostnader/elev
då avyttring av programmet sker.
Gymnasiesärskolan visar på ett underskott på 200 kkr.
En fördyring för skolskjutsar är till stor del förklaringen.

Måluppfyllelse

Vi har hög närvaro i skolan och få avhopp från våra
program/utbildningar och betygsmeritvärdet är i
paritet med riket.
En stor andel elever väljer också att läsa vidare på
högskola/universitet.
Vi har ett fungerande kvalitetsarbete inom vår
verksamhet. Arbetet utvecklas fortlöpande och vi följer
de statliga direktiv som kommer från Skolverket, vilket
tidigare inspektioner visat. Personal- och elevenkäter
visar att vi har en väl fungerande verksamhet där såväl
elever som anställda är nöjda med utbildning, trivsel
och arbetsmiljö.
Personalens totala sjukfrånvaro är fortsatt låg.
Medarbetarna är vidare mycket intresserade av att delta
i aktuell och fortsatt skol- och kompetensutveckling
trots en hög arbetsbelastning.

Framtid
Satsningar på verksamhetsutveckling fortsätter.
Nämnas kan vårt deltagande i projektet Reading to
Learn i samarbete med universiteten i Tallinn och
Helsingfors. Vi kommer fortsatt att satsa hårt på
pedagogisk utveckling hos personalen där
utvecklingssamordnare och skolutvecklingsgruppen är
viktiga incitament. Individuell kompetensutveckling
sker fortsatt för lärare och övrig personal.
IT-kompetensen har ökat hos all personal med hjälp av
PIM och fortsatta utbildningssatsningar kommer att
fortgå samt nya initieras.
Arbetet med att återcertifiera Teknikcollege har också
påbörjats på regional nivå och ska stå färdigt i slutet av
vårterminen 2013.
Vår ambition är också att starta NIU-konståkning
senast höstterminen 2014.
En ansträngd kommunal ekonomi med minskad
budget som följd kräver anpassning av personal,
lokaler och organisation. Elevunderlaget kommer från
hösten 2013 fortsatt att minska vilket också bidrar till
fortsatt anpassning. Vi har i dagsläget externa lokaler
och kommer på sikt att lämna dessa. En flyttning av
Industritekniska programmet, träteknik från Alfta till
Celsiusskolans lokaler Edsbyn har ägt rum under året.
På personalsidan planeras och genomförs en minskning
av skolledning och övrig personal. På lärarsidan sker
naturliga avgångar och till detta tillkommer ett antal
visstidsanställda vars anställning kommer att upphöra.
Hälsingekommunernas samverkan kommer ytterligare
att utvecklas och fördjupas de närmaste åren. Arbetet
syftar till att kunna erbjuda ett rikligt utbildningsutbud
till lägre kostnad med fortsatt god kvalitet trots ett
minskat elevantal.

Voxnadalens gymnasium har hög måluppfyllelse. 2012
lämnade 91 % av våra elever skolan med fullständiga
slutbetyg. Betygsmeritvärdet var 14,1 p (riket 14,0).
Gymnasie- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och utbildningsnämnden

Styrkort gymnasie- och utbildningsnämnden 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten
med gemensamma mötesformer/platser och en bra
kommunikation i olika
former.
Vår verksamhet ska främja
kunskapsutveckling och
trygghet.

En politik som är delaktig
och öppen.
Vår verksamhet ska
kännetecknas av
delaktighet och inflytande.
Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan skolan
och näringslivet.

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Effektmål
Andelen elever som läser studieförberedande program
ska vara minst som riket.
Meritvärdet ska ligga över riket.
Andelen elever som, inom en fyraårsperiod efter
påbörjade gymnasiestudier på nationellt program,
erhåller slutbetyg ska vara över riket.
Sfi's undervisning bedrivs så att de studerandes
individuella önskemål tas tillvara, samt främja
integration.
Trygga verksamheter där ingen kränkande behandling
får förekomma.
90 % av de studerande som påbörjar en kurs inom
Komvux ska fullfölja den, undantagna de som får arbete
eller påbörjar studier.
Personal och studerande ska känna delaktighet och ha
möjlighet att påverka.

Årliga möten mellan kommunens näringsliv och GUN's
politiker samt skolans ledning ska genomföras.

Gymnasie- och utbildningsnämnden

59

Inriktningsmål i
olika perspektiv
Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Framgångsfaktorer
Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska
minska.

Effektmål
Alla elever och lärare ska under sin utbildning ha
besökt kommunens olika miljöanläggningar.

Alla verksamheter/skolan ska årligen redovisa egna
miljöförbättringar.
Information och kunskap
om miljökonsekvenser.
Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster
som resursåtervinning och
återbruk.

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

Långsiktighet och
strategisk framförhållning
i planeringen, t.ex. lokalanpassning och god
skolmiljö.

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

Uppföljning genom olika enkäter.
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Verksamhet och
utveckling

GUN's verksamheter ska
vara flexibla och förnya sig
efter samhällets utveckling
och individens behov.

Medarbetare

GUN's medarbetare ska
känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.

Målet ej uppfyllt

Medborgarna ska få
kunskap om och ha
tillgång till god
information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.

GUN redovisar sina ekonomiska förutsättningar minst
en gång per år till kommunens invånare.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

GUN's kvalitetsredovisning ska redovisas på fastställt
sätt.

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

GUN's kvalitetsredovisningar ska tydligt visa
satsningar, åtgärder och fortbildningsinsatser inom
prioriterade områden.
Personal och studerande ska ta del av andra
verksamheter, kulturer och vetenskapliga rön.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Alla verksamheter ska ha egna verksamhetsplaner.

God arbetsmiljö

Minst 90 % av medarbetarna ska vara nöjd med GUN
som arbetsgivare.
Den totala sjukfrånvaron ska inte vara mer än
föregående år.
Mål och handlingsplaner ska tas fram i samarbete med
förvaltningen och/eller berörd verksamhet. Årlig
uppföljning och utvärdering ska ske.
Årliga utvecklingssamtal ska genomföras.

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål
Långsiktig och strategisk
personalplanering.
Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

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

Medborgare/Kund

Miljö

Medborgare/Kund

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Effektmål

Analys

Meritvärdet ska ligga över riket.

Når målet 14,1 p (riket 14,0)

Andelen elever som, inom en
fyraårsperiod efter påbörjade
gymnasiestudier på nationellt
program, erhåller slutbetyg ska vara
över riket.

Når målet. Läsåret 2011-2012 91 %

Sfi's undervisning bedrivs så att de
studerandes individuella önskemål
tas tillvara, samt främja integration.

Når målet

Trygga verksamheter där ingen
kränkande behandling får
förekomma.

Når målet

90 % av de studerande som påbörjar
en kurs inom Komvux ska fullfölja
den, undantagna de som får arbete
eller påbörjar studier.

Når målet

Personal och studerande ska känna
delaktighet och ha möjlighet att
påverka.

Når målet

Årliga möten mellan kommunens
näringsliv och GUN's politiker samt
skolans ledning ska genomföras.

Når målet

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

Medarbetare

Når målet

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Miljö

Effektmål

Alla elever och lärare ska under sin
utbildning ha besökt kommunens
olika miljöanläggningar.

Analys

Ej genomfört ännu

Ej genomfört ännu

Alla verksamheter/skolan ska årligen
redovisa egna miljöförbättringar.

Ekonomi
Effektmål

Analys

Uppföljning genom olika enkäter.

Når målet

GUN redovisar sina ekonomiska
förutsättningar minst en gång per år
till kommunens invånare.

Når målet

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

Når målet

Verksamhet & Utveckling
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Effektmål

Analys

GUN's kvalitetsredovisningar ska
tydligt visa satsningar, åtgärder och
fortbildningsinsatser inom
prioriterade områden.

Når målet

Personal och studerande ska ta del
av andra verksamheter, kulturer och
vetenskapliga rön.

Når målet

Alla verksamheter ska ha egna
verksamhetsplaner.

Når målet

GUN's kvalitetsredovisning ska
redovisas på fastställt sätt.

Medarbetare
Effektmål

Minst 90 % av medarbetarna ska
vara nöjd med GUN som
arbetsgivare.
Den totala sjukfrånvaron ska inte
vara mer än föregående år.

Når målet

Analys

Når målet

Når målet

Mål och handlingsplaner ska tas
fram i samarbete med förvaltningen
och/eller berörd verksamhet. Årlig
uppföljning och utvärdering ska ske.

Når målet

Årliga utvecklingssamtal ska
genomföras.

Når målet

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden 2012
Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S)
Förvaltningschef: Anette Forsblom
Antal anställda: 468 varav 439 kvinnor 29 män
Socialförvaltningen redovisar ett överskott på 2 204 kkr. dels på grund av att den nya LSS- verksamheten varit igång endast
halva året, dels att hela förvaltningen har varit återhållsam med kostnader. Måluppfyllelsen är god inom alla perspektiv. Det
pågår ett spännande kvalitetsarbete i hela förvaltningen med fokus på att beskriva processerna. 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. Process för att överta
hemsjukvård pågår.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Verksamhet

Kostnad

Nämnd och

16 626

17 506

28 569

-780

27 789

26 326

38 548

-7 811

30 737

33 250

145 695

-9 183

136 512

138 099

-934

-87

-1 021

-2 346

229 341

-18 699

210 642

212 835

familjeenhet
Handikappomsorgen

Resursenheten
Totalt

Budget

-837

Individ- och

enheten

Resultat

17 463

stab

Omvårdnads-

Intäkt

Överskott

2 193

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, det 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 enl. SoL. 1 117stycken, LSS 71 stycken
138 vårdplaneringar de flesta på sjukhusen, Bollnäs (85)
Gävle (47) Hudiksvall (6)
Stab/stödfunktioner
En kvalitets- och metodutvecklare som stödjer
metodutveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och
utvärdering.
En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar
bland annat för att det finns rutiner så att ingen
kommer till skada i våra verksamheter.
Andra stödfunktioner är nämndssekretariat och en ITsamordnare.
Socialnämnden

Handikappomsorgens verksamhet omfattar
Gruppbostäder, det finns fyra stycken med sammanlagt
20 lägenheter och det är 16 personer som bor i
servicebostad.
Daglig verksamhet, bedrivs både i Edsbyn och i Alfta
och det är 40 personer som har sin dagliga
sysselsättning där.
Korttidsverksamhet för barn och unga finns i Alfta. Där
vistas 13 barn och ungdomar, sammanlagt cirka 425
korttidsdygn på helår.
Korttidstillsyn för barn och unga över 12 år finns i
Alfta. Tillsyn för sju barn och unga, före och efter
skoldagen, studiedagar och skollov. Av dessa beslut
verkställs tre stycken vid Rotebergs skola och vi har
under året betalat en 50 % tjänst till skolan. Denna
insats ökar.
Personlig assistans enligt SFP, socialförsäkringsbalken,
där är det är fem personer som valt kommunen som
utförare, åtta personer har valt andra utförare (privata)
personlig assistans enligt LSS är det två personer som
beviljats.
Det är 23 personer som är beviljade biträde av
kontaktperson, och fyra personer är beviljade
ledsagning.
Särskilt boende om sju lägenheter för personer med
psykisk funktionsnedsättning, där bor fem personer.
Äldreomsorgens verksamhet omfattar
Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende,
det är cirka 480 personer som är beviljade någon form
av service eller omvårdnadsinsats av hemtjänsten.
Korttidsvistelse omfattar 15 platser där 260 personer
vistats under 2012. Omsättningen av korttidsplatser är i år
den högsta sedan statistik började föras 2005. (2011 var det
189 personer)
Socialnämnden
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Dagverksamhet, 38 personer är beviljade
dagverksamhet mellan 2-5 dagar/vecka. Det är det
högsta antalet personer och nyttjade dagar per vecka
sedan statistik började föras 2005. (2011 var det 33
stycken).
Särskilda boenden, det finns 131 lägenheter men det är
128 lägenheter i särskilda boenden som varit
tillgängliga, orsakat av att dagverksamheten skall flytta
till före detta Kök och matsal på Gyllengården. Detta
arbete är inte klart vilket gör att tre lägenheter används
för dagverksamhet.
Det är 55 personer som har beviljats särskilt boende
under året. Ett avslag. Väntetid på att få boende var i
snitt 32,4 dagar (medelåldern är 85,3 år).
Vi har tre trygghetsplatser. Dessa får nyttjas i max tre
dygn/gång och används som avlösning för de som
vårdar anhörig hemma. Här behövs inget
biståndsbeslut. De nyttjades av 44 personer under 165
dygn under 2012.
Resursenheten ansvarar för all vikarieanskaffning.
Där finns 35 personer och i snitt är 90 % av deras
arbetstid bokade för arbete i verksamheten.
Avgiftsdebitering arbetar med taxor och avgifter.
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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. Under året har det varit två LVU ärenden
och tre ärenden enligt LVM. 7 personer är
institutionsplacerade. Dessa är ärenden är kostsamma
och kostar över 4000 kr/dygn. Vi har under året haft 16
barn/unga i familjehemsplacering, 41 ärenden i
kontaktperson/familj.
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.
67 personer har öppenvårdsinsatser.
Det finns insatser som riktar sig till invånare med
ekonomiska problem och/eller andra sociala problem.
2012 utbetalt försörjningsstöd 10 288 tkr (2011 utbetalt
9149 tkr). Vi står för andrahandskontrakt till 29
personer.
IFO verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga
insatser.
Vi har avslutat alla placeringar i konsultstödda

familjehem. Dessa stödinsatser ger vi nu i vår egen
öppenvård.

Viktiga händelser

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka och
ligga på en hög nivå. En praktiksamordnare har
anställts ett år för att jobba med arbetsmarknaden
främst mot flyktingar. Det är 19 flyktingar som har
praktikplats och av dessa är det 17 som uppbär
aktivitetsstöd i kombination med försörjningsstöd.
Försörjningsstödstagare. Antalet utbetalningar 2011
var 3 382 stycken till 338 hushåll. 2012 var det 3 996
utbetalningar till 324 hushåll. Det är en ökning med 614
utbetalningar.
Processen att föra över ansvaret för hemsjukvård från
landstinget till kommunerna har pågått hela året med
allt vad det innebär vad gäller samverkansavtal och
rutiner mm. Vi har skapat en ny organisation för
kommunens hälso-och sjukvård som innefattar
personalen inom särskilt boende samt de nya som är
inom ordinärt boende. 8,2 årsarbetare
distriktssköterskor dag/natt, arbetsterapeut,
sjukgymnast går över från landstinget till kommunen
när överföring sker den första februari 2013 och det
omfattar cirka 140 patienter.
Ett utökat behov av LSS-insatser har lett till att vi nu
har byggt gruppbostad om fem lägenheter där två
personer flyttat in. En ny daglig verksamhet har byggts
men har inte startat upp helt ännu. Vi ser ökat behov av
fler servicebostäder där vi behöver utveckla samverkan
med bostadsbolaget på orten.
Arbetet med att ta fram och införa värdighetsgarantier
för äldre har vi inte hunnit med under 2012. Det arbetet
skall påbörjas med 2013.
Utveckligen av anhörigstödet fortsätter. Arbetet består
av stöd i form av hembesök, enskilda samtal,
anhöriggrupper, avlösning i hemmet, anhörigcirklar,
samverkansgrupper med andra aktörer ex primärvård,
förmedla kontakter, information samt
utvecklingsarbete. Det är cirka 130 personer som tar del
av anhörigstödet i någon form.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för
att kunna utveckla en effektiv organisation med
kundens behov i centrum. Detta arbete fortgår i hela
förvaltningen med fokus på att beskriva verksamhetens
olika processer och att arbeta med de
förbättringsåtgärder som man identifierat.
Vi har sökt och fått medel i två omgångar för att arbeta
med att implementera nationella riktlinjer för de med
demenssjukdom. Den första omgången i särskilt
boende och nu den andra omgången i ordinärt boende.
Vi arbetar med att kvalitetssäkra insatserna i
Socialnämnden
Socialnämnden

hemtjänsten med att planera bättre med hjälp av
planeringsverktyget Laps Care samt att förbättra
uppföljning av brukartiden med hjälp av kvalitets
verktyget Mobipen.
I kvalitetsarbetet har vi också jobbat med att ta fram
stöd till verksamhetera i form av handböcker.

Årets resultat
Ekonomiska utfallet januari – december visar ett
överskott på 2 204tkr i förhållande till budget varav
cirka 1 942 är budgetmedel som inte har använts till nya
LSS verksamheten där två personer flyttat in, samt ny
dagligverksamhet som inte har kommit igång ännu.
Nämnd och stab + 880 tkr.
Återhållsamhet vad gäller alla kostnader samt
föräldraledighet som ej ersatts.
Individ och familjeomsorgen – 1 452 tkr.
Socialnämndes ram har tidigare förstärkts med
3 500 tkr för ökade kostnader för försörjningsstöd.
2012 minskades detta med 1 500 tkr till 2 000 tkr. I
förhållande till ram blir det ett minus på ytterligare
cirka 3 000 tkr då kostnaderna för försörjningsstödet
fortsatte att öka. Orsak är bland annat lägre ersättning
från andra socialförsäkringar som ger individer rätt till
försörjningsstöd, samt de nyanlända som bott här mer
än två år och inte kommit ut i annan försörjning. Det
arbetet har praktiksamordnaren i samverkan med
arbetsförmedlingen att få ut dessa i praktik eller
utbildning. Socialnämndes ram förstärktes med
2 000 tkr för särkskilt placeringsärende. Detta fortgår
enligt plan, samt ramförstärkning på 750 tkr för boende
för skolgång på annan ort (Dom). Tack vare
återhållsamhet vad gäller alla kostnader exempelvis
föräldraledigheter ersatts till viss del, så blir inte
underskottet på IFO så stort.
Omvårdnadsenheten + 1 588 tkr.
Ramförstärkning 1 200 t kr för ökad nattbemanning
Backa samt särskilt boende Gyllengården där fem av
åtta lägenheter är klara.
Handikappomsorgen + 2 513 tkr.
Ramförstärkning 3 200 tkr för LSS-boende om fem
lägenheter, samt 500 tkr för dagligverksamhet. Boendet
har delvis kommit igång där två flyttat in. Dagliga
verksamheten inte har startat.

utförsäkrade och arbetslöshet. Vi fortsätter att arbeta
med att hitta nya angreppssätt för detta arbete.
Hemsjukvårdens framtid är svår att sia om, men då vi
vet att vi blir fler äldre så finns en risk att behov et av
hemsjukvård ökar.
Inom LSS ser vi ett utökat behov av servicebostäder
samt daglig verksamhet.
Vi behöver komma igång med arbetet med att ta fram
och införa värdighetsgarantier inom särskilt boende och
korttids för äldre.
Inom kvalitetsarbetet skall vi bland annat arbeta med
riskanalyser egenkontroll och avvikelser.
Socialdepartementet och SKL har skrivit
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten, stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa samt sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre. Detta kräver ett
målinriktat och uthålligt förbättringsarbete på lokal
nivå även i samverkan på regional nivå.
Evidensbaserad praktik i syfte att höja kvalitén inom
socialtjänsten. I detta paket ingår utvecklingsarbetet
och strategin för Nationell e-Hälsa. Nytt för 2013 är att
beslutet gäller socialtjänstens alla områden. Insatserna
ska skapa nytta för invånare, medarbetare och
beslutsfattare genom att använda relevant kunskap
med hjälp och stöd av IT och ny teknik.
Vi ser ökade behov av försörjningsstöd, där
arbetslöshet och utförsäkringar från andra sociala
system leder till ökade stödbehov från socialtjänsten. Vi
ser ökade behov inom LSS-verksamheten,
socialstyrelsens krav om fler personal inom
demensvården, fler och tätare uppföljningar av
biståndsbesluten, fler äldre som kan leda till ökade
behov från äldreomsorgen och/eller hemsjukvård.
Vi måste därför uppdatera verksamhetsplanerna inför
Ovanåker 2020 för att jobba effektivt med att möta
framtidens behov med bland annat personalförsörjning,
kompetensutveckling, samverkan, ny teknik, nya
metoder etc. Detta arbete ställer höga krav på
samordning och samverkan vi möter en utmanande och
spännande framtid.

Måluppfyllelse

Socialtjänsten har god måluppfyllelse inom alla
målområden, förutom målet att minska antalet
individer som är i behov av försörjningsstöd.

Framtid

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka och
ligga på hög nivå, orsakat av bland annat lägre
ersättning från andra socialförsäkringar som ger
individer rätt till försörjningsstöd, samt helt
Socialnämnden
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Styrkort - Socialnämnden 2012
Inriktningsmål
i olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Medborgare/Kund

Främja den sociala och fysiska tillgängligheten
med gemensamma mötesformer/platser och
en bra kommunikation i olika former.

Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

En politik som är delaktig och öppen.

Ekonomi

Tillgänglig hemsida.
Göra tillgänglighetsguiden känd
Synpunkter och klagomål.
Möten/samarbete med
brukarorganisationer och andra
samarbetspartners.

Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv
och aktivt verka för ett gott samarbete mellan
kommunen och näringslivet.

Minska antalet individer som är i
behov av försörjningsstöd.

Värdegrundsarbete

95 % av alla tillfrågade ska vara
nöjda med bemötandet.

Kommunens totala energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.
Information och kunskap om miljökonsekvenser.
Stärka den lokala kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och återbruk.
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Effektmål

Långsiktighet och strategisk framförhållning i
planeringen.

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

Göra miljöplan känd i hela
förvaltningen.
Miljöplan ska följas upp och
revideras 2012.

Cheferna ska ha kunskap om sin
budget, och verksamhetens ekonomi
till 100 %.
Nyckeltal för kostnader i
verksamheterna ska finnas
framtagna.

Medborgarna ska få kunskap om och ha
tillgång till god information om kommunens
ekonomiska förutsättningar.

Socialnämndens protokoll finns på
hemsidan.
Personalen ska ha förståelse för den
ekonomiska konsekvensen av vad de
gör till 100 %.
Syfte, mål, plan och tidsättning skall
finnas för alla insatser inom
Socialförvaltningen.

Socialnämnden
Socialnämnden

Inriktningsmål
i olika perspektiv
Verksamhet & Utveckling

Kommunens verksamheter ska vara
flexibla och förnya sig efter
samhällets utveckling och
individens behov.

Framgångsfaktorer
Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga verksamheter av
god kvalitet.

Upprätta och följa kvalitetsplan
2012.

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Följa nationella riktlinjer och hålla
sig ajour med aktuell forskning
och beprövade metoder.

Fokus på verksamheternas mål och
syfte.
God arbetsmiljö

Medarbetare

Kommunens medarbetare ska känna
delaktighet och engagemang samt
ges möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitets- och
utvecklingsarbete.

Effektmål

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål.
Långsiktig och strategisk
personalplanering.

Tidiga insatser skall öka i
förhållande till 2011.
All personal ska aktivt delta i
värdegrundsarbetet.
All personal ska ha kännedom
om socialtjänstens
verksamhetsmål.
Tillgodose framtida
personalbehov.
Kompetensutvecklingsplaner
Medarbetarsamtal ska erbjudas.

Kvalitetsledningssystem

Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

All personal ska ha kännedom
om och arbeta efter
kvalitetsledningssystemet.
Målet uppfyllt

Socialnämnden

Socialnämnden
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EM
konomisk
analysSocialnämnden
åluppfyllelse
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens
sammanvägda
måluppfyllelse.
Årets
resultat
Balanskravsresultat
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2012 på
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Medborgare/Kund
Intäkter
122,0

Miljö
133,0

11,0

9,0

Personal

-394,6

-406,8

-12,2

-3,1

Övrig kostnad

-241,5

-242,7

-1,2

-0,5

0,2
9,4

1,0
-1,8

Avskrivning
-19,7
-19,5
Medborgare/Kund
Skatteintäkter
529,3
538,7

Effektmål

Resultat
-4,5
2,7tycka7,2
100 % av de tillfrågade
ska
att

vi har en tillgänglig hemsida.

Kostnadsutveckling

Ekonomi

Analys

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. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Kkr återförts.
Kvarvarande
orealiserade
förlust 2 272
Verksamhet
&
Medarbetare
Kkr hanteras i kommande bokslut. Ovanåkers kommun
Utveckling
tar med reavinster i balanskravsresultatet.
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.

Vi beskriver processerna för att det skall bli tydligt vad man kan förvänta sig
Balanskravresultat
av de insatser man är beviljad.
Målet anses (Kkr)
vara uppfyllt.
2012

2011

Ovanåkers
kommuns
totalakänner
kostnader
med 25,2 om det i guiden
100 % av
de tillfrågade
till ökade
Information
som berör den egna verksamheten/målgruppen
IB
0
0
(0,8)vår
mkr
2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående
år. lyftas på arbetsplatsträffar,
tillgänglighetsguide.
skall
arbete
pågår.
Målet
anses
vara
delvis
Årets balanskravsresultat
701
0
uppfyllt.
Synpunkter som kommer till
socialförvaltningen skall öka jämfört
med 2011.
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Möten/samarbete med
brukarorganisationer och andra
samarbetspartners skall resultera i
synpunkter som skall redovisas på
nämnd vid bokslutsperioderna.
Minska antalet individer som är i
behov av försörjningsstöd i
förhållande till 2011.

Avsatt framtida pensionskostnader

0

0

UB

0

0

Alla skall känna till vikten av att vi får in synpunkter. Målet anses vara
uppfyllt.

Sammanställd redovisning

Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
Information till brukarorganisationerna
pågår.
Målet anses delvis vara
2012 på 8 185 Kkr (1
744 Kkr).
uppfyllt.
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

Kostnader
-664,7 som
-709,6
-44,9
-6,8till
Lägre ersättning från andra
socialförsäkringar
ger individer
rätt

-34,1
-34,7
-1,8kommit
försörjningsstöd, samtAvskrivning
nyanlända som bott
här mer
än två-0,6
år och inte
Finansnetto
513,3
532,5
19,2
3,7
ut i annan försörjning. Målet anses ej vara uppfyllt.
Resultat

1,7

8,2

6,5

95 % av alla tillfrågade ska vara
I värdegrundsarbetet jobbar vi med bemötandefrågorna. Målet anses vara
nöjda med bemötandet.
uppfyllt.
Personalkostnaderna ökade med 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 % (-0,0 %) jämfört med fjolåret.
Finansiella mål

Miljö

Effektmål

Miljöplanen är känd i hela
förvaltningen.
100 % av de tillfrågade känner till
miljöplanen.
Miljöplanen ska följas upp och
revideras 2012.

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
Analys
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (2,7)
Cheferna ansvara för att informationen
om miljöplan
lyftsmnkr
på (7,3)
Resultatmål, koncernen
>= 3,6
arbetsplatsträffar. Målet anses
vara
uppfyllt.
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
Cheferna ansvara för att informationen
om skall
miljöplan
på (101,0)
generella bidrag
vara lyfts
=< 100,4
arbetsplatsträffar. Målet anses
vara
uppfyllt.
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
Soliditet koncernen > 40 % (41,4 %)
Målet anses vara uppfyllt. Årets investeringar skall finansieras med egna
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål utom
nettokostnadsandelen av skatter m.m. som avviker med
0,6 %.

Ekonomisk analys
Socialnämnden
Socialnämnden

Ekonomi
Effektmål

Analys

Nyckeltal för kostnader i
verksamheterna ska finnas
framtagna.

Arbete pågår. Målet anses delvis vara uppfyllt.

Socialnämndens protokoll ska finnas
på hemsidan.

Nämndsekreterare ansvar för att detta sker Målet anses vara uppfyllt.

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

Budget och ekonomi tas upp på stormöten och arbetsplatsträffar. Målet anses
vara uppfyllt.

Personalen ska ha förståelse för den Budget och ekonomi tas upp på arbetsplatsträffar. Arbete pågår. Målet anses
ekonomiska konsekvensen av vad de delvis vara uppfyllt.
gör till 100 %.
Syfte, mål, plan och tidsättning skall
finnas för alla insatser inom
Socialförvaltningen.

Verksamhet & Utveckling

Genomförandeplan skall finnas där skall detta framgå. Målet anses vara
uppfyllt.

Effektmål

Analys

Alla ska följa nationella riktlinjer och
hålla sig ajour med aktuell forskning
och beprövade metoder.

Cheferna tillsammans med personal ansvara för att omvärldsbevakning lyfts
på arbetsplatsträffar, arbete pågår. Målet anses delvis vara uppfyllt.

Tidiga insatser skall redovisas för
nämnden. En ökning av andelen
tidigare insatser i förhållande till
2011.

Målet anses vara uppfyllt.

En kvalitetsplan ska upprättas och
följas av alla.

Medarbetare

Cheferna ansvara för att informationen om kvalitetplan lyfts på
arbetsplatsträffar arbete pågår. Målet anses vara uppfyllt.

Effektmål

Analys

All personal ska ha kännedom om
socialtjänstens verksamhetsmål.

Cheferna ansvara för att informationen om socialtjänstens verksamhetsmål
lyfts på arbetsplatsträffar. Målet anses delvis vara uppfyllt.

Tillgodose framtida personalbehov.

Cheferna ansvara tillsammans för att statistik om pensionsavgång mm lyfts
på chefsträffar mm. Målet anses vara uppfyllt.

Kompetensutvecklingsplaner finns
för all personal.

Cheferna ansvarar tillsammans för att dialog om behov av kompetens lyfts på
chefsträffar mm. Målet anses vara uppfyllt.

Medarbetarsamtal ska erbjudas.

Cheferna ansvara för att erbjuda samtal medarbetare skall förbereda sig för
samtal detta skall ske i dialog. Målet anses vara uppfyllt.

All personal ska ha kännedom om
och arbeta efter
kvalitetsledningssystemet.

Cheferna ansvara för att dialog om kvalitetledningssystem lyfts på
arbetsplatsträffar. Målet anses vara uppfyllt.

All personal ska aktivt delta i
värdegrundsarbetet.

Cheferna ansvara för att arbetet med värdgrundsarbete lyfts på
arbetsplatsträffar, arbete pågår. Målet anses delvis vara uppfyllt.

Socialnämnden
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB)
Ordförande: Håkan Englund (S)
VD: Mikael Reijer
Antal anställda: 56
Aefabs resultat förbättrades 2012 och redovisade en vinst på 5,488 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatförbättringen
bygger på att uthyrningen fortfarande är hög och vakanserna ligger under 3 %. Under våren inträffade en brand där ett helt
hyreshus på 28 lägenheter totalförstördes. Soliditetsmålet ska enligt ägardirektivet uppgå till minst 10 %. Bolagets synliga
soliditet uppgår 2012 till 10 %, vilket är en förbättring med 1 % enhet sedan 2011 och är i enlighet med ägarens krav på bolaget.
Driftredovisning 2012 (Kkr)
Kostnad
AEFAB

123 342

Intäkt
128 830

Resultat

Budget

5 488

1 240

Verksamhetsbeskrivning

Aefab äger och förvaltar hyresfastigheter i Ovanåkers
kommun. Antal lägenheter är 1577 och antal lokaler är
80. Bolaget förvaltar även Alfta Industricenter AB:s
kontors- och industrilokaler samt Ovanåkers kommuns
fastigheter.

Viktiga händelser
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Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny
lagstiftning som innebär nya villkor för allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag. Bolagets verksamhet
ska bedrivas affärsmässigt vilket innebär att
förutsättningarna måste jämföras med ett privat
företag. En omorganisering av bolaget genomfördes i
samma skede med fyra resultatansvariga chefer.
Samtliga chefer har utbildats i Affärsmanaskap och
affärsmässiga principer på SABO, (Bransch och
intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga
bostadsföretag.) Under året har en affärsplan och
styrkort arbetats fram för 2013-2015.
En brand på Öjollas inträffade i april och 28 lägenheter
totalförstördes. Samtliga hyresgäster som drabbades av
branden har blivit erbjudna nya lägenheter i bolagets
fastighetsbestånd. Rivning och sanering av byggnaden
har gjorts parallellt med projektering och upphandling
för att återuppbygga hyreshuset.
Bolaget har gjort stora satsningar på att bygga
fiberanslutning i samtliga lägenheter. Hyresgästerna
kommer att fritt kunna välja bland olika leverantörer
vid anslutning av bredband, telefoni och Digital-TV.

Verksamhetssponsring av föreningar i kommunen är
ytterligare en satsning som bolaget gjort under året. Det
är viktigt att synas lokalt för att framtida generationer
ska finna intresse i att söka sig till fastighetsbranschen.
Tillsammans med hyresgästerna arbetar bolaget med
boinflytandeprojekt med fokus på att utveckla och
förbättra bostadsområdena. För att förbättra servicen
samt skapa en mer effektiv fastighetsorganisation och
lönsam verksamhet har en förstudie genomförts. Syftet
är att skapa en långsiktig strategi för verksamheten och
anpassa organisationen efter kraven på
fastighetsbeståndet och hyresgästernas behov.

Årets resultat

Årets positiva resultat bidrar till att soliditeten
förbättras från 9 % till 10 % vilket innebär en
förstärkning av det egna kapitalet. Bolaget behöver
fortsätta i samma riktning för att skapa en stark
ekonomi för bland annat framtida underhållsbehov.

Måluppfyllelse

Bolaget uppfyller ägarens krav som är utformat i
ägardirektivet och visar på en vinst samt att soliditeten
ökar.

Framtid
Bolaget står inför flera stora utmaningar, främst
hanteringen av pensionsavgångar och efterfrågan på
bostäder. Det kommande året ska Öjollas
återuppbyggas. Stor del av Aefabs fastigheter byggdes
under miljonprogrammet. Det innebär att
fastigheternas åldersspridning är låg, samtidigt som
fastighetsbeståndet är åldersstiget och är i behov av
stora underhållsinsatser. Det kommer att påverka
bolagets resultat och soliditet i framtiden.

Bolaget har tagit ett stort steg i utvecklingen av
marknadsföringen av Aefab, med bland annat en ny
webbsida och nytt marknadssystem.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB
Alfta-Edsbyns Fastighets AB

OKAB Näringsliv AB
Ordförande: Mikael Jonsson (M)
VD: Thomas Zetterqvist t o m 2012-08-31, Christer Engström f o m 2012-09-01
Antal anställda: t o m 2012-08-31 fanns tre anställda
Bolaget hade fram till den 1 september i uppdrag att bedriva Ovanåkers kommuns näringspolitiska verksamhet. Detta inkluderade
turismutveckling samt arbetsmarknads‐ och ungdomsfrågor. Dessutom hade OKAB uppdraget att arbeta med glesbygdsfrågor
samt att initiera och genomföra utvecklingsprojekt i samverkan med andra kommuner och myndigheter. Enligt ett
inriktningsbeslut i Ovanåkers kommun har verksamheten överförts till kommunen. Förvaltning och uthyrning av lokaler för
industriändamål och därmed förenlig verksamhet bedrivs via dotterbolag kommer även fortsättningsvis att bedrivas via
dotterbolaget AICAB, Alfta IndustriCenter AB. Ett bolag som kommer att förvärvas av Ovanåkers kommun.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Kostnad
OKAB (koncernen)

Intäkt

15 596

15 471

Resultat
-125

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har haft i uppdrag att bedriva Ovanåkers
kommuns näringspolitiska verksamhet. Detta
inkluderade turismutveckling samt arbetsmarknadsoch ungdomsfrågor. Dessutom hade OKAB uppdraget
att arbeta med glesbygdsfrågor samt att initiera och
genomföra utvecklingsprojekt i samverkan med andra
kommuner och myndigheter. Förvaltning och
uthyrning av lokaler för industriändamål och därmed
förenlig verksamhet bedrivs via dotterbolag.

Framtid
Uthyrningsgraden minskar inom Alfta Industricenter
AB då trätekniklokalen står utan hyresgäster.
Rådande konjunkturläge gör att hyresgästerna är
tveksamma inför att eventuellt utöka lokalytorna.
Nedmonteringen av OKAB närmar sig sin avslutning.
Under 2013 avser Ovanåkers kommun förvärva
näringsfastighetsbolaget AICAB.
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Viktiga händelser

Tryckerifastigheten i Edsbyn, ägd av AICAB, har sålts
den 1 juli. Realisationsvinsten uppgick till 776 tkr.
Verksamheten i OKAB kring näringslivsutveckling,
turism och arbetsmarknad har överförts till den
kommunala förvaltningsorganisationen från och med
1 september. Direkt berördes två anställda och indirekt
ytterligare två där arbetsledningen utfördes via OKAB.

Årets resultat

Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till -125 tkr (f å – 131 tkr).

Måluppfyllelse

Då det tidigt på året blev klart att inriktningen var att
verksamheten inom OKAB skulle avvecklas under året
och övergå till kommunen så har fokus legat på
perspektivet medborgare/kund. Det perspektivet
tillsammans med miljö har uppnått grön nivå.

OKAB Näringsliv AB
OKAB Näringsliv AB

Styrkort – OKAB - 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund
Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.
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Ekonomi

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

Verksamhet och
utveckling
Kommunens verksamheter
ska vara flexibla och förnya
sig efter samhällets
utveckling och individens
behov.

Framgångsfaktorer
Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten med
gemensamma mötesformer/
platser och en bra kommunikation i olika former.
En politik som är delaktig
och öppen.

10 frukostmöten hålls per år.

Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan
kommunen och näringslivet.

OKAB arbetar för att kommunen 2012 ansluter sig till
system för att kontinuerligt arbeta med NKI (Nöjd
Kund Index).
40 företagsbesök per år genomförs.
OKAB samarbetar med kommunen för att förbättra
tillgängligheten till företagsriktad information på
kommunens hemsida.
Papperslöst styrelsearbete införs 2012.
Fortsatt minskning av energiförbrukning i ägda
industrilokaler.
OKAB förmedlar info om miljö- och energiinriktad
projektverksamhet.

Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.
Information och kunskap
om miljökonsekvenser.
Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.
Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

OKABs och kommunens politiska ledning medverkar
vid frukostmöten och företagsbesök.

Bolaget ska långsiktigt drivas med vinst ur ett
koncernperspektiv.

Medborgarna ska få
kunskap om och ha tillgång
till god information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.

Bolagets årsredovisning görs tillgänglig via
kommunens hemsida.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet.
Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Samverkan med andra samhällsaktörer utvecklas för
bättre kvalitet och kapacitet i insatserna.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.
God arbetsmiljö.

Medarbetare
Kommunens medarbetare
ska känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.
Målet ej uppfyllt

Effektmål

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål
Långsiktig och strategisk
personalplanering.
Målet delvis uppfyllt

Kontinuerligt erfarenhetsutbyte med andra
kommuner/aktörer.
Följa branschanalyser för dominerande branscher.
Kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplanens mål.
Kvartalsrapporter för effektmål.
Alla medarbetare skall känna till effektmålen.
Kontinuerlig uppföljning av personalens
arbetssituation.
Utvecklingssamtal med samtliga anställda.
Styrelsen lägger fast verksamhetsplan under 2012.
Kompetensutvecklingsplan ska utarbetas.
Delaktighet koncernmässigt genom studiebesök hos
andra förvaltningar/bolag.
Målet uppfyllt
OKAB Näringsliv AB

OKAB Näringsliv AB

Ekonomisk
analys
M
åluppfyllelse
OKAB

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens
sammanvägda
måluppfyllelse. Analysen har skett under betraktelse
av att bolagets verksamhet successivt avvecklats
Årets resultat
Balanskravsresultat
under
senarekommun
den av 2012.
Därav
analysenför
snarlik
den som gjordes
förkommunallagen
delårsbokslutet per
Ovanåkers
redovisar
ettär
överskott
2012 på
Enligt
(KL08/12.
8 kap.4 §) ska kommunerna
2 669 Kkr (-4 506 Kkr). Föregående års belopp redovisas
inom parantes.
Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

Intäkter

122,0

Personal

-394,6

Övrig kostnad

2012

+/-

%

133,0

11,0

9,0

-406,8

-12,2

-3,1

-241,5

-242,7

-1,2

-0,5

Avskrivning
-19,7
Medborgare/Kund
Skatteintäkter
529,3

-19,5
538,7

0,2
9,4

1,0
-1,8

2,7

7,2

Medborgare/Kund

Resultat
Effektmål

Miljö

-4,5

10 frukostmöten hålls per år.

Kostnadsutveckling

Ekonomi

Analys

ha en god ekonomisk hushållning. Om kommunen
redovisar ett negativt resultat ska det återställas inom
tre år. 2011 gjordes en nedskrivning av orealiserade
förluster i värdepapper med 4 240 Kkr, 2012 har 1 968
Kkr återförts. Kvarvarande orealiserade förlust 2 272
Kkr hanteras
i kommande
bokslut.
Ovanåkers kommun
Verksamhet
&
Medarbetare
tar med
reavinster
i
balanskravsresultatet.
Utveckling
En öronmärkning av 2011 års resultat för pensioner
inom det egna kapitalet som gjordes med 2 105 Kkr
2011 ändras tillbaka i årets bokslut till 8 220 Kkr.

Balanskravresultat
(Kkr)
Målet uppfyllt vilket överensstämmer
med prognos.
2012

OKAB:skommuns
och kommunens
politiska ökade
Kommunalråd,
kommunchef
och Ordförande i OKAB/2:e vice
Ovanåkers
totala kostnader
med 25,2
IB
0
ledning
medverkar
vid
frukostmöten
ordförande/Näringslivspolitiskt
ansvarig i kommunstyrelsen deltar.
(0,8) mkr 2012, 3,8 % (0,1 %) mot föregående år.
Årets balanskravsresultat
701
och företagsbesök.
Avsatt framtida pensionskostnader

OKAB arbetar för att kommunen
2012 ansluter sig till system för att
kontinuerligt arbeta med NKI (Nöjd
Kund Index).
40 företagsbesök per år genomförs.
OKAB samarbetar med kommunen
för att förbättra tillgängligheten till
företagsriktad information på
kommunens hemsida.

Ekonomi
Effektmål

Bolaget ska långsiktigt drivas med
vinst ur ett koncernperspektiv.
Bolagets årsredovisning görs
tillgänglig via kommunens hemsida.

0
0
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Resultaträkning (Mkr)
Utfall

2011

2012

+/-

%

Intäkter

187,2

220,0

32,8

17,5

-664,7

-709,6

-44,9

-6,8

-34,1
513,3

-34,7
532,5

-0,6
19,2

-1,8
3,7

1,7

8,2

6,5

Kostnader

Analys

Avskrivning
Finansnetto

Papperslöst styrelsearbete införs
Styrelsearbetet bedrivsResultat
papperslöst.
2012.
Fortsatt minskning av
Personalkostnaderna
energiförbrukningökade
i ägdamed 12,3 (-0,2) mkr 2012,
3,1 %
(-0,0 %) jämfört med fjolåret.
industrilokaler.
Finansiella
OKAB förmedlar info om miljö- och
energiinriktad projektverksamhet.

0

0

UB då arbete med NKI inte inletts och verksamheten
0
0
Målet endast delvis uppfyllt
övergått till kommunen. Kommunens nye näringslivsutvecklares målsättning
är att besöka minst tre Sammanställd
företag i veckan. Ovanåkers
kommun har under 2012
redovisning
beslutat att delta i Sveriges kommuner och landstings, SKL, undersökning
Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för
insikt vilket innebär att de som varit i kontakt med kommunen som myndighet
2012 på 8 185 Kkr (1 744 Kkr).
kommer att tillfrågas kring hur de bemötts.

Miljö
Effektmål

2011

mål

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2012 följande
finansiella mål (utfall):
Deltar i projektet Clean production.
Personal
inom bolaget
är (2,7)
Resultatmål,
kommunen
>= 0 mnkr
informationsöverförare.
Resultatmål, koncernen >= 3,6 mnkr (7,3)
Skattesatsen skall vara 21,64 (21,64)
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och
generella bidrag skall vara =< 100,4 (101,0)
Analys
Soliditet kommunen > 60 % (62,6 %)
En verksamhet som delvis är
anslagsfinansierad
tid gå
Soliditet
koncernen >ska
40 endast
% (41,4kortare
%)
med vinst. Den rörelsedrivande
av koncernen
en bristande
Åretsdelen
investeringar
skalluppvisar
finansieras
med egna
lönsamhet.
medel till 100 %. (inga lån finns).
Ej åtgärdat. Bolagets redovisning
dock
en del
i Ovanåkers
Ovanåkers ingår
kommun
harsom
uppfyllt
ovanstående
mål utom
kommuns årsredovisning
och finn såldes indirekt
tillgänglig.
nettokostnadsandelen
av skatter
m.m. som avviker med
0,6 %.

OKAB
Näringsliv
AB
Ekonomisk
analys

OKAB Näringsliv AB

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Samverkan med andra
samhällsaktörer utvecklas för bättre
kvalitet och kapacitet i insatserna.

Analys

Upplever att utveckling stagnerat. På enskilda håll, t ex
kompetensutvecklingsområdet, så sker en positiv samverkan.

Kontinuerligt erfarenhetsutbyte med Erfarenhetsutbyte sker inom befintliga nätverk framför allt inom näringsliv
andra kommuner/aktörer.
och turism. Omvärldsbevakningen är främst via olika former av media.
Följa branschanalyser för
dominerande branscher.
Kontinuerlig uppföljning av
verksamhetsplanens mål.
Kvartalsrapporter för effektmål
Alla medarbetare skall känna till
effektmålen.

Ej åtgärdat. Se verksamhetsplan under effektmål inom perspektiv
medarbetare.

Medarbetare
Effektmål

Analys

Styrelsen lägger fast
verksamhetsplan under 2012.

Ej åtgärdat.

Kompetensutvecklingsplan ska
utarbetas.
Delaktighet koncernmässigt genom
studiebesök hos andra
förvaltningar/bolag.

Ej inlett.

Kontinuerlig uppföljning av
personalens arbetssituation.
Utvecklingssamtal med samtliga
anställda.
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Området har utvecklingspotential.

OKAB Näringsliv AB

OKAB Näringsliv AB

Helsinge Net Ovanåker AB
Ordförande: Kent Olsson (FP)
VD: Thomas Zetterqvist
Antal anställda: Fyra
Bolaget investerar i infrastruktur för datakommunikation och levererar bredband till hushåll och företag i Ovanåkers kommun.
Bolaget ägs till 100 % av Ovanåkers kommun.
Driftredovisning 2012 (Kkr)
Kostnad
Helsinge Net Ovanåker

7 084

Intäkt

Resultat

6 661

-423

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har cirka 1500 kunder, varav merparten är
privatkunder med så kallat ADSL-abonnemang, d.v.s.
via hyrd kopparledning.
Företagskunder är i större utsträckning direkt
fiberanslutna.
Investeringarna i utbyggt fibernät (höghastighetsnät)
innebär till viss del ersättning av kopparanslutningar.
Drift/övervakning av nätet liksom felanmälan/ support
sker ej i egen regi, utan i form av köpta tjänster.

Viktiga händelser
Under året har avtal tecknats med Aefab och Telia
för fiberanslutning av samtliga Aefabs lägenheter.
Helsinge Net Ovanåkers del i samarbetet är att leverera
fiberanslutning fram till respektive bostadsområde.
Årets investeringar har i huvudsak riktats mot
Roteberg, Nordanå och Långhed.
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Årets resultat
Rörelseresultatet har påverkats av extraordinära
kostnader för dokumentation av nätet samt för
utvecklingsinsatser för ett stabilare nät.

Måluppfyllelse

De genomförda investeringarna bidrar verksamt till att
nå det långsiktiga målet att 90 % av de boende ska
kunna anslutas till ett höghastighetsnät.

Framtid

Verksamheten kommer även under de närmast
kommande åren vara dominerad av fortsatt
nätutbyggnad. Under den korta tid bolaget varit
verksamt har vi kunnat notera ett ökat intresse för
fiberanslutning framför allt från hushållen. Detta bör
kunna leda till förbättrad lönsamhet. Viss osäkerhet
råder om de framtida möjligheterna till stöd för
utbyggnaden i de glesare bebyggda delarna av
kommunen.

Helsinge Net Ovanåker AB

Helsinge Net Ovanåker AB

Styrkort Helsinge Net Ovanåker AB 2012
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund
Ovanåkers kommun ska
arbeta för en god folkhälsa
och ge medborgarna stora
möjligheter att vara
delaktiga i kommunens
utveckling samt få dem att
känna ett gemensamt
ansvarstagande för hela
kommunen.

Miljö
Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.
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Ekonomi
Ovanåkers kommun ska ha
en ekonomi som är uthållig
och i balans.

Verksamhet och
utveckling
Kommunens verksamheter
ska vara flexibla och förnya
sig efter samhällets
utveckling och individens
behov.

Medarbetare
Kommunens medarbetare
ska känna delaktighet och
engagemang samt ges
möjlighet att medverka i
verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete.
Målet ej uppfyllt

Framgångsfaktorer

Effektmål

Främja den sociala och
fysiska tillgängligheten med
gemensamma
mötesformer/platser och en
bra kommunikation i olika
former.
En politik som är delaktig
och öppen.
Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan
kommunen och näringslivet.
Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.
Information och kunskap
om miljökonsekvenser.

Täckningsgraden för fiberanslutning skall öka för både
hushåll och företag.

Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.
Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

Information om återvinningscentral för uttjänt
utrustning.

Medborgarna ska få
kunskap om och ha tillgång
till god information om
kommunens ekonomiska
förutsättningar.
Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.
Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Tydlig information om de ekonomiska
förutsättningarna för fortsatt utbyggnad.
Belysa skillnaden mellan Helsinge Net Ovanåker AB
och privata aktörer.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.
God arbetsmiljö.
Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål.
Långsiktig och strategisk
personalplanering.
Målet delvis uppfyllt

Informationsmöten anordnas löpande.
Utveckla rutiner för kundkontakten med
företagskunder.

Andelen pappersfakturor ska minska.

Kundinformation om nätmöten.

Bolaget ska långsiktigt drivas med vinst ur ett
koncernperspektiv.

Höjd servicenivå med 24 timmars övervakning
Ökad andel fiberkunder.
Minskad andel felanmälningar per kund.
Tiden för felavhjälpning ska minska.
Erfarenhetsutbyte inom ramen för länets
bredbandsstrategi och inom Norrskensgruppen
Delaktighet i Stadsnätsföreningen
Styrelsen lägger fast mål för verksamheten i
verksamhetsplan.
Kontinuerlig uppföljning av personalens
arbetssituation.
Styrelsen arbetar med styrkort samt utbyggnadsplan.
Kommunal bredbandsstrategi är under utarbetande.
Kompetensutvecklingsplan ska utarbetas.
Delaktighet koncernmässigt genom studiebesök hos
andra förvaltningar/bolag.
Målet uppfyllt

Helsinge Net Ovanåker AB
Helsinge Net Ovanåker AB

Måluppfyllelse Helsinge Net Ovanåker AB
Helsinge Net Ovanåker AB har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar bolagets
sammanvägda måluppfyllelse.

Medborgare/Kund

Verksamhet &
Utveckling

Medborgare/Kund
Effektmål

Täckningsgraden för fiberanslutning
skall öka för både hushåll och
företag.

Utveckla rutiner för kundkontakten
med företagskunder.

Medarbetare

Ekonomi

Miljö

Analys

Under 2012 har vi fiberanslutit cirka 180 villahushåll och möjliggjort för
ytterligare 100 hushåll att ansluta sig. Vi har dessutom anslutit samtliga
Aefabs bostadsområden i Alfta och påbörjat anslutningen av deras fastigheter
i Edsbyn. Det innebär att ytterligare cirka 1200 lägenheter har fiberanslutits
vid utgången av 2013. Fem företag har fiberanslutits under 2012.
Vi har rutiner för företagskontakter vid anslutningen, och har ambitionen att
förbättra oss vad gäller den löpande kundkontakten.

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Höjd servicenivå med 24 timmars
övervakning.
Ökad andel fiberkunder.

Minskad andel felanmälningar per
kund.
Tiden för felavhjälpning ska minska
Erfarenhetsutbyte inom ramen för
länets bredbandsstrategi och inom
Norrskensgruppen.
Delaktighet i Stadsnätsföreningen.

Styrelsen lägger fast mål för
verksamheten i verksamhetsplan.

Analys

24 timmars nätövervakning levereras av Fiberdata i Gävle.
Fiberutbyggnaden ger ökat antal fiberkunder och en del av dessa är tidigare
adsl-kunder (via kopparnätet), vilket tillsammans innebär att andelen
fiberkunder ökar.
Eftersom fibertekniken drabbas av färre störningar än trafiken på
kopparnätet medför fler fiberkunder att felanmälningarna minskar.
Mätningen av detta behöver förbättras.
Den utökade övervakningen innebär att insatstiden minskar.
Samarbete sker kontinuerligt, dels i olika utvecklingsfrågor, men även i
affärer för att t.ex. möjliggöra fasta förbindelser mellan olika orter i landet.
Vi deltar i olika frågor där Stadsnätsföreningen (SSNF) är den
sammanhållande parten. Det finns idag cirka 200 kommunala
stadsnätsnätsbolag. Den tekniska lösningen för att leva upp till Lagen om
datalagring är ett exempel där SSNF driver frågan.
Stommen till en utbyggnadsplan är klar. En affärsplan och marknadsplan
tas fram under våren 2013.

Medarbetare
Effektmål

Kontinuerlig uppföljning av
personalens arbetssituation
Kompetensutvecklingsplan ska
utarbetas.
Delaktighet koncernmässigt genom
studiebesök hos andra
förvaltningar/bolag.

Helsinge Net Ovanåker AB

Analys

Vi har gemensamma planeringsmöten, där frågan kommer att tillföras
dagordningen, men det är ännu ej genomfört.
Se ovan.
Ännu ej påbörjat.

Måluppfyllelse – Helsinge Net Ovanåker AB
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Ekonomi

Effektmål

Analys

Tydlig information om de
ekonomiska förutsättningarna för
fortsatt utbyggnad.

Vid information i samband med erbjudande om anslutning klargörs de
ekonomiska förutsättningarna för kunderna.

Belysa skillnaden mellan Helsinge
Net Ovanåker AB och privata
aktörer.

Kan sägas framgå av information på hemsidan, men den mesta informationen
sker vid frågor i den direkta kundkontakten både enskilt och vid
informationsmöten.

Bolaget ska långsiktigt drivas med
vinst ur ett koncernperspektiv.

Med nu planerade utbyggnader bedöms bolaget kunna uppvisa vinst fr.o.m.
2014.

Miljö
Effektmål

Analys

Kundinformation om nätmöten.

Information om denna funktion sker, men ej på ett systematiskt sätt.

Information om återvinningscentral
för uttjänt utrustning.

Ej åtgärdat.

Andelen pappersfakturor ska
minska.

Andelen e-faktura har ökat, men det finns utrymme för fortsatt ökning
framgent.
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Helsinge Net Ovanåker AB

Måluppfyllelse – Helsinge Net Ovanåker AB

Helsinge Vatten AB
Ordförande: Mats Löwenstein (S)
VD: Ylva Jedebäck Lindberg
Antal anställda: 35
Organisationsförändringen som började genomföras i mars 2011 är nu färdig. Under året har ny VD/Va-chef samt en ekonom på
heltid anställts inom HVAB. Tre personer har gått i pension under året, varav två inom Ledningsnät Ovanåker.

Framtid

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Kostnad

Helsinge Vatten

-51 185

Intäkt

51 194

Resultat

Budget

9

Verksamhetsbeskrivning

Helsinge Vatten AB sköter drift- och underhåll av
Bollnäs och Ovanåker kommuners VA verksamhet.
Bolaget svarar också för respektive kommuns
administrations- och ekonomifunktion,
marknadsföring, kundtjänst samt hantering av
fakturering och kravtjänst. Anslutningsärenden,
markförhandlingar samt översyn av VA-taxan sköts
sedan sommaren 2012 av Ovanåkers kommun.

0

Arbetet med att få verksamheterna och de anställda att
känna sig som ett bolag fortsätter och under det
kommande året ska mycket kraft läggas på att
ytterligare utveckla det projektstyrda arbetet.
Under de närmaste åren behövs troligen
investeringsbudgeten justeras uppåt för att bättre
kunna genomföra planerade åtgärder för större
områden inom ledningsnät och på så sätt på ännu
längre sikt minska de akuta åtgärderna.

Viktiga händelser
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I april anställdes en ny VD och i september en ny
ekonom, båda på heltid. Sedan i april gäller också det
förvaltningsavtal mellan Helsinge Vatten och
respektive ägarkommun som arbetades fram under
2011. Tillsammans ger dessa händelser Helsinge Vatten
en tydligare organisation.
Under 2012 har trafiksäkerhetspolicy,
jämställdhetspolicy, likabehandlingspolicy samt
riktlinjer och rutiner beträffande alkohol och andra
droger tagits fram och antagits av bolagets styrelse.
I och med årets sista sammanträde ingår även en
arbetstagarrepresentant i styrelsen.

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 2012 grönt ljus på perspektiven
Medborgare, Utveckling, välfärd och tillväxt samt
Medarbetare. Perspektivet Arbetssätt och processer får
gult ljus medan Ekonomi mäts i respektive kommuns
styrkort. För VA Ovanåker finns specifika mål och
mätetal i Tekniska nämndens styrkort.
Helsinge Vatten AB
Helsinge Net Ovanåker AB

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB (BORAB)
Ordförande: Mats Löwenstein (S)
VD: Björn Carlqvist
Antal anställda: 20
Borabs uppgift är att samla in, transportera, behandla och återvinna avfall samt att tillverka och lagra bränsle för Bollnäs Energi
AB. Bolaget ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun med 66,7 % respektive 33,3 %.
Borab står inför flera utmaningar under det kommande året som kan komma att påverka verksamheten. Bland annat genomför
samtliga kommuner i Hälsingland en utredning med syfte att belysa förutsättningarna för en gemensam avfallshantering.

Driftredovisning 2012 (Kkr)
Kostnad
BORAB

-38 962

Intäkt
45 949

Resultat
6 987

Budget
3 566

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
Miljöbalken vid Sävstaås avfallsanläggning samt vid
återvinningscentralen i Edsbyn. Slutliga villkor för
brandförebyggande åtgärder har fastställts av Lst.
Verksamheten är idag helt inriktad på att öka graden av
sortering och återvinning samt att framställa och lagra
avfallsbränsle.
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Viktiga händelser

På avfallsanläggningen på Sävstaås genomförs för
närvarande omfattande byggnationer som en
anpassning till Bollnäs Energis ökande behov av
avfallsbränsle och för att klara myndigheternas villkor
vad avser brandförebyggande åtgärder samt rening av
dagvatten. Cirka 30000m3 morän från Norrborns
industriområde har använts till att bygga upp nya
lagringsplaner. Etapp två av sluttäckning av deponin,
cirka 17000m2, har genomförts. En uppgradering av
samtliga återvinningsstationer har genomförts i båda
kommunerna. Byggnationen av den nya
återvinningscentralen på Sävstaås har påbörjats och
kommer att slutföras under 2013.

Årets resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår till cirka 7,0 mkr
jämfört med 4,7 mkr i prognos. Avvikelsen beror
huvudsakligen på att intäkten för utlevererat skrot är
cirka 1,9 mkr högre än förväntat. Kostnadssidan följer i
stort prognos. Mängden kvarnat avfall som levererats
till BEAB uppgår till drygt 53000 ton mot 32000 ton
föregående år. Negativt kassaflöde till följd av stora
investeringar.

Måluppfyllelse

MEDBORGARE: Senaste mätningen från 2011 visar att
79 % av abonnenterna är positiva till Borab som
leverantör av tjänster och 68 % är nöjda med
tillgängligheten vid ÅVC vilket innebär att målet totalt
inte har uppnåtts.
UTVECKLING, VÄLFÄRD & TILLVÄXT: Målet har
uppnåtts genom att 45 studiebesök har genomförts
under året.
EKONOMI: Målet uppnås genom att renhållningstaxan
i Ovanåker ligger på plats 15 och Bollnäs på plats nio i
NH undersökningen för 2012. 84 % av abonnenterna är
nöjda med avfallshanteringen i stort. Den insamlade
mängden förpackningsmaterial vid ÅVS har ökat med
9 %.
MEDARBETARE: Målet uppnås genom att 91 % av
medarbetarna är positiva till Borab som arbetsplats.
ARBETSSÄTT OCH PROCESSER: Målet uppfylls
genom att hemsidans besökare har ökat med 26 %
under 2012 samt att antalet felleveranser har minskat
med 77 %.

Framtid

Regeringen förväntas under året besluta om
förändringar i kommunernas ansvar för
avfallshantering. Bland annat föreslås kommunerna få
ansvar för insamling av förpackningsmaterial.
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för perioden
2014-2018 kommer att genomföras under året.
Förslag till en ny konstruktion av avfallstaxan kommer
att presenteras under året.
Bollnäs Energis nya kraftvärmepanna innebär
hantering av större volymer avfall.
År 2014 kommer sluttäckning av den sista etappen av
deponin att påbörjas vilket får konsekvenser för
kommunernas behov av kvittbildning av inerta
material. Fr.o.m. 2017 kommer Borab inte längre att
kunna ta emot avloppsslam från Häggesta respektive
Edsbyns reningsverk.
Projektering och byggnation av nydagvattenanläggning
beräknas att pågå under 2013 och 2014.

Uppföljningen av Borabs styrkort ger grönt ljus för fyra
av fem perspektiv.
Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB
Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB
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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.
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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 3 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 AlftaEdsbyns Fastighets AB, Bollnäs-Ovanåkers
Renhållnings 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
och Kommuninvest i Sverige AB.

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Ord och begrepp
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande
innehas.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.

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.

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 redovisningsperioder de tillhör.

Kapitalkostnad
Benämningen av internränta och avskrivning som
verksamheter erlägger till finansförvaltningen som
ersättning för de medel som finansierat en investering.

Resultaträkning
Visar hur förändringen av det egna kapitalt under året har
uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även
utläsas av balansräkningen.

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.

RIPS07
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Kkr
Kilo kronor, dvs 1 kkr = 1000 kronor.

Soliditet
Anger hur stor andel av de totala tillgångarna som
kommunen själv äger.

Koncern
Kommunens nämnder och bolag, kommunalförbund,
intressebolag samt stiftelser.

Ord och begrepp

Ord och begrepp
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Ovanåkers kommun
organisation

Kommunfullmäktige

Revision

AEFAB
100 %

Valnämnd

Överförmyndaren

OKAB
100 %
Kommunstyrelsen
Helsingenet Ovanåker AB

100 %

Personalutskott

BORAB
33 %
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Helsinge Vatten AB
40 %
Kommunalförbundet
Södra Hälsingland
Medlem
Inköp Gävleborg
Medlem

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Gymnasie- och
utbildningsnämnd

Barn- och
skolnämnd

Miljö- och
byggnämnd

Ekonomi

Effektmål

Analys

Tydlig information om de
ekonomiska förutsättningarna för
fortsatt utbyggnad.

Vid information i samband med erbjudande om anslutning klargörs de
ekonomiska förutsättningarna för kunderna.

Belysa skillnaden mellan Helsinge
Net Ovanåker AB och privata
aktörer.

Kan sägas framgå av information på hemsidan, men den mesta informationen
sker vid frågor i den direkta kundkontakten både enskilt och vid
informationsmöten.

Bolaget ska långsiktigt drivas med
vinst ur ett koncernperspektiv.

Med nu planerade utbyggnader bedöms bolaget kunna uppvisa vinst fr.o.m.
2014.

Miljö
Effektmål

Analys

Kundinformation om nätmöten.

Information om denna funktion sker, men ej på ett systematiskt sätt.

Information om återvinningscentral
för uttjänt utrustning.

Ej åtgärdat.

Andelen e-faktura har ökat, men det finns utrymme för fortsatt ökning
framgent.

Ovanåkers kommun
Långgatan 24, 828 80 Edsbyn
Telefon 0271-570 00
www.ovanaker.se
Reklamab.se, Edsbyn 13-0328

Andelen pappersfakturor ska
minska.

Måluppfyllelse – Helsinge Net Ovanåker AB

