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Intäkter och kostnader för den 
kommunala servicen

100 kronor i skatt används till 
följande verksamheter

Verksamhet
Omvårdnadsenheten 28 Kr
Grundskola och skolbarnomsorg 17 Kr
Gymnasieskola 10 Kr
Förskoleverksamhet 10 Kr
Gemensamma kostnader 8 Kr
Vägar, park m.m. 7 Kr
Handikappomsorgen 7 Kr
Individ och familjeenheten 6 Kr
Kultur och fritid 4 Kr
Övrig pedagogisk verksamhet 2 Kr
Politisk verksamhet 1 Kr

Stats-
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Ovanåker kommuns 
årsredovisning 2013 
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 2013 är producerad av 
kommunens ekonomiavdelning i samarbete med 
kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. 
 
 
  

i storleksordning

Parti Antal Kvinnor Män
S 17 7 10
C 11 5 6
M 4 1 3
Kd 4 2 2
Mp 2 1 1
Fp 1 0 1
V 1 0 1
Sd 1 0 1

41 16 25

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
efter valet 2010:

 
 
Den styrande majoriteten utgörs av: 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet 
och Folkpartiet. 
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År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 

Förord – Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Ovanåkers kommun
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Kommunchefen har ordet 

Prestationer 
När vi tittar tillbaka på det år som gått och vill lägga 
tonvikten på prestationer, som är något utöver det 
vanliga, så kan vi glädja oss åt att det är många 
områden som omvärlden uppmärksammar vår 
kommun för. Om några ska nämnas, och det ska det, så 
handlar det om ett svårt val. Utan rangordning så böjar 
vi vid resultatet av den mätning som Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, gjort av kommunernas 
myndighetsutövning. Mätningen grundar sig enbart på 
kontakt med personer som faktiskt varit i kontakt med 
kommunens företrädare i ett särskilt ärende. I denna 
nationella jämförelse så hamnade Ovanåkers kommun 
på första plats.  
 
Den fackliga organisationen Lärarförbundet utser varje 
år landets bästa skolkommuner efter ett antal kriterier 
där bl. a. antal godkända elever ingår. Här blev vår 
kommun bäst i länet och på 67 plats i riket. De 
uppgifter som denna ranking grundar sig på är officiell 
statistik från bl. a Skolverket och SCB, Statistiska 
Central Byrån.  
 
I rapporten ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet” 
framtagen av SKL och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, placerades Ovanåkers kommun 
på 18:e plats och återigen på hela landets topp-20 lista 
(16:e plats 2011) och därmed också den tryggaste 
kommunen i länet! Här har kommunerna jämförts i 
antalet våldsbrott, personskador, bränder och stölder 
per tusen invånare.  
 
Lägger vi sedan till de områden där vår kommun 
omnämns som ett gott exempel och de sammanhang 
där våra medarbetare uppbär ett stort förtroende så blir 
listan lång. Att sådana här resultat uppnås beror till 
största delen på vilja och engagemang hos 
medarbetarna och det är vi mycket glada och stolta 
över. 
 

Framtid 
Under 2013 har det varit ett omfattande arbete med att 
kommunicera kring framtiden genom 
översiktsplanarbetet. Mängder med data och 
synpunkter har samlats in och ska ligga till grund för 
en grovplanering kring hur kommunen ska utvecklas 
på längre sikt. I vårt fall fram till år 2030 – ”Ovanåker 
2030”. Det betyder att vi nu ska lyfta blicken ännu 
högre än vad vi gjort hittills. Den vision som vi kan 
betrakta ”Ovanåker 2030” behöver brytas ned till 
delmål för att ge oss rimliga tidsperspektiv. Ett delmål 
utgör det pågående arbetet mot ”Ovanåker 2020” – ett 
arbete mot de behov vi förväntar oss möta då. Rimliga 
tidsperspektiv och förändringar som vi kan överblicka 
är en förutsättning för att vi alla ska kunna känna 
delaktighet i förändringsarbetet och ha förutsättningar 
för att förstå vad som är tänkt och hur det hänger ihop. 
 
I våra verksamheter så handlar det om att utforma 
framtidens skola, framtidens vård och omsorg, 
framtidens infrastruktur etc. Oavsett om vi utgör 
medarbetare i den kommunala organisationen eller 
invånare i kommunen så påverkas vi av framtida 
förändringar. Det är därför viktigt att vi fortsätter bidra 
till utvecklingen på samma förtjänstfulla sätt som lett 
till att våra prestationer i flera fall uppmärksammas 
utanför kommunen. 
 
Avslutningsvis så riktar jag ett varmt tack till våra 
medarbetare inom kommunen för 2013 där många 
bidrar till att möta morgondagens utmaningar. 
 
Christer Engström 
Kommunchef 
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Befolkning och näringsliv 
 

Befolkning 
Ovanåkers kommun möter en stor utmaning framåt då 
befolkningen minskar i kommunen. Fram till ca 2006 så 
var minskningen ca 100 personer per år.  
Därefter ligger minskningen på ca 75 personer/år.  
Den 31 december 2013 hade Ovanåkers kommun en 
befolkningsmängd på 11 354 personer.   
 

År Befolkn Befolkning Flyttade Total
mängd Födda Avlidna Netto Netto förändr

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
2013 11 354 114 143 -29 -9 -38  

 
Antalet födda i kommunen ligger stadigt på ca 100 barn 
per år, men för 2012/13 blev det en markant ökning.  
Fler invånare avled 2013 än 2012 vilket gjorde en total 
minskning av befolkningen på 29 personer. Nettot av 
in- och utflyttning gav en minskning med nio personer.  
Detta gjorde då sammantaget att den totala 
minskningen blev lägre än den varit de senaste åren. 
 
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. 
  

kvinnor män
Ålder 1993 2013 Ändring 1993 2013 Ändring
< 10 år 851 544 -307 874 561 -313
10-19 år 802 592 -210 831 610 -221
20-29 år 706 539 -167 861 617 -244
30-39 år 787 491 -296 795 522 -273
40-49 år 960 687 -273 1100 764 -336
50-59 år 678 769 91 744 785 41
60-69 år 711 876 165 654 985 331
70-79 år 681 600 -81 624 588 -36
80-89 år 372 411 39 253 283 30
Äldre än 90 år 61 97 36 24 44 20
Summa 6609 5606 -1003 6760 5759 -1001

 
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 resp. blåmarkerade talen.  

kvinnor Ändring män Ändring
Ålder 1993 2013 jmf 20 år 1993 2013 jmf 20 år
< 10 år 851 544 874 561
10-19 år 802 592 831 610
20-29 år 706 539 -312 861 617 -257
30-39 år 787 491 -311 795 522 -309
40-49 år 960 687 -19 1100 764 -97
50-59 år 678 769 -18 744 785 -10
60-69 år 711 876 -84 654 985 -115
70-79 år 681 600 -78 624 588 -156
80-89 år 372 411 -300 253 283 -371
Äldre än 90 år 61 97 -584 24 44 -580
Summa 6609 5606 6760 5759

 
Näringsliv 
Ovanåkers kommun har ett näringsliv som utmärks av 
en mycket stark industri- och småföretagartradition. 
Denna starka tradition, kombinerad med en mycket 
god förmåga till förnyelse och en stor investeringsvilja, 
har gjort att tillväxten i det lokala näringslivet i 
Ovanåker varit mycket god under hela 2000-talet. 
Under 2013 vände tendensen i den svenska 
konjunkturen uppåt igen, i riktning mot mer normala 
nivåer. Ett fåtal företag i Ovanåker tvingades varsla 
under året. Den totala arbetslösheten är fortsatt bland 
de lägsta i länet men arbetslösheten bland ungdomar är 
högre än länsgenomsnittet. 
 
Tidningen Dagens Industri utnämnde Ovanåkers 
kommun som: Företagens favorit, efter en 
undersökning av Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) undersökning Insikt 2013. Statistik från UC 
visade att antalet nystartade företag under året var i 
topp bland länets alla kommuner. 

Befolkning och näringsliv 
Befolkning och näringsliv
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Personalredovisning

Personalredovisning
 
Personalbild sammanfattning 2013 
Ovanåkers kommun med sina 905 tillsvidareanställda är 
kommunens största arbetsgivare. Antalet tillsvidare-
anställda är något fler än 2012. Räknar man i stället antalet 
årsarbetare där både tillsvidareanställda, visstidsanställda 
och timanställda ingår har antalet minskat från 949 till 899 
årsarbetare.  
 
I jämförelse med år 2003 har antalet i den yngsta 
åldersgruppen minskat med över hälften samtidigt som 
de i den äldsta åldersgruppen (60 år och äldre) nästan har 
fördubblats. I dessa siffror ligger kommunens största 
utmaning för att klara att leverera välfärdstjänster till 
medborgarna i framtiden. Ska vi lyckas med detta krävs 
både att yngre kommer in men också att de i äldsta 
åldergrupperna arbetar lite längre än i dag då den 
genomsnittliga penisonåldern ligger på ca 64 år och 5 
månader 
 
Medelåldern är fortsatt hög
Under flera år har anpassning till de ekonomiska 
förutsättningarna gjorts vilket gjort att antalet ny- 
rekryteringar minskat något, som i sin tur lett till att 
antalet anställda i de yngre åldersklasserna blivit färre.  
 

 
 
Under år 2013 slutade 23 personer med pension. År 2012 
var samma siffra 37.  Den genomsnittliga pensionsåldern 
var 64,5 år vilket är ungefär lika som tidigare år. År 2013 
var det 3 personer som valde att arbeta längre än 
till 65 år. 
 
Medelåldern för den anställde i Ovanåkers kommun är 
fortsatt hög, 48,1 år. För kvinnor var medelåldern 47,9 år 
och män 48,7 år. Högst medelålder hade tekniska 
förvaltningen med 52,9 år. Lägst medelålder hade miljö- 
och byggkontoret med 38 år. Av totala antalet anställda är 
137 personer i åldern 61-67 år vilket är 12 fler än 2012 och 
65 fler än 2003. I åldersgruppen 20-29 har Ovanåkers 
kommun 41 anställda och år 2003 var siffran 88 anställda i 
samma åldersgrupp.   
 

 
Förändringar i efterfrågebehov och 
effektiviseringar förändrar antalet  
anställda 
Under de senaste två åren har socialtjänsten ungefär 
samma antal tillsvidareanställda trots att de tagit emot en 
ny verksamhet i form av hemsjukvården. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har däremot ökat antalet 
tillsvidareanställda. Tekniska nämnden har ökat sina 
tillsvidareanställda med 3, kommunstyrelseförvaltningen 
har också ökat med två tillsvidareanställda (övertagande 
av OKAB och världsarv). 
 

 
Om jämförelse görs med årsarbetare ser bilden något 
annorlunda ut. Totalt har antalet årsarbetare minskat från 
949 till 899. Barn och utbildningsförvaltningen har 
halverat antalet timsanställda årsarbetare med 12 och ökat 
antalet tillsvidareanställda årsarbetare med 3. 
Socialtjänsten har sedan 2010 minskat antalet årsarbetare 
med 35. Behovet av timanställda och visstidsanställda 
årsarbetare inom socialtjänsten har däremot legat ungefär 
lika. En årsarbetare motsvarar ca 1980 timmar. 
Kommunstyrelseförvaltningen har minskat antalet tim- 
och visstidsanställda medan samhällsbyggnads-
förvaltningen har ökat. Detta beror på att den tim- och 
visstidsintensiva fritidsgårdsverksamheten under året har 
flyttat från kommunstyrelseförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Personalredovisning
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Ovanåkers kommun den största 
arbetsgivaren för kvinnor 
Av de anställda i kommunen var 85,4, % kvinnor och  
14,6 % män. Under de tre senaste åren har ett aktivt 
jämställdhetsarbete bedrivits främst med tanke på att 
medborgaren oavsett kön ska få samma service. Under 
2013 har det varit översiktsplanen och de som arbetar med 
denna som fått utbildning. 
 
Kvinnornas medellön var 25 097 kr/månad och männens 
medellön var 28 104 kr/månad baserat på heltids-
anställning. Motsvarande lön år 2013 var 24 506 kr för 
kvinnor och kr 28 548 kr för männen 

 
Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var för 
kvinnorna 88,5 %, männen 93,4,% och totalt 89,3 %. 
Sysselsättningsgraden ligger över tid på ca 89 % med 
några tiondelsprocents variation. Fortfarande är männens 
sysselsättningsgrad högre än kvinnornas. Här slår 
möjligheten att välja sysselsättningsgrad inom vård och 
omsorg en gång varje år igenom på statistiken.  
 

 
Arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktoret 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 
organisation, när det gäller personskador har detta system 
inte fungerat tillfredställande. 
 

I och med att antalet äldre anställda ökar ställs också 
andra krav på organisationen och att anpassa 
arbetsförhållandena utifrån de äldres förmåga. Till 
exempel kräver en person som är 65 år tre gånger så hög 
belysningsstyrka som en person som är 20 år. Detta är en 
viktig faktor när många delar i vår verksamhet styrs 
elektroniskt via tekniska hjälpmedel med inbyggd 
belysning. 
 
Sjukfrånvaro i procent av avtalad tid 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Totalt 4,99 5,37 5,45 5,56 5,61
Varav 60 dagar 
el mer 56,31 52,73 49,34 50,64 52,79

Kvinnor 5,35 5,84 5,84 6,00 6,07

Män 3,23 2,89 3,34 3,03 3,30

0-29 år 3,52 2,60 2,47 2,83 2,43

30-49 år 5,23 5,41 4,83 5,31 5,62

50 år och äldre 4,99 5,85 6,57 6,17 6,16

 
Sjukfrånvaron ligger lika som 2012, noterbart är att 
sjukskrivningarna över 60 dagar som ökar, medan de 
kortare minskar. Analysen i kommunen Pa-grupp med 
deltagare från de större förvaltningarna är att det är 
planerade operationer och väntan på dessa som utgör de 
långa sjukskrivningarna. Under året har många varit 
sjukskrivna för planerade operationer. Dessa återgår 
sedan i arbete efter några veckors/månaders sjukfrånvaro. 
Men det finns ca 8-10 personer som varit sjuka (helt eller 
deltid) i stort sett hela året och där återgång i arbete helt 
eller delvis inte kan bedömas i dagsläget.  
 
Flera av dem som är sjukskrivna har en lång historia bakåt 
i tiden, att man haft långa sjukskrivningsperioder för att 
sedan jobbat något år och sedan sjukskrivits på nytt. Det 
är flera personer som har en kombination av flera 
diagnoser/problematik. 
 
Sjukfrånvarokostnaden för dag 2-14 var år 2011  2 615 823 
kr i utbetald sjuklön. För år 2012 var samma kostnad 
2 681 941 kr och 2013 års sjuklönekostnad lönekostnad 
2013  2 816 820 kr. Korttidssjukfrånvaron ligger lika men 
lönekostnaderna ökar.  Den totala sjuklönekostnaden för 
år 2013 var  3 129 360 kr.  
 
Kommunen en bra arbetsgivare 
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 kommun- medborgarna. Ska 
utmaningen klaras ställs stora krav på kommunen att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Olika aktiviteter görs för att 
främja detta. 
 

Personalredovisning
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Sedan ca 11 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 
startades upp 2013 med 2 nya deltagare från Ovanåkers 
kommun. Under 2013 tog även kommunen en trainee 
inom mark och exploateringsområdet och länets alla 
kommuner samverkar om en trainee för att hitta vägar att 
marknadsföra de kommunala tjänsterna.  
Förhoppningsvis är även minskningen av antalet 
timanställda till förmån för visstidsanställningar och 
tillsvidareanställningar ett led i att knyta kompetenta 

medarbetare till sig.  
Under 2014 kommer ytterligare aktiviteter för 
varumärkesarbetet för kommunen som arbetsgivare att 
äga rum.  Varumärkesarbetet är en del av att kunna 
attrahera nya medarbetare till kommunens välfärdsjobb. 
Att kunna behålla de äldre är också en viktig faktor för att 
klara personalförsörjningen. Äldre är ofta erfarna, 
kompetenta yrkesutövare som klarar fler olika 
arbetsuppgifter men kräver vissa förutsättningar för att 
klara sitt arbete.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska nyckeltal - fem år i sammandrag 
 

 
     

Tkr 2013 2012 2011 2010 2009 

      Antal invånare 31/12 11 354 11 392 11 404 11 440 11 530 
Skattesats, % 21,86% 21,64% 21,90% 21,90% 21,90% 
Kommunalskatt 418 724 409 879 407 363 401 807 400 565 
Verksamheternas nettokostnader 546 665 544 065 529 310 525 647 528 871 
Verksamheternas nettokostnader / invånare 48 48 46 46 46 
Nettokostnaderna / skatteintäkter, generella bidrag och   

     utjämning, % 98,66% 101,00% 100,01% 98,57% 102,12% 
Finansnetto = finansiella intäkter - finansiella kostnader 2 107 8 068 -4 460 4 048 4 139 
Eget kapital 345 300 335 780 333 111 337 617 325 970 
Eget kapital / invånare 30 29 29 30 28 
Totala skulder 228 269 200 855 173 236 201 180 213 365 
Låneskuld, långfristiga skulder 2 936 0 0 32 500 34 000 
Låneskuld / invånare 0 0 0 3 3 
Totala tillgångar 573 569 536 635 506 347 538 797 539 335 
Soliditet, eget kapital /totalt kapital, % 60,20% 62,57% 65,79% 62,66% 60,44% 
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser =  

     eget kapital - pensionsförpliktelser / totalt kapital, % 1,52% 3,12% 2,69% 10,72% 7,22% 
Nettoinvestering 39 008 37 406 19 233 17 020 29 677 

      
      
      

Personalredovisning /Ekonomiska nyckeltal 
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Ekonomisk analys 
 
Årets resultat 
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2013 på 
9 520 tkr (2 669 tkr). Föregående års belopp redovisas 
inom parantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsutveckling 
Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 5,7 
(25,2) mkr 2013, 0,8 % (3,8 %) mot föregående år.  

 
 
Personalkostnaderna ökade med 11,0 (12,3) mkr 2013,  
2,7 % (3,1 %) jämfört med fjolåret.  

 
 
 

 
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. En nedskrivning som avser orealiserade förluster 
i värdepapper gjordes med 4 240 tkr 2011, av dessa har 
1 968 tkr återförts 2012 och 1 934 tkr återförts 2013. 
Kvarvarande orealiserade förlust 338 tkr hanteras i 
kommande bokslut. Förändringen av RIPS-räntan 
påverkar pensionsskulden med 3 129 tkr, denna 
kostnad betecknas som synnerliga skäl och medtas inte 
i balanskravsresultatet 2013. Ovanåkers kommun tar 
med reavinster i balanskravsresultatet. 
En öronmärkning av 2013 års resultat för pensioner 
inom det egna kapitalet har gjorts med 10 715 tkr. Totalt 
är 18 935 tkr öronmärkt för pensioner i eget kapital. 

 
Finansiella mål 
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2013 följande 
finansiella mål (utfall): 

Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och 
generella bidrag skall vara =< 99,0% (98,7%) 
Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (9,5) 
Resultatmål, koncernen >= 3,3 mnkr (15,6) 
Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86) 

Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål. 
Investeringarna ska understiga målet sett över en 
period av 2 år före och två år efter räkenskapsåret: 
Skattefinansierad 15 mnkr prognos (23,6) 
Avgiftfinansierad (VA) 5 mnkr prognos (6) 

Ovanåkers kommun har inte uppfyllt ovanstående mål. 
 
Sammanställd redovisning
Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för 
2013 på 15 595 tkr (8 185 tkr). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Resultaträkning (Mkr) 
Utfall 2013 2012 +/- % 

Intäkter 136,2 133,0 3,2 2,4 

Personal -417,8 -406,8 -11,0 -2,7 

Övrig kostnad -242,2 -242,7 0,0 0,0 
Avskrivning -20,8 -19,5 -1,3 -6,7 
Skatteintäkter 554,1 538,7 15,4 2,9 
Resultat 9,5 2,7 6,8  

Balanskravresultat (tkr) 
 2013 2012 

IB 0 0 

Årets balanskravsresultat 10 715 701 

Avsatt framtida pensionskostnader -10 715          0 

UB 0 0 

Resultaträkning (Mkr) 
Utfall 2013 2012 +/- % 

Intäkter 220,3 220,0 0,3 0,1 

Kostnader -708,4 -709,6 1,2 0,2 
Avskrivning -37,0 -34,7 -2,3 -6,6 
Finansnetto 540,7 532,5 8,2 1,5 
Resultat 15,6 8,2 6,5  

Ekonomisk analysEkonomisk analys
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Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 38 927 tkr (37 406 tkr) 
vilket inkluderar pågående investeringar. De fem 
största investeringarna under 2013 är (tkr) (budget +/-) 
• Alfta sim och sporthall återinvestering, 9 244 (1715) 
pågående 
• Forsparken omklädningsrum, 6 445 (-305) pågående 
• Reinvestering gator, 2993 (-43) avslutad 
• Gyllengården: Dagverksamhet, 2 440 (-547) avslutad 
• Trafiklösning Norra torget, 2041 (-188) avslutad 
Den fastställda budgeten 2013 uppgick till 46 444 tkr. 
Skillnaden mellan budget och utfall är 7 517 tkr. De 
under året avslutade investeringarna redovisar ett 
underskott på -2 387 tkr. Kvarvarande medel för 
pågående investeringar är 9 904 tkr. De investeringar 
som kvarstår att genomföra är bland annat Alfta sim 
och sporthall 1,7 mnkr, 
Diariesystem/ärendehanteringssystem 1,7 mnkr och VV 
byggnad Svabensverk 0,9 mnkr. 
 
Kapitalförvaltning 
Kapitalförvaltningen har gett ett överskott på 1 267 
(2 940) tkr på ett placerat belopp av 68 900 (47 539) tkr, 
vilket motsvarar en viktad förräntning på 2,4 %, en 
återföring av fjolårets nedskrivning har gjorts med 
1 934 tkr av orealiserade obligationer (-2 272) 2012. 

 

Lån 
Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 kr.  
 

Personalskulder 
Personalskulderna uppgick till 33 282 tkr (33 283 tkr) 
per 31 december 2013. Semesterskulden inkl ferielön 
och uppehållslön exkl. sociala avgifter m.m. uppgick till 
20 225 tkr (19 565 tkr), flextidsskulden exkl. sociala 
avgifter m.m. uppgick till 3 252 tkr (3 396 tkr) och 
komptid + timlöneskulden exkl. sociala avgifter m.m. 
uppgick till 477 tkr (534 tkr).  
 

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. 

 

 
Pensionsförvaltningen gav en avkastning på 1 658 
(2 723) tkr. De avsatta pensionsbeloppen var vid 
utgången av 2013 49 646 tkr (48 589 tkr), vilket 
motsvarar en förräntning på 3,3 %. 
Värdeförändringen(marknadsvärde) från 2013 uppgår 
till ca 8,35 % medan ett jämförelseindex normal 
allokering under samma period har varit ca 7,84 %.  
 
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 39 242 tkr (33 957 tkr) inklusive 
löneskatt för 2013. Pensionsförpliktelser intjänade före 
1998 skall enligt gällande redovisningsprinciper, 
redovisas som ansvarsförbindelser i balansräkningen. 
Denna förpliktelse uppgår till 336 595 tkr (319 033 tkr) 
inklusive löneskatt. De totala pensionsförpliktelserna 
uppgår därmed till 375 837 tkr (352 990 tkr). 
 
Framtid 
Befolkningen minskade med 14 (34) invånare per den 1 
november 2013 jämfört med året innan, vilket innebär 
att kommunens skatteintäkter för 2014 minskar med 
629 tkr eller ca 44 930 kr per invånare. Skatteintäkterna 
bestäms av invånarantalet i kommunen den 1 
november året före verksamhetsåret. På längre sikt 
behöver antalet kvinnor 20 – 35 år av befolkningen bli 
fler för att antalet invånare i kommunen ska öka. 

Kapitalförvaltning (Mkr) 2013 (marknadsvärde) 
Tillgångslag Obligation/ränta Aktier Totalt 
Svenska 49,4 5,3 54,7 

Globala 0 13,7 13,7 
Summa 49,4 19,0 68,4 

% fördelning 72 % 28 % 100 % 
Enligt policy 0 % - 80 % 0 % - 80 %  

Pensioner (Mkr) 
 2013 2012 

Avsättningar pensioner 39,2 34,0 

Ansvarsförbindelser 336,6 319,0 

Summa pensionsförpliktelser 375,8 353,0 

Finansiella placeringar (marknadsvärde) 53,5 49,5 

Finansiella placeringar (bokfört värde) (49,6) (48,6) 

Återlån 322,3 303,5 

Avsatt pensionsreserv 2006, 2010, 2013. 18,9 8,2 

Pensionsförvaltning (Mkr) 2013 (marknadsvärde) 
Tillgångslag Obligation/ränta Aktier Totalt 
Svenska 22,8 8,2 31,0 
Globala 0 22,5 22,5 

Summa 22,8 30,7 53,5 
% fördelning 43 % 57 % 100 % 

Enligt policy 0 % - 80 % 0 % - 80 %  

Ekonomisk analys 

Resultaträkning

Tkr Not 2013 2012 2013 2012

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter 1 102 304 104 396 220 263 220 019
Verksamhetens kostnader 2 -628 208 -628 999 -708 430 -709 648
Avskrivningar 3 -20 761 -19 462 -37 043 -34 727
Summa verksamhetens 
nettokostnader -546 665 -544 065 -525 210 -524 356

Finansiella poster
Skatteintäkter 4 418 724 409 879 418 724 409 879
Generella bidrag 5 135 354 128 787 135 354 128 787
Finansiella intäkter 6 6 328 9 859 5 003 9 795
Finansiella kostnader 7 -4 221 -1 791 -16 141 -14 187

Skatt -2 135 -1 733

ÅRETS RESULTAT 9 520 2 669 15 595 8 185

Kommunen Koncernen

Ekonomisk analys
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Resultaträkning

Tkr Not 2013 2012 2013 2012

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter 1 102 304 104 396 220 263 220 019
Verksamhetens kostnader 2 -628 208 -628 999 -708 430 -709 648
Avskrivningar 3 -20 761 -19 462 -37 043 -34 727
Summa verksamhetens 
nettokostnader -546 665 -544 065 -525 210 -524 356

Finansiella poster
Skatteintäkter 4 418 724 409 879 418 724 409 879
Generella bidrag 5 135 354 128 787 135 354 128 787
Finansiella intäkter 6 6 328 9 859 5 003 9 795
Finansiella kostnader 7 -4 221 -1 791 -16 141 -14 187

Skatt -2 135 -1 733

ÅRETS RESULTAT 9 520 2 669 15 595 8 185

Kommunen Koncernen

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Balansräkning

Tkr Not 2013 2012 2013 2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 8 263 957 253 399 656 134 644 526
Maskiner och inventarier 9 33 761 33 963 85 150 57 049
Pågående investeringar 10 12 431 2 011 28 621 9 597
Finansiella anläggningstillgångar 11 61 695 60 078 12 164 10 671
Summa anläggningstillgångar 371 844 349 451 782 069 721 843

Omsättningstillgångar

Förråd alt. Varulager 0 0 262 216
Fordringar 12 36 436 87 658 51 053 60 584
Kortfristiga placeringar 13 116 793 93 856 116 793 93 856
Kassa och bank 14 48 496 5 670 43 368 3 199
Summa omsättningstillgångar 201 725 187 184 211 476 157 855

SUMMA TILLGÅNGAR 573 569 536 635 993 545 879 698

Eget kapital

Eget kapital 15 345 300 335 780 379 336 363 776

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och 16 39 242 33 957 41 498 35 993
liknande förpliktelser
Andra avsättningar 17 3 900 2 800 13 166 11 346

Skulder

Långfristiga skulder 18 2 936 0 350 886 310 029
Kortfristiga skulder 19 182 191 164 098 208 659 158 554
Summa avsättningar och skulder 228 269 200 855 614 209 515 922

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 573 569 536 635 993 545 879 698

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 20 5 354 5 354
Ansvarsförbindelse pensioner 21 336 595 319 033 336 595 319 033
Borgensåtaganden 22 355 204 315 675 355 557 316 003
Leasing 23

Koncernen

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Kommunen

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kassaflödesanalys 

Tkr Not 2013 2012 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 9 520 2 669 15 595 8 185
Justering för ej likviditetspåverkande poster 24 25 333 23 952 38 996 41 082
Medel från verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet 34 853 26 621 54 591 49 267

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring kortfristiga fordringar 10 387 5 070 9 531 -3 309
Förändring förråd och varulager 0 0 -46 -42
Förändringar kortfristiga skulder 16 717 21 735 50 106 15 722
Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 957 53 426 114 182 61 638

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i materiella anläggningstillgångar -39 008 -37 406 -93 288 -62 402
Investeringsbidrag till materiella
anläggningstillgångar 81 0 81 0
Försäljing av materiella anläggningstillgångar 3 515 557 5 702 2 349
Investering i finansiella tillgångar -1 405 130 -1 405 -345
Försäljning av finansiella tillgångar 0 987 0 987
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 817 -35 732 -88 910 -59 411

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Förändring långfristiga skulder 0 0 37 921 0
Förändring långfristiga fordringar 40 623 -13 943 -88 -994
Kassaflöde finansieringsverksamheten 40 623 -13 943 37 833 -994

PERIODENS KASSAFLÖDE 65 763 3 751 63 106 1 233
Likvida medel och kortfristiga placeringar IB 99 526 95 775 97 055 95 822

LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA 
PLACERINGAR UB 165 289 99 526 160 161 97 055

Kommunen Koncernen

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Noter (Tkr)

2013 2012 2013 2012
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 
Försäljningsintäkter 5 974 4 992 27 530 25 756
Taxor och avgifter 36 708 35 875 36 372 34 891
Hyror och arrenden 7 362 7 841 99 730 93 820
Bidrag 30 977 34 243 30 977 34 243
Försäljning av versamhet och konsulttjänster 8 113 9 267 6 467 7 837
Realisationsvinster 1 813 519 3 716 519
Försäkringsersättningar 2 001 9 522
Övriga intäkter 2 113 1 352
Återbetalning premier för AGS-KL och AVBF-KL 11 357 11 659 11 357 12 079
SUMMA 102 304 104 396 220 263 220 019

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER 
Löner och sociala avgifter -394 629 -386 065 -433 370 -423 728
Pensionskostnader -20 101 -20 514 -21 870 -21 902
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 097 -1 606
Bränsle, energi och vatten -2 053 -2 947 -56 991 -56 522
Köp av huvudverksamhet -110 906 -102 764 -75 053 -66 745
Lokal- och markhyror -12 422 -10 092 -3 172 -1 031
Övriga tjänster -20 634 -33 698 -26 166 -39 869
Lämnade bidrag -18 269 -21 210 -18 269 -21 210
Realisationsförluster och utrangeringar -112 -757 -161
Förändring avsättning deponi -1 364 -2 800 -1 544 -2 800
Övriga kostnader -47 830 -48 797 -70 141 -74 074
SUMMA -628 208 -628 999 -708 430 -709 648

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader och anläggningar -15 322 -14 277 -27 046 -25 440
Avskrivningar maskiner och inventarier -5 439 -5 185 -9 997 -9 287
SUMMA -20 761 -19 462 -37 043 -34 727

NOT 4 SKATTEINTÄKTER
Preliminär kommunalskatt 421 579 404 651 421 579 404 651
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 503 5 148 -2 503 5 148
Slutavräkningsdifferens föregående år 80 80
Skatteväxling -352 -352
SUMMA 418 724 409 879 418 724 409 879

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING
Statsbidrag/skatteutjämning 121 638 116 848 121 286 116 848
Kommunal fastighetsavgift 18 666 18 731 18 666 18 731
Kostnadsutjämning LSS -4 950 -6 792 -4 950 -6 792
SUMMA 135 354 128 787 135 002 128 787

Kommunen Koncernen



17

Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar 1 267 3 803 872 3 739
Likvidation Helsinge Net AB 246 246
Avkastning avseende förvaltade pensionsmedel 1 658 2 723 1 658 2 723
Återföring nedskrivning placerade medel 1 934 1 968 1 934 1 968
Övriga finansiella intäkter 1 469 1 119 539 1 119
SUMMA 6 328 9 859 5 003 9 795

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader -293 -509 -12 213 -12 905
Ränta på nyintjänad pensionsskuld -799 -1 282 -799 -1 282
Nedskrivning placerade medel -4 240

Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsräntan) -3 129 -3 129
SUMMA -4 221 -1 791 -16 141 -14 187

NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Anskaffningsvärde vid årets ingång 501 473 504 226 1 115 919 1 125 862

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -248 074 -265 143 -471 393 -486 292
Ingående bokfört värde 253 399 239 083 644 526 639 570

Årets investeringar 26 238 28 743 40 391 33 951
Årets avyttringar -358 -150 -1 892 -3 555
Årets avskrivningar -15 322 -14 277 -26 891 -25 440
Utgående bokfört värde 263 957 253 399 656 134 644 526
varav
Markreserv 22 366 22 427 22 771 22 832
Verksamhetsfastigheter 116 824 111 245 116 824 111 245
Fastigheter för affärsverksamhet 63 709 60 957 409 328 403 928
Publika fastigheter 51 982 49 236 51 982 49 236
Fastigheter för annan verksamhet 6 495 6 914 6 495 6 914
Övriga fastigheter 906 945 47 059 48 696
Exploateringsfastigheter 1 675 1 675 1 675 1 675

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER
Anskaffningsvärde vid årets ingång 93 783 110 083 140 799 147 981
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -59 820 -79 120 -83 750 -99 965
Ingående bokfört värde 33 963 30 963 57 049 48 016

Årets investeringar 6 580 8 184 39 953 18 536
Årets avyttringar -1 343 -1 700 -216
Årets avskrivningar -5 439 -5 185 -10 152 -9 287
Utgående bokfört värde 33 761 33 963 85 150 57 049
varav
Maskiner 2 212 3 283 7 941 6 655
Inventarier 20 095 20 410 38 859 27 459
Bilar och andra transportmedel 3 839 3 844 6 431 6 284
Leasingbilar 4 231 4 231
Konst 1 838 1 764 1 838 1 807
Övriga maskiner och inventarier 1 546 1 662 25 850 14 844
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Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 10 PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Anskaffningsvärde vid årets ingång 2 011 1 533 9 597 1 540
Ingående bokfört värde 2 011 1 533 9 597 1 540

Årets nettoförändring 10 421 479 19 024 8 057
Utgående bokfört värde 12 431 2 011 28 621 9 597

Av kommunens pågående investeringar avser 10 084 tkr sim och sporthallen i Alfta samt i koncernens pågående
investeringar avser 13 036 tkr återuppgyggnad av hyreshuset Öjollas.

NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier
OKAB (ägarandel 100%) 5 000 5 000
OKAB (aktieägartillskott) 15 000 15 000
Alfta-Edsbyns Fastighets AB (ägarandel 100%) 31 000 31 000
Helsinge Net Ovanåker AB (ägarandel 100%) 50 50
Helsinge Vatten AB (ägarandel 40%) 160 160

BORAB (ägarandel 33%) 200 200
DELSUMMA 51 410 51 410

Förenade Småkommuners Försäkrings AB (ägarandel 4,3%) 2 000 2 000 2 000 2 000
Edsbyn Arena AB (antal aktier 20 st) 10 10 13 13
Kommentus AB (antal aktier 23 st) 2 2 2 2
Norrsken AB (ägarandel 1%) 16 16
Kommuninvest (12 623 andelar) 2 762 1 357 2 762 1 357
Kommuninvest, förlagslån 2 700 2 700 2 700 2 700
Fleruppgiftskommunalförbund 464 464 464 464
Gävleborgs kreditgivarförening (20 andelar) 100 100 100 100
Långfristiga fordringar 2 247 2 035 3 381 3 324
Innestående återbäring hos HBV 726 695
SUMMA 61 695 60 078 12 164 10 671

NOT 12 FORDRINGAR
Kundfordringar 7 465 7 385 11 843 11 108
Diverse kortfristiga fordringar 34 123 11 247 2 328
Statsbidragsfordringar 672 559 672 559
Skattefordringar 3 076 4 939 3 753 6 933
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 21 473 30 101 23 538 39 656

DELSUMMA 32 720 43 107 51 053 60 584

Fordran koncernbolag 3 716 44 551
SUMMA 36 436 87 658

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Förvaltade pensionsmedel 48 918 48 589 48 918 48 589
Finansiella instrument, placeringar koncernen 68 213 47 539 68 213 47 539
Nedskrivning kortfristiga placeringar -338 -2 272 -338 -2 272

SUMMA 116 793 93 856 116 793 93 856

Marknadsvärden
Förvaltade pensionsmedel 53 504 49 382 53 504 49 382
Finansiella instrument, placeringar koncernen 68 376 44 976 68 376 44 976
Marknadsvärde vid årets slut 121 880 94 358 121 880 94 358
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Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 14 KASSA OCH BANK
Koncernkonto 45 193 2 471
Kassa 104 104
Bank och plusgiro 40 065
Depåkonto Telge Kraft AB och Nordpool 3 199 3 199 3 199 3 199
SUMMA 48 496 5 670 43 368 3 199

NOT 15 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital enligt balansräkningen 335 780 333 111 363 776 356 310
Justering -35 -719
Periodens resultat 9 520 2 669 15 595 8 185
SUMMA 345 300 335 780 379 336 363 776

Varav VA kollektivets andel av eget kapital -595 -581
Varav öronmärkning för framtida pensionskostnader
Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat 18 935

NOT 16 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER
Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension 222 222
Visstidspension 2 729 3 055 2 729 3 055
Förmånsbestämd/kompl pension 19 930 15 952 22 186 17 988
Ålderspension 7 405 6 438 7 405 6 438
Pension till efterlevande 1 517 1 660 1 517 1 660
Summa pensioner 31 581 27 327 33 837 29 363
löneskatt 7 661 6 630 7 661 6 630
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 39 242 33 957 41 498 35 993

Antal visstidsförordnanden
Politiker 3 3 3 3
Tjänstemän 0 0 0 0

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning pensioner 33 957 30 872 35 993 33 192
Nya förpliktelser under året 7 366 5 956 7 860 5 793
Varav
Nyintjänad pension 4 921 2 819 5 344 2 819
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 966 1 592 1 037 1 429
Pension till efterlevande 31 1 671 31 1 671
Övrigt -1 681 -126 -1 681 -126
Jämförelsestörande finansiell post (diskonteringsräntan) 3 129 3 129
Årets utbetalningar -2 081 -2 871 -2 355 -2 992
SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 39 242 33 957 41 498 35 993

Aktualiseringsgrad 93% 93% 93% 93%
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Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 17 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsatt för återställande av deponi*
Redovisat värde vid årets början 2 800 8 710 7 152
Nya avsättningar 1 364 2 800 1 544 2 800
Ianspråkstagna avsättningar -264 -349 -1 242
Utgående avsättning 3 900 2 800 9 905 8 710

Avsättning för uppskjuten skatt 3 261 2 636
SUMMA ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 3 900 2 800 13 166 11 346

*Avsättningen avser undersökning, ev åtgärder av deponier samt mark med diverse föroreningar av olja mm. 
För två av deponierna gäller avsättningen utredning, behovet kan i dagsläget inte bedömas.
För koncernen avser avsättningen BORABs beräknade kostnader för att täcka och återsälla deras huvuddeponi.
Helsinge Vatten har en avsättning för asfalteringsåtgärder.

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Lån Kommuninvest AEFAB 298 000 310 029
Lån Kommuninvest BORAB, AICAB och Helsinge Net Ovanåker 49 950
Finansiella leasingavtal (långfristig del) 2 855 2 855
Förutbetalda investeringsbidrag 81 81
Återstående antal år 5 5
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 936 350 886 310 029
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta 3,61% 3,73%
Genomsnittlig räntebindningstid 4,56 år
Lån som förfaller efter 3 år 298 000 310 029

Samtliga AEFABs låneskulder klassificeras som långfristiga då lånen bedöms kunna omsättas hos berörda
kreditinstitut i samband med förfallet. Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning. 
Ränteswapparna värderas inte under löptiden då de endast innehas i säkringssyfte. Intäkter och kostnader 
för ränteswapparna redovisas under räntekostnader.  På balansdagen finns  ränteswappar med nominellt 
värde 280 985 tkr. Marknadsvärdet, ej redovisat i balansräkningen är  negativt och uppgår till -12 758 tkr.

Lån för BORAB är amorteringsfritt, kapitalbindning på 3 år och aktuell ränta är 2,11%.
Lån för AICAB är amorteringsfritt, kapitalbindning på 6 år och aktuell ränta är 2,68%.
Lån för Helsinge Net Ovanåker är amorteringsfritt, kapitalbindning på 6 år och aktuell ränta är 2,69%.
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Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER
Finansiella leasingavtal (kortfristig del) 1 376 1 376
Leverantörsskulder 14 294 26 401 31 191 43 509
Mervärdesskatt 277 257 5 285 1 743
Källskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatt 13 585 13 942 14 484 15 403
Bank och plusgiro (utnyttjat belopp netto) 34 330 8 614 34 330 11 223
Skuld koncernbolag 48 909 47 022
Övriga kortfristiga skulder 2 364 1 015 2 867 1 198
Upplupna löner 3 975 4 668 4 277 4 733
Upplupna semesterlöner 20 225 19 565 22 368 21 741
Upplupna sociala avgifter 9 082 9 050 9 936 9 659
Upplupen pensionskostnad individuell del 13 295 12 844 13 295 12 844
Upplupen löneskatt individuell del 3 225 3 116 3 389 3 116
Ersättningsfond* 29 000
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter 17 255 17 604 36 862 33 385
SUMMA 182 191 164 098 208 660 158 554

* Ersättningsfond avser den försäkringsersättning som det helägda dotterbolaget AEFAB erhållit under 2013.
I dotterbolagets årsredovisning redovisas hela försäkringsersättningen som avsättning till ersättningsfond.
Ersättningsfonden kommer under 2014 att återföras och beräknas att tas i anspråk för avskrivningar på
byggnader. Försäkringsersättningen avser återuppbyggnaden av Öjollas som beräknas vara färdigställt 
under hösten 2014. Försäkringsersättningen har inte påverkat koncernens resultat för 2013.

NOT 20 STÄLLDA SÄKERHETER
Fastighetsinteckningar (AEFAB) 5 189 5 189
Bankgaranti (BORAB) 165 165
SUMMA 5 354 5 354

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER
Ingående ansvarsförbindelse 319 033 319 485 319 033 319 485
Aktualisering 424 -501 424 -501
Ränte- och basbeloppsuppräkning 9 934 15 817 9 934 15 817
Sänkning av diskonteringsräntan 25 015 25 015
Övrig post -1 598 -134 -1 598 -134
Årets utbetalningar -16 213 -15 634 -16 213 -15 634
Utgående ansvarsförbindelse 336 595 319 033 336 595 319 033
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Noter forts. 2013 2012 2013 2012
NOT 22 BORGENSÅTAGANDEN
Borgensåtagande Alfta-Edsbyns Fastighets AB*    298 000    310 029   298 000    310 029
Borgensåtagande pensionsskuld Alfta-Edsbyns Fastighets AB 2 253 2 037 2 253 2 037
Borgensåtagande Alfta Industricenter AB 30 000 30 000
Borgensåtagande Helsinge Net Ovanåker AB 15 000 15 000
Borgensåtagande Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 4 950 4 950
Borgensåtagande Kommunalförbundet Södra Hälsingland 1 500 1 500
Borgensåtagande Egna hem, 22 st lån (2012: 26 st lån) 585 693 585 693
Borgensåtagande Alfta Tennisklubb 2 000 2 000 2 000 2 000
Borgensåtagande Region Gävleborg 916 916 916 916
Borgensåtagande Fastigo 353 328
SUMMA 355 204 315 675 355 557 316 003

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

Ovanåkers kommun har i december 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 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 ianspråkstagande 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 borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
269 401 728 tkr och totala tillgångar till 271 338 146 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 474 064 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 477 057 tkr.

NOT 23 LEASING
Finansiella leasingavtal över 3 år, maskiner och inventarier
Totala minimileasingavgifter 4 231
Nuvärde minimileasingavgifter 3 955
Därav förfall inom 1 år 1 336
Därav förfall inom 1-5 år 2 619

NOT 24 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
Avskrivningar och nedskrivningar 20 761 19 462 37 043 34 727
Avsatt till pensioner 5 285 3 085 5 505 2 801
Övriga avsättningar 1 364 2 800 2 169 1 980
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -264 -349
Redovisat resultat försäljning anläggningstillgångar -1 813 -1 395 -4 161 -3 704
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 211 5 278
SUMMA 25 333 23 952 38 996 41 082
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal 
redovisningslag och i enlighet med rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas 
inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings- 
värde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. 
 
Redovisning av skatteintäkter 
Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år den 
beskattningsbara inkomsten intjänats av de 
skattskyldiga. Den prognos som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) publicerar i december 
räkenskapsåret används vid beräkningen av årets 
skatteintäkt. 
 
Pensioner 
Pensioner som intjänats före 1997 behandlas som en 
ansvarsförbindelse. Utbetalningen av 
pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen. Intjänad pension 
efter 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknad enligt RIPS07. 
Grundbokföringen av pensionsutbetalningarna 
administreras av KPA. 
 
Kortfristiga placeringar 
Kommunen har i kf 2012-09-24 §46 antagit en 
placeringspolicy för kommunens kapitalförvaltning.  
Denna placeringspolicy gäller för en pensionsportfölj 
och för en överlikviditetsportfölj. 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.  
 
Pågående investeringar  
Så länge investeringen inte är tagen i bruk bokförs den 
som pågående investering, vid aktiveringen bokförs 
investeringen som anläggningstillgång. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar påbörjas månaden efter investeringarna 
tagits i bruk och beräknas linjärt, dvs. lika stora belopp 
varje år. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i 
kommunen: 3, 5, 10, 20, 25, 33, 50 år. Kapitalkostnader 
är den samlade benämningen på intern ränta och 
avskrivning.   
 
Nedskrivning 
Nedskrivning av materiella tillgångar sker om det 
verkliga värdet är lägre än det bokförda värdet och 
värdenedgången antas vara bestående.  
 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt 
den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och 
utformad enligt god redovisningssed. Den 
sammanfattade redovisningen omfattar Ovanåkers 
kommun samt de företag där kommunen har en 
ägarandel som överstiger 20 %. Detta innebär att Alfta-
Edsbyns Fastighets AB, Bollnäs-Ovanåkers 
Renhållnings AB, Helsinge Net 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 22% 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
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* inklusive tilläggsbudgeteringar.
** inklusive interna transaktioner

Driftredovisning 2013 (tkr)
Budget* Kostnad** Intäkt** Resultat Förbrukat Avvikelse

DRIFT
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 1 043 1 002 0 1 002 96% 41
Kommunstyrelsen 58 917 71 992 -13 415 58 577 99% 340
VA 0 19 384 -19 371 14 -14
Miljö- och byggnämnden 4 391 6 454 -1 460 4 994 114% -603
Tekniska nämnden 48 293 88 423 -40 002 48 422 100% -129
Barn och skolnämnden 151 940 164 051 -12 245 151 806 100% 134
Gymnasie och utbildningsnämnden 61 457 66 641 -5 511 61 130 99% 327
Socialnämnden 221 269 237 119 -19 332 217 787 98% 3 482
Summa drift nämnder 547 310 655 067 -111 335 543 732 99% 3 578

PROJEKT

Summa projekt (internt-/blandfinansierade) 1 400 16 542 -13 327 3 214 230% -1 814

GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER
Växtkraft (kvarvarande medel) 154 0 0 0 0% 154
Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) 500 0 0 0 0% 500
Underhållsåtgärder 0 0 0 0 0
Kostnadsökningar (kvarvarande medel) 0 0 0 0 0
Pensionskostnader 14 713 20 101 0 20 101 137% -5 388
AGS-KL o Avgiftbefrielseförsäkringen (2005-2006) -1 020 0 -11 357 -11 357 10 337
Kapitalkostnader -32 250 -20 761 -11 142 -31 903 99% -347
Förändring av avsättningar 1 364 1 364
Personalskuldsförändring 275 275
Befarad kundförlust 0 478 0 478 -478
Summa gemensamma kostnader/intäkter -17 903 1 457 -22 499 -21 042 118% 3 139

Avskrivningar 20 448 20 761 0 20 761 102% -313

KOMMUNENS NETTOKOSTNADER 551 255 693 827 -147 162 546 665 99% 4 590

SKATTER & GENERELLA BIDRAG
Skatteintäkter -417 360 0 -421 579 -421 579 101% 4 219
Inkomstutjämning -116 226 0 -117 295 -117 295 101% 1 069
Kommunal fastighetsavgift -18 877 0 -18 666 -18 666 99% -211
Kostnadsutjämning 2 312 0 2 640 2 640 114% -328
Regleringsavgift/bidrag -5 242 0 -5 185 -5 185 99% -57
Strukturbidrag -1 799 0 -1 798 -1 798 100% -01
Kostnadsutjämning LSS 5 322 0 4 950 4 950 93% 372
Slutavräkning 2012,korrigering 0 0 0 0 0% 0
Preliminär slutavräkning 2013 4 783 0 2 503 2 503 0% 2 280
Skatteväxling -5 303 0 352 352 0% -5 655
Summa skatter och generella bidrag -552 390 0 -554 078 -554 078 100% 1 688

Verksamhetens nettokostnad i förhållande till 
skatter och generella statsbidrag 99,8% 98,7%
Mål 99,0% 99,0%
Skillnad mellan mål och budget -4 389 1 872

FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter -6 210 0 -6 329 -6 328 102% 118

Summa finansiella intäkter -6 210 0 -6 329 -6 328 102% 118

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader 400 293 0 293 73% 107
Finansiell kostnad pensionsskuld 900 799 0 799 89% 101
Förändring pensionsskuld (RIPS-ränta 07) 0 3 129 0 3 129 -3 129

Summa finansiella kostnader 1 300 4 221 0 4 221 325% -2 921

KOMMUNENS NETTOINTÄKTER 557 300 4 221 -560 407 556 185 100% -1 115

SUMMA DRIFTREDOVISNING 6 045 698 048 -707 568 9 520 3 475
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Budgetförändringar 2013 

 
I budgetdokumentet (Mål och budget 2013-2015) har 
ramar för respektive post fastställts. Beslut under året 
kan i vissa fall komma att förändra ramarna. Nedan 
beskrivs de förändringar som skett. 
 
Kommunstyrelsen 58392 tkr till 58967 tkr 
 (varav projekt 50 tkr) 
-1108 tkr Fritidsgårdar till tekniska  
204 tkr LEADER Hälsingebygden från Växtkraft 
25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda 
från Växtkraft 
20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik från 
Växtkraft 
30 tkr Insikt-en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning gentemot företag från Växtkraft 
32 tkr Vägen till e-samhället från Växtkraft 
500 tkr Världsarvet hälsingegårdar från Växtkraft 
45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna 
i hälsingland från Växtkraft 
200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft 
72 tkr Edsbyns närradio från Växtkraft 
-80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
till teknsika nämnden 
-100 tkr Sommarjobb gymnasie- och 
högskolestuderande till socialnämnden 
89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
från Växtkraft 
-150 tkr Fastighetsförvaltningen till tekniska nämnden 
410 tkr Världsarvet hälsingegårdar från årets resultat 
350 tkr Utökning av ram från årets resultat 
36 tkr Underhållsåtgärder Ol-Anders från årets resultat 
 
Tekniska nämnden 45459 tkr till 48593 tkr  
(varav projekt 300 tkr) 
1108 tkr Fritidsgårdar från kommunstyrelsen 
80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
från kommunstyrelsen 
26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
från växtkraft 
50 tkr LONA Levande Vatten från växtkraft 
250 tkr Biosfärområde från växtkraft 
450 tkr Underhåll allmänna lekplatser från 
underhållsåtgärder 
150 tkr Fastighetsförvaltningen från kommunstyrelsen 
1020 tkr Inköp av asfalt 
 
Socialnämnden från 221159 tkr till 221269 tkr 
100 tkr Sommarjobb gymnasie- och 
högskolestuderande från kommunstyrelsen 
10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
från växtkraft 
 
Projekt från 1000 tkr till 1050 tkr 
50 tkr Integrationsenhetens odlingsprojekt från årets 
resultat 

Växtkraft (kvarvarande medel) 1707 tkr till 154 tkr 
-204 tkr LEADER Hälsingebygden till 
kommunstyrelsen 
-25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda 
till kommunstyrelsen 
-20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik till 
kommunstyrelsen 
-30 tkr Insikt- en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning gentemot företag till 
kommunstyrelsen 
-32 tkr Vägen till e-samhället till kommunstyrelsen 
-500 tkr Världsarvet hälsingegårdar till 
kommunstyrelsen 
-45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna 
i hälsingland till kommunstyrelsen 
-200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft 
-72 tkr Edsbyns närradio till kommunstyrelsen 
-89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till 
kommunstyrelsen 
-26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
till tekniska nämnden 
-10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande 
till socialnämnden 
-50 tkr LONA Levande Vatten till tekniska nämnden 
-250 tkr Biosfärområde till tekniska nämnden 
 
Underhållsåtgärder 450 tkr till 0 
-450 tkr Underhåll allmänna lekplatser till tekniska 
nämnden 
 
AGS-KL o Avgiftbefrielseförsäkringen (2005-2006) 0 till       
-1020 tkr 
-1020 tkr budgeterad i samband med inköp av asfalt 
 
Årets resultat 6891 tkr till 6045 tkr 
-410 tkr Världsarvet hälsingegårdar till 
kommunstyrelsen 
-350 tkr Utökning av ram till kommunstyrelsen 
-36 tkr Underhållsåtgärder Ol-Anders till 
kommunstyrelsen 
-50 tkr Integrationsenhetens odlingsprojekt till projekt 
 
 
 

Budgetförändringar 2013 
Budgetförändringar 2013



26

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

Investeringsredovisning 2013 (tkr)
Budget 2008-

2013*
Nettoinvestering 

2008-2013
Budget 
2013**

Nettoinvestering 
2013 Avvikelse

AVSLUTADE INVESTERINGAR
Fastigheter
       Offentliga lokaler
Alftaskolan: Kokgryta 190 222 190 222 -32
Alftaskolan: Anpassningsåtgärd elev med särskilda behov 160 134 160 134 26
Celsiusskolan: Träteknik   2 850 3 708 0 244 -244
Celsiusskolan: Kök   13 600 15 478 -1 607 271 -1 878
Lillboskolan: Anpassn. arbetsrum 60 0 60 0 60
Rotebergs skola: Larm  120 106 120 106 14
Rotebergs förskola: Larm  40 43 40 43 -03
Runemo skola Larm  120 102 120 102 18
Gyllengården: Dagverksamhet (ombyggnation kök och matsal) 1 900 2 447 1 893 2 440 -547
Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto 692 692 692 692 0
       Fritidsanläggningar
Ridanläggning: Brandlarm 200 107 200 107 93
Ön: Frekvensstyrning pumpar 150 150 150 150 0
Gårdtjärnsberget:Småbarnsbacke 750 816 750 816 -66
Parkering Svenska Fönster 300 300 121 121 0
Rösaberg golfbana fastigh 150 354 150 354 -204
Rösaberg golfbana mark 1 135 980 1 135 980 155
       Övriga lokaler
Summa fastigheter 22 417 25 639 4 174 6 783 -2 609

Infrastruktur
       Gator-broar
Reinvestering gator   2 950 2 993 2 950 2 993 -43
Trafiklösn. Norra Torget  2 000 2 188 1 853 2 041 -188
       Mark
Flexibel bostadsmarknad 1 000 994 135 129 06
       Övrig infrastruktur
Belysanl. rondell Alfta 125 116 125 116 09
Summa infrastruktur 6 075 6 291 5 063 5 279 -216

IT
       IT-administration
Datorer IT 2013 460 460 460 460 0
       IT i  skolan
1-1 teknikprogram 2013 210 199 210 199 11
1-1 alla sjuor 2013 518 637 518 637 -119
1-1 gymnasieettor 2013  330 338 330 338 -08
Datorvagn bärbara 2013 100 106 100 106 -06
Personaldatorer BOS 2013 258 233 258 233 25
Personaldatorer GUN 2013  18 15 18 15 03
Datorer Arken 2013 150 142 150 142 08
Dator särskilt stöd 2013 30 07 30 07 23
1-1 alla sexor 2013 513 531 513 531 -18
Bildprojektorer BOS 2013 60 04 60 04 56
Trådlösa nätverk 2013 15 10 15 10 05
Skrivare 2013 30 0 30 0 30
Summa IT 2 692 2 682 2 692 2 682 10

Övrigt
Kommunal ledningsplats 50 130 50 130 -80
Kommunal led.plats investeringsbidrag 0 -81 81
Trygghetslarm    200 0 200 0 200
Bildprojektorer Soc m.m 100 86 0 28 -28
Konstinköp 2013 35 40 35 40 -05
Julbelysning Edsbyn 250 265 26 41 -15
Bredband i Långhed 0
Långhed installation   141 124 17 0 17
Långhed inst. inv.bidrag -87 -79 -87 -79 -08
Långhed fiber   470 448 22 0 22
Långhed fiber inv.bidrag -291 -288 -291 -288 -03



27

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

Investeringsredovisning 2013 (tkr)
Budget 2008-

2013*
Nettoinvestering 

2008-2013
Budget 
2013**

Nettoinvestering 
2013 Avvikelse

Långhed kanalisation   4 089 3 829 260 0 260
Långhed kanal. inv.bidrag -2 532 -2 483 -2 532 -2 483 -49
Summa Övrigt 2 425 2 073 -2 300 -2 691 391

SUMMA AVSLUTADE INVESTERINGAR 33 609 36 685 9 629 12 053 -2 424

PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Fastigheter
       Offentliga lokaler
Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, projektering 100 0 100 0 100
Celsiusskolan: Upprustning aulan 1 150 1 184 1 150 1 184 -34
Gyllengården: Entré, belysning, duschrum m.m. 950 811 950 811 139
Gyllengården: Kontorslokaler hemsjukvård, resursen m.m. 775 444 775 444 331
Kommunhuset: Värme och ventilation inkl.kyla, projektering 100 35 100 35 65
Edsbyn bibliotek: Förändrad användning av museielokaler 650 285 650 285 365
4-avdelningsförsk. Edsbyn, projektering 100 207 100 207 -107
Edsbyns museum - omlokalisering, projektering 100 0 100 0 100
Fritidsgård Alfta 695 0 695 0 695
Hissanpassningar 1 800 1 161 1 780 1 141 639
Öjestugan: Byte ventilation 600 542 600 542 58
       Fritidsanläggningar
Ridanläggning: Dränering hästhage  200 137 200 137 63
Alfta sim- o sporthall: Återinvestering 11 800 10 084 10 959 9 244 1 715
Forsparken: Omklädningsrum  inkl.ventilation 6 200 6 504 6 140 6 445 -305
Summa fastigheter 25 220 21 394 24 299 20 474 3 825

Infrastruktur
       Mark
Markförsörjning    600 173 484 57 427
LBC området mark  550 0 550 0 550
Mark Norra torget Edsbyn 100 20 100 20 80
Edsbyn sydöstra industriområde 1 900 1 870 30 0 30
       Övrig infrastruktur
Scen Öjeparken 700 15 700 15 685
Summa infrastruktur 3 850 2 077 1 864 91 1 773

IT
       IT-administration
Datorer IT 2014 0 258 0 258 -258
Hänvisningssystem växeln 300 0 300 0 300
Summa IT 300 258 300 258 42

Övrigt
Diariesystem/ärendehant.    2 040 268 1 842 70 1 772
Julbelysning Alfta 250 173 250 173 77
Sunnangården: Tilläggsutrustning kall mat 400 20 400 20 380
Summa Övrigt 2 690 460 2 492 263 2 229

SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR 32 060 24 190 28 955 21 087 7 868

AVSLUTADE INVESTERINGAR VA
Vatten och avlopp
       Vattenverk
Radiokommunikation 80 75 80 75 05
Avloppspumpstationer 500 490 500 490 10
Edsbyns RV Ventilation 1 500 1 399 898 797 101
VV byggnad Öjung 300 311 275 286 -11
Upprustning bef VA anläg. 500 458 500 458 42
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* inkluderar samtliga ej avslutade investeringar.
** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år.

Investeringsredovisning 2013 (tkr)
Budget 2008-

2013*
Nettoinvestering 

2008-2013
Budget 
2013**

Nettoinvestering 
2013 Avvikelse

       Vattenledningar
Reinvest.V-led.Viksjöfors 800 795 800 795 05
Centrala Edsbyn  300 220 300 220 80
Reinvestering Ryggesbo 150 189 54 93 -39
Reinvest. Kvarnbackarna  460 604 76 220 -144
Reinvestering Lobonäs  350 301 226 176 50
Ombyggnation problemområd  600 635 600 635 -35
Sanering Alfta 560 594 560 594 -34
Strumpinfodring Homna 300 294 300 294 06

SUMMA AVSLUTADE INVESTERINGAR VA 6 400 6 364 5 169 5 132 37

PÅGÅENDE INVESTERINGAR VA
Vatten och avlopp
       Vattenverk
Utökadflödesmätn.nätet 200 0 200 0 200
Svabensverk vv/hydrogeolo 200 158 141 98 43
Reningsverk Långhed 800 0 800 0 800
Strosvedens vv/anslutn Ra 150 101 150 101 49
Alfta Reningsverk 500 452 500 452 48
VV byggnad Svabensverk 900 04 900 04 896

SUMMA PÅGÅENDE INVESTERINGAR VA 2 750 715 2 691 655 2 036

SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 74 819 67 953 46 444 38 927 7 517
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Kommunens målarbete 
 

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

 

Målstyrning med balanserat styrkort  
Målstyrningen sker enligt modellen balanserade 
styrkort där inriktningsmålen är indelade i fem olika 
perspektiv (medborgare/kund, verksamhet & 
utveckling, medarbetare, ekonomi samt miljö).  
 
Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning 
är en medveten samordning och inriktning av 
verksamhetens delar mot gemensamma mål. Det är 
nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin 
verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna 
kärnverksamheters behov och intressen utan även ta 
ansvar för den samlade kommunala verksamhetens 
utveckling.  
 
Ovanåkers vision: 
”Ovanåkers kommun ska vara en trygg och tillgänglig 
kommun för unga och gamla. Med delaktighet skapar 
vi en framtidstro och ett företagarklimat för en hållbar 
och dynamisk kommun.” 
 
Styrkort på alla nivåer 
Kommunfullmäktige respektive nämnderna har antagit 
styrkort för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige 
har fastställt ett koncernövergripande styrkort som är 
vägledande för respektive nämnds styrkort. 
 
Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i 
olika perspektiv och blir utgångspunkter för fram-
gångsfaktorerna och effektmålen.  
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;  
 

-  målet uppfyllt  
-  målet delvis uppfyllt  
-  målet ej uppfyllt  

 
Sammanställd måluppfyllelse 
En sammanställning av antalet effektmål inom varje 
perspektiv och hur måluppfyllelsen fördelats på resp 
perspektiv. Under respektive perspektivs 
sammanställning kan man också utläsa varje 
framgångsfaktors uppfyllelse. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Ekonomi 

 
Medarbetare

Medborgare/ 
Kund 

 
Verksamhet & 

Utveckling 

Miljö 
 

Vision 
& 

Strategisk 
plan 

Kommunens målarbeteKommunens målarbete
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Koncernövergripande styrkort
Uppföljning koncernövergripande styrkort

Uppföljning koncernövergripande styrkort                                    
Sammanställningen nedan visar antalet effektmål inom respektive perspektiv och hur måluppfyllelsen 
fördelats. Under respektive perspektiv går det att utläsa hur  måluppfyllelsen inom respektive 
framgångsfaktor  uppnåtts. Det är bara måluppfyllelsen för de framgångsfaktorer som definierats i det 
koncernövergripande styrkortet som redovisas nedan. Styrmodellen tillåter nämnderna och bolagen att 
definiera egna framgångsfaktorer vilket ger till följd att antalet effektmål inom respektive perspektiv inte 
kan summeras enbart via framgångsfaktorerna i det koncernövergripande styrkortet.  

16 

8 

0 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
8 

1 

0 

En politik som är delaktig och öppen 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

6 2 

2 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

35 

14 

3 

Medborgare/Kund 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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. 

Koncernövergripande styrkort – 2011-2014

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.”

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.  

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för en hållbar 
utveckling för framtida generationer. 

 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. 

 
Ekonomi 

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

 

 Långsiktighet och strategisk framförhållning i 
planeringen. 

 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. 

 
Medarbetare 

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

 God arbetsmiljö 

  Tydliga politiska mål och verksamhetsmål 

 Långsiktig och strategisk personalplanering. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

 

Koncernövergripande styrkort
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Uppföljning koncernövergripande styrkort

Uppföljning koncernövergripande styrkort                                    
Sammanställningen nedan visar antalet effektmål inom respektive perspektiv och hur måluppfyllelsen 
fördelats. Under respektive perspektiv går det att utläsa hur  måluppfyllelsen inom respektive 
framgångsfaktor  uppnåtts. Det är bara måluppfyllelsen för de framgångsfaktorer som definierats i det 
koncernövergripande styrkortet som redovisas nedan. Styrmodellen tillåter nämnderna och bolagen att 
definiera egna framgångsfaktorer vilket ger till följd att antalet effektmål inom respektive perspektiv inte 
kan summeras enbart via framgångsfaktorerna i det koncernövergripande styrkortet.  

16 

8 

0 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt
8 

1 

0 

En politik som är delaktig och öppen 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

6 2 

2 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

35 

14 

3 

Medborgare/Kund 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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. 

Uppföljning koncernövergripande styrkort
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Uppföljning koncernövergripande styrkort

6 

9 

1 

Kommunens totala energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt 6 

4 

0 

Information och kunskap om 
miljökonsekvenser 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

6 

2 

0 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

21 
15 

2 

Miljö 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommunen ska arbeta för en hållbar 
utveckling för framtida generationer. 

Uppföljning koncernövergripande styrkort

Uppföljning koncernövergripande styrkort

10 

5 

0 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i planeringen 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt 8 

2 
1 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

18 

7 

1 

Ekonomi 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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

10 

5 

0 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i planeringen 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt 8 

2 
1 

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

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

18 

7 

1 

Ekonomi 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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

Uppföljning koncernövergripande styrkort
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Uppföljning koncernövergripande styrkort

9 

2 

2 

Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga 
verksamheter av god kvalitet 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt 6 

2 

0 

Kunskaper genom omvärldsbevakning 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

5 

1 

0 

Fokus på verksamheternas mål och syfte 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

20 

5 

2 

Verksamhet och utveckling 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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

Uppföljning koncernövergripande styrkort

9 3 

3 

God arbetsmiljö 

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt 8 

2 

0 
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Uppföljning koncernövergripande styrkort



35

Uppföljning koncernövergripande styrkort
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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 2013 (tkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Kommunfullmäktige 273 0 273 306

Revison 728 0 728 725
Valnämnd 1 0 1 12

Totalt 1 002 0 1 002 1 043

Överskott 41

 

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 2013 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. 
 
 
 

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 2013: 

• Granskning av delårsrapport  
2013-08-31 

• Informationssäkerhet 
• Uppföljning av tidigare granskning om 

kommunens finansförvaltning 
• Kommunens strategier för investeringar i ett 

koncernperspektiv 
 

Löpande granskningsarbete 
Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom studiebesök, träffar med 
förtroendevalda och anställda, protokollsgranskning 
samt uppföljningar/ mindre granskningar föranledda 
av revisorernas iakttagelser. 
 
Redovisning av mål och måluppfyllelse 
Under året genomfördes i enlighet med revisorernas 
mål ett utvecklingsarbete som resulterade i en risk- och 
väsentlighetsanalys för revisionen i Ovanåkers 
kommun. Samtliga planerade granskningar har genom-
förts. 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 
Politiska organ
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Ekonomiskt resultat 
För 2013 års granskningsarbete tilldelades revisorerna 
ett anslag om 725 tkr. De bokförda kostnaderna uppgår 
till 728 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.  
 

Politiska organ 
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Kommunstyrelsen  
 
Ordförande: Yoomi Renström (S) 
Förvaltningschef: Christer Engström 
Antal tillsvidareanställda: 83,25 

Kommunstyrelsens ekonomiska gör ett överskott med 340 tkr för helåret 2013.  Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom 
områdena medborgare/kund, medarbetare och verksamhet/utveckling.  Inom områdena ekonom och miljö så finns 
utvecklingsmöjligheter. Området medarbetare har på årsbasis försämrats beträffande antalet heltidsfriska även om nivån 
fortfarande får betraktas som hög. Övriga brister i måluppfyllese har främst koppling till att förvaltningen inte återbesätter bl.a 
föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som ålades styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling 
till styrelsens ansvarsområde. Inför framtiden har flera intressanta utvecklingsprojekt startats eller beslutat, t ex. införande av 
ärendehanterings- och informationssystem. 
  

 
Driftredovisning 2013 (tkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget
Kommunstyrelsen 5 980 -539 5 441 4 126
Kommunchef 1 719 0 1 719 1 450
Personalavd. 6 166 -590 5 576 6 251
Ekonomiavd. 6 470 -349 6 121 6 400
Räddningstjänst 9 543 -25 9 518 9 544
Service- och 
informationsavd. 4 304 -341 3 963 4 295

Kulturavdelningen 11 361 -869 10 492 10 591
Kostavdelningen 21 326 -10 336 10 990 11 083
Utvecklingsavd. 1 055 0 1 055 1 341
Näringslivskontor 4 068 -365 3 703 3 836

Totalt 71 992 -13 414 58 577 58 917

Överskott 340

 
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. 
 
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga 
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. 
 
Viktiga händelser 
Avveckling av Region Gävleborg har fått alla beslut på 
plats. Processen har nu inletts med att bilda 
organisation och föra över verksamheterna till den nya 
”regionkommunen” vars bas utgörs av Landstinget 
Gävleborg. 
 
En politisk styrgrupp för integrationsfrågor infördes 
under mars månad. Denna ska bl. a ansvara för att 
formulera mål för integrationsverksamheten. 
 
Projekt Aktivitetshuset, ett samverkansprojekt mellan 
socialnämnden och kommunstyrelsen har inletts under 
hösten.  Projektets huvudsyfte är att underlätta 
etableringen av våra nyanlända. 
 
I slutet av året har kommunen fattat beslut om att åter 
ta emot ensamkommande flyktingbarn. Mottagningen 
inleds den 1 juni 2014. 
 
Näringslivsråd med tolv representanter för det lokala 
näringslivet har bildats. En Handlingsplan för 
näringslivsarbetet på kort sikt har upprättats i avvaktan 
på ett nytt näringslivspolitiskt program.  
 
Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har 
förberetts under våren och öppnade den 17 juni.  Den 
officiella invigningen genomförs däremot den  
25 maj. 
 
Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson 
invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och 
återfinns i ”Agnes Anderssonrummet” i Alfta 
Hembygdshus. 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

CEMR deklarationens första handlingsprogram är 
avslutat. Det avsåg ett pilotprojekt kring 
jämställdhetsintegrering inom service och 
informationsavdelningen och dåvarande miljö och 
byggkontoret. Nästa handlingsprogram omfattar att 
jämställdhetsintegrera översiktsplanearbetet.  
 
Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en 
treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med 
grundskolan och bättre användning av befintliga 
resurser. Musikskolan ingick även i år som part i 
Ovanåkers Skapande Skola projekt och man arbetar 
vidare med konst som försöksverksamhet. Bland 
många konsertframträdanden märks särskilt att 8 av de 
16 unga spelmän som spelade på prinsessan 
Madeleines bröllop kommer från Ovanåkers 
Musikskola. Man spelade även för Kungen och 
Drottningen vid deras besök i länet samt på den stora 
invigningen av Världsarv Hälsingegårdar. 
 
Starten av arbetet mot en gemensam HR-organisation 
för Hälsinglands kommuner har förskjutitis något och 
inletts den 1 januari 2014. Motivet låg bl. a i svårigheten 
att rekrytera lämplig projektledare.  
 
Fritidsgårdsverksamheten övergick från 
Kommunstyrelsen till Tekniska nämndens 
ansvarsområde från och med den 1 mars i år. Därmed 
är all fritidsverksamhets samlad under samma ansvar 
 
Ansvaret för fastighetsfrågor och färdtjänstområdet har 
övergått från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden 
från och med 1 oktober. 
 
Ett större fokus på webbplatsens funktioner/tjänster har 
gjorts under året och servicen har även kunnat utökas 
till att omfatta flera bolag. Det betyder att förutom 
kommunens externa webb och intranät så sköts driften 
även för Helsinge Vatten AB, Aefab, Helsinge Net 
Ovanåker AB och Hälsingerådets webbplatser 
avseende teknik.   
 
Ett samarbete kring markandsföring av kommunal 
yrken statades i september med hjälp av en 
traineeanställning. I samarbetet medverkar länets alla 
kommuner. Ett samarbete sker även kring 
ledarskapsutbildningen ”Framtida ledare” där två 
personer denna gång deltar från Ovanåkers kommun. 
 
I och med att de centrala löneavtalen med de fackliga 
organisationerna allt mer går mot s k icke nivå 
bestämda avtal blir den lokala lönebildningen allt mer 
viktig. För att möta detta har kommunen under hösten 
utbildat politiker och alla anställda.   
 
Under året har en såväl en medarbetar- som 
chefsundersökning genomförts. Dessa genomförs vart 
annat år och detta är den fjärde respektive andra 
gången i ordningen. 
 

En förändring har gjorts av budgetprocessen 
innebärande att en beredning även genomförs under 
våren vilket tagit ställning till äskanden och 
preliminära kostnadsökningar.  
 
Årets resultat  
Årets resultat uppgår till + 340 tkr. 
 
Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 
underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. De 
anpassningsåtgärder som redovisats i särskild ordning 
till Kommunstyrelsen utgörs till största delen av 
åtgärder som tillhör kategorin tillfälliga och ger endast 
effekt för 2013. Ks har därutöver fått ett tilläggsanslag 
från kommunfullmäktige på 350 tkr. 
 
Den största enskilda faktorn för överskottet utgörs av 
att vår företagshälsovård inte fakturerade för fjärde 
kvartalet. Motivet var att kommunens förbrukning 
understeg den avtalade. 
 
Måluppfyllelse 
Medborgare/kund 
Måluppfyllelse: Grön 
Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och 
ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla 
dialogen med invånarna via olika möten har för 
närvarande främst fokus på barn och ungdomar. 
Tillgänglighetsplanen antogs i slutet av året. 
 
Verksamhet och utveckling 
Måluppfyllelse: Grön 
Projektstart för arbetet mot en gemensam 
personalfunktion inom Hälsingland inleddes vid 
årsskiftet 13/14. Andra intressanta samverkansområden 
utgörs av gemensamt traineeprogram, marknadsföring 
av kommunala yrken, utbildning av framtida ledare 
mm.  
 
Medarbetare 
Måluppfyllelse: Grön 
Förvaltningens sjukfrånvaro är låg om vi bortser från 
två långtidsjukskrivningar. Andelen heltidsfriska 
bedöms därför vara hög, ca 35 %, även om den minskat. 
Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte 
utarbetad.  
 
Ekonomi 
Måluppfyllelse: Gul 
Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av 
frånvaro i form av föräldraledighet och tillfälliga 
besparingsåtgärder i avsikt att balansera nämndens 
ekonomi.  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. 
Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka 

Kommunstyrelsen 
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kunskapen om alternativa energiformer i den 
verksamhet som den avsvarar för. 

Nyckeltal
Biblioteksverksamhet 

• Utlån 2010: 70 969 
• Utlån 2011: 83 102 
• Utlån 2012: 84 444 
• Utlån 2013: 88 796 

 
• Besök 2010: 82 642 
• Besök 2011: 85 347 
• Besök 2012: 81 362 
• Besök 2013: 78 636 

 
Arbetsmarknadsåtgärder -10   -11 -12 -13 
OSA/lönebidrag/  12    5     5   3 
trygghetsanställningar  
Feriearbeten,  701   45   40 52 
Utlandspraktik    6    6     6   6 
Arbetsträning för långtids-  10  10   10 10 
arbetslösa 
Coachning   70  50   203 103 

FAS 3 inom Jobb och utvecklings-   122  11   10   8 
garantin 
Anm. 
1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 
2 Ny åtgärd. 
3 Överenskommelse med Af saknas. 
Långtidssjukfrånvaro under året (-13). 
 

Framtid 
En utredning har påbörjats beträffande våra två 
centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och 
det redan nu råder brist på utrymme. Möjligheten till 
gemensant arkiv för kommun, bibliotek och museum, 
s.k. ABM-samarbete, undersöks. Även samarbete med 
länet kring e-Arkiv utreds. 
 
Fortsatt arbete med införande av kylda matlådor sker 
under 2014. Det kommer att innebära ombyggnation 
och omställning i produktion från varmmat- till 
kombinerad varm- och kyldmats produktion.  
 
Under 2014 kommer arbetet med att ta fram en 
turismstrategi för kommunen att inledas. Det är 
kommunens näringslivskontor som kommer att 
ansvara för detta. 
 
Fler tjänster och administration kommer i framtiden att 
digitaliseras via projektet kring nytt ärende- och 
informationssystem.  Under 2014 kommer ett system att 
upphandlas.  
Tillsammans med andra kommuner i länet undersöks 
möjligheterna till ett gemensamt projekt kring e-Arkiv 
(beslut fattades om deltagande i projektet i februari).  
Fokus kommer att läggas på intranätet för att 
tillsammans med ärende- och informationssystemet ge 
medarbetarna bättre verktyg till information och 
tjänster som underlättar det dagliga arbetet.  
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Styrkort Kommunstyrelsen 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

 Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 
2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och 
informationsperspektiv. 

 Revidera tillgänglighetsplanen 2013 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 genomföra möten med föreningarna 
för att diskutera eventuella gemensamma behov och 
samordningsmöjligheter .  

En politik som är delaktig 
och öppen. 

 Kommunen skall genomföra någon form av 
medborgardialog 2 ggr/år samt ungdomsdialog 1 ggr/ 
år. 

 Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus 
på demokrati och människors delaktighet. 

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

 Kommunen skall medverka vid och ansvara för 
regelbundna frukostmöten med företagarna  

 Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över 
utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett 
näringslivsråd. 

 Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet 
utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang 
där företagen är involverade. 

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

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 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. 

 Förbrukning av papper skall minska under 2013. 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 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. 
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Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Ekonomi 

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

 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

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

 Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört 
med 2011. 

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

 Information på hemsidan om den kommunala 
ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om 
verksamheterna. 
 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Under 2013 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. 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 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.  

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

 Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång 
om året. 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  Andelen ”heltidsfriska” skall öka jämfört med 2012. 

 Årlig redovisning och analys av sjuk- och 
arbetsmiljöstatistik. 

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

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

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 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 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt 
utvärderas för att möta förändrade bemannings- och 
kompetensbehov. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

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

     
Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare  
                  Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Besökare på kommunens hemsida 

skall öka och under 2013 skall en 
utvärdering föras ur ett användar- 
och informationsperspektiv. 
 

Attraktionskraften beror till stor del på det innehåll respektive förvaltning 
svarar för. Med dagens ambitionsnivå bl. a via centralt stöd så är 
bedömningen att besökarantalet ska öka. Besöksstatistikens ökningen från 
2012 till 2013 uppgår till mellan 40 – 50 %.  ”Förbättra ovanåker.se” enkät 
planeras till oktober-november. Testpersoner som ska lösa ett problem på 
webben planeras även det 

 Revidera tillgänglighetsplanen 2013 
samt inleda kontakter med 
affärsidkarna för att informera om 
och ge stöd i det gemensamma 
arbetet att göra kommunen så 
tillgänglig som möjligt.  
 

Tillgänglighetsplanen antogs av kommunfullmäktige i november. 
Ambitionsnivå därutöver är att ta fram en kommunal tillgänglighetsguide, 
dvs. för hela kommunen. 
 

 Kommunen skall genomföra möten 
med föreningarna för att diskutera 
eventuella gemensamma behov och 
samordningsmöjligheter .  
 

Sker inom olika områden men inte som generell ansats. Ett exempel är de 
samtal som förts med bygdegårdsföreningar och andra kring de behov som 
uppkommer i sommar med anledning av världsarvet. Något specifikt möte 
kring området har dock inte genomförts under 2013. 

 Kommunen skall genomföra någon 
form av medborgardialog 2 ggr/år 
samt ungdomsdialog 1 ggr/ år. 
 

Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för 
närvarande fokus på barn och unga. En ungdomsdialog genomfördes under 
maj månad. Omfattningen har varit i mindre skala än 2012 men målet har 
uppnåtts. 

 Kommunens folkhälsoarbete ska 
under 2013 ha fokus på demokrati 
och människors delaktighet  
 

Bl. a har ”Ungdomsforum” genomförts för fjärde året. Här ha barn och 
ungdomar möjligt att påverka sin livsmiljö-  

 Kommunen skall medverka vid och 
ansvara för regelbundna 
frukostmöten med företagarna  
 

Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet där kommunledning och 
näringslivsansvariga deltar.  

 Kommunen skall i samarbete med 
näringslivet se över utvecklade 
samarbetsformer eventuellt i form av 
ett näringslivsråd.’ 
 
Kulturavdelningen bör genom dialog 
med näringslivet utveckla kulturen 
och öka antalet kulturevenemang 
där företagen är involverade. 

Ett näringslivsråd har bildats. Fyra möten har hållits under året. 
 
 
 
 
Kulturchefen deltar regelbundet vid Edsbyns köpmannaförenings 
frukostmöten i syfte att utveckla dialogen. Gratis annonstillfälle i ICA:s 
reklamblad. Tredje reklamfilmen för kulturaktiviteterframtagen i samarbete 
med det lokala näringslivet. Alla Barns Dag genomfördes i samarbete med 
näringsliv och lokalt näringsliv. 
 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Miljö 
 Effektmål Analys 
 Kommunen ska aktivt arbeta för att 

använda miljökrav vid upphandling. 
 

Arbetet sker gemensamt med samtliga Hälsingekommuner, delar av 
Gästrikland och Inköp Gävleborg. Möjlighet ges för lokala entreprenörer att 
delta vid livsmedelsupphandlingar. 

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

Tveksamhet råder kring hur området ska utvecklas med hänsyn till de 
ansvarsområden som ligger inom styrelsen. Kunskap om 
energiförbrukningen fås genom det projekt som tekniska förvaltningen driver 
och som ger fortlöpande bild av aktuellt energiförbrukningsläge. 

 Förbrukning av papper skall minska 
under 2013. 
 

Den omfattande ärendemängden gör det inte möjligt med dagens lösningar 
att minska mängden. Ett framtida ärendehanteringssystem kommer att 
inverka positivt. Detta först under 2014/2015. Papperslösa sammanträden har 
inte uppnåtts ännu. Ambitionsnivå är att vara återhållsam med utskrifter. 
Politiska önskemål om förändrade utskick till Kommunfullmäktige  har ökat 
utskriftsvolymerna i stället för minskat dessa. 

 Tydlig information på hemsidan om 
återvinning och miljökonsekvenser. 
 

Viss information finns. Styrelsen/förvaltningen ansvarar för sidans 
utformning och främst tekniska förvaltningen för innehållet i informationen. 

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

Se ovan kring mål avseende energiförbrukning. 

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

Sker i det gemensamma arbetet med Inköp Gävleborg. Se vidare miljökrav 
vid upphandling ovan. 

Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Tydligare kontrollsystem och 

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

Förbättringsområdet har fått stått tillbaka  p g a frånvaro i form av 
föräldraledighet och tillfälliga besparingsåtgärder i avsikt att balansera 
nämndens ekonomi. Här har vi dock en rätt god bild av förhållandet då vi 
håller varandra informerade i olika ledningssammanhang. Gränsar mellan 
gul och röd. 

 Förbättrad köptrohet till kommunens 
ramavtal jämfört med 2011. 
 

Uppföljning har uppvisat att vi i betydande omfattning använder oss av 
avtalade leverantörer. Enskilda produkter som inte finns inom ramavtalet 
med leverantören kan även det ingå. 

 Information på hemsidan om den 
kommunala ekonomin samt en 
tydlig ekonomisk redovisning om 
verksamheterna. 
 

Förbättringsområdet har fått stått tillbaka p g a frånvaro i form av 
föräldraledighet och tillfälliga besparingsåtgärder i avsikt att balansera 
nämndens ekonomi.  Noteras bör att måluppfyllelsen inte avser det 
ekonomiska utfallet. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen
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Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Under 2013 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. 
 

Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. 
Startidpunkten för projektet har dock förskjutits till inledningen av 2014. 
Andra intressanta samverkanområden utgörs av gemensam trainee, 
marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare, mm. 

 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.  
 

Följs huvudsakligen vi olika nätverk och information från bl. a SKL. Exempel 
på områden som följs speciellt är arbetsmarknads- och integrationsprojekt. 
Samverkan med Bollnäs kommun sker via webbaserad omvärldsbevakning. 

 Verksamheternas syfte och mål och 
revideras en gång om året. 
 

Sker via budget och verksamhetsplan och i sin vidare förlängning de 
handlingsplaner som upprättas inom avdelningarna på förvaltningen. 

Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Andelen ”heltidsfriska” skall öka 

jämfört med 2012. 
 

Med anledning av två långtidssjukskrivningar har den totala sjukfrånvaron 
ökat. Den åtgärd som vidtas är den resursöverföring till personalklubben som 
görs i avsikt att genomföra friskvårdsaktiviteter. Arbetsmiljöplan upprättas 
för förvaltningen avseende den arbetsrelaterade miljön. Andelen har minskat 
från 33 till 31 eller från 47,14 % till 35,23 %. 

 Årlig redovisning och analys av sjuk- 
och arbetsmiljöstatistik. 
 

Sker löpande vid samverkansgrupper och avdelningschefsmöten. 

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

Uppnåtts med reservation för kommunals medlemmar som endast har 
utvecklingssamtal. 

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

Modellen ännu inte utarbetad. Bra exempel från andra kommuner söks men 
har ännu inte hittats. 

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

Generellt tas det upp löpande vid arbetsplatsträffar. Samtliga avdelningar 
redovisar grönt. 

 Varje verksamhets personalgrupp 
ska vara delaktig vid framtagandet 
av handlingsplan  
 

Delaktighet uppnås med viss reservation för kostavdelningen där 
kommunstyrelsens mål inte direkt påverkar avdelningens verksamhet utan 
mer berör avdelningschefens ansvar. Sex avdelningar av sju uppvisar 
delaktighet. 

 Varje verksamhet ska ha en plan som 
kontinuerligt utvärderas för att möta 
förändrade bemannings- och 
kompetensbehov. 

Planer finns i stor utsträckning, merparten odokumenterade, men ekonomin 
avgör om dessa kan genomföras.  

 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden 
 
Ordförande: Patrik Eriksson (MP) 
Avdelningschef: Åsa Törngren  
Antal anställda: 9 st.
 

Effektmålen kommer i huvudsak att uppnås. Ekonomiska utfallet: Ett överskott på ca 90 tkr på bygglovsintäkter och 240 tkr på 
lönekonto pga av ej tillsatt tjänst. Underskottet på bostadsanpassningsbidrag beräknas till 700 tkr. Kostnaden är ca 350 tkr mer 
än bokslut för bostadsanpassningsbidrag för 2011 och 2012 som varpå 1 077 tkr resp. 1089 tkr. Sammantaget ett underskott på 
603 tkr. 
 

Driftredovisning 2013 (tkr) 
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Miljö- och 
byggnämnd

189 0 189 235

Miljö- och 
byggkontoret

4 360 -04 4 356 4 358

Bygg 75 -556 -481 -447

Bostadsan-
passning

1 430 0 1 430 700

Alkoholhandl. 153 0 153 150

Miljö och hälsa 248 -901 -653 -605

Totalt 6 454 -1 460 4 994 4 391

Underskott -603

   

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 byggnämnden ansvarar för kommunens 
arbete med bostadsanpassningsbidrag.  
 
Viktiga händelser 
Miljö- och byggavdelningen arbetar sen första 
december 2012 i en ny organisation. Kontoret är nu en 
avdelning av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Nämndens arbete och budget har inte påverkats av 
omorganisationen. 
 
Resultatet av SKLs undersökning” Insikt” var mycket 
positivt. Vår handläggning av miljö- bygg och 
alkoholtillstånd toppade sverigelistan för ”Nöjd kund 
index” !! 

Avdelningen är sen 16 september för första gången på 
flera år fullt bemannad. 
 
Årets resultat 
För verksamheterna inom miljö, livsmedel och bygg ett 
överskott på 130 tkr, och för bostadasanpassning ett 
underskott på 700 tkr. Totalt ett underskott på 603 tkr. 
 
Måluppfyllelse 
Endast mål som inte uppnåtts kommenteras nedan. 
 
Effektmål 
Etablera ett ”En dörr in Forum” för sökanden vid 
nyetablering, där behovet av bygg, miljö, mark och 
näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och smidigt. 
Kommentar 
”En dörr in Forum ”har inte etablerats. Arbetet har 
påbörjats i samarbete med näringslivskontoret. 
Kontoret deltar i utbildningen ”Starta eget” 2 ggr/år. 
 
Effektmål 
Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- 
och nybyggande  
Kommentar 
Målet är delvis uppfyllt pga tjänstledighet under våren 
och hög arbetsbelastning under hösten. Planen 
beräknas vara klar våren 2014. 
 
Effektmål 
Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBS-
regionen 
Kommentar 
På grund av personalomsättningar/förändringar inom 
kontoren har samarbetet inom OBS -regionen minskat. 
Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. 
 
Framtid 
Ökat behov av tillsyn inom strandskyddsområdet. 
 
Ökad energieffektivisering vid till- och nybyggnad tack 
vare en utarbetad handlingsplan 2013. 
 
Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den 
handlingsplan som kommer att fastställas under 2013. 
 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden
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Miljö- och byggnämnden

Fortsatt arbete med avfallsfrågor inom avdelningens 
olika ämnesområden. En nykommunal avfallsplan 
kommer att fastställas under 2014. 
Taxan för ärenden inom miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen kommer att ses över under 
2014.  
 
Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med 
biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan. 
 
Uppdateringen av äredehanteringssystemet miljö – och 
byggreda till ”VISION” kommer att genomföras först 
under 2015. 
 
Arbetet med bostadsanpassning har de senaste åren 
ökat i omfattning vad gäller arbetstid antal ärenden och 
kostnadsmässigt. Tidsåtgången för hantering av 
bostadsanpassningsbidrag bedöms i dag överstiga den 
inom ramen planerade 30% tjänsten. 
 
För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det 
mycket viktigt att avdelningen fortsatt har full 
bemanning.  

Miljö- och byggnämnden 
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Styrkort Miljö- och byggnämnden 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

Hållbart Ovanåker i 
framtiden 
 

 
 
 

Plan för åtgärder av bristfälliga avlopp. 
 
Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- 
och nybyggande. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter 
Insikt. 
 
Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang 
under Folkhälsoväckan. 
 
 
Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska 
inte överstiga 4 veckor. 
 
 
 

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

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

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och 
byggkontorets miljöplaner. 
 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

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

 
 

Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i 
kommunens hållbarhetsarbete 

 
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. 

 
 
 
 

Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska 
inledas tidigt och vara processinriktat för att  
skapa förståelse. 
 
En sammanfattning av nämndens verksamhet och 
fokus ska publiceras minst en gång per år. 

 
 

 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden
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Styrkort Miljö- och byggnämnden 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

Hållbart Ovanåker i 
framtiden 
 

 
 
 

Plan för åtgärder av bristfälliga avlopp. 
 
Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- 
och nybyggande. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter 
Insikt. 
 
Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang 
under Folkhälsoväckan. 
 
 
Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska 
inte överstiga 4 veckor. 
 
 
 

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

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

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och 
byggkontorets miljöplaner. 
 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

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

 
 

Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i 
kommunens hållbarhetsarbete 

 
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. 

 
 
 
 

Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska 
inledas tidigt och vara processinriktat för att  
skapa förståelse. 
 
En sammanfattning av nämndens verksamhet och 
fokus ska publiceras minst en gång per år. 

 
 

 

Miljö- och byggnämnden 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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 
syfte och mål. 
 

 Miljö- och byggnämnden genomför minst ett 
studiebesök under 2013. 
 
 
 

 Kompetenshöjning inom avfallsområdet med 
utgångspunkt från Naturvårdsverkets 
avfallsförordning 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med 
såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. 
 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. 
 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser 
för minskad sårbarhet. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

Miljö- och byggnämnden 

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

     
Medborgare/Kund  Miljö Ekonomi  Verksamhet & Medarbetare  

Utveckling
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Plan för åtgärder av bristfälliga 

avlopp. 
 

Målet är uppfyllt 

 Handlingsplan för ökad 
energieffektivisering vid till- och 
nybyggande  
 

Målet är delvis uppfyllt 

Deltaga i en undersökning som SKL 
utför som heter Insikt. 
 

Målet är uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden deltar med 
ett arrangemang under 
Folkhälsoväckan 
 

Målet är uppfyllt 

Handläggningstiden för enkla 
bygglovsärenden ska inte överstiga 4 
veckor. 
 

Målet bedöms komma att uppnås. 

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

” En dörr in Forum ”har inte etablerats. Arbetet har påbörjats. 
 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
  

Uppdatera miljö- och byggnämndens 
och miljö- och byggkontorets 
miljöplaner. 
 

 
Målet är uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden är en 
pådrivande kraft i kommunens 
hållbarhetsarbete. 
 
 

Målet är uppfyllt. Förvaltningen deltar i arbetet med biosfär, 
Förstudie fiskevårdsplan och leder arbetet med detaljerad landskapsanalys 
för Sässmanområdet 
 

Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Ökad resurshushållning genom 

samverkan inom OBS-regionen  
 

På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren  har 
samarbetet inom OBS -regionen minskat. Dock märks ett ökat samarbete på 
länsnivå. 
 

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

Målet är uppfyllt 

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

Målet är uppfyllt 

 
Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Miljö- och byggnämnden genomför 

minst ett studiebesök under 2013 
 

Målet är uppfyllt 

 Kompetenshöjning inom 
avfallsområdet med utgångspunkt 
från Naturvårdsverkets 
avfallsförordning. 
 

Målet är uppfyllt 

 
 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Personalen ska känna delaktighet 

och tydlighet med såväl arbetsmiljön 
som arbetsledningen. 
 

Målet kommer att uppnås 

 En fortsatt rättsäker 
förvaltningsorganisation. 
 

Målet är uppfyllt 

 Redovisa hur vi kan samverka om 
specialkompetenser för minskad 
sårbarhet. 
 

Målet är upfyllt, med full bemanning kan vi ha minst två handläggare inom 
varje verksamhetsområde.  

 
 
 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden



Tekniska nämnden 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M) 
Förvaltningschef: Patrik Uhras 
Antal anställda: 43
 

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. Sedan 1 oktober har Tekniska nämnden ansvaret även för kommunens fastigheter. 
Verksamhetens driftskostnader redovisar ett underskott med 129 tkr, där fastighetsdelen genererar ett underskott med 279 tkr och 
övriga verksamheter ett överskott med 150 tkr. 
För investeringarna redovisas ett överskott med 3 147 tkr. 26 av 49 investeringsprojekt är avslutade under 2013.  
Tekniska nämndens styrkort har gröna ”trafikljus” för alla fem perspektiven.

 
Driftredovisning 2013 (tkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget
Nämnd + Kontor 5 602 -1 294 4 308 3 808

Mark, exploatering 
och planering

5 669 -1 321 4 347 4 484

Gata, park, osa 20 996 -2 048 18 948 18 849
Fritid 16 195 -1 462 14 733 14 742
Kulturfastigheter 280 0 280 284
IT 5 379 -494 4 885 5 226
Färdtjänst/ 
Riksfärdtjänst

502 -11 491 750

Fastighet 33 801 -33 372 429 150
Totalt 88 424 -40 002 48 422 48 293
Underskott -129

 
Verksamhetsbeskrivning 
Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll av 
kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 71 km 
gator, 22 km gång- och cykelvägar, 10 större broar, 
gräsklippning av 153 000 m2, slaghackning av 410 000 
m2, parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna 
lekplatser, 3 167 belysningsstolpar, 100 ha skog och ca 
250 fastigheter.  

Tekniska nämnden ansvarar också för kommunens 
verksamhetsfastigheter och kulturfastigheter, 
trafikhandläggning, fysisk planering, strategisk 
planering, mätnings- och kartverksamheten, mark & 
exploatering, 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 skidanläggningen samt vid de mindre isbanorna 
och utomhusbadplatserna.  

 
Viktiga händelser 
Från och med mars månad har Tekniska nämnden 
ansvar för fritidsgårdsverksamheten och från oktober 
månad ansvar för kommunens verksamhetsfastigheter.  
 
Förstudie (LONA-projekt) har startat för att följa upp 
tidigare åtgärder i och omkring kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Kommunen medfinansierar 20 % i byggandet av nya 
trafiklösningen på Norra torget som invigdes i oktober. 
 
Kommunens arbete med att bli Biosfärområde 
”Hälsingebygden i Voxnadalen” har nått 
kandidatstatus. 
 
Den tidiga dialogfasen i kommunens Översiktsplane-
arbete har genomförts med en bred medborgardialog. 
 
Renovering av Alfta sporthall blev klar i september 
medan simhallsöppnandet är framflyttat till september 
2014.  
 
En mer aktiv samordning har organiserats med både 
Trafikverket och X-trafik. Det är viktigt i 
samhällsbyggandet att konstruktiv samordning finns 
mellan viktiga aktörer i samhället. Bland annat har 
arbetet lett fram till en ny linjedragning av linje 100. 
Från den 15 december trafikeras kommunens största 
arbetsplatsområde, Edsbyn sydöstra industriområde av 
linje 100. 
 
Installation av Office 2010 i kommunens verksamheter 
har slutförts under 2013. 
 
Långgatan i Edsbyn har fått en ansiktslyftning efter 
samarbete med Trafikverket. 
 

Tekniska nämnden 
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Årets resultat 
Driftbudget 
Tekniska nämnden uppvisar ett underskott med 
129 tkr. 
De mest betydande avvikelserna var:  
Mark, exploatering   + 324 tkr försäljn ”Kvarnen”mm 
IT   + 341 tkr lägre kostnader 
Färdtjänst   + 259 tkr lägre kostnader 
Avfall   - 135 tkr åtgärder Rö-deponin 
Gårdtjärnsberget   - 113 tkr varm start på vintern 
Nämnd/kontor   - 500 tkr lönekostnader 
Fastighet   - 279 tkr obudgeterade kostnader 
 
Vinterväghållningen har klarat budgeten för första 
gången på några år. Totalt 10 (mot normalt 14) 
snöröjningsrundor och 14 (mot normalt 8) 
sandningsrundor. 
 
Investeringsbudget 
Tekniska nämnden hade totalt 49 pågående 
investeringsprojekt under 2013 och en total budget på 
33 635 tkr och upparbetat under året 30 488 tkr, vilket 
ger ett överskott med 3 147 tkr.  
26 projekt avslutades under året med ett underskott på 
2 722 tkr. 
De två största investeringsprojekten pågår, Alfta sim- 
och sporthall samt Alfta ishall. Båda projekten avslutas 
i sin helhet under 2014 och prognosen är att de två 
projekten kommer att kosta totalt 904 tkr mer än 
budget. Den största orsaken till avvikelsen är 
asbestsanering i båda fallen. 
 
Driftprojekt 
Budget för driftprojekten 2013 var 300 tkr. Resultatet för 
de 10 pågående driftprojekten är ett överskott med 66 
tkr.  

Måluppfyllelse 
Trafikljusen i de fem perspektiven i tekniska nämndens 
styrkort är gröna.  
 
Trafik 
I ett projekt för kollektivt resande har sex nya 
hållplatser iordningsställts, tre pendlarparkeringar 
byggts och busslinjerna dragits om för anpassning till 
industriområden. 
Antalet lindrigt skadade har ökat men ingen har 
omkommit. Tre olyckor beror på att förarna ignorerat 
väjningsplikt, enbart detta har medfört 7 lindrigt 
skadade. Fem av dessa skadades där kommunen är 
väghållare. I övrigt har ingen skadats på trottoar eller 
gc-väg. Andelen skadade i singelolyckor har minskat 
till 24 % 
 
 

Trafikstatistik för Ovanåkers kommun – hela vägnätet: 
År Lindrigt 

skadade 
Svårt 
Skadade 

Döda 

2011 17 3 0 
2012 10 4 2 
2013 16 6 0 

 
Gator 
Större förstärkningsinsatser har utförts på drygt 650 m 
gata främst i Alfta (Pell-Persvägen, Trädgårdsgatan och 
Ungmansvägen). 
 En extra beläggningsinsats med mjog har utförts på 
främst gång- och cykelvägar (4 km). 
 
Beläggningsunderhåll: 
År Beläggningsunderhåll (%) 

(asfalterad yta/total gatuyta) 
2011 4,9 
2012 5,7 
2013 4,8 (extra underhåll med mjog 2013) 
 
Fritid 
Bidragsgivning och sammankomster: 

År Aktivitetstim-
mar 

Föreningar som söker 
aktivitetsbidrag 

2011 9 128 45 
2012 9 637 45 
2013 9 610 45 
 

Framtid 
Det är viktigt för kommunen med ett fortsatt gott 
samarbete med föreningar omkring badplatser, isbanor 
samt kommunens stora idrottsanläggningar. Det 
säkerställer ett brett utbud av fritids- och 
idrottsaktiviteter i kommunen. 
 
Kommunen behöver långsiktigt mer industrimark runt 
Edsbyn. När det gäller Alfta kan behovet och 
efterfrågan i dagsläget mötas. Det här kommer att 
beaktas i det pågående ÖP-arbetet. 
 
Tekniska nämnden som viktig aktör i 
samhällsbyggandet kommer i framtida planering att 
mer fokusera/planera för bättre förutsättningar för 
cykel och kollektivtrafik. 
 
Trafikfrågor runt våra skolor har aktualiserats. 
Förvaltningen kommer att samarbeta med skolan kring 
resvaneundersökningar och ta fram förslag till åtgärder 
för att öka förutsättningar för att kunna cykla och gå till 
skolan istället för att åka bil.  
 
Planeringsavdelningens stora arbete med kommunens 
nya Översiktsplan kommer att pågå till 2015. 
 
En ny version av kommunens epost-system kommer att 
tas i drift under 2014.

Tekniska nämnden 
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VA-verksamheten

VA-verksamheten 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M) 
Förvaltningschef: Patrik Uhras 
 

VA-verksamheten hos Ovanåkers kommun bedrivs av Helsinge Vatten AB, ett driftbolag som kommunen äger tillsammans med 
Bollnäs kommun. Under 2013 har Storsvedens vattenverk avvecklats. Detta medför en årlig driftsbesparing på ca 28 tkr. Årets 
resultat visar ett underskott på 14 tkr.  
 

Driftredovisning 2013 (tkr) 

Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Dricksvatten -7 517 6 234 -1 283 -1 692

Spillvattenrening -11 487 12 682 1 195 1 570

Dagvatten -366 468 102 122

Totalt -19 370 19 384 14 0

Underskott -14

 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet drivs av 
Helsinge Vatten AB (HVAB). Bolaget samägs av 
Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun. HVAB har 
sedan våren 2009 arbetsgivaransvar för all VA-personal 
som tidigare var anställda hos kommunerna, medan 
VA-anläggningarna ägs av respektive kommun. 
 
Kommunens åtta vattenverk producerade totalt 928 768 
m³ dricksvatten under 2013 vilket är en ökning mot 
föregående år med ca 3%. Debiterad mängd 
dricksvatten uppgick till 587 081 m³ vilket är en ökning 
med drygt 1,5%. Vid de tio avloppsreningsverken har 
sammanlagt drygt 1,4 miljoner m3 avloppsvatten renats 
med bra resultat. Under året uppstod 22 vattenläckor 
totalt, varav 15 på huvudledningar. Motsvarande siffror 
för 2012 var 18 läckor totalt varav 9 läckor på 
huvudvattenledningar.  
 
VA-produktion: 
År Renad avlopps 

mängd 
Deb avlopps 

vatten 
m³ 

Prod 
vatten  

 
m³ 

Deb 
vatten 

 
m³ 

 

2011 1 496 853 453 122 885 073 566 754  
2012 1 693 403 450 205 900 147 577 674  
2013 1 444 553 470 524 928 768 587 081  

År Kostn.  
/deb m³   
vatten 

kr 

Kostn. 
/ m³ 

avlopp 
kr 

 Kostn. 
/ deb m3  
avlopp  

kr 

  

2011 9,50 8,82  28,06  
2012 9,28 7,86  28,60  
2013 9,67 9,06  28,09  
I mängden ej debiterbart vatten ingår förutom 
utläckage även det vatten som räddningstjänsten tar 
från brandposterna samt det vatten vi själva använder 
vid underhållsspolning o dyl. Branschorganisationen 

Svenskt Vatten rekommenderar att mängden ej 
debiterbart vatten anges i m3/km ledning och dygn. 
Medianvärdet för ej debiterbart dricksvatten i Sverige  
är drygt 5 m3/km ledning och dygn*. Följande mängder 
gäller för de olika vattenverksområdena i Ovanåkers 
kommun. 

 Utg. 
vatten 
[m3] 

Deb. 
vatten 
[m3] 

Ledn. 
längd 
[m] 

Ej deb. 
[m3/ 
km *d] 

Ej 
deb 
[%] 

Homna 627 063 389 576 124 702 5,22 38 % 
Raskes 284 192 162 156 64 875 5,15 43 % 
Svabens-
verk 

6 948 3 819 3 415 2,51 45 % 

Voxna- 
bruk 

 6 809 4 248   

Ryggesbo 3 619 1 092 2 115 3,27 70 % 
Öjung  2 025 461 401 10,69 77 % 
Lobonäs 1 892 1 710 1 545 0,32 10 % 
Samman-
lagt 

928 768 587 081 183 300 5,11 37 % 

Medianvärdet för ovidkommande vatten till 
reningsverken i Sverige är ca 25-30 m3/km ledning och 
dygn*. Följande mängder gäller för de olika 
reningsverksområdena i Ovanåkers kommun.  
 Avlopps

vatten 
[m3] 

Deb. 
vatten 
[m3] 

Ledn. 
längd 
[m] 

Inläck
age 
[m3/ 
km *d] 

Inläck
age 
 
[%] 

Edsbyn 1005 611 278 338 86 034 23,16 72 % 
Alfta 339 197 145 919 41 089 12,89 57 % 
Viksjöfors 77 151 10 626 6 013 30,31 86 % 
Voxna-
bruk 

 6 441 3 706   

Ryggesbo 3 000 1 009 1 464 3,73 66 % 
Svabens- 
verk  

5 639 3 795 1 639 3,08 33 % 

Lobonäs 6 002 1 710 1 681 7,00 72 % 
Öjung 2 250 527 339 13,92 77 % 
Homna 
Brorssons 

2 826 1 198 817 5,46 58 % 

Gammel 
Homna 

577 180 656 1,66 69 % 

Långhed 2 190 981 1 414 2,34 55 % 
Samman-
lagt 

1444 443 470 524 144 945 18,41 67 % 

VA-verksamheten 



Viktiga händelser 
Vi kan nu se att strumpinfodringen av 
avloppsledningen i Homna gett en minskning i 
inläckage mot föregående år från 76,7 % till 57,6 %. I 
samband med gatuarbeten har sanering skett av va-
ledningar längs Lärkvägen i Alfta. Vattenledningen till 
Viksjöfors har uppdimensionerats. 
 
Under hösten avvecklades Storsvedens vattenverk och 
de 50 fastigheter som fått sitt vatten därifrån är nu 
kopplade till Raskes vattenverk. I samband med 
inkopplingen behövdes en del extra arbete utföras inne 
i några fastigheter för att få rätt vattentryck. Detta 
medförde att investeringen drog över budget med 144 
Tkr. Utrustning från Storsvedens vattenverk används i 
det nya vattenverket i Öjung.  
 
Investeringar har gjorts i anläggningarna, Edsbyns 
reningsverk har fått en ny ventilation och samtliga 
fönster och portar är utbytta vid Alfta reningsverk. 
Fortsatta investeringar har också gjorts för utökad 
radiokommunikation mellan de olika verken och 
pumpstationer/tryckstegringsstationer.  
 
Vattenkvaliteten har förbättrats i Ryggesbo efter 
installation av en radonavluftare. I Svabensverk har 
provborrning utförts. Där fortsätter utredningen efter 
en alternativ plats för vattenuttag.  
 
Årets resultat 
Resultatet för VA-verksamheten i Ovanåker 2013 slutar 
på –14 tkr mot –430 tkr som förutspåddes i prognosen. 
På intäktssidan är det totalt en ökning mot prognosen 
men en minskning med 164 tkr mot budget. 
 
På kostnadssidan har vattenledningsnät dragit över 
budget 410 tkr. Överskridandet beror på ökad 
kapitalkostnad för vattenledning med 50 tkr mot 
budget, en ökning av kostnader för läckor med 22 % 
samt högre personalkostnader. Detta uppvägs med 
lägre kostnader för avloppsverken, 270 tkr. Även 
avloppspumpstationer ligger 150 tkr under budget.  

Framtiden 
Ytterligare några etapper återstår i upp-
dimensioneringen av huvudvattenledningen från 
Edsbyn till Viksjöfors. När detta är klart finns 
kapaciteten för att kunna gå vidare från Viksjöfors till 
Alfta och därmed binda ihop dessa områden. En sådan 
investering finns med i diskussionerna mellan Helsinge 
Vatten och Ovanåkers kommun. Det skulle kunna 
innebära att behovet av ytvatten till Raskes vattenverk 
försvinner och allt dricksvatten inom Ovanåkers 
kommun blir grundvattenbaserat.  
 
En pensionsavgång inom ledningsnät Ovanåker år 2012 
har ännu inte ersatts på grund av ekonomiska skäl. 
Under 2013 användes istället en säsongsanställning, 
men på sikt är denna personalminskning inte hållbar 
om uppsatta mål kring debiterad mängd dricksvatten 
och avloppsvatten i förhållande till producerad/ renad 
mängd ska kunna uppnås.  
 
Under hösten togs ett nytt förslag på VA- taxan fram.  
Tekniska nämnden har godkänt Helsinge Vattens 
förslag på en ökning av brukningsavgifterna på 3 % 
samt att dagvattenavgifterna tas bort.  
Ärendet har dock inte hanterats i kommunfullmäktige 
ännu varpå den föreslagna taxan ej kunde tas ut i 
början på 2014. Om inte nytt taxeförslag för 2014 antas 
kommer det innebära en minskning av intäkter på runt 
400 tkr mot budgeterat för 2014. 

VA-verksamheten 
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Styrkort Tekniska nämnden 2013

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

 
 

 

Dialog med brukare/medborgare om behov och 
utformning i två investeringsprojekt 2013. ”Vi vill veta 
vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden”. 
Ökad användning av cykel i kommunen. Fokus på 
barn och ungdomar. 

En politik som är delaktig 
och öppen. 

 Två nämndssammanträden ska genomföras hos 
föreningar i kommunen. 

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

 Dokumentera företagens behov av förbättrad 
infrastruktur till och från arbetsplatsområden och 
arbeta in det i en långsiktig investeringsplan i samråd 
med Trafikverket.  
 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Öka medvetenheten hos 
verksamheter/föreningar/brukare att med vårt 
beteende kan vi minska energianvändningen.  

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Ökad kunskap hos beslutsfattare om energi- och 
miljöstatus på kommunens anläggningar.   

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

 
 

Ökad återvinning av materiella resurser i samband 
med underhåll och investeringar inom tekniska 
nämndens område jämfört med 2012. 
 

 
Ekonomi 

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

 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4% av de 
kommunala gatorna. 
Ökad markreserv för näringslivsetablering jämfört 
med 2012. 

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

 Ökat informationsflöde via flera medier till 
medborgarna om tekniska nämndens verksamheter, 
både gällande ekonomi och tjänsteleveranser. 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av 
minst samma storlek 2013 jämfört med 2012. 
 
Ökad marknadsföring mot medborgarna 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Ökad aktiv omvärldsbevakning inom tekniska 
nämndens verksamhetsområden. 

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte.

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

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  95 % av personalen ska känna delaktighet, känna sig 
nöjda med arbetsmiljön samt arbetsledning. 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 95 % av personalen ska känna till målen för sin 
verksamhet. 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 100 % av personalen ska ha en 
kompetensutvecklingsplan. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

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

     
Medborgare/Kund      Miljö Ekonomi                      Verksamhet &               Medarbetare 
                   Utveckling 
 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Dialog med brukare/medborgare 

om behov och utformning i två 
investeringsprojekt 2013. ”Vi vill 
veta vad du tycker innan vi sätter 
spaden i jorden”. 

Dialog i form av träffar som dokumenterats med föreningar, användare och 
handikapporganisationer har genomförts inför Alfta sim- och sporthalls 
renovering. 
Dialog med användarna av ishall och fotbollsområdet har genomförts och 
dokumenterats.
I stort sett alla synpunketer och förslag finns med i anbudsunderlagen. 

Ökad användning av cykel i 
kommunen. Fokus på barn och 
ungdomar.

Flera projekt har startat med målet att användning av cykel ska öka. Bland 
annat har en resvaneundersökning genomförts på Lillboskolan med syfte att 
sätta fokus på användning av cykel. Vi har idag inget standardiserat sätt att 
mäta cykelanvändningen i kommunen. För närvarande undersöker vi olika 
metoder för detta, bland annat i ett samarbete med Gävle kommun och 
landstinget om en smartphone-app för cyklister. 
I översiktsplanearbetet finns cykelanvändning med som ett fokusområde 
där dialog skett bland annat i Ungdomsforum 13 maj. 

 Två nämndssammanträden ska 
genomföras hos föreningar i 
kommunen. 
Dokumentera företagens behov av 
förbättrad infrastruktur till och från 
arbetsplatsområden och arbeta in 
det i en långsiktig investeringsplan i 
samråd med Trafikverket.  

Målet är uppnått. 
 
 
Dialog med X-trafik och företagen inom Edsbyn Sydöstra industriområde 
har lett till linjeförändring för linje 100. Den innebär att varje busstur linje 
100 nu passerar industriområdet och arbetsplatsområdet med 1 400 
arbetsplatser får bra tillgång till kollektivtrafik. I Översiktsplanen finns 
också kollektivtrafiken med som en viktig fråga med fokus på 
arbetspendling. 

  

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Öka medvetenheten hos 

verksamheter/föreningar/brukare att 
med vårt beteende kan vi minska 
energianvändningen.  

Åtgärder pågår i både smått och stort. I våra egna verksamheter mäter vi och 
dokumenterar och kommunicerar energianvändningen mer än tidigare. I 
dialog med föreningar som driver våra idrottsplatser finns energibesparande 
åtgärder med på dagordningen och förslag till åtgärder har lämnats in som 
investeringsäskanden. 

 Ökad kunskap hos beslutsfattare om 
energi- och miljöstatus på 
kommunens anläggningar.   

Inom energirådgivningen har ett projekt genomförts med 
högskolestuderande som tagit fram ett dataprogram för att visualisera 
energianvändningen på kommunens anläggningar. Den visare på ett enkelt 
sätt energistatus och energiförbrukning. 

 Ökad återvinning av materiella 
resurser i samband med underhåll 
och investeringar inom tekniska 
nämndens område jämfört med 2012. 
 

Ett arbete har startat på de kommunala idrottsanläggningarna för att 
förbättra sopsorteringen och öka återvinningsgraden. 
I samband med gatuarbeten återvinns allt material som är möjligt att 
återanvända på olika sätt, till exempel asfaltgranulat. 

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 

% av de kommunala gatorna. 
Ökad markreserv för 
näringslivsetablering jämfört med 
2012. 

Målet är uppfyllt. 
 
Målet är uppnått. Ett arbete pågår där området ”gamla LBC” färdigställs för 
försäljning. 

 Ökat informationsflöde via flera 
medier till medborgarna om tekniska 
nämndens verksamheter, både 
gällande ekonomi och 
tjänsteleveranser. 

Www.ovanaker.se används mycket mer frekvent nu för information till 
medborgare och besökare. Även information i andra medier har ökat. 

   

Verksamhet och utveckling 
 Effektmål Analys 
 Verksamhetsbidraget inom 

fritidsområdet ska vara av minst 
samma storlek 2013 jämfört med 
2012. 
Ökad marknadsföring mot 
medborgarna 

Målet är uppfyllt. 
 
 
Stor satsning på marknadsföring av Översiktsplanearbetet har skett under 
året, i både tryckt form, tidningar, aktiviteter och www.ovanaker.se. 
Marknadsföring av våra sim- och sporthall främst i annonser.  

 Ökad aktiv omvärldsbevakning 
inom tekniska nämndens 
verksamhetsområden. 

Omvärldsbevakning sker på olika sätt i de olika verksamheterna. 

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

Handlingsplaner tas fram och revideras kontinuerligt. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 95 % av personalen ska känna 

delaktighet, känna sig nöjda med 
arbetsmiljön samt arbetsledning. 

Målet är uppfyllt. Mätning har skett i årets medarbetarundersökning. 

 95 % av personalen ska känna till 
målen för sin verksamhet. 

Målet är uppfyllt. Mätning har skett i årets medarbetarundersökning. 

 100 % av personalen ska ha en 
kompetensutvecklingsplan. 

Utvecklingssamtal är genomförda för all personal utom inom 
fritidsgårdsverksamheten. Vid samtalet planerar medarbetare och chef bland 
annat kompetensutveckling, dock inte dokumenterad som 
kompetensutvecklingsplan. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden
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Barn- och skolnämnden  
 
Ordförande: Håkan Englund (S)   
Förvaltningschef: Solveig Landar 
Antal anställda: 280  
 

Barn- och skolnämndens driftsredovisning visar på överskott mot budget på 134 tkr. Åtgärder som gjorts under året för att 
undvika underskott har givit resultat. Arbete pågår för att skapa förskoleplatser i centrala Edsbyn. Lokalbehovet ökar även inom 
grundskolan F-6 samt fritidshem på skolorna i centrala Edsbyn Det utmanande arbetet att öka grundskolans måluppfyllelse 
fortsätter. Årets resultat visar förbättrat resultat jämfört med föregående år. 

 
Driftredovisning 2013 (tkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Nämnd & kontor 5 520 -2 5 518 5 432

Förskole-verksamhet 58 343 -7 435 50 908 50 777

Grundskola & skolbarn-
omsorg

97 186 -4 411 92 775 92 616

Elev- och skol-hälsovård 3 002 -397 2 605 3 115

Totalt 164 051 -12 245 151 806 151 940

Överskott 134

Projekt           
Förberedelseklass 
(undervisning nyanlända)

2 975 -101 2 874 1 860

 
Verksamhetsbeskrivning 
Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och 
skolverksamhet, vilket omfattar förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, förberedelseklass (under-
visning av nyanlända) samt särskola. I kommunen 
finns även en enskild förskola, för vilken nämnden har 
tillsynsansvar. 
 
Antal inskrivna barn i snitt/mån jan-dec 2013 
Förskola  416 (snitt våren 437) 
Enskild förskola    90  (snitt våren 92) 
 
Antal inskrivna barn/elever april 2013 vt, aug 2013 ht 
Förskoleklass  108            125 
Elever åk 1-9  1 000          1 006  
Fritidshem  355             393 
 
Viktiga händelser 
Verksamheterna fortsatte under året arbetet med att 
implementera reformer och nya styrdokument. 
 
Förskollärare och lärare ansöker om legitimation 
utifrån de nya kraven i skollagen. Vid årets slut har 52 
förskollärare och 68 lärare i vår kommun fått sin 
legitimation. Kravet att kommunerna endast får 
tillsvidareanställa legitimerade lärare började gälla i 
december 2013. Kravet att endast legitimerade lärare 
med rätt behörighet i ämnet ansvarar för 
undervisningen och får sätta betyg gäller från 2015. 

 
Kartläggning av kommunens anställda förskollärare 
och lärares behörighet pågick under 2013 och fortsätter 
nästa år. Legitimationerna klargör i vilken skolform, 
vilka årskurser och i vilka ämnen som respektive lärare 
har behörighet att undervisa och sätta betyg. 
Övergångsregler om behörighet för lärare kom under 
våren. Legitimerad lärare som saknar behörighet i 
något ämne, men som under lång tid har undervisat i 
detta ska under en övergångsperiod kunna få sin 
yrkeserfarenhet tillgodoräknad och validerad utifrån 
olika fastställda principer. 
 
Regeringen har beslutat om en karriärreform för lärare 
som trädde i kraft 1 juli 2013. Karriärsystemet består av 
tre spår, förstelärare, lektor och ledarskap. Syftet med 
karriärtjänstreformen är bland annat att öka elevernas 
måluppfyllelse, stärka läraryrkets attraktivitet och bidra 
till ökat vetenskapligt förhållningssätt. Ovanåkers 
kommun ansökte om och beviljades statsbidrag för tre 
förstelärare inom grundskolan och en inom 
gymnasieskolan. De tre inom grundskolan är två 
förstelärare i matematik år 1-9 och en i invandrar-
undervisning år 1-9. 
 
Läs- och språkutvecklingsinsatser fortsätter. 
Studiecirklar för förskollärare och lärare 1-3 som 
startade ht -12 fortsatte under våren 2013. Lärare i 
Ovanåkers kommun startade 2012 deltagande i läs- och 
skrivutvecklingsprojektet ”Reading to learn” (R2L).  I 
och med att projektet avslutats våren 2013 fortsätter vi i 
kommunen R2L satsning enligt det framtagna 
kvalitetsutvecklingspaketet. En plan för utbildning av 
40+40 lärare i samarbete med Stockholms universitet,    
Ann-Christin Lövstedt, har arbetats fram och första 
omgången startade  den 6 maj 2013. 
Kommunen deltog under året i SKL:s 
matematiksatsning PISA 2015 som startade hösten 2012 
och som fortsätter även några år efter 2013. På 
augustisammanträdet antogs de operativa mål som 
nämnden har för deltagandet i PISA 2015. 
 
En del av skolans kvalitetsutveckling handlar om 
rektorers förutsättning att vara pedagogiska ledare. I 
samband med att försöka förbättra förutsättningarna, 
att flera skolledare närmar sig pensionsålder samt att 
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rektorer gått ner i tjänst under 2013 och de närmaste 
åren, rekryterade vi inför höstterminen två rektorer 
inom grundskolan. Tjänsteunderlaget ökade med 0,5 
tjänst. 
 
Behov av förskoleplatser i Edsbyn är stort och det 
tidigare beslutet att avveckla Sörgårdens förskola 
sommaren 2012 har skjutits fram. En tillfällig 
förskoleavdelning startades hösten  2012 i 
Västergårdens lokaler och verksamheten fortsatte där 
även under 2013. Utredning angående möjligheterna att 
starta en fleravdelningsförskola i centrala Edsbyn 
påbörjades i slutet av 2012. Nämnden fattade på 
sammanträdet i mars 2013 ett inriktningsbeslut 
angående nybyggnation av en fleravdelningsförskola. 
Förvaltningen arbetar i samarbete med kommunens 
fastighetsförvaltning, tekniska nämnden, för att ta fram 
underlag till fortsatta beslut under våren 2014. 
 
Barn- och skolnämnden gav i maj 2013 förvaltningen i 
uppdrag att bl.a. utreda och göra verksamhetsmässiga 
och ekonomiska bedömningar samt redovisa 
konsekvenserna av att förändra skolorganisationen på 
det sättet att någon eller några av de mindre skolorna 
avvecklas. I samband med arbetet med budget- och 
verksamhetsplan 2014-2016 och utifrån redovisning av 
uppdraget om skollokalorganisation, beslutade 
nämnden vid ett extra sammanträde den 20 september 
att avveckla Viksjöfors skola efter vårterminen 2014 
samt att avvecklingen av förskolan i Viksjöfors senast 
ska vara genomförd i samband med att lösningarna för 
en fleravdelningsförskola i Edsbyn är klara. 
 
Årets resultat 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 134 tkr  
vid årets slut. Prognosen i tertialredovisningen visade 
på ett underskott på 1 350 tkr. 
 
Utfallet beror dels på de åtgärder som vidtagits för att 
hålla tilldelad budget och dels på att utfallet i årets 
löneöversyn blev ca 600 tkr lägre än tilldelad budget för 
löneökningar. 
 
Underskott finns inom förskoleverksamheten. 
Ersättningen till den enskilda förskolan blev 700 tkr 
mer än budgeterat. Drift av Västergården hösten 2013, 
där ingen budget fanns lagd, klarades inom förskolans 
totala budget genom sparåtgärder och omflyttning av 
personal. Överskott görs bland annat inom elevhälsan  
med drygt 500 tkr på grund av åtgärder för att komma 
inom tilldelad ram och inom grundskolan  på grund av 
lägre interkommunala ersättningar än beräknat. 
 
Förberedelseklassen, som bedrivs i projektform, har 
under året tagit emot fler elever än budgeterat. 
 
Måluppfyllelse 
Medborgarnas, föräldrarnas och elevernas delaktighet 
stimuleras på olika sätt via t.ex. elev- och föräldraråd, 
och föräldramöten. 

 
Verksamheterna har kontinuerligt arbetat med olika 
former av värdegrundsarbete. Vi har trygga skolor med 
årligen reviderade likabehandlingsplaner.  
 
Arbetet med att höja studieresultaten har fortsatt på 
olika sätt genom kompetens- och kvalitetsutveckling 
inom verksamheterna på alla nivåer.  
Årets måluppfyllelse år 9 är bättre än de senaste årens 
resultat. 88,4 % var behöriga till gymnasiets nationella 
program 2013 (80,3 % 2012). 
 
Medarbetarna trivs i stor utsträckning bra. Årliga 
samtal genomförs mellan anställda och chefer. 
Frisknärvaron är hög. Dock har antal sjuktimmar ökat 
något. Andelen sjuktimmar av arbetad tid var 3,88 % 
helår 2012 och 4,26 % helår 2013. Signaler finns om tung 
arbetsbörda bland lärare och skolledare.  

 
Framtid 
Kravet på lärarlegitimationer ger utmaningar i att 
rekrytera, utbilda och organisera personal och 
verksamheter. Arbete med att ta fram kompetens-
utvecklings- och rekryteringsplan fortsätter. 
Staten anger i sin budget för kommande år ökad 
satsning på karriärtjänster, vilket kan medföra 
inrättande av fler sådana tjänster i vår kommun. 
 
Arbetet med att ta fram underlag för beslut ang ny 
fleravdelningsförskola i centrala Edsbyn fortsätter 2014. 
Under tiden behålls förskolelokaler som enligt tidigare 
beslut skulle avvecklas samt den tillfälliga lösning som 
finns i Västergården. Nyttjandegraden ligger delar av 
året på upp till 92-93 % inskrivna av kommunens 1-5 
åringar. Behov finns av en flexibel förskoleavdelning 
när antal inskrivna barn och barn i kö överskrider antal 
befintliga platser.  
 
Elevminskningen i grundskolan har avstannat. År 1-6 
ökar sitt elevantal och det mest inom centrala Edsbyn. 
Det saknas idag utrymme i Celsiusskolan och 
Lillboskolan F-6. Orsaker som anges är stort antal 
inskrivna i fritidshemmen, många 6-åringar i 
förskoleklass, stora klasser i små klassrum, små hallar, 
avsaknad av grupprum och behov av pedagogiska skäl. 
Den tidigare prognosen år 7-9, som visar en 
elevminskning med ca 30 elever 7-9 fram till 2019, 
kommer också att ändras när nya flyktingelever finns 
medräknade. 
 
Flyktingmottagandet fortsätter och bosättning görs nu 
också mer i Edsbyn än tidigare år. Detta innebär bland 
annat behov av förskoleplatser samt planering för bra 
mottagnings- och integrationsorganisation i skolan 
även i Edsbyn. Läsåret 13/14 bussas ca. 20 elever från 
Edsbyn till förberedelseklass/ grundskola i Alfta. Dessa 
elever planeras inför hösten 2014 också börja i Edsbyns 
grundskolor, förutom de som anlände vid årsskiftet och 
kommande flyktingar. 
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Styrkort Barn- och skolnämnden 2013  

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

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

 
 

Struktur för bra relationer mellan hem och förskola/skola ska 
finnas. 
 

Föräldraråd eller motsvarande ska finnas vid samtliga 
förskolor/ skolor. 
 

En god och fungerande struktur vid alla stadieövergångar.  
En politik som är delaktig 
och öppen. 

 Medborgardialog ska genomföras. 

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

Regelbunden samverkan med kommunens näringsliv. 

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

 Läsförståelsen ska öka från 2012-års nivå. 
 

Meritvärdet för år 9 ska ligga över 220 år 2018. 
 

Målet för kommun ska alltid vara 100 % behörighet till 
gymnasiet. 

Trygga skolor där ingen 
kränkande behandling får 
förekomma. 

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

Alla förskolor/skolor ska arbeta aktivt mot all form av 
mobbning och kränkande behandling. 

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

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Medvetna miljöval sker alltid vid förändringar och inköp. 
 
Den totala energianvändningen för BOS verksamhet ska 
minskas. 
 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Alla anställda ska ha kunskap om kommunens 
miljöanläggningar.  
 
Alla anställda ska under 2013-2015 ha gjort studiebesök på 
våra miljöanläggningar 

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

 
 

Alla elever ska någon gång under sin mellanstadietid göra 
besök vid våra miljöanläggningar. Varje skolområde 
ansvarar för detta. 

Skolmatens betydelse för 
framtidens mathushållning 
ska uppmärksammas. 

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

En ökad förståelse för 
naturen och dess villkor. 

Alla elever ska ha mycket goda kunskaper, i förhållande till 
ålder, om vår natur/framtid och konsekvenserna av sitt sätt 
att leva.  
 

 
Den utomhuspedagogiska verksamheten ska öka. 
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Barn- och skolnämnden

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

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

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Kostnaderna för lokaler/ elev får inte öka. 
 

Budget i balans. 

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. 

Verksamhet och ut-
veckling 
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. 

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Valfrihet att välja förskola/skola ska underlättas. 
 

Förskolors och skolors olika verksamhetsinriktningar ska 
synliggöras på förskolans/skolans hemsida. 
 

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

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Den ekonomiska delen för fortbildning och forskning ska öka 
för BOS totala budget. 

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 kvalitets- 
och utvecklingsarbete. 
 
 

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 

 Styrkortet och dess intentioner ska implementeras årligen. 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 En plan ska tas fram för strategisk personalplanering. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt
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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 Ekonomi Verksamhet & Medarbetare 
   Utveckling  
  

Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Struktur för bra relationer mellan 

hem och förskola/skola ska finnas. 
 
Föräldraråd eller motsvarande ska 
finnas vid samtliga förskolor/ skolor. 
 

Föräldramöte/samtal, utvecklingssamtal och Camp Timsbo gemomförs i 
verksamheten. 
 
 
Når målet 

 En god och fungerande struktur vid 
alla stadieövergångar.  
 

Förskolechefer/rektorer kan förbättra området ytterligare genom att 
tydliggöra hur strukturen skall fungera för barn/elever, pedagoger. 

 Medborgardialog ska genomföras. 
 

Når målet. 

 Regelbunden samverkan med 
kommunens näringsliv. 
 
Läsförståelsen ska öka från 2012-års 
nivå. 
 
Meritvärdet för år 9 ska ligga över 
220 år 2018 

Samverkan finns beskriven i planen för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. 
 
Rektorernas uppfattning är att läsförståelsen har ökat från 2012-års nivå. 
 
Höga förväntningar på hela organisationen, från elever till den politiska 
nivån, gör att vi når målet. 

  
Målet för kommun ska alltid vara 
100 % behörighet till gymnasiet. 
 
95 % av alla föräldrar ska vara nöjda 
med sitt barns skola/förskoleplats. 
 
Alla förskolor/skolor ska arbeta 
aktivt mot all form av mobbning och 
kränkande behandling. 

 
100% av eleverna är inte behöriga till gymnasiet. 
 
 
95,6% av föräldrarna är nöjda med sin förskoleplats. Enkät med 10 frågor 
genomfördes i förskolan hösten 2013. 
 
 
Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan utvärderas årligen 
och förbättras. 
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År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Miljö 
 Effektmål Analys 
 Medvetna miljöval sker alltid vid 

förändringar och inköp. 
 
Den totala energianvändningen för 
BOS verksamhet ska minskas. 
 
Alla anställda ska ha kunskap om 
kommunens miljöanläggningar.  
 

Når målet. 
 
 
Ingen mätning har gjorts av detta. 
 
 
Anställda deltar tillsammans med barn och elever när man besöker dessa.  

 Alla anställda ska under 2013-2015 
ha gjort studiebesök på våra 
miljöanläggningar. 
 

Många anställda besöker miljöanläggningar med elever. 

Alla elever ska någon gång under sin 
mellanstadietid göra besök vid våra 
miljöanläggningar. Varje skolområde 
ansvarar för detta. 
 
Andelen mat som slängs ska minska. 
 
Det ska finnas två alternativa 
maträtter att välja på varav en 
vegetarisk. 
 
Alla elever ska ha mycket goda 
kunskaper, i förhållande till ålder, 
om vår natur/framtid och 
konsekvenserna av sitt sätt att leva.  
 
Den utomhuspedagogiska 
verksamheten ska öka. 
 

Ett besök ingår i planen för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
 
 
 
 
Kostenheten mäter inte hur mycket mat som slängs. Det slängs lite mat på 1-6 
skolorna. 
Möjlighet till detta finns bara på Celsiusskolan och Alftaskolan. 
 
 
 
Några kunskapsmätningar har inte genomförts. På skolorna upplever man att 
eleverna har goda kunskaper om detta. 
 
 
 
 
Rektorer/Förskolechefer upplever att den har ökat. 
 

  
   

Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Kostnaderna för lokaler/ elev får inte 

öka. 
 
Budget i balans. 
 

Når målet. 
 
 
Budget i balans. 

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

Informationen finns på kommunens hemsida. 
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Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 Valfrihet att välja förskola/skola ska 

underlättas. 
 
Förskolors och skolors olika 
verksamhetsinriktningar ska 
synliggöras på förskolans/skolans 
hemsida. 
 

Platsbrist i centrala Edsbyn. 
 
 
Förskolors och skolors hemsidor kan bli mer informativa. 

 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 befintligt antal platser. 

 Den ekonomiska delen för 
fortbildning och forskning ska öka 
för BOS totala budget. 
 
Skolornas kvalitetsredovisningar ska 
redovisas på fastställt sätt och tydligt 
visa åtgärder inom prioriterade 
områden. 
 

Budgetpost för fortbildning och forskning har inte ökats däremot används 
tidigare beviljade projektmedel samt att nya ansökningar görs. 
 
 
 
Når målet. 

Medarbetare 
 Effektmål Analys 
  

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. 
 

 
Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning visar att vi når målet.  
 
 
 
Andelen sjuktimmar av arbetad tid har ökat något jämfört med förra året. 
2012  3,88% 
2013  4,26%  
 
Når målet. 

 Styrkortet och dess intentioner ska 
implementeras årligen. 
 

Når målet. Dock behöver vi se över mätbarheten av effektmålen. 

 En plan ska tas fram för strategisk 
personalplanering. 
 

Inväntar legitimationer. 
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Gymnasie- och utbildningsnämnden

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 327 tkr. Överskottet beror på lägre utfall på 
Komvux/högskola än budgeterat.  
Vår måluppfyllelse är hög och vårt styrkortsutfall är bra. Vår verksamhet står fortsatt inför utmaningar som nya 
reformer, hård konkurrens, besparingar och höga krav på måluppfyllelse. Ett minskat elevantal på våra nationella 
gymnasieprogram, start av Språkintroduktion och en ökning av antalet SFI-elever kräver fortsatt anpassning av 
lokaler och organisation de närmaste åren. 
 

Driftredovisning 2013 (tkr)
Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Gymnasiet 56 542 -4 836 51 706 51 805

Vuxenutbildn. & SFI 6 040 -628 5 412 5 566

Gymnasiesärskola 3 208 0 3 208 3 069

Högskola 437 -47 390 576

Nämnd 414 0 414 441

Totalt 66 641 -5 511 61 130 61 457

Överskott 327

Projekt             
undervisning flyktingar

2 749 0 2 749 2 020

 
Verksamhetsbeskrivning 
Voxnadalens gymnasium har sex nationella program 
och tio inriktningar. Vi har också ansvar för Komvux, 
SFI, högskola/lärcentrum. I dagsläget har vi cirka 315 
elever på ungdomsgymnasiet, cirka 165 inskrivna på 
Komvux samt ett 90-tal SFI-elever och nära 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 har tillstånd att bedriva 
NIU-konståkning. Få sökande gör att denna utbildning 
inte kommer att starta ht -14. 
 
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 för yrkesliv och 
studier när de lämnar skolan. Vidare ska vår utbildning 

utveckla ungdomar och vuxna i demokratins 
grundläggande värden och attityder. 
 
Voxnadalens gymnasium är dessutom en viktig 
mötesplats för ungdomar och vuxna från olika sociala 
miljöer och kulturer. 

Viktiga händelser 
Implementering av den nya gymnasieskolan –2011 och 
vux -2012 ökar kraven på lärarnas kompetens och deras 
arbetsbörda blir större. Från och med höstterminen -13 
finns samtliga elever inom ramen för dessa reformer. 
 
Nya examensmål, ämnesplaner och det nya 
betygssystemet för gymnasieskolan är under fortsatt 
implementering. Kompetensutveckling pågår ständigt 
med fokus att möta den nya gymnasieskolans riktlinjer 
och för att uppfylla kraven på framtida lärar-
legitimationer. 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. Här kan även nämnas vår 
satsning på Reading to Learn. 
 
Vi fortsätter arbetet med likvärdig bedömning och 
betygssättning samt bedömning för lärande. Syftet är 
att detta 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. 
 
Satsningen på praktisk IT- och mediekompetens 
fortsätter som ett led i att möjliggöra implementering 
av datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Denna satsning 
har sedan följts upp med enskilda mål och 
utbildningar. Målet är att all personal ska kunna skapa 
användning av elevdatorer som ett pedagogiskt 
hjälpmedel för ökad måluppfyllelse. 
 
En återgranskning av Teknikcollege Hälsingland har 
slutförts och återcertifiering av Teknikcollege 
Hälsingland beräknas vara klar i februari -14 och vid ett 
godkännande kommer vårt lokala Teknikcollege 

Gymnasie- och utbildningsnämnden 

Ovanåker-Bollnäs att återcertifieras för en period av tre 
år. Teknikcollegeprojektet Hälsingland har av region 
Gävleborg beviljats medel för 3-årig projektanställning 
på 50 %. 
 
Vår träutbildning på Industritekniska programmet har 
börjat få genomslagskraft. Ett lyckat projekt som får 
lovord av branschen. I dagsläget fungerar utbildningen 
mer än tillfredsställande och vi har också genomfört ett 
flertal kvällskurser för vuxna. En högre utbildnings-
kvalitet som är kostnadsneutral kan konstateras. 
 
Fordonsprogrammets avveckling slutfördes under 
läsåret. Den sista elevkullen lämnade gymnasiet vt-13. 
 
På Introduktionsprogrammet nådde mer än 90 % av 
eleverna målen vt -13 och har nu påbörjat gymnasie-
studier. Inför ht -13 var andelen obehöriga elever något 
lägre än tidigare men andelen elever med särskilda 
behov ökade. 
 
Höstterminen -12 sjösatte vi 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 lärare/lektor och två 
biträdande rektorer samt rektor. Ett medel för att stötta 
och kunna genomföra våra valda utvecklingsområden. 
Gruppen permanentades inför ht -14 och utökades med 
vår 1:e lärare i matematik/specialpedagogik. 
Vi har på ett tydligare sätt lyckats knyta forskning och 
forskare till vår verksamhet, där vi också haft ett flertal 
besök av externa föreläsare under året. Konceptet är en 
mycket viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Årets resultat 2013 
Årets utfall visar ett överskott på 327 tkr. 
Totalkostnaden för personal är i balans.  
För interkommunala ersättningar (IKE) visar utfallet ett 
underskott på ca 670 tkr. Ett flertal elevplaceringar i 
andra kommuner samt ökade IKE-ersättningar för 
nysvenska elever bidrog till detta. Underskottet 
balanseras av mindre överskott på de olika gymnasie-
programmen. 
Gymnasiesärskolan visar på ett underskott på 139 tkr. 
En fördyring av elevplatser är förklaringen. 
Vuxenutbildningen visar ett överskott på 350 tkr, vilket 
förklaras av färre utbildningar och ett lägre antal 
studerande än budgeterat. 
 
Måluppfyllelse 
Voxnadalens gymnasium har hög måluppfyllelse. 2013 
lämnade 92 % av våra elever skolan med fullständiga 
slutbetyg. Betygsmeritvärdet var 14,1 p (riket 14,0). 
Vi har hög närvaro i skolan och få avhopp från våra 
program/utbildningar och betygsmeritvärdet är i 
paritet med riket. 
En stor andel våra 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 
även 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. 
 
Medarbetarna är vidare mycket intresserade av att delta 
i aktuell och fortsatt skol- och kompetensutveckling. 
 
Arbetsbelastningen är fortsatt hög men personalens 
totala sjukfrånvaro och vår personalomsättning är 
fortsatt låg. 
 

Framtid 
Satsningar på egen verksamhetsutveckling fortsätter. 
Nämnas kan vårt fortsatta deltagande i projektet 
Reading to Learn samt vårt samarbete med Stockholms 
universitet. Vi kommer vidare att satsa på pedagogisk 
utveckling hos personalen där utvecklingssamordnare 
och skolutvecklingsgruppen är viktiga incitament. 
Fokusområden är kollegialt lärande, läs- och skrivstöd 
och bedömning för lärande. Vi har sedan tidigare 
inrättat en lektorstjänst och från ht -13 har vi också en 
1:e lärare i matematik/ specialpedagogik.  
 
Arbetet med att återcertifiera Teknikcollege pågår på 
regional nivå och ska stå färdigt i februari ht -14. 
  
Vår ambition är också att starta Sveriges första 
bandyakademi i samarbete med Edsbyns IF, bandy 
under läsåret 13-14. En projektledare har anställts på  
50 %. 
 
Vi ger från vt-14 Språkintroduktion i egen regi. En 
verksamhet som enligt våra prognoser kommer att 
växa kraftigt under de närmast följande åren. 
 
En ansträngd kommunal ekonomi med minskad 
budget som följd kräver anpassning av personal, 
lokaler och organisation. Elevunderlaget fortsätter att 
minska men kommunens mottagning av flyktingar med 
inriktning mot gymnasial ålder kommer att bryta 
trenden. Vi har i dagsläget externa lokaler och kommer 
fortsatt att ha detta behov. På personalsidan har en 
minskning av skolledningsresursen skett under vt -13. 
På lärarsidan sker naturliga avgångar efter vt -14 men 
enstaka nyrekryteringar kommer ev. att ske.  
 
Hälsingekommunernas samverkan kommer ytterligare 
att utvecklas och fördjupas de närmaste åren. Flera av 
våra samverkanskommuner arbetar med bildandet av 
ett kommunalförbund. De kommuner som valt att i 
dagsläget stå utanför ett ev. kommunalförbund 
kommer att erbjudas fortsatta samverkansmöjligheter.
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Ovanåker-Bollnäs att återcertifieras för en period av tre 
år. Teknikcollegeprojektet Hälsingland har av region 
Gävleborg beviljats medel för 3-årig projektanställning 
på 50 %. 
 
Vår träutbildning på Industritekniska programmet har 
börjat få genomslagskraft. Ett lyckat projekt som får 
lovord av branschen. I dagsläget fungerar utbildningen 
mer än tillfredsställande och vi har också genomfört ett 
flertal kvällskurser för vuxna. En högre utbildnings-
kvalitet som är kostnadsneutral kan konstateras. 
 
Fordonsprogrammets avveckling slutfördes under 
läsåret. Den sista elevkullen lämnade gymnasiet vt-13. 
 
På Introduktionsprogrammet nådde mer än 90 % av 
eleverna målen vt -13 och har nu påbörjat gymnasie-
studier. Inför ht -13 var andelen obehöriga elever något 
lägre än tidigare men andelen elever med särskilda 
behov ökade. 
 
Höstterminen -12 sjösatte vi 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 lärare/lektor och två 
biträdande rektorer samt rektor. Ett medel för att stötta 
och kunna genomföra våra valda utvecklingsområden. 
Gruppen permanentades inför ht -14 och utökades med 
vår 1:e lärare i matematik/specialpedagogik. 
Vi har på ett tydligare sätt lyckats knyta forskning och 
forskare till vår verksamhet, där vi också haft ett flertal 
besök av externa föreläsare under året. Konceptet är en 
mycket viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Årets resultat 2013 
Årets utfall visar ett överskott på 327 tkr. 
Totalkostnaden för personal är i balans.  
För interkommunala ersättningar (IKE) visar utfallet ett 
underskott på ca 670 tkr. Ett flertal elevplaceringar i 
andra kommuner samt ökade IKE-ersättningar för 
nysvenska elever bidrog till detta. Underskottet 
balanseras av mindre överskott på de olika gymnasie-
programmen. 
Gymnasiesärskolan visar på ett underskott på 139 tkr. 
En fördyring av elevplatser är förklaringen. 
Vuxenutbildningen visar ett överskott på 350 tkr, vilket 
förklaras av färre utbildningar och ett lägre antal 
studerande än budgeterat. 
 
Måluppfyllelse 
Voxnadalens gymnasium har hög måluppfyllelse. 2013 
lämnade 92 % av våra elever skolan med fullständiga 
slutbetyg. Betygsmeritvärdet var 14,1 p (riket 14,0). 
Vi har hög närvaro i skolan och få avhopp från våra 
program/utbildningar och betygsmeritvärdet är i 
paritet med riket. 
En stor andel våra 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 
även 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. 
 
Medarbetarna är vidare mycket intresserade av att delta 
i aktuell och fortsatt skol- och kompetensutveckling. 
 
Arbetsbelastningen är fortsatt hög men personalens 
totala sjukfrånvaro och vår personalomsättning är 
fortsatt låg. 
 

Framtid 
Satsningar på egen verksamhetsutveckling fortsätter. 
Nämnas kan vårt fortsatta deltagande i projektet 
Reading to Learn samt vårt samarbete med Stockholms 
universitet. Vi kommer vidare att satsa på pedagogisk 
utveckling hos personalen där utvecklingssamordnare 
och skolutvecklingsgruppen är viktiga incitament. 
Fokusområden är kollegialt lärande, läs- och skrivstöd 
och bedömning för lärande. Vi har sedan tidigare 
inrättat en lektorstjänst och från ht -13 har vi också en 
1:e lärare i matematik/ specialpedagogik.  
 
Arbetet med att återcertifiera Teknikcollege pågår på 
regional nivå och ska stå färdigt i februari ht -14. 
  
Vår ambition är också att starta Sveriges första 
bandyakademi i samarbete med Edsbyns IF, bandy 
under läsåret 13-14. En projektledare har anställts på  
50 %. 
 
Vi ger från vt-14 Språkintroduktion i egen regi. En 
verksamhet som enligt våra prognoser kommer att 
växa kraftigt under de närmast följande åren. 
 
En ansträngd kommunal ekonomi med minskad 
budget som följd kräver anpassning av personal, 
lokaler och organisation. Elevunderlaget fortsätter att 
minska men kommunens mottagning av flyktingar med 
inriktning mot gymnasial ålder kommer att bryta 
trenden. Vi har i dagsläget externa lokaler och kommer 
fortsatt att ha detta behov. På personalsidan har en 
minskning av skolledningsresursen skett under vt -13. 
På lärarsidan sker naturliga avgångar efter vt -14 men 
enstaka nyrekryteringar kommer ev. att ske.  
 
Hälsingekommunernas samverkan kommer ytterligare 
att utvecklas och fördjupas de närmaste åren. Flera av 
våra samverkanskommuner arbetar med bildandet av 
ett kommunalförbund. De kommuner som valt att i 
dagsläget stå utanför ett ev. kommunalförbund 
kommer att erbjudas fortsatta samverkansmöjligheter.
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Styrkort Gymnasie- och utbildningsnämnden 2013

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål

 
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 mötes-
former/platser och en bra 
kommunikation i olika 
former. 
 
Vår verksamhet ska främja 
kunskapsutveckling och 
trygghet. 

 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. 
 

En politik som är delaktig 
och öppen.  
 
Vår verksamhet ska 
kännetecknas av 
delaktighet och inflytande. 

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

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

 En plan för möten mellan kommunens näringsliv, 
gymnasie- och utbildningsnämndens politiker och 
skolans ledning/lärare ska utarbetas och genomföras. 

 
 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska 
minska.  
 

 

 Alla verksamheter/skolan ska årligen redovisa egna 
miljöförbättringar. 

 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser.

 Alla anställda ska ha en god kunskap om kommunens 
miljöanläggningar. 
 

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

 
 
 

Alla program ska under studietiden ha gjort 
studiebesök eller haft informationsbesök till/från 
kommunens miljöaktörer. 
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Styrkort Gymnasie- och utbildningsnämnden 2013

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål

 
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 mötes-
former/platser och en bra 
kommunikation i olika 
former. 
 
Vår verksamhet ska främja 
kunskapsutveckling och 
trygghet. 

 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. 
 

En politik som är delaktig 
och öppen.  
 
Vår verksamhet ska 
kännetecknas av 
delaktighet och inflytande. 

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

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

 En plan för möten mellan kommunens näringsliv, 
gymnasie- och utbildningsnämndens politiker och 
skolans ledning/lärare ska utarbetas och genomföras. 

 
 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska 
minska.  
 

 

 Alla verksamheter/skolan ska årligen redovisa egna 
miljöförbättringar. 

 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser.

 Alla anställda ska ha en god kunskap om kommunens 
miljöanläggningar. 
 

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

 
 
 

Alla program ska under studietiden ha gjort 
studiebesök eller haft informationsbesök till/från 
kommunens miljöaktörer. 
 

    

Gymnasie- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Ekonomi 

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

 

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

 
 

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

 Uppföljning genom olika enkäter. 
 

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. 
 
 
 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 GUN's kvalitetsredovisning ska redovisas på fastställt 
sätt. 
 
GUN's kvalitetsredovisningar ska tydligt visa 
satsningar, åtgärder och fortbildningsinsatser inom 
prioriterade områden. 
 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

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. 
 
 

 
Medarbetare 

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

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

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

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

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 
 

Årliga utvecklingssamtal ska genomföras. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

Gymnasie- och utbildningsnämnden 

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 Ekonomi Verksamhet & Medarbetare 

Utveckling 
     
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 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. 
 

Når målet, 53,9 %, riket 51,4 %. 
 
 
 
Når målet. 14,1 p, riket 14,0 p. 
 
Når målet. Läsåret 12-13 92 %, riket 83,2 %. 
 
 
 
 
 
Når målet.  Studiegrupper på fem olika nivåer. 
 
 
 
Når målet. Mätinstrument enkäter och statistik. 
 
 
 
Når målet. 91 % vt-13. 

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

Når målet. Enligt enkätsvar. 

   
 En plan för möten mellan 

kommunens näringsliv, gymnasie- 
och utbildningsnämnden politiker 
och skolans ledning/lärare ska 
utarbetas och genomföras 

Plan finnes. 

  
   
   
   

Gymnasie- och utbildningsnämnden Gymnasie- och utbildningsnämnden

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Gymnasie- och utbildningsnämnden

Miljö 
 Effektmål Analys 
 Alla verksamheter/skolan ska årligen 

redovisa egna miljöförbättringar. 
 

Ej genomfört  

 Alla anställda ska ha en god kunskap 
om kommunens miljöanläggningar 
 
Alla program ska under studietiden 
ha gjort/studiebesök eller haft 
informationsbesök till/från 
kommunens miljöaktörer. 

Genomfört till liten del 
 
 
Genomfört delvis 
 

   

Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Ekonomi i balans, prognoser som 

följer upp budget och bra 
avvikelserapportering. 
 
Uppföljning genom olika enkäter. 
 

Når målet 
 
 
 
Når målet 

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

Når målet 

  

Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 GUN's kvalitetsredovisning ska 

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

Når målet Antagen i nämnd. 
 
 
Når målet. Antagen i nämnd. 

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

Når målet. Ett flertal fortbildningar och  
studiebesök  har genomförts. 

 Alla verksamheter ska ha egna 
verksamhetsplaner. 
 

Når målet. Antaget av nämnd. 

Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Minst 90% av medarbetarna ska vara 

nöjd med GUN som arbetsgivare. 

Den totala sjukfrånvaron ska inte 
vara mer än föregående år. 
 

Når målet. Enligt arbetsmiljöenkät. 
 
 
Når målet. Undantaget två långtidssjukskrivna  
för fysisk ohälsa. 

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

Når målet. Mål och planer är  
framtagna. Regelbunden 
uppföljning och utvärdering sker. 

 Årliga utvecklingssamtal ska 
genomföras. 

Når målet 

Gymnasie- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden 
 
Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S) 
Förvaltningschef: Anette Forsblom 
Antal anställda: 466 varav 434 kvinnor och 32 män.
 

Socialförvaltningen redovisar ett överskott på 3 482 tkr varav 1 876 tkr är överskott löneöversyn och 1 606 är överskott i driften. 
Handikappomsorgen visar ett överskott inom personlig assistans, sköterske- rehab grupp visar ett överskott, som dels beror på 
svårighet att rekrytera vikarier, samt att budget för hyror och hjälpmedel ej är utfördelad. Vi vakanshåller en chefstjänst inom 
omvårdnadsenheten och att förvaltningen är återhållsam med kostnader. Måluppfyllelsen är relativt god inom alla perspektiv. Det 
pågår ett spännande kvalitetsarbete i hela förvaltningen med fokus på riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer. Vi 
fortsätter att arbeta för att hitta nya metoder och ett annat sätt att arbeta på för att möta människors behov av stöd och hjälp i 
tidigare skede.  
  

Driftredovisning 2013 (tkr)

Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget

Nämnd och stab 18 198 -872 17 326 19 281

Individ- och 
familjeenhet

29 946 -1 026 28 920 29 136

Handikapp-
omsorgen

40 130 -7 405 32 824 34 461

Omvårdnads-
enheten

148 427 -9 994 138 433 138 391

Resursenheten 320 -35 285 0

Totalt 237 020 -19 332 217 787 221 269

Överskott 3 482

Projekt Flykting-
samordnare

4 840 -7 368 -2 528 -2 830

 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten är till för att: tillförsäkra kommunens 
invånare 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 enligt Sol. 1059  stycken och LSS 65 
stycken.  
108 vårdplaneringar på sjukhus och via telefon, Bollnäs 
(58) på plats, Gävle (23) Hudiksvall (27)de flesta via 
telefon.  
Stab/stödfunktioner 
En kvalitets- och metodutvecklare som stödjer 
metodutveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och 
utvärdering.  
En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar 
för kvalitet och säkerhet för den hälso-och sjukvård 

som kommunen bedriver. 
Andra stödfunktioner är nämndssekretariat och en 
IT-samordnare.  
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 45 personer som har sin dagliga 
sysselsättning där.  
 
Korttidsverksamhet för barn och unga finns i Alfta. Där 
vistas 8 barn och ungdomar sammanlagt cirka 439 
korttidsdygn på helår. 
 
Korttidstillsyn för barn och unga över 12 år finns i 
Alfta. Tillsyn för 6 barn och unga, före och efter 
skoldagen, studiedagar och skollov. Av dessa beslut 
verkställs 2 stycken vid Rotebergs skola. 
 
Personlig assistans enligt SFP, socialförsäkringsbalken, 
där är det är 4 personer som valt kommunen som 
utförare, 9 personer har valt andra utförare (privata) 
personlig assistans enligt LSS är det 2 person som 
beviljats. 
Det är 22 personer som är beviljade biträde av 
kontaktperson, och 3 personer är beviljade ledsagning.  
 
Äldreomsorgens verksamhet omfattar 
Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende. 
Det är cirka 550 personer som är beviljade 81 000 
timmar enligt schablontid, någon form av service eller 
omvårdnadsinsats av hemtjänsten. 
 
Korttidsvistelse omfattar 15 platser där ca 270 personer 
vistats under 2013.  
Dagverksamhet, 39 personer (23 män 16 kvinnor) är 
beviljade dagverksamhet mellan 2-5 dagar/vecka.  
 
Särskilda boenden,  det finns 121 lägenheter i särskilda 
boenden, fördelat Sunnangården 38 stycken, Backa 40 
stycken och Gyllengården 43 stycken.  
 

Socialnämnden 

Socialnämnden



75

Socialnämnden

Väntetid på att få boende var i snitt 58 dagar 
(medelåldern 88 år män 84 år Kvinnor 90 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 har nyttjats av 21 personer under 71 
dygn 2013 
 
Resursenheten ansvarar för all vikarieanskaffning. 
Där finns 26 personer, i snitt är 80 % av deras arbetstid 
bokade för arbete i verksamheten. 
 
Avgiftsdebitering arbetar med taxor och avgifter. 
 
För hälso-och sjukvården på de särskilda boendena, 
korttids, daglig verksamhet samt hemsjukvård som kan 
bedrivas i den enskildes ordinarie bostad ansvarar 
kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeut och 
sjukgymnast för. 
 
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 3 LVU ärenden och 
5 ärende enligt LVM. 8 personer har under året varit 
institutionsplacerade, dessa är kostsamma ärenden över 
4 000 kr/dygn. Vi har 15 barn/unga i 
familjehemsplacering och  40 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 eller via kommunens beroendemottagning.  
Det kan även vara andra vardagsstödinsatser för 
personer mellan 18 och 65 år som ges i öppenvård. 
Ca 75 personer har öppenvårdsinsatser. 
Det finns insatser som riktar sig till invånare med 
ekonomiska problem och/eller andra sociala problem. 
2013 har 10 674 tkr utbetalats i försörjningsstöd (2012 
utbetalt 10 202 tkr) den största ökningen var i december 
med många nya insatser.  
Vi står för andrahandskontrakt till 29 personer. 
IFO verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga 
insatser.  
 
Viktiga händelser 
Arbetet med anpassningar om 7,7 mnkr för budget i 
balans 2013 har pågått enligt lövergripande 
handlingsplan. Bland annat arbetet med att lägga ner 
särskilda boendet Lyckebo om 14 lägenheter.  
Minskad timvikarie/kostnader i hela förvaltningen, 
mallar har tagits fram som stöd till personalbemanning 
vid lediga lägenheter. Budget beräknas utifrån 
personaltäthet på 0,71 personal/lägenhet, mallen visar 
faktisk personaltäthet detta skall användas som ett 
underlag för personalbemanning. 
Hemtjänsten ska utföras helt enligt LOV.  

Mallar håller på att tas fram för att visa 
personalbemanning i förhållande till kundtimmar i 
hemtjänst, samt genom datastöd bättre 
personalplanering av insatserna i hemtjänsten,  
där är kartläggning av kringtider Laps Care klart och 
rutiner framtagna. 
 
Kommunen tog över ansvaret för hemsjukvård från 
landstinget den 1 februari. Vi har skapat en ny 
organisation för kommunens hälso-och sjukvård som 
innefattar legitimerad personal inom särskilt boende, 
och de nya som är inom ordinärt boende. 
Arbetet med att ta fram värdighetsgarantier för äldre 
har genomförts i samverkan med 
pensionärsföreningarna. 
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för 
att kunna utveckla en effektiv organisation med 
kundens behov i centrum. Detta arbete pågår i hela 
förvaltningen enligt beslutad kvalitetsplan 2013: 
Kvalitetsinsats 1 riskanalys och egenkontroll av 
verksamhetens processer och att arbeta med de 
förbättringsåtgärder som man identifierat. 
Kvalitetsinsats 2 värdegrundsarbetet med fokus på” 
varför vi är på jobbet”, där är det viktigt med aktivt 
ledarskap och delaktiga medarbetare. 
Kvalitetsinsats 3 Aktivt arbeta med att göra 
överenskommelser 2013 mellan staten och SKL kända 
och med utgångspunkt i dessa förtydliga vad vi lokalt 
skall arbeta med. 
Kvalitetsinsats 4 Utbildningsinsatser inom ekonomi för 
chefer. 
Kvalitetsinsats 5 Aktivt arbeta med öppna jämförelser 
ett verktyg att utveckla, förbättra och utvärdera detta 
arbeta skall samordnas lokalt och med länets 
kommuner. 
Kvalitetsinsats 6 revidera verksamhetsplan Ovanåker 
2020.  
Kvalitetsinsats 7 Under våren 2013 beslutade 
Socialnämnden i Ovanåkers kommun om att anta 
Socialtjänstens handlingsplan för våldsutsatta kvinnor 
och barn, ATT VÅGA SE - VÅGA FRÅGA -VÅGA 
AGERA.  
Kvalitetsinsats 8  
Socialnämnden har beslutat att värdighetsgarantier 
införs inom de särskilda boendena i äldreomsorgen 
Kvalitetsinsats 9  
Socialnämnden ska verka för att intern 
kontroll bedrivs inom socialförvaltningens 
olika verksamheter 
 

Resultat 2013  
Socialnämnden visar ett budgetöverskott på 3 482 tkr 
Nedan beskrivs budgetavvikelserna per 
verksamhetsområde. 
 

Socialnämnden 
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Nämnd och stab 
Hyreskostnaderna högre än budgeterat, beror på 
outhyrda boendeplatser samt obudgeterade kostnader 
för carport och motorvärmarplatser. 
Personalkostnader för administrationen är lägre än 
budgeterat p.g.a. föräldraledighet.  
Resultat  nämnd och stab + 79 tkr 
 
Individ och familjeenhet 
IFO-administration: Personalkostnaderna är lägre med 
anledning av att vikarier till ordinarie personal har 
något lägre lön och att en del av personalen tar ut 
föräldraledigt del av vecka. (+ 464 tkr) 
 
IFO vuxna: 
-Institutionsvård vuxna redovisar för 2013  ett resultat 
på 2 480 tkr. Budgeten för institutionsvården är 1 300 
tkr. Det högre resultatet beror på flera placeringar av 
större omfattning.  ( - 1180 tkr) 
-Försörjningsstöd. För perioden jan-dec redovisas ett 
resultat jämfört med budget (- 268 tkr) 
-Beroendemottagningen visar ett överskott då en 
heltidstjänst är ersatt med köp av tjänst vid behov 
vilket visat sig ge en lägre kostnad, i alla fall för 2013. 
(+501 tkr) 
 
IFO barn och unga  
-För institutionsvård av barn och unga visas ett 
överskott. (+104 tkr) 
-Öppna insatser och familjehem visar överskott 2013 . (+ 
595  tkr) 
Resultat  individ och familjeenhet +216 tkr 
 
Handikappomsorgen 
Administration m.fl.  en del  av  personal har tagit 
 ut föräldraledigt del av vecka. Återhållsamhet med 
övriga kostnader. (+ 222 tkr) 
 
Personlig assistans: visar ett överskott, dels för att 
kommunen fått pengar retroaktivt från 
migrationsverket. Dels med anledning av  avslutade 
ärenden. (+493 tkr)  
 
Social psykiatri: Lägre resultat än budget (+121 tkr) 
 
Handikappomsorgen inkl. nya LSS: Personal som 
budgeterats på gullvivan har använts för att bemanna 
upp den dagliga verksamheten och kostnaderna för 
korttids kommer att överstiga budgeterat. (+412 tkr) 
 
Funktionshindrade: Lägre kostnader för personlig 
assistans. (+394 tkr) 
 
Institutions placeringar vuxna högre kostnad mot 
budget -4 tkr.   
Resultat  handikappomsorgen +1637 tkr 
 
 
 
 

Omvårdnadsenheten 
Administration: avvecklingen av en enhetschef, och en 
vakant tjänst. Överskott 2013 då inte alla åtgärder hann 
bli genomförda på Gyllengården, i samband med  flytt 
av sjukvårdpersonalen samt chefer. (+ 1788 tkr) 
Sköterskegrupp rehabteam: Hemsjukvårdspersonalen 
som ansvarar för särskilt boende har täckt upp för 
hemsjukvården i ordinärt boende då det tillfälligt varit 
färre platser att serva på särskilt boende, samt 
nedläggning av Lyckebo från augusti. Minskat antal 
särskilt boendeplatser kommer att innebära tyngre 
ärenden vilket på sikt kommer att kräva en högre 
bemanning. Svårighet att rekrytera vikarier har också 
funnits. Medel har inte först över till hjälpmedel så 
därför kommer det att redovisa ett underskott där. 
(+1441 tkr)  
 
Hemtjänsten: dygnet runt ärende under det första 
halvåret gör att det blir ett underskott med -451 tkr 
 
Särskilt boende: Ett besparingskrav på 4 765 tkr fanns 
att hantera 2013. Nedläggning av Lyckebo innebar att 
2685 tkr hanterades. Resterande särskilda boenden 
redovisar ett budgetunderskott på -740 tkr.  (-2820 tkr) 
Resultat  omvårdnadsenheten- 42 tkr 
 
Resursen  
Visar ett underkott  då det har varit en del personal 
som varit  obokade.  
Resultat  resursen -285 tkr 
 
Lönerevision 
Lönerevisionen kan även sägas innehålla en post för att 
det 2013 genomförts mer åtgärder än vad som krävdes i 
och med ramtilldelningen. Posten innehåller förutom 
detta också en effekt av att lönerevisionen landade på 
2,6% jämfört med budgeterade 3%. 
Resultat  lönerevision +1 876 tkr 
 
Måluppfyllelse 
Socialtjänsten har god måluppfyllelse inom alla 
målområden, förutom målen att minska antalet 
individer som är i behov av försörjningsstöd och att vi 
skall få in fler synpunkter.  
 

Framtid 
Inom LSS ser vi ett utökat behov av servicebostäder 
samt av daglig verksamhet. 
 
Ett viktigt kvalitetsarbete pågår som innefattar bland 
annat målarbete, värdegrundsarbete, 
integrationsverksamheten med aktivets huset, 
mottagande av ensamkommande barn samt 
sysselsättning 

Socialnämnden 

Socialnämnden
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Nämnd och stab 
Hyreskostnaderna högre än budgeterat, beror på 
outhyrda boendeplatser samt obudgeterade kostnader 
för carport och motorvärmarplatser. 
Personalkostnader för administrationen är lägre än 
budgeterat p.g.a. föräldraledighet.  
Resultat  nämnd och stab + 79 tkr 
 
Individ och familjeenhet 
IFO-administration: Personalkostnaderna är lägre med 
anledning av att vikarier till ordinarie personal har 
något lägre lön och att en del av personalen tar ut 
föräldraledigt del av vecka. (+ 464 tkr) 
 
IFO vuxna: 
-Institutionsvård vuxna redovisar för 2013  ett resultat 
på 2 480 tkr. Budgeten för institutionsvården är 1 300 
tkr. Det högre resultatet beror på flera placeringar av 
större omfattning.  ( - 1180 tkr) 
-Försörjningsstöd. För perioden jan-dec redovisas ett 
resultat jämfört med budget (- 268 tkr) 
-Beroendemottagningen visar ett överskott då en 
heltidstjänst är ersatt med köp av tjänst vid behov 
vilket visat sig ge en lägre kostnad, i alla fall för 2013. 
(+501 tkr) 
 
IFO barn och unga  
-För institutionsvård av barn och unga visas ett 
överskott. (+104 tkr) 
-Öppna insatser och familjehem visar överskott 2013 . (+ 
595  tkr) 
Resultat  individ och familjeenhet +216 tkr 
 
Handikappomsorgen 
Administration m.fl.  en del  av  personal har tagit 
 ut föräldraledigt del av vecka. Återhållsamhet med 
övriga kostnader. (+ 222 tkr) 
 
Personlig assistans: visar ett överskott, dels för att 
kommunen fått pengar retroaktivt från 
migrationsverket. Dels med anledning av  avslutade 
ärenden. (+493 tkr)  
 
Social psykiatri: Lägre resultat än budget (+121 tkr) 
 
Handikappomsorgen inkl. nya LSS: Personal som 
budgeterats på gullvivan har använts för att bemanna 
upp den dagliga verksamheten och kostnaderna för 
korttids kommer att överstiga budgeterat. (+412 tkr) 
 
Funktionshindrade: Lägre kostnader för personlig 
assistans. (+394 tkr) 
 
Institutions placeringar vuxna högre kostnad mot 
budget -4 tkr.   
Resultat  handikappomsorgen +1637 tkr 
 
 
 
 

Omvårdnadsenheten 
Administration: avvecklingen av en enhetschef, och en 
vakant tjänst. Överskott 2013 då inte alla åtgärder hann 
bli genomförda på Gyllengården, i samband med  flytt 
av sjukvårdpersonalen samt chefer. (+ 1788 tkr) 
Sköterskegrupp rehabteam: Hemsjukvårdspersonalen 
som ansvarar för särskilt boende har täckt upp för 
hemsjukvården i ordinärt boende då det tillfälligt varit 
färre platser att serva på särskilt boende, samt 
nedläggning av Lyckebo från augusti. Minskat antal 
särskilt boendeplatser kommer att innebära tyngre 
ärenden vilket på sikt kommer att kräva en högre 
bemanning. Svårighet att rekrytera vikarier har också 
funnits. Medel har inte först över till hjälpmedel så 
därför kommer det att redovisa ett underskott där. 
(+1441 tkr)  
 
Hemtjänsten: dygnet runt ärende under det första 
halvåret gör att det blir ett underskott med -451 tkr 
 
Särskilt boende: Ett besparingskrav på 4 765 tkr fanns 
att hantera 2013. Nedläggning av Lyckebo innebar att 
2685 tkr hanterades. Resterande särskilda boenden 
redovisar ett budgetunderskott på -740 tkr.  (-2820 tkr) 
Resultat  omvårdnadsenheten- 42 tkr 
 
Resursen  
Visar ett underkott  då det har varit en del personal 
som varit  obokade.  
Resultat  resursen -285 tkr 
 
Lönerevision 
Lönerevisionen kan även sägas innehålla en post för att 
det 2013 genomförts mer åtgärder än vad som krävdes i 
och med ramtilldelningen. Posten innehåller förutom 
detta också en effekt av att lönerevisionen landade på 
2,6% jämfört med budgeterade 3%. 
Resultat  lönerevision +1 876 tkr 
 
Måluppfyllelse 
Socialtjänsten har god måluppfyllelse inom alla 
målområden, förutom målen att minska antalet 
individer som är i behov av försörjningsstöd och att vi 
skall få in fler synpunkter.  
 

Framtid 
Inom LSS ser vi ett utökat behov av servicebostäder 
samt av daglig verksamhet. 
 
Ett viktigt kvalitetsarbete pågår som innefattar bland 
annat målarbete, värdegrundsarbete, 
integrationsverksamheten med aktivets huset, 
mottagande av ensamkommande barn samt 
sysselsättning 

Socialnämnden 

Socialdepartementet och SKL har skrivit 
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten som innefattar bland annat 
E-hälsa, 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. 

Vi ser ökade behov av försörjningsstöd, där 
arbetslöshet och utförsäkringar från andra sociala 
system leder till ökade stödbehov och nya grepp från 
socialtjänsten. 
 
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. 
 
Socialstyrelsen har skjutit fram förslag om föreskrifter 
och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden till 
2015 vilket gör att planering av detta inleds under 2014 
 
Utbilda chefer, handläggare, hälso-och 
sjukvårdspersonal i ett nytt kliniskt verktyg vid 
bedömning av behov, ICF, Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Det 
övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda 
ett samlat och standardiserat språk och en struktur för 
att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. 
Utveckla ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. 

Socialnämnden 

Socialdepartementet och SKL har skrivit 
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten som innefattar bland annat 
E-hälsa, 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. 

Vi ser ökade behov av försörjningsstöd, där 
arbetslöshet och utförsäkringar från andra sociala 
system leder till ökade stödbehov och nya grepp från 
socialtjänsten. 
 
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. 
 
Socialstyrelsen har skjutit fram förslag om föreskrifter 
och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden till 
2015 vilket gör att planering av detta inleds under 2014 
 
Utbilda chefer, handläggare, hälso-och 
sjukvårdspersonal i ett nytt kliniskt verktyg vid 
bedömning av behov, ICF, Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Det 
övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda 
ett samlat och standardiserat språk och en struktur för 
att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. 
Utveckla ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. 

Socialnämnden 

Socialdepartementet och SKL har skrivit 
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten som innefattar bland annat 
E-hälsa, 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. 

Vi ser ökade behov av försörjningsstöd, där 
arbetslöshet och utförsäkringar från andra sociala 
system leder till ökade stödbehov och nya grepp från 
socialtjänsten. 
 
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. 
 
Socialstyrelsen har skjutit fram förslag om föreskrifter 
och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden till 
2015 vilket gör att planering av detta inleds under 2014 
 
Utbilda chefer, handläggare, hälso-och 
sjukvårdspersonal i ett nytt kliniskt verktyg vid 
bedömning av behov, ICF, Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Det 
övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda 
ett samlat och standardiserat språk och en struktur för 
att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. 
Utveckla ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. 
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Styrkort Socialnämnden 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

 100 % av de tillfrågade ska tycka att vi har en 
tillgänglig och informativ hemsida. 
 

 100 % av de tillfrågade känner till vår 
tillgänglighetsguide. 

En politik som är delaktig 
och öppen. 

 Synpunkter som kommer till socialförvaltningen skall 
öka jämfört med 2012. 

 Möten/samarbete med brukarorganisationer och andra 
samarbetspartners skall resultera i synpunkter som 
skall redovisas på nämnd vid bokslutsperioderna. 

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 i förhållande till 2012. 
 
 
 
 

Värdegrundsarbete 
 

 95 % av alla tillfrågade ska vara nöjda med 
bemötandet. 

Genomförandeplaner  100 % erbjuds dagliga aktiviteter vilket framgår i 
genomförandeplanen. 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 
Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 100 % av de tillfrågade ska känna till innehållet i 
socialförvaltningens miljöplan. 
 

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

 
 

Miljöplanen ska följas upp och revideras 2012. 
 

 
Ekonomi 

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

 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 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 ska finnas på hemsidan. 

 Personalen ska ha förståelse för den ekonomiska 
konsekvensen av vad de gör till 100 %. 

 Syfte, mål och plan skall finnas för alla insatser inom 
Socialförvaltningen. 

  

Socialnämnden 
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Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 En kvalitetsplan ska upprättas, vara känd och följas av 
alla. 
 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

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

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

 Tidiga insatser skall redovisas för nämnden. En ökning 
av andelen tidigare insatser i förhållande till 2012. 
 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  All personal ska aktivt delta i värdegrundsarbetet. 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 All personal ska ha kännedom om socialnämndens mål 
och socialförvaltningens handlingsplan. 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 Tillgodose framtida personalbehov. 

 Kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. 
 

 Medarbetarsamtal ska erbjudas. 

Kvalitetsledningssystem  All personal ska ha kännedom om och arbeta efter 
kvalitetsledningssystemet. 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt  Målet uppfyllt  

Socialnämnden 
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Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 En kvalitetsplan ska upprättas, vara känd och följas av 
alla. 
 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

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

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

 Tidiga insatser skall redovisas för nämnden. En ökning 
av andelen tidigare insatser i förhållande till 2012. 
 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  All personal ska aktivt delta i värdegrundsarbetet. 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

 All personal ska ha kännedom om socialnämndens mål 
och socialförvaltningens handlingsplan. 

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 Tillgodose framtida personalbehov. 

 Kompetensutvecklingsplaner finns för all personal. 
 

 Medarbetarsamtal ska erbjudas. 

Kvalitetsledningssystem  All personal ska ha kännedom om och arbeta efter 
kvalitetsledningssystemet. 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt  Målet uppfyllt  
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Måluppfyllelse Socialnämnden  
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 

     
Medborgare/Kund     Miljö Ekonomi Verksamhet &             Medarbetare  
                  Utveckling 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 100 % av de tillfrågade ska tycka att 

vi har en tillgänglig och en 
informativ hemsida. 
 

Skl har genomfört en undersökning där vi ser att vi har ett förbättringsarbete 
att göra   Målet anses vara delvis uppfyllt.   

 100 % av de tillfrågade känner till 
vår tillgänglighetsguide. 
 

Information om det i guiden som berör den egna verksamheten/målgruppen 
skall lyftas på arbetsplatsträffar, arbete pågår Målet anses vara delvis 
uppfyllt. 
 

 Synpunkter som kommer till 
socialförvaltningen skall öka jämfört 
med 2012. 
 

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

 Möten/samarbete med 
brukarorganisationer och andra 
samarbetspartners skall resultera i 
synpunkter som skall redovisas på 
nämnd vid bokslutsperioderna. 
 

 Information till brukarorganisationerna pågår. Målet anses delvis vara 
uppfyllt. 
 

 Minska antalet individer som är i 
behov av försörjningsstöd i 
förhållande till 2012. 
 

Lägre ersättning från andra socialförsäkringar som ger individer rätt till 
försörjningsstöd, samt nyanlända som bott här mer än två år och inte kommit 
ut i annan försörjning. Målet anses ej vara uppfyllt.  

 95 % av alla tillfrågade ska vara 
nöjda med bemötandet. 
 
100 % erbjuds dagliga aktiviteter 
vilket framgår i 
genomförandeplanen 
 

I värdegrundsarbetet jobbar vi med bemötandefrågorna. Målet anses vara 
delvis  uppfyllt 
 
Arbetet med att erbjuda dagliga aktiviteter och synliggöra detta i 
genomförandeplanen pågår Målet anses delvis vara uppfyllt 

Miljö 
 Effektmål Analys 
   
 100 % av de tillfrågade ska känna till 

innehållet i socialförvaltningens 
miljöplan 
 

Cheferna ansvara för att informationen om miljöplan lyfts på 
arbetsplatsträffar Målet anses vara uppfyllt. 
 

 Miljöplanen ska följas upp och 
revideras 2012. 
 

Målet anses vara uppfyllt. 

Socialnämnden 
Socialnämnden

År 2013 från kommunstyrelsens ordförande 
 
Den 25 maj invigde hela Gävleborg Sveriges nya 
Världsarv. Alla Hälsinglands kommuner ordnade ett 
lokalt firande innan vi på kvällen samlades för en 
formell invigning på Stenegård i Järvsö. I Ovanåker 
firade vi längs hela Stora Hälsingegårdars väg med ett 
huvudfokus i Långhed där våra världsarvsgårdar ligger. 
Det blev ett firande värt att minnas med strålande sol, 
flera hundra besökare och närvaro av både 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och  Indiens 
ambassadör H.E. Mrs Banashri Bose Harrison. En 
anledning till det lyckade arrangemanget var att hela 
invigningen var ett bevis på vad ett bra samarbete 
mellan kommunen, företagare, föreningarna och en 
massa ideellt engagerade människor kan åstadkomma. 
Så många goda krafter som drog åt samma håll fick till 
och med vädrets makter att visa sig från sin bästa sida.   
 
I våra ambitioner för 2013 fanns bland annat att börja 
utveckla turismen och näringslivsarbetet. En del av detta 
arbete är att utveckla Ol-Andersgården till ett attraktivt 
besökscenter.  Vi har därför anställt en 
verksamhetsansvarig för detta besökscenter och nu har 
vi en liten enhet på plats under näringslivskontoret med 
ansvar för turism- och besöksnäring. Näringslivsrådet 
har som planerat kommit igång och haft regelbundna 
möten under året. Den är tänkt som en plattform för 
strategiska näringslivspolitiska frågor i kommunen.  
 
Ett viktigt samarbetsprojekt som startade under året är 
Aktivitetshuset, ett arbetsmarknadsprojekt som 
kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Att hjälpa människor som har en lång väg kvar ut på 
arbetsmarknaden är en satsning som alltid lönar sig i 
längden. AF och kommunen var för sig har svårt att 
åstadkomma något men med gemensamma insatser kan 
vi ge människor den hjälp de behöver.  
 
Infrastruktur med bostäder och IT är också en 
nödvändighet och fiberutbyggnaden fortsätter både 
med statligt stöd i byarna och med kommunala 
ansträngningar i tätorterna. De senast utbyggda 
områdena är Knåda, Ungmansområdet i Alfta och Lillbo 
i Edsbyn. På samma sätt fortgår planerna på att bygga 
nya och fler bostäder. Förutom Öjollas som äntligen 
påbörjades under året har ett nytt kontors- och 
bostadsprojekt, Knagga, börjat planeras i Alfta.     
 

Under hösten i samband med budgetberedningens 
arbete presenterade vi i den politiska majoriteten en 
fortsättning på det långsiktiga arbete vi påbörjat med 
våra fastigheter. Vi kallade det för Vision Ovanåker 2.0 
och förslagen ställdes ut i både Alfta och Edsbyn. Dessa 
förslag väckte många reaktioner hos invånarna i 
kommunen för även om kultur och fritid inte i formell 
mening hör till en kommuns kärnverksamhet så berör 
dess verksamheter många människor i deras vardag och 
därför väcker de ett stort engagemang. Efter 
utställningen och medborgarnas synpunkter fick 
förvaltningarna ett antal uppdrag så vi kan gå fortsätta 
arbetet med lokalerna och verksamheterna. Vision 2.0 
var höstens tanke. Nu går vi vidare.   
 
Ovanåkers kommun har trots sin begränsade storlek en 
hög kompetens. Att bli utsedda till Sveriges bästa 
kommun på kommunal myndighetsservice, gav oss en 
rejäl boost av självförtroende. Inte blir det sämre av att 
vi fortfarande har en hög andel elever som både söker 
vidare och klarar av att slutföra en högre utbildning 
eller att Ovanåker i Lärarförbundets undersökning har 
den bästa skolan i Gävleborg. I regionens LUPP, som är 
en ungdomsenkät, lyfts också Ovanåker fram som en 
kommun där ungdomarna trivs. Det gör att vi sporras 
att arbeta vidare med både demokratiarbetet och den 
barn- och ungdomsinriktning vi politiskt har valt.  
 
Istället för att fastna i alla problem och allt det svåra 
borde vi lyfta fram och inspireras av det vi är duktiga 
på. Om vi ska lyckas ha hög kvalitet i kommunens skola 
och omsorger men även ha kvar vårt stora fritids- och 
kulturutbud så måste vi hjälpas åt och axla en liten bit 
av ansvaret. Det är det lokala engagemanget som är och 
kan skapa guldkanten i kommunen.  
 
Tack alla tjänstemän, lärare och elever för att ni med ert 
goda arbete hjälpt till att sätta Ovanåker på 
Sverigekartan. 2013 har visat att med samarbete, 
engagemang och god vilja kan man åstadkomma 
mycket.  
Det är ett bra recept som vi måste använda oss mer av 
under kommande år!  
 
 
Yoomi Renström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Socialnämnden

Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 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. 

 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. 

 Personalen ska ha förståelse för den 
ekonomiska konsekvensen av vad de 
gör till 100 %. 
 

Budget och ekonomi tas upp på arbetsplatsträffar. Arbete pågår Målet anses 
delvis vara uppfyllt. 

 Syfte, mål, plan och skall finnas för 
alla insatser inom 
Socialförvaltningen. 
 

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

Verksamhet & Utveckling 
 Effektmål Analys 
 En kvalitetsplan ska upprättas, vara 

och följas av alla. 
 

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

 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 
2012. 

Målet anses vara uppfyllt. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 All personal ska aktivt delta i 

värdegrundsarbetet. 
 

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

 All personal ska ha kännedom om 
socialnämndens mål och 
socialförvaltningens handlingsplan. 
 

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, strategier skall tas fram Målet anses vara delvis uppfyllt. 
 

 Kompetensutvecklingsplaner finns 
för all personal. 
 

Cheferna ansvarar tillsammans för att dialog om behov av kompetens lyfts på 
chefsträffar, planer skall tas fram Målet anses vara delvis 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. 
 

 
Socialnämnden 
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) 
 
Ordförande: Håkan Englund (S) 
VD: Mikael Reijer 
Antal anställda: 54
 

Vi har i vår affärsplan identifierat våra tre största utmaningar, att klara av att förnya våra fastigheter,  påbörja nyproduktion då 
efterfrågan på våra bostäder har ökat rejält samt att vi behöver säkerställa en hållbar utveckling. Vi genomför en omorganisation 
där vi blir mer personliga och serviceinriktade och våra kunder ska känna sig speciella och prioriterade. Aefab redovisar för 2013 
en vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 7 019 tkr vilket är 4 069 tkr bättre än budget. Bolagets synliga soliditet har ökat 
från 9,6 % till 10,4 %. Återuppbyggnaden av Öjollas fortlöper enligt planerna och inflyttning beräknas kunna ske i augusti 
2014. De flesta av bolagets verksamhetsmål bedöms som uppfylld för 2013. 

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat Budget

AEFAB 118 351 125 370 7 019 2 950

 
Verksamhetsbeskrivning 
Aefab har idag 1 571 lägenheter varav 649 finns i Alfta 
och 922 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter består 
tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta 
bostadsbestånden i Alfta och Edsbyn är byggda under 
1960-1980 talet, dvs. under åren med stöd för 
Miljonprogrammet. I samband med återuppbyggnaden 
av Öjollas tillförs det 29 lägenheter. Vi förvaltar och 
underhåller även verksamhetslokaler och andra 
fastigheter åt Ovanåkers kommun. Totalt 68 000 kvm 
verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. 

Viktiga händelser 
Årets investeringar uppgår till 28 629 tkr. Dessa 
fördelar sig på följande större poster: Byggnader, mark 
Knagga Gård (fd Alfta Järn), 2 316 tkr, installation fiber 
i bolagets lägenheter, 10 390 tkr, 2 st traktorer, 3 354, 
övrigt, 2 632 tkr. Årets investeringar har finansierats 
med egna medel. Under året har bolagets låneskuld 
amorterats med 12 029 tkr. 
 
Uthyrningsläget har under året varit bra. Vakanser vid 
årets slut motsvarar cirka 0,5 % och avser nio lediga 
lägenheter i Alfta och fem lediga i Edsbyn.  
Under 2013 har arbetet med omorganisationen 
fortskridit och från och med den 1 januari 2014 är den i 
till stora delar igång. Syftet med omorganisationen är 
att skapa ett tryggare boende med högre service till 
våra hyresgäster, samt att styra drift och 
marknadsorganisationen mot en effektivare och 
lönsammare verksamhet. Återuppbyggnaden av 
Öjollas i Edsbyn påbörjades och fortskrider enligt plan. 
Målning av fasad samt fönster in- och utvändigt på 
Joners i Edsbyn. Stamrenovering samt nya 
vattenledningar i kök och badrum på Östra  
kyrkogatan i Alfta. Upphöjning av köksskåp samt 
renovering i form av byte av bänkskivor och luckor 
görs i samband med stamrenoveringarna.  

Driftsmässigt ger förvaltningsuppdraget ett mindre 
överskott för kommunen under 2013, 84 000 kronor på  
en total kostnadsram på 21,4 mkr.  
I september 2013 startade arbetet med en översyn av 
städorganisationen som beräknas vara klar till 
sommaren 2014. Syftet med omorganisationen är att 
skapa bättre service till våra kunder samt en effektivare 
organisation och lönsammare verksamhet. Fjärrvärme-
kostnaderna blev lägre än det vi budgeterade för. Året 
var varmare än ett normalår (92 %). 
 
Årets resultat 
AEFAB redovisar för 2013 ett resultat efter finansiella 
poster på 7 019 tkr, exklusive jämförelsestörande intäkt 
på 29 000 tkr, (fg år 5 488 tkr). Jämfört med budget är 
resultatet 4 069 tkr bättre. Förklaringen till den positiva 
avikelsen är främst att taxebundna kostnader blev 2 900 
tkr lägre då året var mildare än ett normalår. Bolaget 
har sålt inventarier och fastigheter på som totalt gett en 
vinst på 1 740 tkr. Bolagets synliga soliditet har ökat 
från 9,6 % till 10,4 %. 
 

Måluppfyllelse 
Bolagets måluppfyllelse för 2013 framgår av bifogade 
uppföljning av bolagets styrkort. Sammanfattningsvis 
är bedömningen att samtliga mål utom ett anses 
uppnås under 2013. Några av de fastställda målen 
kommer att mätas första gången 2014. 
 

Framtid 
2014 kommer att bli leveransens år. Under 2013 lade vi 
grunden för många av de utvecklingsprojekt som vi nu 
kommer att genomföra. Färdigställa Öjollas med 
inflyttning i september, Knagga Gård där 
Helsingevatten och vi flyttar in efter sommaren, påbörja 
projektering inför byggnation av nya lägenheter i 
Edsbyn på Älvstranden, projektera nya lägenheter i 
Alfta och att fortsätta med att förbättra yttre miljön på 
våra områden. 
Vi behöver även fortsätta stärka ekonomin i bolaget för 
att kunna fortsätta bostadsbyggande och förnyelsen av 
vårt fastighetsinnehav. 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB  Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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Styrkort Alfta-Edsbyns Fastighets AB 2013-2017 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

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. 

 Skapa rörelse inom kategorin 55-60+ med 
egna hem för att frigöra boenden till 
barnfamiljer och de äldre flyttar till 
hyresrätt.  
 
Förbättra tillgänglighet och trygghet 
genom att öka och utveckla antalet 
tillgängliga lägenheter för äldre och 
funktionshindrade. 

 
Skapa hållbara lösningar utifrån olika 
förutsättningar i växtlighet och 
omgivande miljö.  

 
Få Sveriges mest nöjda kunder inom 
kommunala bostadsbolag. 

 
Bygga nytt och utveckla befintliga och 
nya bostäder.

En politik som är delaktig 
och öppen. 

 Vid styrelsemöten ska det vara högt till tak och årligen 
ska styrelsen erbjudas möjlighet att träffa all personal 
minst 1 gång per år. 

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

 Identifiera företag, skapa nätverk för att 
samarbeta med de tio största företagen i 
kommunen. De ska i sin marknadsföring 
nämna och erbjuda boende inom Aefabs 
fastighetsbestånd som en del i deras 
rekryteringsprocess.  

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

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 AEFABS elförbrukning ska bara bestå av 
förnyelsebar energi. 
 
Minska pappershanteringen. 
 
Kommunens totala energianvändning 
och klimatpåverkan ska minska genom 
att följa Skåneinitiativet och SKL:s 
energistrategi. 

 
Samtliga fordon år 2015 ska följa 
miljökraven. 
 
Vid nybyggnationer ska vi bygga 
lågenergihus.  

 
Använda miljömässigt material i samtliga 
verksamheter. 

 
Minska användningen av kemiska produkter och 
material 

Alfta Edsbyns Fastighets AB Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Utbilningar ska hållas för personalen under året. 
 
Göra hyresgäster uppmärksammade på möjligheter till 
att spara energi, SABOS energikampanj ska vara en 
satsning mot våra hyresgäster.  

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

 
 
Samtliga bostadsområden ska få källsortering under 
2014. 

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

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Soliditeten ska öka från dagens 8,9 % till 
10 %. 

 
Arbetet i bolaget ska bedrivas 
affärsmässigt med vinstsyfte. 
Resultatkravet är 2 MSEK. 

 
Alla medarbetare ska känna till bolagets 
ekonomiska läge och förstå vad olika 
beslut grundar sig i. 

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

 Vi ska ha en öppen dialog och 
kommunicera vårt ekonomiska resultat 
genom media. 
 

Verksamhet och 
utveckling 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Alla verksamheter ska präglas av 
flexibilitet och handlingskraft för att möta 
marknadens förväntningar och krav. 

 
Aefabs fastigheter ska vara flexibla så att 
de kan anpassas och ställas om vid 
behov. 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Vi ska ha hög utbildningsnivå för att 
kunna förnya oss efter samhällets 
utveckling inom fastighetsförvaltning. 

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

  

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

God arbetsmiljö.  Skapa en trivsam och attraktiv 
arbetsplats. 
 
Arbeta för att uppnå en närvaro på 100 %. 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål. 

 Alla medarbetare ska känna att de har ett 
helhetansvar för bolaget och därmed våra 
kunder, samt känna att de har ett 
ekonomiskt ansvar.  
 
Definiera tydliga roller för samtliga 
medarbetare. 

 
Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag.  

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

 Minska nyckelpersonberoendet med 
tekniskt systemstöd för att dokumentera 
kunskap.  

 
Arbeta med kompetensutveckling för att 
möta marknadens behov. 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt   

Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Måluppfyllelse Alfta Edsbyns Fastighets AB  
Alfta Edsbyns fastighets AB har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar bolagets 
sammanvägda måluppfyllelse. 
 

    
Medborgare/Kund Miljö  Ekonomi  Verksamhet & Medarbetare 
   Utveckling 

Medborgare/Kund 
Effektmål Analys

 Skapa rörelse inom kategorin 55-
60+ med egna hem för att frigöra 
boenden till barnfamiljer och de 
äldre flyttar till hyresrätt. 
 

Mål satt till 2014 kräver nya attraktiva lägenheter så att villa ägare attraheras 
av att flytta till lägenhet. Öjollas och Knagga gård samt nyproduktion 
kommer vara viktiga för dessa målgrupper.  
 

 Förbättra tillgänglighet och 
trygghet genom att öka och 
utveckla antalet tillgängliga 
lägenheter för äldre och 
funktionshindrade. 
 

Mål satt till 2014-2015 kräver installationer av hiss samt nyproduktion där 
Öjollas delvis löser en del. 

 Skapa hållbara lösningar utifrån 
olika förutsättningar i växtlighet 
och omgivande miljö. 
 

Mål delvis uppfyllt hela Östra kyrkogatan har fått en ny utemiljö med delar 
av hållbara lösningar. 

 Få Sveriges mest nöjda kunder 
inom kommunala bostadsbolag. 
 

Mål delvis uppfyllt bolaget har regionens mest nöjda kunder. 
 

 Bygga nytt och utveckla befintliga 
och nya bostäder. 

Mål delvis uppnått bolaget har förvärvat fastigheter i Alfta som ska 
iordningställas till lägenheter, Öjollas blir nytt samt planer pågår för 
nyproduktion. 
 

 Vid styrelsemöten ska det vara högt 
till tak och årligen ska styrelsen 
erbjudas möjlighet att träffa all 
personal minst 1 gång per år. 
 

Mål uppfyllt samtliga i styrelsen får uttrycka sin åsikt samt att styrelsen 
årligen vid ett kvartalsmöte träffar personalen. 

 Identifiera företag, skapa nätverk 
för att samarbeta med de tio största 
företagen i kommunen. De ska i sin 
marknadsföring nämna och erbjuda 
boende inom Aefabs 
fastighetsbestånd som en del i deras 
rekryteringsprocess. 

Mål satt till 2015, nätverk etablerat med 10 bolags VD. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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Miljö 

Effektmål Analys 
AEFABS elförbrukning ska bara 
bestå av förnyelsebar energi. 

Mål satt till 2015. 
En väldigt liten mängd olja används för spetseldning vintertid där fjärrvärme 
saknas, all fjärrvärme är förnyelsebar. 
 

Minska pappershanteringen. Mål anses uppfyllt. 
Pappershantering har minskat genom mer datoranvändning av fler 
medarbetare. Information lagras på servrar och externa hårddiskar. 
 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska genom 
att följa Skåneinitiativet och SKL:s 
energistrategi. 

Mål anses uppfyllt för 2014. 
Genom projektet Skåne initiativet följer bolaget den plan som ligger med att 
minska energianvändningen och årligen avsätter pengar i budget riktat mot 
energibesparingar. 
 
 

Samtliga fordon år 2015 ska följa 
miljökraven. 

Mål satt till 2015, delvis uppfyllt flera fordon följer redan miljökraven. 
 
 

Vid nybyggnationer ska vi bygga 
lågenergihus. 

Mål har ej tillämpas ännu. Återuppbyggnaden av Öjollas uppfyller detta 
krav. Ingår vid planering av nyproduktion. 
 

Använda miljömässigt material i 
samtliga verksamheter. 
 

Mål satt till 2016. Arbete pågår och bedöms delvis uppfyllt. 
 

Minska användningen av kemiska 
produkter och material 

Mål satt till 2015 dock har användningen av dessa kemikalier minskat stort, 
miljövänliga alternativ har ersatt många tidigare produkter. 
 

Utbildningar ska hållas för 
personalen under året. 

Mål uppfyllt. 
All personal har genomgått någon form av utbildning under året. 
 

Göra hyresgäster uppmärksammade 
på möjligheter till att spara energi 
,SABOS energikampanj ska vara en 
satsning mot våra hyresgäster.  
  

Mål uppfyllt. 
Flera satsningar har genomförts med hyresgästerna under året. 
 

Samtliga bostadsområden ska få 
källsortering under 2014 

Mål satt till 2014. Bedöms delvis som uppfyllt då planering klar och 
upphandling pågår för att få detta under 2014. 

Ekonomi 
Effektmål Analys 

 Soliditeten ska öka från dagens 8,9 % 
till 10 %. 

Mål uppfyllt. 
 

 Arbetet i bolaget ska bedrivas 
affärsmässigt med vinstsyfte. 
Resultatkravet är 2 MSEK. 
 

Mål delvis uppfyllt måste tydliggöra externa uppdrag. Måste även definiera 
avkastningskrav. 
 

 Alla medarbetare ska känna till 
bolagets ekonomiska läge och förstå 
vad olika beslut grundar sig i. 
 

Mål uppfyllt. 
Ekonomiskt resultat redovisas för samtliga i bolaget 4 gånger per år på 
kvartalsmöten. 

Vi ska ha en öppen dialog och 
kommunicera vårt ekonomiska 
resultat genom media. 
 

Mål Uppfyllt. 
Bolaget kommunicerar via media regelbundet. 
 
 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Verksamhet & Utveckling
Effektmål Analys 
Alla verksamheter ska präglas av 
flexibilitet och handlingskraft för att 
möta marknadens förväntningar och 
krav. 
 

Mål uppfyllt  
Organisationen har genomgått en stor omorganisation för att kunna agera 
handlingskraftigt och flexibelt. Medarbetarna har erbjudits hög 
kompetensutveckling och utbildning. 
 

Aefabs fastigheter ska vara flexibla 
så att de kan anpassas och ställas om 
vid behov. 

Långsiktigt mål ej uppfyllt. Arbete pågår på så sätt att detta tas med vid 
planering av ombyggnad, underhåll och nyproduktion. 
 
 

Vi ska ha hög utbildningsnivå för att 
kunna förnya oss efter samhällets 
utveckling inom 
fastighetsförvaltning. 

Mål uppfyllt, ständig process dock har medarbetarna erbjudits och 
genomgått utbildningar för att höja kompetensen. 

Medarbetare 
Effektmål Analys 
Skapa en trivsam och attraktiv 
arbetsplats. 
 

Mål uppnått. 
Bolaget har en trivsamt klimat och arbetarna erbjuds en bra arbetsmiljö. 
Bolaget är attraktivt att arbeta på många talar mycket gott om Aefab som 
företag. Vid rekrytering får vi många bra sökande. 
 

 Arbeta för att uppnå en närvaro på 
100 %. 
 

Mål satt till 2016, bolaget har en hög närvaro i dag där av är vi på god väg. 
Målet kan anses delvis uppfyllt. 
 

 Alla medarbetare ska känna att de 
har ett helhetsansvar för bolaget och 
därmed våra kunder, samt känna att 
de har ett ekonomiskt ansvar. 

Mål delvis uppfyllt 
En kampanj vi jobbar med och vi ser en stor framgång. Med tydliga 
budskap och information och utbildning till medarbetarna har varumärket 
stärkts. 
 

 Definiera tydliga roller för samtliga 
medarbetare. 

Mål uppfyllt 
Alla har fått tydliga roller och ansvarsområden genom en omorganisation 
som pågått under 2 år. 
 

 Tydliggöra ledningsgruppens 
uppdrag. 
 

Mål satt till 2014. Bedöms som uppfyllt redan under 2013. 

 Minska nyckelpersonberoendet med 
tekniskt systemstöd för att 
dokumentera kunskap. 

Arbetet pågår. Bedömningen är att nyckelpersonsberorendet minskat bland 
annat genom rekryteringar och utbildningar i befintliga systemstöd. Målet ej 
definierat och mätt för 2013. 
 

 Arbeta med kompetensutveckling för 
att möta marknadens behov. 

Medarbetarna har utifrån individuella planer erbjudits och genomgått 
utbildningar för att höja och behålla kompetensen. Utgångspunkten har 
varit att möta framtidens behov samt ändrade regler bland annat avseende 
affärsmässighet. 

 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
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Miljö 

Effektmål Analys 
AEFABS elförbrukning ska bara 
bestå av förnyelsebar energi. 

Mål satt till 2015. 
En väldigt liten mängd olja används för spetseldning vintertid där fjärrvärme 
saknas, all fjärrvärme är förnyelsebar. 
 

Minska pappershanteringen. Mål anses uppfyllt. 
Pappershantering har minskat genom mer datoranvändning av fler 
medarbetare. Information lagras på servrar och externa hårddiskar. 
 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska genom 
att följa Skåneinitiativet och SKL:s 
energistrategi. 

Mål anses uppfyllt för 2014. 
Genom projektet Skåne initiativet följer bolaget den plan som ligger med att 
minska energianvändningen och årligen avsätter pengar i budget riktat mot 
energibesparingar. 
 
 

Samtliga fordon år 2015 ska följa 
miljökraven. 

Mål satt till 2015, delvis uppfyllt flera fordon följer redan miljökraven. 
 
 

Vid nybyggnationer ska vi bygga 
lågenergihus. 

Mål har ej tillämpas ännu. Återuppbyggnaden av Öjollas uppfyller detta 
krav. Ingår vid planering av nyproduktion. 
 

Använda miljömässigt material i 
samtliga verksamheter. 
 

Mål satt till 2016. Arbete pågår och bedöms delvis uppfyllt. 
 

Minska användningen av kemiska 
produkter och material 

Mål satt till 2015 dock har användningen av dessa kemikalier minskat stort, 
miljövänliga alternativ har ersatt många tidigare produkter. 
 

Utbildningar ska hållas för 
personalen under året. 

Mål uppfyllt. 
All personal har genomgått någon form av utbildning under året. 
 

Göra hyresgäster uppmärksammade 
på möjligheter till att spara energi 
,SABOS energikampanj ska vara en 
satsning mot våra hyresgäster.  
  

Mål uppfyllt. 
Flera satsningar har genomförts med hyresgästerna under året. 
 

Samtliga bostadsområden ska få 
källsortering under 2014 

Mål satt till 2014. Bedöms delvis som uppfyllt då planering klar och 
upphandling pågår för att få detta under 2014. 

Ekonomi 
Effektmål Analys 

 Soliditeten ska öka från dagens 8,9 % 
till 10 %. 

Mål uppfyllt. 
 

 Arbetet i bolaget ska bedrivas 
affärsmässigt med vinstsyfte. 
Resultatkravet är 2 MSEK. 
 

Mål delvis uppfyllt måste tydliggöra externa uppdrag. Måste även definiera 
avkastningskrav. 
 

 Alla medarbetare ska känna till 
bolagets ekonomiska läge och förstå 
vad olika beslut grundar sig i. 
 

Mål uppfyllt. 
Ekonomiskt resultat redovisas för samtliga i bolaget 4 gånger per år på 
kvartalsmöten. 

Vi ska ha en öppen dialog och 
kommunicera vårt ekonomiska 
resultat genom media. 
 

Mål Uppfyllt. 
Bolaget kommunicerar via media regelbundet. 
 
 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

Verksamhet & Utveckling
Effektmål Analys 
Alla verksamheter ska präglas av 
flexibilitet och handlingskraft för att 
möta marknadens förväntningar och 
krav. 
 

Mål uppfyllt  
Organisationen har genomgått en stor omorganisation för att kunna agera 
handlingskraftigt och flexibelt. Medarbetarna har erbjudits hög 
kompetensutveckling och utbildning. 
 

Aefabs fastigheter ska vara flexibla 
så att de kan anpassas och ställas om 
vid behov. 

Långsiktigt mål ej uppfyllt. Arbete pågår på så sätt att detta tas med vid 
planering av ombyggnad, underhåll och nyproduktion. 
 
 

Vi ska ha hög utbildningsnivå för att 
kunna förnya oss efter samhällets 
utveckling inom 
fastighetsförvaltning. 

Mål uppfyllt, ständig process dock har medarbetarna erbjudits och 
genomgått utbildningar för att höja kompetensen. 

Medarbetare 
Effektmål Analys 
Skapa en trivsam och attraktiv 
arbetsplats. 
 

Mål uppnått. 
Bolaget har en trivsamt klimat och arbetarna erbjuds en bra arbetsmiljö. 
Bolaget är attraktivt att arbeta på många talar mycket gott om Aefab som 
företag. Vid rekrytering får vi många bra sökande. 
 

 Arbeta för att uppnå en närvaro på 
100 %. 
 

Mål satt till 2016, bolaget har en hög närvaro i dag där av är vi på god väg. 
Målet kan anses delvis uppfyllt. 
 

 Alla medarbetare ska känna att de 
har ett helhetsansvar för bolaget och 
därmed våra kunder, samt känna att 
de har ett ekonomiskt ansvar. 

Mål delvis uppfyllt 
En kampanj vi jobbar med och vi ser en stor framgång. Med tydliga 
budskap och information och utbildning till medarbetarna har varumärket 
stärkts. 
 

 Definiera tydliga roller för samtliga 
medarbetare. 

Mål uppfyllt 
Alla har fått tydliga roller och ansvarsområden genom en omorganisation 
som pågått under 2 år. 
 

 Tydliggöra ledningsgruppens 
uppdrag. 
 

Mål satt till 2014. Bedöms som uppfyllt redan under 2013. 

 Minska nyckelpersonberoendet med 
tekniskt systemstöd för att 
dokumentera kunskap. 

Arbetet pågår. Bedömningen är att nyckelpersonsberorendet minskat bland 
annat genom rekryteringar och utbildningar i befintliga systemstöd. Målet ej 
definierat och mätt för 2013. 
 

 Arbeta med kompetensutveckling för 
att möta marknadens behov. 

Medarbetarna har utifrån individuella planer erbjudits och genomgått 
utbildningar för att höja och behålla kompetensen. Utgångspunkten har 
varit att möta framtidens behov samt ändrade regler bland annat avseende 
affärsmässighet. 

 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
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OKAB Näringsliv AB 
 
Ordförande: Mikael Jonsson (M) 
VD: Christer Engström 
 

Okab bedriver ingen egen verksamhet. Dotterbolaget Aicab bedriver uthyrning av näringsfastigheter.  Resultat upp visar ett 
underskott på ca 300 tkr. Ett omstruktureringsarbete pågår som innehåller moment som försäljning av Aicab till Ovanåkers 
kommun, upprättande av nya styrdokument för Aicab och en ev. avveckling av Okab.  

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat

OKAB (koncernen) 12 771 12 466 -305  

Verksamhetsbeskrivning 
Det tidigare näringslivsbolaget OKAB är sedan 2012 
under successiv avveckling. Någon verksamhet drivs ej 
i bolaget och de sista avtalen är avvecklade/överförda 
inför årsskiftet 2013/2014. Några styrdokument för 
2014 föreligger inte för bolaget.

OKAB är 100 % ägare till bolaget Alfta Industricenter 
AB, AICAB, vilket bedriver förvaltning av 
näringslivsfastigheter. Bolaget kommer att förvärvas av 
Ovanåkers kommun under 2014.

Mot bakgrund av ovan så avser nedan kommande 
verksamhetsbeskrivning endast dotterbolagets 
verksamhet, nedan kallat ”Aicab”. 
 
Aicab erbjuder verksamhetslokaler, nätverkande och att 
vara en central samarbetspartner genom att skapa en 
plattform där företagsledarna kan få stöd när de står 
inför utmaningarna att fatta strategiska beslut avseende 
lokalbehov för att utvecklas och få sina bolag att växa.  
 
Aicab äger idag förutom industricenter även Gården 
Ol-Anders och ”IP” i Edsbyn. Bolagets 
fastighetsinnehav kräver ett stort underhåll och 
behöver även genomgå reinvesteringar och 
energieffektiviseringar. 
 
Viktiga händelser 
Aicab har genomgått en stor förändring i samband med 
att en ny styrelse och vd utsetts under året. 
Förvaltningsuppdraget köps av Alfta Edsbyns  
Fastighets AB, Aefab, och även där är det nya ansvarig 
för förvaltningsuppdraget och ekonomi.  
 
Finansieringsstrukturen har lagts om från att ha varit 
koncerninterna lån till utgöra finansiering via ett lån på 
30 mkr via Kommuninvest (upptaget i juni 2013) och 7 
mkr via Ovanåkers kommuns koncernkonto. 
 
Försäljning av Ovanåkers skola har slutförts under året.  
 

Nyckeltal 
  2013 2014 
 m2 m2 
Uthyrningsbar yta 35 885    35 075*) 

Vakanser   5 000 3 950  
*) Förändringen avser försäljning av Ovanåkers skola 

 

Årets resultat 
För koncernen uppgår resultatet till - 305 tkr (2012 -131 
tkr).  
 
Underskottet härrör till OKAB och består 
huvudsakligen de avyttringar  av inventarier som skett 
i bolaget viket lett till avskrivningar.  
 
I  resultatet har Aicabs förlust vid försäljningen av 
fastigheten Ovanåkers prästbord 1:65, f.d. Ovanåkers 
skola, med 534 tkr beaktat. Resultatet för Aicab uppgår 
till + 121 tkr (2012 -544 tkr) 
 
Måluppfyllelse 
Styrkort saknas. 
 

Framtid 
Dotterbolaget Aicab kommer att förvärvas av 
Ovanåkers kommun. 
 
Aicab saknar idag affärsplan, styrkort och ägardirektiv 
vilket behöver arbetas fram i samråd med ägaren och 
styrelsen för bolagets verksamhet under 2014.  
Verksamheten i bolaget kommer under 2014 fokusera 
på att skapa långsiktiga hyresavtal, få fler företag att 
flytta till kommunen och etablera sin verksamhet på 
industricenter.  
 
Bolaget behöver även lyfta service och kvalitén på 
utförda arbeten mot fastigheterna och kunderna. Därför 
kommer en översyn att göras på ramavtalens innehåll, 
utformning av entreprenader och fastighetsskötseln.  
 

OKAB Näringsliv AB  
OKAB Näringsliv AB

Helsinge Net Ovanåker AB 
 
Ordförande: Kent Olsson (Fp) 
VD: Thomas Zetterqvist 
Antal anställda: 4 
 

Bolaget investerar i infrastruktur för datakommunikation och levererar bredband till hushåll och företag i Ovanåkers kommun. 
Bolaget ägs till 100% av Ovanåkers kommun. 
 

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat

Helsinge Net Ovanåker 7305 7426 121  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget har ca 1500 kunder, varav merparten är 
privatkunder med s.k. ADSL-abonnemang, dvs via 
hyrd kopparledning. 
Omfattande investeringar i fiberutbyggnad gör att 
successivt fler privatkunder får fiberanslutning. 
Bland företagskunderna har en större andel direkt 
fiberanslutning.  
Drift/övervakning av nätet liksom felanmälan/support 
sker ej i egen regi, utan i form av köpta tjänster. 
 

Viktiga händelser 
Under 2013 har ett utbyggnadsprogram för fiber till 
samtliga Aefabs lägenheter slutförts,  där bolagets roll 
varit att investera i fiber fram till respektive 
bostadsområde. Dessutom har ett omfattande 
investeringsprogram för villa- och företags-
anslutningar genomförts. 
För finansiering av dessa investeringar har upp-tagits 
ett lån med kommunal borgen om 15 mkr. 
Kontoret har under året flyttat till andra lokaler. 
Bolaget har under året investerat i teknik och i 
samarbete med Stadsnätsföreningen upphandlat tjänst 
för att leva upp till de krav som ställs enligt Lagen om 
datalagring. 
 
Årets resultat 
Det pågående fleråriga investeringsprogrammet gör att 
antalet kunder och därmed intäkterna ökar. 
Lönsamheten i bolaget bör bedömas mot den mycket 
långsiktiga inriktning som infrastrukturinvesteringarna 
har. 
 
 

Måluppfyllelse 
Hittills gjorda och planerade investeringar gör att  
siffran för andelen hushåll som givits möjlighet att 
ansluta sig till fibernätet under 2014 kommer att 
passera 60%. 
 

Framtid 
Den omfattande investeringsverksamheten kommer att 
fortsätta ytterligare 2-3 år, dock i lägre takt än 2013. Då 
ska Alfta och Edsbyn vara färdigbyggda. Där handlar 
det då om att hantera efterbeställningar i tidigare 
utbyggda områden på effektivast möjliga sätt. 
Regelverket kring landsbygdsstödet och de tillgängliga 
resurserna blir avgörande för hur lång tid det kommer 
att ta innan vi når de 90%-en. 
 
 
 

Helsinge Net AB  
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Helsinge Net Ovanåker AB 
 
Ordförande: Kent Olsson (Fp) 
VD: Thomas Zetterqvist 
Antal anställda: 4 
 

Bolaget investerar i infrastruktur för datakommunikation och levererar bredband till hushåll och företag i Ovanåkers kommun. 
Bolaget ägs till 100% av Ovanåkers kommun. 
 

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat

Helsinge Net Ovanåker 7305 7426 121  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget har ca 1500 kunder, varav merparten är 
privatkunder med s.k. ADSL-abonnemang, dvs via 
hyrd kopparledning. 
Omfattande investeringar i fiberutbyggnad gör att 
successivt fler privatkunder får fiberanslutning. 
Bland företagskunderna har en större andel direkt 
fiberanslutning.  
Drift/övervakning av nätet liksom felanmälan/support 
sker ej i egen regi, utan i form av köpta tjänster. 
 

Viktiga händelser 
Under 2013 har ett utbyggnadsprogram för fiber till 
samtliga Aefabs lägenheter slutförts,  där bolagets roll 
varit att investera i fiber fram till respektive 
bostadsområde. Dessutom har ett omfattande 
investeringsprogram för villa- och företags-
anslutningar genomförts. 
För finansiering av dessa investeringar har upp-tagits 
ett lån med kommunal borgen om 15 mkr. 
Kontoret har under året flyttat till andra lokaler. 
Bolaget har under året investerat i teknik och i 
samarbete med Stadsnätsföreningen upphandlat tjänst 
för att leva upp till de krav som ställs enligt Lagen om 
datalagring. 
 
Årets resultat 
Det pågående fleråriga investeringsprogrammet gör att 
antalet kunder och därmed intäkterna ökar. 
Lönsamheten i bolaget bör bedömas mot den mycket 
långsiktiga inriktning som infrastrukturinvesteringarna 
har. 
 
 

Måluppfyllelse 
Hittills gjorda och planerade investeringar gör att  
siffran för andelen hushåll som givits möjlighet att 
ansluta sig till fibernätet under 2014 kommer att 
passera 60%. 
 

Framtid 
Den omfattande investeringsverksamheten kommer att 
fortsätta ytterligare 2-3 år, dock i lägre takt än 2013. Då 
ska Alfta och Edsbyn vara färdigbyggda. Där handlar 
det då om att hantera efterbeställningar i tidigare 
utbyggda områden på effektivast möjliga sätt. 
Regelverket kring landsbygdsstödet och de tillgängliga 
resurserna blir avgörande för hur lång tid det kommer 
att ta innan vi når de 90%-en. 
 
 
 

Helsinge Net AB  Helsinge Net Ovanåker AB
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Styrkort Helsinge Net Ovanåker AB 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

 Täckningsgraden för  fiberanslutning skall öka för 
både hushåll och företag. 
 
 

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. 

 Utveckla rutiner för kundkontakten m företagskunder 
 
 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Andelen pappersfakturor ska minska 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Kundinformation om nätmöten 
 

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

 
 

 
Information om återvinningscentral för uttjänt 
utrustning på bolagets hemsida 

 
Ekonomi 

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

 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Bolaget ska långsiktigt drivas med vinst ur ett 
koncernperspektiv 
 
 

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

  
Tydlig information om de ekonomiska 
förutsättningarna för fortsatt utbyggnad vid 
informationsmöten 
 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Höjd servicenivå  med 24 timmars övervakning 
Ökad andel fiberkunder 
Minskad andel felanmälningar per kund 
Tiden för felavhjälpning ska minska 
 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Erfarenhetsutbyte inom ramen för länets 
bredbandsstrategi och inom Norrskensgruppen 
Delaktighet i Stadsnätsföreningen 

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

 Styrelsen lägger fast mål för verksamheten i 
verksamhetsplan 
 
 

 

Helsinge Net Ovanåker AB 
Helsinge Net Ovanåker AB

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  Kontinuerlig uppföljning av personalens 
arbetssituation 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

  

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

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

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

Helsinge Net Ovanåker AB 
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Styrkort Helsinge Net Ovanåker AB 2013 

Inriktningsmål i 
olika perspektiv Framgångsfaktorer Effektmål 

 
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. 

 Täckningsgraden för  fiberanslutning skall öka för 
både hushåll och företag. 
 
 

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. 

 Utveckla rutiner för kundkontakten m företagskunder 
 
 

 
Miljö 

Kommunen ska arbeta för 
en hållbar utveckling för 
framtida generationer. 

Kommunens totala 
energianvändning och 
klimatpåverkan ska minska. 

 Andelen pappersfakturor ska minska 

Information och kunskap 
om miljökonsekvenser. 

 Kundinformation om nätmöten 
 

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

 
 

 
Information om återvinningscentral för uttjänt 
utrustning på bolagets hemsida 

 
Ekonomi 

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

 

Långsiktighet och strategisk 
framförhållning i 
planeringen. 

 Bolaget ska långsiktigt drivas med vinst ur ett 
koncernperspektiv 
 
 

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

  
Tydlig information om de ekonomiska 
förutsättningarna för fortsatt utbyggnad vid 
informationsmöten 
 

 
Verksamhet och 

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

 

Konkurrenskraftiga och 
ändamålsenliga 
verksamheter av god 
kvalitet. 

 Höjd servicenivå  med 24 timmars övervakning 
Ökad andel fiberkunder 
Minskad andel felanmälningar per kund 
Tiden för felavhjälpning ska minska 
 

Kunskaper genom 
omvärldsbevakning. 

 Erfarenhetsutbyte inom ramen för länets 
bredbandsstrategi och inom Norrskensgruppen 
Delaktighet i Stadsnätsföreningen 

Fokus på verksamheternas 
mål och syfte. 

 Styrelsen lägger fast mål för verksamheten i 
verksamhetsplan 
 
 

 

Helsinge Net Ovanåker AB 
Helsinge Net Ovanåker AB

Inriktningsmål i 
olika perspektiv 

Framgångsfaktorer Effektmål 

 
Medarbetare 

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

God arbetsmiljö  Kontinuerlig uppföljning av personalens 
arbetssituation 

Tydliga politiska mål och 
verksamhetsmål 

  

Långsiktig och strategisk 
personalplanering. 

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

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt

Helsinge Net Ovanåker AB 
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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 Miljö Ekonomi  Verksamhet & Medarbetare 
                Utveckling 

 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Täckningsgraden för fiberanslutning 

skall öka för både hushåll och 
företag. 

Under 2013 har fiberanslutningen av Aefabs bostäder fullföljts och Långhed, 
Knåda och Ungmans färdigställts. Pågående vid årsskiftet var Lillbo, Born 
och Runemo. 16 företag har fiberanslutits. 

 Utveckla rutiner för kundkontakten 
med företagskunder. 
 

Vi har rutiner för företagskontakter vid anslutningen, och har ambitionen att 
förbättra oss vad gäller den löpande kundkontakten. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Andelen pappersfakturor ska 

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

 Kundinformation om nätmöten. 
 

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

 Information om återvinningscentral 
för uttjänt utrustning. 
 

Sker på den nya hemsidan. 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Bolaget ska långsiktigt drivas med 

vinst ur ett koncernperspektiv. 
 

Rörelsen visar för 2013 ett mindre överskott. Ytterligare tillväxt i antal kunder 
och omsättning erfordras för en uthållig lönsamhet. 

 Tydlig information om de 
ekonomiska förutsättningarna för 
fortsatt utbyggnad. 
 

Vid information i samband med erbjudande om anslutning klargörs de 
ekonomiska förutsättningarna för kunderna. Den nya hemsidan som lagts ut 
under hösten förbättrar successivt den informationen. 
 

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. 
 

Helsinge Net Ovanåker AB Helsinge Net Ovanåker AB

Verksamhet och utveckling 
 Effektmål Analys 
 Höjd servicenivå med 24 timmars 

övervakning. 
24 timmars nätövervakning levereras via köpt tjänst. 

Ökad andel fiberkunder. 
 

Fiberutbyggnaden ger ökat antal fiberkunder och en del av dessa är tidigare 
adsl-kunder (via kopparnätet), vilket tillsammans innebär att andelen 
fiberkunder ökar. 
 

Minskad andel felanmälningar per 
kund. 
 

Eftersom fibertekniken drabbas av färre störningar än trafiken på 
kopparnätet medför fler fiberkunder att felanmälningarna minskar. 
Mätningen av detta behöver förbättras. Vi arbetar kontinuerligt för att öka 
stabiliteten i hela nätet. 
 

Tiden för felavhjälpning ska minska.  
 

Den utökade övervakningen innebär att insatstiden minskar. 

 Erfarenhetsutbyte inom ramen för 
länets bredbandsstrategi och inom 
Norrskensgruppen. 
 

Samarbete sker kontinuerligt, dels i olika utvecklingsfrågor, men även i 
affärer för att t.ex. möjliggöra fasta förbindelser mellan olika orter i landet. 
Under 2013 har internettrafiken upphandlats via Norrsken, vilket lett till ny 
leverantör och lägre pris. 
 

 Delaktighet i Stadsnätsföreningen. 
 

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. 

 Styrelsen lägger fast mål för 
verksamheten i verksamhetsplan 

En dialog förs med kommunen om bolagets uppdrag. Denna kommer att 
resultera i en utbyggnadsplan där även marknadens agerande vägs in. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Kontinuerlig uppföljning av 

personalens arbetssituation. 
 

Under hösten sker sannolikt en omlokalisering av kontoret/butiken på grund 
av trångboddhet/arbetsmiljö.  
 

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

Utkast till kompetensutvecklingsplan bearbetas under hösten 2013. 
 
Bolaget köper tjänster av kommunen inom ekonomiadministration och 
inmätning mm.. Systematiskt erfarenhetsutbyte har ej kommit igång. 

 
 

Helsinge Net Ovanåker AB 
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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 Miljö Ekonomi  Verksamhet & Medarbetare 
                Utveckling 

 
Medborgare/Kund 
 Effektmål Analys 
 Täckningsgraden för fiberanslutning 

skall öka för både hushåll och 
företag. 

Under 2013 har fiberanslutningen av Aefabs bostäder fullföljts och Långhed, 
Knåda och Ungmans färdigställts. Pågående vid årsskiftet var Lillbo, Born 
och Runemo. 16 företag har fiberanslutits. 

 Utveckla rutiner för kundkontakten 
med företagskunder. 
 

Vi har rutiner för företagskontakter vid anslutningen, och har ambitionen att 
förbättra oss vad gäller den löpande kundkontakten. 

 
Miljö 
 Effektmål Analys 
 Andelen pappersfakturor ska 

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

 Kundinformation om nätmöten. 
 

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

 Information om återvinningscentral 
för uttjänt utrustning. 
 

Sker på den nya hemsidan. 

 
Ekonomi 
 Effektmål Analys 
 Bolaget ska långsiktigt drivas med 

vinst ur ett koncernperspektiv. 
 

Rörelsen visar för 2013 ett mindre överskott. Ytterligare tillväxt i antal kunder 
och omsättning erfordras för en uthållig lönsamhet. 

 Tydlig information om de 
ekonomiska förutsättningarna för 
fortsatt utbyggnad. 
 

Vid information i samband med erbjudande om anslutning klargörs de 
ekonomiska förutsättningarna för kunderna. Den nya hemsidan som lagts ut 
under hösten förbättrar successivt den informationen. 
 

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. 
 

Helsinge Net Ovanåker AB 

Verksamhet och utveckling 
 Effektmål Analys 
 Höjd servicenivå med 24 timmars 

övervakning. 
24 timmars nätövervakning levereras via köpt tjänst. 

Ökad andel fiberkunder. 
 

Fiberutbyggnaden ger ökat antal fiberkunder och en del av dessa är tidigare 
adsl-kunder (via kopparnätet), vilket tillsammans innebär att andelen 
fiberkunder ökar. 
 

Minskad andel felanmälningar per 
kund. 
 

Eftersom fibertekniken drabbas av färre störningar än trafiken på 
kopparnätet medför fler fiberkunder att felanmälningarna minskar. 
Mätningen av detta behöver förbättras. Vi arbetar kontinuerligt för att öka 
stabiliteten i hela nätet. 
 

Tiden för felavhjälpning ska minska.  
 

Den utökade övervakningen innebär att insatstiden minskar. 

 Erfarenhetsutbyte inom ramen för 
länets bredbandsstrategi och inom 
Norrskensgruppen. 
 

Samarbete sker kontinuerligt, dels i olika utvecklingsfrågor, men även i 
affärer för att t.ex. möjliggöra fasta förbindelser mellan olika orter i landet. 
Under 2013 har internettrafiken upphandlats via Norrsken, vilket lett till ny 
leverantör och lägre pris. 
 

 Delaktighet i Stadsnätsföreningen. 
 

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. 

 Styrelsen lägger fast mål för 
verksamheten i verksamhetsplan 

En dialog förs med kommunen om bolagets uppdrag. Denna kommer att 
resultera i en utbyggnadsplan där även marknadens agerande vägs in. 

 
Medarbetare 
 Effektmål Analys 
 Kontinuerlig uppföljning av 

personalens arbetssituation. 
 

Under hösten sker sannolikt en omlokalisering av kontoret/butiken på grund 
av trångboddhet/arbetsmiljö.  
 

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

Utkast till kompetensutvecklingsplan bearbetas under hösten 2013. 
 
Bolaget köper tjänster av kommunen inom ekonomiadministration och 
inmätning mm.. Systematiskt erfarenhetsutbyte har ej kommit igång. 

 
 

Helsinge Net Ovanåker AB 

Helsinge Net Ovanåker AB
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Helsinge Vatten AB 
 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Ylva Jedebäck Lindberg 
Antal anställda: 35
 

Under året har projekt som varit på gång under lång tid genomförts. Storsvedens vattenverk har avvecklats och Öjungs 
vattenverk helt rustats upp. I Bollnäs har Simeå reningsverk ersatts med ett nytt. Utredningar kring alternativa lägen för 
Svabensverk resp. Glössbo vattenverk har gjorts. En person, anställd inom ledningsnät Bollnäs, har gått i pension under året.  

 
Driftredovisning 2013 (kkr)

Kostnad Intäkt Resultat Budget

Helsinge Vatten 52 467 52 467 0 0

 
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 VA-taxeärenden sköts av 
Ovanåkers kommun.   
 

Viktiga händelser 
Under hösten kopplades vattenverket i Storsveden bort 
och området  får nu vatten från Raskes VV. 
Utrustningen från Storsveden används i det nya, 
utbytta,  vattenverket i Öjung. I Homna har 
avloppsledningen strumpinfodrats med mycket gott 
resultat. Andelen ovidkommande vatten till 
reningsverket i det området har minskat från ca 77 % 
till 58 %.  
 
Våra kunder kan numera rapportera in sin 
vattenmätarställning via webben, vilket säkert bidragit 
till den stora ökningen, nästa en dubblering, i antalet 
unika besök på vår hemsida. Fortfarande kvarstår 
möjligheten att rapportera via avläsningskortet och den 
vanliga postgången.  
 
Helsinge Vatten har tagit in en Co-op-praktikant under 
året som studerar miljö- och energiteknik vid 
högskolan i Gävle. Hon kommer att praktisera hos oss 
10 veckor per läsår under utbildningens fyra år. 
 
En fordonspolicy för Helsinge Vatten antogs i styrelsen 
augusti 2013. Översyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet gjordes under sommaren och 
skyddsronder genomfördes under hösten. En 
arbetsplatsolycka inträffade under våren inom enheten 
ledningsnät Ovanåker vilket medförde att 
arbetsrutinerna lyftes extra på dagordningen. 
 

 
Årets resultat 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och 
redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Resultatet av 
VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas 
bokslut.  
 
För att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras 
driftbidraget mot utfall driftkostnader i verksamheten 
gällande Ovanåker. Driftskostnaderna blev 10 tkr över 
budget varpå VA-verksamheten Ovanåker tillskjuter 
detta i driftbidrag 2013 för att Helsinge Vatten ska nå 
nollresultat.  
 
Större avvikelser mot budget i Helsinge Vatten är högre 
personalkostnader, högre kostnader för entreprenad 
p.g.a. ej budgeterade asfaltsåtgärder samt högre 
licenskostnader då en GIS-licenskostnad ej var 
budgeterad.  De gemensamma kostnaderna hade ett 
lägre utfall, 230 tkr för VA-Ovanåkers del. Verken har 
rullat på bra under året och drift- och underhålls-
kostnaden ligger 280 tkr lägre än budget. 
 
Måluppfyllelse 
Bolagets styrkort följer Bollnäs kommuns modell och 
redovisar för 2013 grönt ljus på de fyra perspektiven 
”Medborgare”, ”Utveckling, välfärd och tillväxt”, 
”Arbetssätt och processer” samt ”Medarbetare”. 
Perspektivet ”Ekonomi” mäts i respektive kommuns 
styrkort. För VA Ovanåker finns specifika mål och 
mätetal i Tekniska nämndens styrkort. 
 

Framtid 
Ekonomin för va-verksamheten är pressad. En 
pensionsavgång från 2012 har inte ersatts, men behovet 
inom verksamheten finns av mer personal för att kunna 
utföra det planerade arbete som måste göras samt för 
att kunna hålla beredskap dygnet runt.  
 
I investeringsplanen de kommande åren finns utrymme 
för att kunna genomföra planerade åtgärder för större 
områden inom ledningsnät och  på längre sikt minska 
de akuta åtgärderna.  

Helsinge Vatten AB  Helsinge Vatten AB

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB (BORAB) 
 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Björn Carlqvist 
Antal anställda: 22 
 

Utbyggnaden av lagringsplaner som färdigställts under året ger goda förutsättningar att klara uppdraget att lagra och krossa 
avfall åt Bollnäs Energi AB. Öppnandet av den nya återvinningscentralen vid Sävstaås har gett många positiva effekter som 
ökade avfallsmängder till återvinning, bättre arbetsmiljö och betydligt nöjdare kunder.  

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat Budget

BORAB -40924 45074 4150 3128

 
Verksamhetsbeskrivning 
BORABs uppgift är att samla in, transportera, behandla 
och återvinna avfall samt att lagra och tillverka 
avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi. Bolaget 
ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun 
med 67 resp.  33%. Verksamheten är idag helt inriktad 
på att öka graden av sortering och återvinning samt att 
framställa och lagra avfallsbränsle. Bolaget bedriver 
tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid 
Sävstaås avfallsanläggning samt vid 
återvinningscentralen i Edsbyn. 
 
Viktiga händelser 
Den nya ÅVCn vid Sävstaås har tagits i bruk under 
2013. Den har mottagits mycket positivt av våra kunder 
samt lett till förbättrad arbetsmiljö och ökade 
avfallsmängder till återvinning. Ca 3 ha nya 
asfaltsplaner har färdigställts vilket ökar möjligheten 
till lagring av avfall. Byggandet av den nya 
reningsanläggningen för lak- och dagvatten har 
påbörjats under året och den kommer att tas i bruk fullt 
ut under 2015. Informationsarbetet mot allmänhet och 
företag har fortsatt fokus på att öka återvinning av 
förpackningsmaterial samt att bidra till 
attitydförändringar för en hållbar miljö. 
 
Årets resultat 
Resultat före skatt är ca 1 mkr högre än prognos. 
Avvikelsen finns främst på intäktssidan, medan 
kostnaderna i stort följer prognos. Intäkten från 
krossning av avfall är lägre än plan till följd av ett 
haveri på krossanläggningen under våren, som i 
kombination med den milda hösten påverkat mängden 
krossat avfall. Intäkten från verksamhetsavfall och 
utlevererat skrot överstiger däremot prognosen.  
 
För att klara likviditeten i samband med investeringen i 
reningsanläggningen har en upplåning gjorts under 
hösten. 

Måluppfyllelse 
Uppföljningen av BORABs styrkort ger grönt ljus för 
fyra av fem perspektiv. 
Medborgare: Den positiva inställningen till BORAB som 
leverantör av avfallstjänster har ökat från 79 till 89% vid 
den senaste mätningen 2013. 71% är nöjda med 
tillgängligheten vid ÅVC vilket innebär att målet 
uppnåtts. 
Ekonomi: Målet uppnås genom att renhållningstaxan i 
Ovanåker och Bollnäs ligger på plats 15 resp. 9 i 2013 
års Nils Holgersson-undersökning samtidigt som 89% 
av abonnenterna är nöjda med avfallshanteringen i 
stort.  
Arbetssätt och processer: Målet uppfylls delvis genom att 
besökare på hemsidan ökat med 9% under 2013. 
Däremot har antalet felleveranser inte minskat i 
tillräcklig utsträckning. 
 
Framtid 
BORAB står inför flera utmaningar under det 
kommande året som kommer att påverka 
verksamheten. Nationella miljömål pekar på att flera 
systemomläggningar, som t ex insamling av matavfall, 
är nödvändiga att genomföra inom de närmaste åren. 
Regeringens utredning kring avfallshanteringen 
förväntas öka både ansvar och krav på kommunerna 
vilket innebär att samarbetslösningar med andra 
kommuner bör eftersträvas. 
Ny avfallsplan för perioden fram till 2020 kommer att 
fastställas under 2014. 

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB  
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Helsinge Vatten AB 
 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Ylva Jedebäck Lindberg 
Antal anställda: 35
 

Under året har projekt som varit på gång under lång tid genomförts. Storsvedens vattenverk har avvecklats och Öjungs 
vattenverk helt rustats upp. I Bollnäs har Simeå reningsverk ersatts med ett nytt. Utredningar kring alternativa lägen för 
Svabensverk resp. Glössbo vattenverk har gjorts. En person, anställd inom ledningsnät Bollnäs, har gått i pension under året.  

 
Driftredovisning 2013 (kkr)

Kostnad Intäkt Resultat Budget

Helsinge Vatten 52 467 52 467 0 0

 
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 VA-taxeärenden sköts av 
Ovanåkers kommun.   
 

Viktiga händelser 
Under hösten kopplades vattenverket i Storsveden bort 
och området  får nu vatten från Raskes VV. 
Utrustningen från Storsveden används i det nya, 
utbytta,  vattenverket i Öjung. I Homna har 
avloppsledningen strumpinfodrats med mycket gott 
resultat. Andelen ovidkommande vatten till 
reningsverket i det området har minskat från ca 77 % 
till 58 %.  
 
Våra kunder kan numera rapportera in sin 
vattenmätarställning via webben, vilket säkert bidragit 
till den stora ökningen, nästa en dubblering, i antalet 
unika besök på vår hemsida. Fortfarande kvarstår 
möjligheten att rapportera via avläsningskortet och den 
vanliga postgången.  
 
Helsinge Vatten har tagit in en Co-op-praktikant under 
året som studerar miljö- och energiteknik vid 
högskolan i Gävle. Hon kommer att praktisera hos oss 
10 veckor per läsår under utbildningens fyra år. 
 
En fordonspolicy för Helsinge Vatten antogs i styrelsen 
augusti 2013. Översyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet gjordes under sommaren och 
skyddsronder genomfördes under hösten. En 
arbetsplatsolycka inträffade under våren inom enheten 
ledningsnät Ovanåker vilket medförde att 
arbetsrutinerna lyftes extra på dagordningen. 
 

 
Årets resultat 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och 
redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Resultatet av 
VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas 
bokslut.  
 
För att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras 
driftbidraget mot utfall driftkostnader i verksamheten 
gällande Ovanåker. Driftskostnaderna blev 10 tkr över 
budget varpå VA-verksamheten Ovanåker tillskjuter 
detta i driftbidrag 2013 för att Helsinge Vatten ska nå 
nollresultat.  
 
Större avvikelser mot budget i Helsinge Vatten är högre 
personalkostnader, högre kostnader för entreprenad 
p.g.a. ej budgeterade asfaltsåtgärder samt högre 
licenskostnader då en GIS-licenskostnad ej var 
budgeterad.  De gemensamma kostnaderna hade ett 
lägre utfall, 230 tkr för VA-Ovanåkers del. Verken har 
rullat på bra under året och drift- och underhålls-
kostnaden ligger 280 tkr lägre än budget. 
 
Måluppfyllelse 
Bolagets styrkort följer Bollnäs kommuns modell och 
redovisar för 2013 grönt ljus på de fyra perspektiven 
”Medborgare”, ”Utveckling, välfärd och tillväxt”, 
”Arbetssätt och processer” samt ”Medarbetare”. 
Perspektivet ”Ekonomi” mäts i respektive kommuns 
styrkort. För VA Ovanåker finns specifika mål och 
mätetal i Tekniska nämndens styrkort. 
 

Framtid 
Ekonomin för va-verksamheten är pressad. En 
pensionsavgång från 2012 har inte ersatts, men behovet 
inom verksamheten finns av mer personal för att kunna 
utföra det planerade arbete som måste göras samt för 
att kunna hålla beredskap dygnet runt.  
 
I investeringsplanen de kommande åren finns utrymme 
för att kunna genomföra planerade åtgärder för större 
områden inom ledningsnät och  på längre sikt minska 
de akuta åtgärderna.  

Helsinge Vatten AB  

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB (BORAB) 
 
Ordförande: Mats Löwenstein (S) 
VD: Björn Carlqvist 
Antal anställda: 22 
 

Utbyggnaden av lagringsplaner som färdigställts under året ger goda förutsättningar att klara uppdraget att lagra och krossa 
avfall åt Bollnäs Energi AB. Öppnandet av den nya återvinningscentralen vid Sävstaås har gett många positiva effekter som 
ökade avfallsmängder till återvinning, bättre arbetsmiljö och betydligt nöjdare kunder.  

Driftredovisning 2013 (tkr)
Kostnad Intäkt Resultat Budget

BORAB -40924 45074 4150 3128

 
Verksamhetsbeskrivning 
BORABs uppgift är att samla in, transportera, behandla 
och återvinna avfall samt att lagra och tillverka 
avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi. Bolaget 
ägs av Bollnäs Stadshus AB och Ovanåkers kommun 
med 67 resp.  33%. Verksamheten är idag helt inriktad 
på att öka graden av sortering och återvinning samt att 
framställa och lagra avfallsbränsle. Bolaget bedriver 
tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken vid 
Sävstaås avfallsanläggning samt vid 
återvinningscentralen i Edsbyn. 
 
Viktiga händelser 
Den nya ÅVCn vid Sävstaås har tagits i bruk under 
2013. Den har mottagits mycket positivt av våra kunder 
samt lett till förbättrad arbetsmiljö och ökade 
avfallsmängder till återvinning. Ca 3 ha nya 
asfaltsplaner har färdigställts vilket ökar möjligheten 
till lagring av avfall. Byggandet av den nya 
reningsanläggningen för lak- och dagvatten har 
påbörjats under året och den kommer att tas i bruk fullt 
ut under 2015. Informationsarbetet mot allmänhet och 
företag har fortsatt fokus på att öka återvinning av 
förpackningsmaterial samt att bidra till 
attitydförändringar för en hållbar miljö. 
 
Årets resultat 
Resultat före skatt är ca 1 mkr högre än prognos. 
Avvikelsen finns främst på intäktssidan, medan 
kostnaderna i stort följer prognos. Intäkten från 
krossning av avfall är lägre än plan till följd av ett 
haveri på krossanläggningen under våren, som i 
kombination med den milda hösten påverkat mängden 
krossat avfall. Intäkten från verksamhetsavfall och 
utlevererat skrot överstiger däremot prognosen.  
 
För att klara likviditeten i samband med investeringen i 
reningsanläggningen har en upplåning gjorts under 
hösten. 

Måluppfyllelse 
Uppföljningen av BORABs styrkort ger grönt ljus för 
fyra av fem perspektiv. 
Medborgare: Den positiva inställningen till BORAB som 
leverantör av avfallstjänster har ökat från 79 till 89% vid 
den senaste mätningen 2013. 71% är nöjda med 
tillgängligheten vid ÅVC vilket innebär att målet 
uppnåtts. 
Ekonomi: Målet uppnås genom att renhållningstaxan i 
Ovanåker och Bollnäs ligger på plats 15 resp. 9 i 2013 
års Nils Holgersson-undersökning samtidigt som 89% 
av abonnenterna är nöjda med avfallshanteringen i 
stort.  
Arbetssätt och processer: Målet uppfylls delvis genom att 
besökare på hemsidan ökat med 9% under 2013. 
Däremot har antalet felleveranser inte minskat i 
tillräcklig utsträckning. 
 
Framtid 
BORAB står inför flera utmaningar under det 
kommande året som kommer att påverka 
verksamheten. Nationella miljömål pekar på att flera 
systemomläggningar, som t ex insamling av matavfall, 
är nödvändiga att genomföra inom de närmaste åren. 
Regeringens utredning kring avfallshanteringen 
förväntas öka både ansvar och krav på kommunerna 
vilket innebär att samarbetslösningar med andra 
kommuner bör eftersträvas. 
Ny avfallsplan för perioden fram till 2020 kommer att 
fastställas under 2014. 

Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB  Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB



96

Ord och begrepp 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 
innehas. 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen och hur den 
förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen använt sitt kapital respektive hur kapitalet 
har anskaffats. 
 
Borgensåtagande 
Ett åtagande, vanligen i samband med ett lån, att dela 
betalningsskyldigheten med en annan person/bolag i 
det fallet att denna inte kan fullgöra sina förpliktelser. 
 
Eget kapital 
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital 
(bundet kapital i anläggningar mm), rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och 
finansiella kostnader. 
 
Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas 
inom en viss verksamhet. 
 
Kapitalkostnad  
Benämningen av internränta och avskrivning som 
verksamheter erlägger till finansförvaltningen som 
ersättning för de medel som finansierat en investering. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar varifrån kommunens pengar har kommit och vad 
de använts till. Kassaflödet under perioden ska vara 
lika stort som förändringen mellan likvida medel vid 
årets början och årets slut. 
 
Tkr 
Tusen kronor, dvs 1 tkr = 1000 kronor. 
 
Mnkr  
Miljoner kronor, dvs 1 mnkr = 1 000 000 kr 
 
Koncern 
Kommunens nämnder och bolag, kommunalförbund, 
intressebolag samt stiftelser. 
 

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

Ord och begrepp 
Ord och begrepp
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Ord och begrepp 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 
innehas. 
 
Avskrivningar 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
 
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen och hur den 
förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen använt sitt kapital respektive hur kapitalet 
har anskaffats. 
 
Borgensåtagande 
Ett åtagande, vanligen i samband med ett lån, att dela 
betalningsskyldigheten med en annan person/bolag i 
det fallet att denna inte kan fullgöra sina förpliktelser. 
 
Eget kapital 
Kommunens totala kapital består av anläggningskapital 
(bundet kapital i anläggningar mm), rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och investeringsändamål). 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och 
finansiella kostnader. 
 
Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas 
inom en viss verksamhet. 
 
Kapitalkostnad  
Benämningen av internränta och avskrivning som 
verksamheter erlägger till finansförvaltningen som 
ersättning för de medel som finansierat en investering. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar varifrån kommunens pengar har kommit och vad 
de använts till. Kassaflödet under perioden ska vara 
lika stort som förändringen mellan likvida medel vid 
årets början och årets slut. 
 
Tkr 
Tusen kronor, dvs 1 tkr = 1000 kronor. 
 
Mnkr  
Miljoner kronor, dvs 1 mnkr = 1 000 000 kr 
 
Koncern 
Kommunens nämnder och bolag, kommunalförbund, 
intressebolag samt stiftelser. 
 

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

Ord och begrepp 
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Ovanåkers kommun  
Långgatan 24, 828 80 Edsbyn  

Telefon 0271-570 00  
www.ovanaker.se  


