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Ekonomisk
Resultat

Budget

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari –
april 2014, ett underskott på 3,0 mnkr.
Resultatförbättringen med samma period 2013 på ca 0,6
mnkr visar på en stabil kostnadsutveckling som ligger i
paritet med intäkterna för perioden.

Nämndernas prognos mot budget beräknas för 2014 bli
på ett överskott motsvarande 1,0 mnkr.
Projekten prognostiserar ett underkott med 0,3 mnkr
mot budget. Skatteintäkterna väntas bli drygt 2,4 mnkr
bättre än budget. De finansiella intäkterna/kostnaderna
beräknas vara i balans med budgeten. Totalt beräknas
kommunen göra att överskott mot budget på 3,2 mnkr
per sista april 2014.

Prognos
På årsbasis för 2014 beräknas kommunens nettointäkter
öka med 4,1 % till 579,0 mnkr (556,2) och kommunens
nettokostnader öka med 4,5 % till 571,2 mnkr (546,7),
2013 års siffror inom parantes.
Detta ger ett överskott mellan intäkter och kostnader
med 7,8 mnkr. För att kommunen skall klara av
balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver
resultatet för 2014 vara minst 0 mnkr.

Placeringar

Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2014,
marknadsvärdet var 54,6 mnkr per 30 april en ökning
med 1,1 mnkr (2,1 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet
78,9 mnkr per 30 april en ökning med 0,5 mnkr (0,6 %)
från årets början.

Tertialrapport Ovanåkers kommun
Jan-April 2014

Förändring %

Utfall tom april
Kkr

helår 2013 Budget 2014 Prognos 2014

Budget- prognos 2014
avvikelse / helår 2013

2013

2014

241
19 089
35
1 495
16 050
53 458
21 099
73 097

167
20 410
-250
1 651
17 661
56 021
20 680
74 920

1 002
58 577
14
4 994
48 422
151 806
61 130
217 787

1 243
63 352
0
4 678
47 660
155 759
60 720
225 810

1 287
62 942
75
5 478
47 680
155 979
60 720
224 060

-44
410
-75
-800
-20
-220
0
1 750

9,7%
-1,5%
2,7%
-0,7%
2,9%

184 564

191 260

543 732

559 222

558 221

1 001

2,7%

1 520
-2 847
6 880
190 117
-185 303
-1 721
537
186 487

1 194
-3 979
7 567
196 042
-191 753
-1 516
217
193 052

3 215
-21 042
20 761
546 665
-554 078
-6 328
4 221
556 185

2 300
-11 901
22 645
572 266
-573 474
-4 470
1 400
576 544

2 600
-11 901
22 645
571 565
-575 923
-4 470
1 400
578 993

-300
0
0
701
2 449
0
0
2 449

-19%
-43%
9,1%
4,6%
3,9%
-29%
-67%
4,1%

-3 630

-2 990

9 520

4 278

7 428

3 150

5 043

6 777

38 927

56 284

39 843

16 441

DRIFT

Kommunfullmäktige, revision och valnämd
Kommunstyrelsen
VA-verksamhet
Miljö- och Byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn och skolnämnden
Gymnasie och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa drift nämnder

7,5%

PROJEKT

Summa projekt
Gemensamma kostnader/intäkter
Avskrivningar
Kommunens nettokostnader
Skatter och generella bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kommunens nettointäkter

SUMMA KOMMUNEN
INVESTERINGAR

2

2%

Ekonomisk analys

Driftredovisning 2014 (Kkr)
Budget*
DRIFT
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd
Kommunstyrelsen
VA
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Barn och skolnämnden
Gymnasie och utbildningsnämnden

Kostnad

Intäkt

Resultat

Förbrukat

Prognos

Avvikelse

1 243

583

-416

168

13%

1 287

-44

63 352
0

25 126
6 149

-4 716
-6 400

20 410
-250

32%

62 942
75

410
-75
-800

4 678

1 883

-232

1 651

35%

5 478

47 660

30 493

-12 832

17 661

37%

47 680

-20

155 759

60 322

-4 300

56 021

36%

155 979

-220

60 720

22 472

-1 792

20 680

34%

60 720

0

Socialnämnden

225 810

81 000

-6 080

74 920

33%

224 060

1 750

Summa drift nämnder

559 222

228 027

-36 767

191 260

34%

558 221

1 001

2 300

5 706

-4 512

1 194

52%

2 600

-300

GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER
Växtkraft (kvarvarande medel)

01

0

0

0

0%

01

0

Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel)

500

0

0

0

0%

500

0

0

0

0

0

0

0

PROJEKT
Summa projekt (internt-/blandfinansierade)

Underhållsåtgärder
Kostnadsökningar (kvarvarande medel)

0

0

0

0

0

0

18 934

6 569

0

6 569

35%

18 934

0

Kapitalkostnader

-31 336

-7 567

-2 429

-9 996

32%

-31 336

0

Finansiell leasing

0

0

0

0

Pensionskostnader

Befarad kundförlust

0

-552

0

-552

0

0

-11 901

-1 550

-2 429

-3 979

33%

-11 901

0

22 645

7 567

0

7 567

33%

22 645

0

572 266

239 750

-43 708

196 042

34%

571 565

701

Skatteintäkter

-424 264

0

-141 249

-140 942

33%

-423 747

-517

Inkomstutjämning

-121 082

0

-40 660

-40 660

34%

-121 981

899

-18 478
-12 541

0
0

-6 335
-4 080

-6 335
-4 080

34%
33%

-18 750
-12 240

272
-301

Regleringsavgift/bidrag

-2 471

0

-879

-879

36%

-2 637

166

Strukturbidrag

-1 180

0

-394

-394

33%

-1 182

02

5 668

0

1 845

1 845

33%

5 534

134

Slutavräkning

874

0

0

-307

0%

-920

1 794

Skatteväxling

0

0

0

0

0%

0

0

-573 474

0

-191 753

-191 753

33%

-575 923

2 449

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

Kommunal fastighetsavgift
Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämning LSS

Summa skatter och generella bidrag
Verksamhetens nettokostnad i förhållande till
skatter och generella statsbidrag

99,8%

102,2%

99,2%

Mål
Skillnad mellan mål och budget

98,5%
-7 394

98,5%
-7 165

98,5%
-4 281

FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter

-4 470

0

-1 516

-1 516

34%

-4 470

0

Summa finansiella intäkter

-4 470

0

-1 516

-1 516

34%

-4 470

0

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader

500

55

0

55

11%

500

0

Finansiell kostnad pensionsskuld

900

162

0

162

18%

900

0

1 400

217

0

217

16%

1 400

0

576 544

217

-193 269

193 051

33%

578 993

2 449

239 967 -236 977

-2 990

7 428

3 150

Summa finansiella kostnader
KOMMUNENS NETTOINTÄKTER

SUMMA DRIFTREDOVISNING

4 278

* inkl. tilläggsbudgeteringar.
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-250 tkr Kommunal medfinansiering av Biosfärområde
under kandidatperioden (Ks §84 2013-05-07) 2013-2017
till tekniska nämnden

BILAGA 1
Budgetförändringar 2014
I budgetdokumentet (Mål och budget 2014-2016) har
ramar för respektive post fastställts. Beslut under året
kan i vissa fall komma att förändra ramarna. Nedan
beskrivs de förändringar som skett.

Årets resultat 4761 tkr till 4278 tkr
-483 tkr. Fortsatt drift av Viksjöfors skola (kf §39 201404-28)

Kommunstyrelsen 62653 tkr till 63402 tkr
(varav projekt 50 tkr)
204 tkr LEADER Hälsingebygden (Ks § 106 2013-06-11)
från Växtkraft
16 tkr "Vägen till e-samhället" - deltagande och
medfinansiering (ks §107 (2013-06-11) från Växtkraft
180 tkr Dokument och ärendehanteringssystem (Ks § 42
2014-03-11) från Växtkraft
15 tkr Ökad budgetram för näringslivsbefrämjande
åtgärder (Ks § 39 2014-03-11) från Växtkraft
250 tkr Ökad budgetram Ol-Andersgården (Ks § 35
2014-03-11) från Växtkraft
65 tkr Framtidens arkiv (Ks §9 2014-02-04) från
Växtkraft
19 tkr Deltagande och medfinansiering i det regionala
projektet ”Fishing in the Middle of Sweden” (Ks § 40
2014-03-11) från Växtkraft
Tekniska nämnden 47995 tkr till 47910 tkr
(varav projekt 250 tkr)
250 tkr Kommunal medfinansiering av Biosfärområde
under kandidatperioden (Ks §84 2013-05-07) 2013-2017
från Växtkraft
-335 tkr. Fortsatt drift av Viksjöfors skola (kf §39 201404-28)
Barn- och skolnämnden 155276 tkr till 155759 tkr
335 tkr. Fortsatt drift av Viksjöfors skola från tekniska
nämnden (kf §39 2014-04-28)
483 tkr. Fortsatt drift av Viksjöfors skola från Årets
resultat. (kf §39 2014-04-28)
Växtkraft (kvarvarande medel) 1000 tkr till 1 tkr
-204 tkr LEADER Hälsingebygden (Ks § 106 2013-06-11)
till Kommunstyrelsen
-16 tkr "Vägen till e-samhället" - deltagande och
medfinansiering (ks §107 (2013-06-11) till
Kommunstyrelsen
-180 tkr Dokument och ärendehanteringssystem (Ks §
42 2014-03-11) till Kommunstyrelsen
-15 tkr Ökad budgetram för näringslivsbefrämjande
åtgärder (Ks § 39 2014-03-11) till Kommunstyrelsen
-250 tkr Ökad budgetram Ol-Andersgården (Ks § 35
2014-03-11) till Kommunstyrelsen
-65 tkr Framtidens arkiv (Ks §9 2014-02-04) till
Kommunstyrelsen
-19 tkr Deltagande och medfinansiering i det regionala
projektet ”Fishing in the Middle of Sweden” (Ks § 40
2014-03-11) till Kommunstyrelsen
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Investeringsredovisning 2014 (Kkr)
Budget 2008- Nettoinvestering
2014*
2008-2014

Prognos

Budget
2014**

Nettoinvestering
2014

Prognos 2014

Avvikelse 2014

Avvikelse tot

Fastigheter
Offentliga lokaler
Alftaskolan: Upprustning av hemkunskapssalen
Lillboskolan: Trafikmiljö
Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, projektering
Celsiusskolan: Upprustning aulan
Celsiusskolan: Fritidshemskök
Celsiusskolan: Staket F-6
Gyllengården: Entré, belysning, duschrum m.m.
Gyllengården: Kontorslokaler hemsjukvård, resursen m.m.
Gyllengården: Dagverksamhet
Kommunhuset: Ventilation med kylaggregat
Edsbyn bibliotek: Förändrad användning av museielokaler
Nordanäng förskola: Larm
Nordanäng förskola: Parkeringsplatser
Nordanäng förskola: Staket
Förskola Bäck fyra avdelningar
Edsbyns museum - omlokalisering, projektering
Fritidsgård Alfta
Hissanpassningar
Öjestugan: Akustikåtgärder
Öjestugan: Byte ventilation
Fritidsanläggningar

100
1 050
100
1 150
60
30
950
775
0
1 650
650
45
150
110
26 550
100
695
1 800
100
600

0
64
35
1 387
0
0
1 183
615
01
104
324
0
0
0
805
0
0
1 501
11
549

100
1 150
70
1 584
60
50
1 111
694
01
1 654
325
45
150
150
26 550
100
695
1 501
11
549

100
1 050
100
-34
60
30
139
331
0
1 615
365
45
150
110
26 343
100
695
639
100
58

0
64
35
203
0
0
372
172
01
69
40
0
0
0
598
0
0
340
11
07

100
1 150
70
400
60
50
300
250
01
1 619
40
45
150
150
9 500
100
0
340
11
07

0
-100
30
-434
0
-20
-161
81
-01
-04
325
0
0
-40
16 843
0
695
299
89
51

0
-100
30
-434
0
-20
-161
81
-01
-04
325
0
0
-40
0
0
0
299
89
51
0

Ridanläggning: Dränering hästhage
Ridanläggning: Brandlarm
Alfta sim- o sporthall: Återinvestering
Celsius sim- o sporthall: Nyinvestering i form av friskvårdutrustningar.
Forsparken: Omklädningsrum inkl.ventilation
Forsparken: Ishallen:belysning
Forsparken: Larm ishallen
Forsparken: Attraktionshöjande åtgärder
Gårdtjärnsberget: Medbringare liften
Gårdtjärnsberget: Lillbogården utveckling
Ön: Större åtgärder stora kompressorn
Ön: Belysning bandyhallen
Övriga lokaler

200
0
11 800
100
6 200
500
50
940
450
750
250
225

139
08
12 293
0
6 717
0
0
0
50
0
0
0

200
0
13 255
100
6 691
500
0
940
450
750
300
200

63
0
1 715
100
-305
500
50
940
450
750
250
225

03
08
2 209
0
213
0
0
0
50
0
0
0

63
0
3 170
100
186
500
0
940
450
750
300
200

0
0
-1 455
0
-491
0
50
0
0
0
-50
25

0
0
-1 455
0
-491
0
50
0
0
0
-50
25

Folkets hem: Larm
Summa fastigheter

45
58 175

0
25 788

45
59 981

45
36 779

0
4 394

45
21 047

0
15 732

0
-1 806

Reinvestering gator
Trafiklösning Norra torget
Cykelvägar
Mark

3 500
0
500

0
-158
0

3 500
0
500

3 500
0
500

0
-158
0

3 500
0
500

0
0
0

0
0
0

Markförsörjning
LBC området mark
Mark Norra torget Edsbyn
Industrimark
Edsbyn sydöstra industriområde
Övrig infrastruktur

900
550
100
600
1 900

191
209
20
0
1 870

900
550
100
600
1 900

727
550
80
600
30

18
209
0
0
0

727
550
80
600
30

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Scen Öjeparken
Summa infrastruktur

700
8 750

68
2 199

915
8 965

685
6 672

53
122

900
6 888

-215
-216

-215
-215

460
200
300

346
129
0

460
200
300

202
200
300

88
129
0

202
200
300

0
0
0

0
0
0

175
350
100
246
240
30
15
30
540
2 686

0
0
0
249
0
0
05
0
624
1 353

175
350
83
249
236
0
05
0
624
2 682

175
350
100
246
240
30
15
30
540
2 428

0
0
0
249
0
0
05
0
624
1 095

175
350
83
249
236
0
05
0
624
2 424

0
0
17
-03
04
30
10
30
-84
04

0
0
17
-03
04
30
10
30
-84
04

2 040
50
75
35
200
250
100
150
250
400
3 550

325
0
0
06
0
0
0
0
192
54
577

2 040
50
75
35
200
250
100
150
250
400
3 550

1 772
50
75
35
200
250
100
150
77
380
3 089

57
0
0
06
0
0
0
0
19
34
117

850
50
75
35
200
250
100
150
77
380
2 167

922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
922

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73 161

29 917

75 178

48 968

5 728

32 526

16 442

-2 017

Infrastruktur
Gator-broar

IT
IT-administration
Datorer IT 2014
Våningskopiatorer
Hänvisningssystem växeln
IT i skolan
En-till-en satsning gymnasiet tekn.prog
En-till-en satsning till gymnasie-ettor
Inköp av datorvagnar med en hel klassuppsättning bärbara
Personaldatorer BOS
Personaldatorer GUN
Specialundervisning för elever i behov av särskilt stöd
Trådlösa nätverk
Utbyte gamla skrivare
En-till-en satsning till alla sexor
Summa IT
Övrigt
Diariesystem/ärendehant.
Fastighetslarm (fölet)
Fastighetslarm (kommunförråd)
Konst
Trygghetslarm
RFID automater och larmbågar
Lånedisk och tidskrifthyllor
Datasystem MBN
Julbelysning Alfta
Sunnangården: Tilläggsutrustning kall mat
Summa Övrigt
SUMMA INVESTERINGAR

* inkluderar samtliga ej avslutade investeringar.
** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år.
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Investeringsredovisning 2014 (Kkr)
Budget 2008- Nettoinvestering
2014*
2008-2014

Prognos

Budget
2014**

Nettoinvestering
2014

Prognos 2014

Avvikelse 2014

Avvikelse tot

Vatten och avlopp
Vattenverk
Utökadflödesmätn.nätet
Överbyggnad SP ppst
Svabensverk vv/hydrogeolo
Avloppspumpstationer
Radiokommunikation
Reningsverk Långhed
Strosvedens vv/anslutn Ra
Utbyte och uppdatering styrsystem Alfta reningsverk
Byte av skrapspel vid Edsbyns reningsverk
Alfta Reningsverk
VV byggnad Svabensverk
Vattenledningar
Reinvest.V-led.Viksjöfors
Huvudvattenledning Edsbyn-Ämnebo
Sanering Alfta
Centrala Edsbyn
Ombyggnation problemområden
Överföringsledning Viksjöfors-Alfta
SUMMA INVESTERINGAR VA
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT

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

200
100
200
500
180
1 000
150
250
250
500
1 100

0
0
158
16
0
19
131
0
0
504
04

200
100
200
500
180
1 000
150
250
250
504
1 100

200
100
43
500
180
1 000
49
250
250
48
1 096

0
0
0
16
0
19
31
0
0
52
0

200
100
43
500
180
1 000
49
250
250
48
1 096

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-04
0

400
900
800
500
800
200

34
867
0
0
31
0

400
900
800
500
800
200

400
900
800
500
800
200

34
867
0
0
31
0

400
900
800
500
800
200

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8 030

1 764

8 034

7 316

1 049

7 316

0

-04

81 191

31 681

83 212

56 284

6 777

39 843

16 441

-2 021
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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.

Revisionen

Driftredovisning april 2014 (tkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget Prognos

Ordförande: Nils Erik Falk (C)

Kommunfullmäktige

172

0

172

306

400

Revison

401

0

401

725

725

11

-416

-405

212

162

584

-416

168

1 243

1 287

Valnämnd
Totalt
Underskott

Kommunens revisorer har under första tertialet 2014
genomfört revision inom ramen för god revisionssed.
För revisorerna gäller förutom god sed,
kommunallagen och fullmäktiges antagna
revisionsreglemente.

-44

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.

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.

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.

Valnämnden
Ordförande: Åke Jonsson (S)

Viktiga händelser

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för
genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun
och landsting, val till europaparlament, samt
kommunala folkomröstningar. Valnämnden ansvarar
bl.a. för:
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.

Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att
kommunfullmäktige efter valet 2014 minskas från
nuvarande 41 ledamöter till 35.
Kommunfullmäktige har beslutat att påbörja
projekteringen av en ny fleravdelningsförskola.

Prognos 2014

2014 är valår vilket kan påverka resterande
sammanträdens längd, vilket kan påverka resultatet
negativt.
Valåret innebär också att eventuellt nya
förtroendevalda kan behöva förtroendevaldutbildning,
vilket påverkar resultatet negativt.
Novembersammanträdet efter valet kommer
kommunfullmäktige att bestå av 35 ledamöter vilket
påverkar resultatet positivt.

Valnämnden har nio ledamöter och lika många
ersättare.

Kommunfullmäktige hade i mars en utbildningsdag
rörande vindkraft, vilket påverkar resultatet negativt.
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Politiska organ

Viktiga händelser
Valnämnden beslutade inför Europaparlamentsvalet att
förtidsröstningslokalerna skulle förflyttas från två
dagligvaruhandlare till kommunala lokaler.
Förtidsröstningslokalerna bemannas framförallt av
valnämndens ledamöter och ersättare vilket inneburit
att öppettiderna blivit markant minskade, fördelen är
bland annat att valhemligheten blivit väsentligt
förbättrad. I valet till Europaparlamentet beräknas
förtidsröstningen nå en ökning på ca 30 % gentemot
valet till Europaparlamentet 2009.

Prognos 2014
Beräkningar påvisar ett positivt resultat kring 100 tkr.
Under valet till Europaparlamentet har öppettiderna
varit kl. 15.00 – 18.00 helgfria vardagar, diskussion
pågår om detta ska utökas till att även gälla
upprätthållande under lördagar i valet till riksdag,
kommun och landsting. Efter utvärdering av valet till
Europaparlamentet kommer beslut fattas angående
detta. Om ett beslut om utökat upprätthållande fattas
blir det positiva resultatet istället ca 50 tkr.
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Politiska organ

Kommunstyrelsen
Ordförande: Yoomi Renström (S)
Förvaltningschef: Christer Engström
Antal anställda: 75,75 (årsarbetare)
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott med ca 400 tkr för helåret 2014. Se analys under prognos nedan. Verksamhetens
måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonomi, medarbetare
och miljö så finns utvecklingsmöjligheter. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter
föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling
till styrelsens ansvarsområde.
Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom
och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och
förvaltningarna behov.

Driftredovisning april 2014 (tkr)
Verksamhet
Kommun-

Kostnad

Intäkt

Resultat Budget

Prognos

1 673

-44

1 629

4 324

4 324

493

0

493

1 525

1 525

Personalavd

1 832

-102

1 730

5 924

5 924

Ekonomiavd

2 229

-53

2 176

6 957

6 721

Kostavd

7 561

-3 676

3 885

11 376

11 376

Kulturavd

4 192

-450

3 742

10 113

10 113

Näringslivskontor

1 919

-272

1 647

7 363

6 763

1 530

-112

1 418

5 098

5 098

Utvecklingsavd.

463

-07

456

1 396

1 396

Räddningstjänst

3 234

0

3 234

9 729

9 702

0

0

0

-453

0

25 126

-4 716

20 410

63 352

62 942

styrelsen
Kommunchef

Service- och
informationsavd

Sparbeting
Totalt
Överskott

Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens
administrativa rutiner.
Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga
förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.

Viktiga händelser
Den nuvarande Region Gävleborgs verksamheter
övergår från årsskiftet i huvudsak till den nya
”Regionkommunen”.
Kommunen har påbörjat ett projekt som ska leda till att
kommunen upphandlar ett nytt dokument- och
ärendehanteringssystem vilket bland annat skapar
bättre förutsättningar för ärendehantering. Projektet
kommer att involvera all administrativ personal och
förändra vårt arbetssätt. Projektet kallas DOIT vilket
står för Dokument och Informationssystem.

410

Driftprojekt
ANDT

0

-05

-05

0

0

Folkhälsosam.

96

-199

-103

50

50

Totalt projekt

96

-204

-108

50

50

Överskott

Kommunen har beslutat att delta i ett projekt för
framtidens arkiv. Projektet pågår under flera år och ska
leda till att långtidsarkivering kan ske digitalt. Projektet
går att se som en förlängning av projektet att
upphandla ett nytt dokument- och
ärendehanteringssystemet. Samtliga länets kommuner
deltar.

0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna
planering och uppföljning av kommunens ekonomi och
verksamheter och ansvarar för samordningen inom den
kommunala koncernen.

En omstart av projektet inköpssystem sker efter att
leverantörer mer har kommit in på banan med
elektronisk handel och e-fakturor. Mängden e-fakturor
närmar sig nu 10 000 stycken på årsbasis och tendensen
är klart ökande.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att
leda och samordna utvecklingen av den kommunala
demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i
kommunen.

Ovanåkers Musikskola har rekryterat en ny
musikskolechef.

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.

Biblioteken har och kommer att fortsätta att delta i den
gemensamma, länsövergripande utbildningssatsning
som kallas KUB (Kompetensutveckling för
bibliotekspersonal).
Kommunstyrelsen
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genomförda indragningen av en tjänst skapar
temporärt mervärde i annan del av organisationen.

Två kulturpolitiskt ansvariga politiker har utsetts.
Dessa har tillsammans med kulturchefen tagit sig an
arbetet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet.
Ett arbete som beräknas vara klart till sommaren.

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.

Arbetet med att bygga om Finnskogsmuseet har under
ledning av kommunens kulturassistent påbörjat sin
andra del som avser uppbyggandet av museum och
entré samt utomhusmiljö. Alltihop beräknas vara klart
sommaren 2014.
I sedvanlig ordning har för förskolan, sär- och
grundskolans samt gymnasiets elever arrangerat
Skolbiovecka. För att låta alla elever mellan 5 – 10 år, ca
500 elever, åse en musik/teater/cirkusföreställning er
har dessa transporterats till en konsert på Kulturhuset i
Bollnäs.

Verksamhet och utveckling
Måluppfyllelse: Grön
Processen mot en gemensam personalfunktion inom
Hälsingland fortgår. Andra intressanta
samverkansområden utgörs av gemensam trainee,
marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare
mm.

En Handlingsplan för näringslivsarbetet har upprättats
och ett förslag till nytt Näringslivspolitiskt program
tagits fram. Arbetet har påbörjats med att ta fram en
Turismstrategi.

Medarbetare
Måluppfyllelse: Gul
Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast
fyra månader. Modell för att ta till vara medarbetarnas
idéer är inte utarbetad.

Arbetet med gemensam HR/PA funktion för 5 av
landskapets kommuner startades upp i
projektformunder jan 2014. Underlag för beslut
planerades först vara klart till maj 2014 men har nu
förskjutis till juni 2014.

Ekonomi
Måluppfyllelse: Gul
Förbättringsområden har fått stå tillbaka p g a frånvaro
i form av föräldraledighet. Bl. a så har utveckling av
den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras
bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska
utfallet.

Arbetet med förändrad inriktning av leverans av
företagshälsovård från och med 2015 har inletts.
För fjärde året i rad har en ungdomsdialog genomförts.
Denna dialog bygger på svaren i den LUPP-enkät
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som
besvarats av ungdomarna. I ungdomsdialogen har
representanter från elevråden, förvaltningschefer och
ledande politiker deltagit.

Miljö
Måluppfyllelse: Gul
Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts.
Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka
kunskapen om alternativa energiformer i den
verksamhet som den avsvarar för.

Prognos 2013

Kostavdelningen kommer aktivt jobba med tre
målområden:
1. Minska på klimatpåverkan
2. Specialkoster.
3. Förtydliga kommunikation/ samverkan,
rutiner och roller
För att minska på klimatpåverkan kommer
kostavdelningen öka andelen närproducerade och
ekologiska råvaror och laga mer mat från grunden. För
att detta ska vara möjligt utan att maten blir dyrare
kommer matsedlar och ingredienser analyseras och
inköpsrutinerna effektiviseras. De ändrade
inköpsrutinerna kommer ske med hjälp av
inköpsstödet Visma Proceedo. Förutom att det är
billigare att laga mat från grunden får vi ökad kontroll
på råvarornas ursprung. Skolköken har börjat baka
mjukt bröd och laga egna köttfärsbiffar.
Rutiner ska stärkas när det gäller specialkosten inom
omsorgen. Kostavdelningen kommer att ha en student
från högskolan under sommaren som ska hjälpa oss att

2014 års verksamhet uppvisar ett prognosticerat
överskott för helåret med ca 400 tkr. De mest
betydelsefulla posterna är här följande:

•
•
•

Verksamheten ”Resursjobb” har succesivt
startats upp under året och kommer därför
inte att förbruka alla resurser, ca + 600 tkr.
En indragning av 1,0 tjänst har av särskilda
omständigheter inte kunnat genomföras, ca –
450 tkr.
Obesatta vakanser på ekonomiavdelningen
har under året inte återbesatts, ca + 250 tkr

En viss reservation för prognosen p g a de extra
sammanträden som kommunstyrelsen genomfört i
januari och planerar att genomföra i juni.
Av ovan så ger ekonomiavdelningens åtgärd viss
verksamhetsmässigt negativ konsekvens. Den ej

Kommunstyrelsen
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planera och näringsberäkna specialkost. Dessutom
kommer en specialkostfunktion inrättas i omsorgsköket
på Sunnangården.
För ökad förståelse mellan varandra och för kompetensoch erfarenhetsutbyte kommer vi att tydliggöra
kommunikation och samverkan mellan tillagningskök
och mottagningskök.

Kulturavdelningen ser mycket positivt på framtiden.
Verksamheten präglas av en vid kultursyn där både
föreningar, studieorganisationer, enskilda
näringsidkare och andra aktörer och organisationer
inom kulturområdet ingår som samarbetspartners. Vi
arbetar långsiktigt och prioriterar verksamhet som
riktar sig till barn och ungdomar.

Nyckeltal (prognos för 2014)

Näringslivsutvecklingen följer verksamhetsplanen och
samarbetet med lokala företag fördjupas. Utmynnar i
allt fler konkreta konsultationer.

Arbetsmarknadsåtgärder
-11 -12 -13 -14
OSA/lönebidrag/
5 5
3
trygghetsanställningar
Feriearbeten,
45 40
52
Utlandspraktik
6 6
6
6Arbetsträning för långtids10 10
10
arbetslösa
103
Coachning
50 203
2
FAS 3 inom Jobb och utvecklings- 11 10
8
garantin
Anm.
1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr.
2 Ny åtgärd f o m 2010.
3 Överenskommelse med Af saknas.
Långtidssjukfrånvaro under året (-13).

Fokus på turistsommaren 2014 och den breddade
kommunala verksamheten på Ol-Anders.
I och med att gemensam HR I Hälsingland utreds och
personalavdelningen föreslås övergå till ett kommunalförbund är framtiden och utvecklingen av HR oviss.
Papperslösa sammanträden, dokument- och
informationssystem och e-tjänster är områden som
kommer att prioriteras under året. Då avdelningen
jobbar med intern och extern service/stöd påverkas
avdelningen även av andra förvaltningars utveckling.
Avdelningen jobbar med ”Service- och
informationsavdelning 2020” för att planera hur
avdelningen kommer att utvecklas under de
kommande åren.

Framtid

Kommunens projekt som ska leda till att ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas
har påbörjats.

Kommunövergripande Facebooksida planeras att starta
hösten 2014.

Projektet avseende e-arkiv avser hålla på t o m 2017 för
att sedan övergå i ett driftläge.

Vi undersöker möjligheten till att samverka med
Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när
det gäller teknik för telefoni.

Överförmyndarverksamheten kan från och med den
nya mandatperioden övergå till en gemensam
Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som
värdkommun. Det är Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och
Söderhamns kommuner som i dagsläget är aktuella.

Arbetet med att utveckla verksamheten till en
kulturskola fortsätter, vi har äskat medel för att kunna
anställa personal med bild/slöjdutbildning.

Ekonomiavdelning kommer att fortsätta arbetet mot de
verksamheter vi ger service till.
Genom att vara proaktiva i metoder och rutiner som
utvecklas löpande med fokus på att skapa kundnytta
till oss själva och verksamheterna.

Den projekterade sammanslagningen
museum/bibliotek har återremitterats

De målsättningar kostavdelningen väljer att jobba med
och som kom fram under löne- och
utvecklingssamtalen:
1. Tydliggöra vad som gör att vi trivs att jobba
tillsammans.
2. Ökad kundkontakt med skola/barn och
boendena i omsorgen men även den enskilda
medborgare som har matlåda från
Sunnangårdens kök.

Kommunstyrelsen
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Styrkort - Kommunstyrelsen 2014 (2014-2016)
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

Framgångsfaktorer

Effektmål
Besökare på kommunens hemsida skall öka

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

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

En politik som är delaktig
och öppen.

Kommunens folkhälsoarbete ska under 2014 ha fokus
på demokrati och människors delaktighet.
Kommunen skall ge allmänheten möjlighet att
regelbundet träffa och samtala med politiker.

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 ska förbättra informationskanalerna till
företagarna genom informationsblad och utarbetade
rutiner för arbetet med websidan.
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.

Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav
vid upphandling.

Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.

Kommunstyrelsen ska arbeta för ökad digitalisering av
handlingar till sammanträdena.
Den totala energianvändningen för verksamheten och
mängden mat som slängs ska minska jämfört med
2013.
Andelen närproducerade och/eller miljömärkta
material, insatsvaror och livsmedel ska öka jämfört
med 2013.
Miljöpåverkan från resande ska minska.
Tydlig information på hemsidan om återvinning och
miljökonsekvenser.

Information och kunskap
om miljökonsekvenser.
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Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Effektmål
Kommunen ska öka kunskapen om alternativa
energiformer främst i syfte att påverka kommunens
egen energiförbrukning samt kostnader.
Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i
kommunens upphandlingar ska förbättras.

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.

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

Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört
med 2012.
Information på hemsidan om den kommunala
ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om
verksamheterna.

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.

Under 2014 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.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

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.

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång
om året.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Andelen ”heltidsfriska” skall öka jämfört med 2013.
God arbetsmiljö

Medarbetare

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

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.
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Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

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

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål

Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig
vid framtagandet av handlingsplan
Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt
utvärderas för att möta förändrade bemannings- och
kompetensbehov.

Långsiktig och strategisk
personalplanering.

Målet ej uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

14

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse Kommunstyrelsen

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

Medborgare/Kund

Miljö

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Medarbetare

Medborgare/Kund
Effektmål

Analys
Kommunövergripande Facebooksida med länkningar till hemsidan
I alla annonser/marknadsföring ska vi hänvisa/länka till webben.
Vi kommer att lägga nyheter som berör ungdomar. Även ANDT området.
Generellt beror attraktionskraften till stor del på det innehåll respektive
förvaltning svarar för.

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 finns antagen och kontaktytan mot affärsidkarna finns
via deltagande i köpmannaföreningens träffar. Vi tar med oss frågan under
höstens möten.

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

Sker inom olika områden men inte som generell ansats. Dvs. möten
arrangeras vid behov.

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

Ungdomsdialogen genomförs varje vår. Biträde ges till politiken vid olika
"mindre" dialoger.

Kommunens folkhälsoarbete ska
under 2014 ha fokus på demokrati
och människors delaktighet

Trygghetsvandringar ska genomföras. Inflytande över viktiga skolfrågor.

Kommunen skall ge allmänhet en
möjlighet att regelbundet träffa och
samtala med politiker.

I det lilla samhället är politikerna kända och därmed lätta att ta kontakt med.
Inbjudning till allmänhet och riktade grupper sker i specifika frågor.

Besökare på kommunens hemsida
skall öka.

Kommunen ska medverka vid och
Genomförs generellt sista onsdagen i varje månad exkl. sommarperioden via
ansvara för regelbundna
näringslivskontorets försorg..
frukostmöten med företagarna
Kommunen ska förbättra
Inte inlett.
informationskanalerna till
företagarna genom informationsblad
och utarbetande av rutiner för
arbetet med websidan
Kulturavdelningen bör genom dialog Kulturchefen deltar regelbundet vid olika former av frukostmöten i syfte att
med näringslivet utveckla kulturen
utveckla dialogen.
och öka antalet kulturevenemang
där företagen är involverade.
Kommunstyrelsen
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Miljö
Effektmål

Analys

Kommunstyrelsen ska arbeta för
ökad digitalisering av handlingar till
sammanträdena.

Vi undersöker hur många av politikerna i kommunstyrelsen som har
bärbara datorer/läsplattor. Därefter lyfts frågan vid beredningen. De
politiker som idag har de tekniska förutsättningarna ska i första hand få sina
handlingar digitalt.
För övrigt så inväntar vi införande av dokument- och informationssystemet.

Den totala energianvändningen för
verksamheten och mängden mat
som slängs ska minska jämfört med
2013.

Jobbar aktivt för att skapa en utgångspunkt för svinnmätning samt öka
användandet av vegetariska livsmedel och grönsaker.
För närvarande undersöks förutsättningarna för att starta ett gemensamt
projekt tillsammans med BORAB och Bollnäs kommun i avsikt att minska
matsvinnet.

Andelen närproducerade och/eller
miljömärkta material, insatsvaror
och livsmedel ska öka jämfört med
2013.

Vi köper in miljöpennor till presentarkivet och pärmregister i papper istället
för i plast.
Lagar mer mat från grunden, analyserar matsedlar för att ursprungsbenämna
varor och inför programmet Visma-proceedo för spårbarhet, kontroll och
transperens.

Miljöpåverkan från resande ska
minska.

Ersätter vart tredje möte mellan konsumentvägledarna i Hälsingland
med telebildsmöten
Samåkning och kollektiva transportmedel används i den mån det är möjligt.
Jobbar för att allmänna kommunikationsmedel och cykel ska bli ett självklart
alternativ för kostavdelningen centralt.
Digitala möten används i större utsträckning än tidigare.
Vissa verksamheter har svårare för att använda kollektiva transportmedel.

Tydlig information på hemsidan om
återvinning och miljökonsekvenser

Lyfta aktiviteter på webben som BORAB och energirådgivaren anordnar

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

Inte inlett. Målet förefaller inte riktat till Kommunstyrelsens verksamheter.

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

Se ovan.

Kommunen ska aktivt arbeta för att
Arbetet sker gemensamt med samtliga Hälsingekommuner, delar av
använda miljökrav vid upphandling. Gästrikland och Inköp Gävleborg. Möjlighet ges för lokala entreprenörer att
delta vid livsmedelsupphandlingar.
Vi följer Miljöstyrningsrådets rekommendationer för miljökrav.

Ekonomi
Effektmål

Analys

Tydligare kontrollsystem och
Vi har för ambition att arbeta med frågan under andra halvåret.
styrning så att
verksamhetsförändringar inte får en
oönskad negativ påföljd för andra
nämnder och verksamheter.
Förbättrad köptrohet till kommunens Lyfta fram avtalen på intranätet.
ramavtal jämfört med 2012.
Enklare att hitta kontaktuppgifter till Inköp Gävleborgs support.

Information om kommande upphandlingar på intranätet.
Svårigheter att jämföra med 2012.

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

Ambitionsnivå utgörs av att hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Lättillgänglig ekonomisk information är ännu inte framtagen.

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Under 2014 skall någon av
kommunens verksamheter inleda en
samverkan med en eller flera
kommuner eller KFSH i syfte att
effektivisera eller förbättra
verksamhetens kvalitet och
kompetens.

Analys

Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår.
Andra intressanta samverkanområden utgörs av gemensam trainee,
marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare, mm.
Gemensamt projekt med länet kring e-Arkiv.
Utreda möjligheterna till samarbete med Hudiksvalls kommun kring
växel/telefoni.
Ett sammarbete med Bollnäs kommun är initierat inom kostverksamheten.

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.
Vi prioriterar studiebesök framför utbildningar där det är möjligt.
Vi omvärldsbevakar inom våra områden.
Vi anordnar gemensamma utbildningar i Hälsinge webbgruppen.
Samverkan inköpssystem studiebesök skall göras.
Gemensam HR, samverkan inom löneadm. och andra delar inom Hr sker
kontinuerligt

Verksamheternas syfte och mål
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

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

Anm. för första gången har även kommunals medlemmar erhållit lönesamtal.
Noteras bör att det tidigare förhållandet inte har varit arbetsgivarens vilja.

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

Finns ett befintligt system i samverkansorganisationen och det lokal
kollektivavtalet FAS 10. Förslag på dagordning där detta tas upp utarbetas
och påminns om vid de kontinuerliga BAM utbildningarna.

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

Vi jämför våra aktiviteter mot målen. Detta ska göras vid arbetsplatsträffar
inför kvartals-, halvårs- och helårsrapporter.
Personalpolicyn ska tas upp en gång under året.
de politiska målen har kommunicerats aktivt med LUS (Löne- och
utvecklingssamtal) som utgångspunkt.

Varje verksamhets personalgrupp
ska vara delaktig vid framtagandet
av handlingsplan

Handlingsplaner tas fram vid arbetsplatsträffar. Allt är inte slutfört.

Andelen ”heltidsfriska” skall öka
jämfört med 2013.

Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader varför vi
har en positiv utgångspunkt. Målet är lite oberäkneligt då förekomsten av
infektioner snabbt påverkar resultatet.
Årlig redovisning och analys av sjuk- Sker löpande vid samverkansgrupper och avdelningschefsmöten.
och arbetsmiljöstatistik.

Varje verksamhet ska ha en plan som Regelbundet under året ställa oss frågorna: vilka kompetenser krävs för våra
kontinuerligt utvärderas för att möta arbeten imorgon och hur tar vi oss dit? Arbete med t ex "Service- och
förändrade bemannings- och
informationsavdelning 2020" kommer att föra oss dit.
kompetensbehov.

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. Progonos på ekonomiska utfallet: Ett underskott på ca 800 000 kr i huvudsak
beroende på kostnader för bostadsanpassning.
Kostnaderna för kurser kommer att överstiga budget
främst pga nyanställd personal med utbildningsbehov
och förändringar av arbetsuppgifter.

Driftredovisning april 2014 (Kkr)
Verksamhet

Kostnad

Miljö- och
byggnämnd
Miljö- och
byggkontoret
Bygg
Bostadsanpassning

Intäkt

Resultat

Budget

Prognos

65

0

65

235

235

1502

0

1502

4642

4642

0

-176

-176

-447

-447

238

700

1500

238

Alkoholhandl.

78

0

78

153

153

Miljö och hälsa

0

-56

-56

-605

-605

1883

-232

1651

4678

5478

Totalt

Måluppfyllelse

Endast mål som eventuellt inte uppnås kommenteras
nedan.
Effektmål
Informationsmaterial för ökad energieffektivisering vid
till- och nybyggande skall tas fram.
Kommentar
Osäkert om målet kommer att uppfyllas pga av stor
arbetsbelastning.
Effektmål
Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen
Kommentar
På grund av personalomsättningar/förändringar inom
kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS regionen stannar av.

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.

Framtid
Ökat behov av handläggning inom
bostadsanpassningsområdet medför minskade resurser
för tillsyn inom miljöområdet.

Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens
ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra
Hälsingland.

Ökat behov av tillsyn inom förorenade områden och
inom strandskyddsområdet.
Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den
handlingsplan som kommer att fastställas under 2013.

Miljö- och byggnämnden är sedan 1 jan 2013 ansvarig
för kommunens arbete bostadsanpassningsbidrag.

Fortsatt arbete med avfallsfrågor inom avdelningens
olika ämnesområden.

Viktiga händelser

Miljö- och byggavdelningen är sedan september 2013
fullt bemannad. KPMG har på uppdrag av Ovanåkers
kommuns revisorer i april 2014 granskat Miljö- och
byggnämndens verksamhet.
Livsmedelsverket kommer att granska
livsmedelstillsynen i början av juni 2014.

Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med
biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen.
En uppdatering av äredehanteringssystemet miljö – och
byggreda till ”VISION” kommer att genomföras under
2015.

Prognos 2014

För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det
mycket viktigt att avdelningen fortsatt är fullt
bemannad.

Ett underskott på ca 800 000 i huvudsak beroende
på kostnaderna för bostadsanpassning.
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Styrkort – Miljö och byggnämnden - 2014
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

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

Ekonomi

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

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

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

15 % av inventerade bristfälliga avlopp skall drivas .
Informationsmaterial för ökad energieffektivisering
vid till- och nybyggande skall tas fram.

Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang
under Folkhälsoväckan.
Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska
inte överstiga 4 veckor.
Genomföra branschträffar inom livsmedel, miljöskydd
och PBL.

Användning av tjänstecykel skall öka och
bensinförbrukning per km skall minska.

Miljö- och byggnämnden väljer vid inköp i största
möjliga mån ekologiska, rättvisemärkta och
lokalodlade varor.

Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen.

Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska
inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa
förståelse.
Avdelningen skall vara fullt bemannad med behörig
personal.

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

Miljö- och byggnämnden genomför minst ett
studiebesök under 2014.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Planerad utbildning av miljö- och byggnämnden inom
livsmedel och miljöbalkens områden. (mäts i antal
timmar/tillfällen)
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Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Effektmål

God arbetsmiljö

Medarbetare

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

Rutiner för systematisk rapportering och uppföljning
av tillbud skall tas fram.
En fortsatt rättssäker förvaltningsorganisation.

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål
Långsiktig och strategisk
personalplanering.

Genomför en personalundersökning : Hur uppfattas
arbetsgivaren och vilka förbättringsmöjligheter finns.

Målet delvis uppfyllt

20

Målet uppfyllt

Miljö- och byggnämnden

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

Medborgare/Kund

Miljö

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Medborgare/Kund
Effektmål

Analys

Handlingsplan för ökad
energieffektivisering vid till- och
nybyggande

Målet kommer att uppnås

Deltaga i en undersökning som SKL
utför som heter Insikt.

Målet kommer att uppnås.

Miljö- och byggnämnden deltar med
ett arrangemang under
Folkhälsoväckan

Målet kommer att uppnås

Plan för åtgärder av bristfälliga
avlopp.

Medarbetare

Målet kommer att uppnås

Handläggningstiden för enkla
Målet bedöms komma att uppnås.
bygglovsärenden ska inte överstiga 4
veckor.
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 Målet har delvis uppnåtts. Miljö- och byggnämnden har ingen separat
och miljö- och byggkontorets
miljöplan.
miljöplaner.
Miljö- och byggnämnden är en
pådrivande kraft i kommunens
hållbarhetsarbete.

Målet kommer att uppnås. Förvaltningen deltar i arbetet med biosfär,
Förstudie fiskevårdsplan och leder arbetet med detaljerad landskapsanalys
för Sässmanområdet
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Ekonomi
Effektmål

Analys

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

Målet kommer att uppnås

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

Målet kommer att uppnås

Ökad resurshushållning genom
samverkan inom OBS-regionen

På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk
för att arbetet inom OBS -regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete
på länsnivå.

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Analys

Kompetenshöjning inom
avfallsområdet med utgångspunkt
från Naturvårdsverkets
avfallsförordning.

Målet kommer att uppnås

Miljö- och byggnämnden genomför
minst ett studiebesök under 2013

Målet kommer att uppnås

Medarbetare
Effektmål

Analys

En fortsatt rättsäker
förvaltningsorganisation.

Målet kommer att uppnås

Redovisa hur vi kan samverka om
specialkompetenser för minskad
sårbarhet.

Målet kommer att uppnås, med full bemanning kan vi ha minst två
handläggare inom varje verksamhetsområde.

Personalen ska känna delaktighet
Målet kommer att uppnås
och tydlighet med såväl arbetsmiljön
som arbetsledningen.
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Tekniska nämnden
Ordförande: Mikael Jonsson (M)
Förvaltningschef: Patrik Uhras
Antal anställda: 43
Det beräknade resultatet för Tekniska nämndens verksamheter för helåret 2014 är ett mindre underskott med 20 tkr. Trots den
varma vintern beräknas vinterväghållningen ligga på normalnivå medan kostnaderna för uppvärmning av kommunens
fastigheter beräknas ge ett överskott med nästan 400 tkr. I övrigt är det mest mindre avvikelser inom verksamheterna. Vad gäller
investeringarna som Tekniska nämnden ansvarar för finns den största avvikelsen på investeringen i Alfta sim- och sporthall.

Driftredovisning 2014 (tkr)
Verksamhet
Nämnd + Kontor

Kostnad

Intäkt

Resultat Budget Prognos

1 861

-474

1 387

3 481

3 580

1 908

-494

1 414

3 927

3 904

Gata, park, osa

7 303

-601

6 702

16 736

17 121

Fritid

6 377

-276

6 101

16 422

16 575

173

0

173

278

278

1 760

-64

1 696

5 472

5 372

77

-03

74

600

550

Fastighet

11 033

-10 919

253

744

300

Totalt

30 493

-12 831

17 661

47 660

47 680

Mark,
exploatering och
planering

Kulturfastigheter
IT
Färdtjänst/
Riksfärdtjänst

Underskott

-20

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.

Gävleborg. Det är tekniska nämnden som ansvarar för
projektet.
*Arena Forsparken har sagt upp driftavtalet omkring
Forsparksområdet.
*Framtidsfrågorna om kommunens fastigheter har
ytterligare aktualiserats och ett flertal objekt utreds av
förvaltningen.
*Förberedelser och förhandlingar kring mark- och
exploatering pågår.
*Planering och projektering av kommunens nya 4avdelningsförskola har startat under året.
*En ny version av vårt mailsystem har tagits i drift
under första kvartalet 2014.

Prognos 2014

Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret
2014 är ett mindre underskott med 20 tkr. Inom de olika
verksamheterna finns avvikelser; Fastighet +444 tkr
(lägre värmekostnader), Simhallar -153 tkr (mindre
intäkter) och Gata/Park -385 tkr (skadegörelse och mer
sandning än beräknat).
På investeringssidan pågår 47 projekt. De flesta
projekten går enligt budget. Den största avvikelsen
finns på renoveringen av Alfta sim- och sporthall.

Måluppfyllelse
Förvaltningen gör bedömningen att effektmålen
kommer att uppnås (grönt), eller bedöms ha stora
förutsättningar att uppnås (gult).

Framtid

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
*Beslut har fattats kring finansiering för att bedriva Biosfärkandidaturarbete under perioden 2014-2017. Extern
finansiering kommer från Naturvårdsverket och Region
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*Biosfärprojektet ska startas på allvar från maj månad.
*Ett samarbete om växelfunktionen bland kommunerna
i Hälsingland diskuteras fortfarande och kan bli
verklighet inom en snar framtid.
*Strategiska ställningstaganden kring kommunens
fastigheter kommer att aktualiseras framöver.
*Drift och skötsel av Forsparken med ishallen måste få
en lösning under hösten 2014.
*Fortsatt samverkan med samhällsaktörer kring
kollektivtrafik och arbetet med ett ökat gång- och
cykelanvändande är prioriterat.

Tekniska nämnden

VA-verksamheten
Ordförande: Mikael Jonsson (M)
Förvaltningschef: Patrik Uhras
Antal anställda: Personal överförd till HelsingeVatten AB fr o m 20090401
VA-verksamheten har en snäv budget att röra sig med men hittills har 2014 fallit ut väl mot budget och inga oförutsedda
händelser med större kostnadsutfall har inträffat.

Driftredovisning april 2014 (Kkr)
Verksamhet

Dricksvatten
Spillvatten
rening

Intäkt

Resultat

Budget

Prognos

2515

-1982

533

1500

1459

3765

-4050

-285

-1396

-1452

120

-118

2

-104

-82

6400

-6150

250

0

-75

Dagvatten
Totalt

Kostnad

mindre än beräknat. Intäktssidan räddas dock delvis av
att några större konsumenter har större förbrukning än
beräknat. Kapitalkostnaderna har sänkts i prognosen
jämfört med budgeten på grund av att investeringarna i
Långhed och Svabensverk inte kan utföras förrän till
hösten.
Prognosen för året hamnar på -75 tkr.

Måluppfyllelse
VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än
tre år och uppfyller målet. Andelen debiterbart vatten
och andelen ovidkommande vatten mäts vid helår. VAintäkterna kommer enligt prognosen inte att fullt ut
täcka kostnaderna, anledningen till detta är att den
föreslagna taxan som budgeten bygger på inte antogs
av kommunfullmäktige i december 2013 utan först i
april 2014.

Verksamhetsbeskrivning
Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för
distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift,
skötsel och underhåll av va-anläggningar.

Viktiga händelser

Framtid

Helsinge Vatten har ansökt om och beviljats bygglov
för ett nytt reningsverk i Långhed. Bygglovet har
överklagats av en närboende och hanteras i skrivande
stund av länsstyrelsen. Vår förhoppning är att
investeringen ska kunna genomföras till hösten 2014.
Markförhandlingar med Bergvik skog pågår i
Svabensverk för mark till ett nytt vattenverk. Även där
hoppas vi kunna genomföra investeringen under
hösten 2014.

Tillsammans med Ovanåkers kommun ska Helsinge
Vatten utreda möjligheterna att på sikt koppla samman
dricksvattensystemet i Alfta med huvudledningen från
Edsbyn som idag går ända till Viksjöfors.
I både Bollnäs och Ovanåker har arbetet med
framtagandet av en VA-plan påbörjats. VA-planen är
en övergripande strategi för hela vatten- och
avloppshanteringen inom kommunens geografiska
område, både inom verksamhetsområdet och för de
enskilda lösningarna.

En läcka på vattenledningen som korsar Voxnan i Alfta
har upptäckts. I övrigt har antalet läckor hittills i år
varit betydligt färre än förra året.
På ledningsnätet pågår ett större investeringsarbete på
huvudvattenledningen kring Ovanåker. I övrigt sker
samordning med tekniska kontoret när det gäller
investeringsplaner

Prognos 2014

I samband med årsbokslutet kommer Helsinge Vattens
resultat att nollställas och redovisas i respektive
kommuns VA-verksamhet. För bättre jämförelse görs
även detta vid delårsbokslutet.
Taxan för 2014 antogs inte av kommunfullmäktige
förrän i slutet av april. Detta medför att den planerade
utökningen av budgetutrymmet blir en tredjedel
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Styrkort – Tekniska nämnden - 2014
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

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

Verksamhet och
utveckling

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

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

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

Dialog med brukare/medborgare om behov och
utformning i två investeringsprojekt 2014. ”Vi vill veta
vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden”.
Ökad användning av cykel i kommunen. Fokus på
barn och ungdomar.
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.
Öka medvetenheten hos
verksamheter/föreningar/brukare att med vårt
beteende kan vi minska energianvändningen.
Ökad kunskap hos beslutsfattare om energi- och
miljöstatus på kommunens anläggningar.
Ökad återvinning av materiella resurser i samband
med underhåll och investeringar inom tekniska
nämndens område jämfört med 2013.

Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4% av de
kommunala gatorna.
Ökad markreserv för näringslivsetablering jämfört
med 2013.
Ökat informationsflöde via flera medier till
medborgarna om tekniska nämndens verksamheter,
både gällande ekonomi och tjänsteleveranser.

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

Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av
minst samma storlek 2014 jämfört med 2013.

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.

God arbetsmiljö
Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål

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

Långsiktig och strategisk
personalplanering.

100 % av personalen ska ha en
kompetensutvecklingsplan.

Målet delvis uppfyllt
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Målet uppfyllt

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse Tekniska nämnden

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

Medborgare/Kund

Miljö

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Medarbetare

Medborgare/Kund
Effektmål

Dialog med brukare/medborgare
om behov och utformning i två
investeringsprojekt 2014. ”Vi vill
veta vad du tycker innan vi sätter
spaden i jorden”.
Ökad användning av cykel i
kommunen. Fokus på barn och
ungdomar.

Analys

Kommunen har en väl utvecklad process med brukare i
investeringsplanering. I arbetet med 4-avdelningsförskola har personalen
varit aktivt delaktiga. Vi behöver utveckla metoder att kommunicera med
medborgarna innan investeringsprojekt genomförs.
Kommunen arbetar med olika insatser under året för att förbättra de fysiska
möjligheterna att ta sig till skolan och fritidsaktiviteter med cykel.
Kommunen är också med i projektet Cykelutmaningen, som vill
inspirera/motivera till ex arbetspendling.
Tekniska nämnden sammanträdde i april på Forsparken.

Två nämndssammanträden ska
genomföras hos föreningar i
kommunen.
Dokumentera företagens behov av
Kommunen träffar Trafikverket i juni och kommer då att ta upp frågan för
förbättrad infrastruktur till och från att planera hur arbetet ska genomföras.
arbetsplatsområden och arbeta in
det i en långsiktig investeringsplan i
samråd med Trafikverket.

Miljö
Effektmål

Öka medvetenheten hos
verksamheter/föreningar/brukare att
med vårt beteende kan vi minska
energianvändningen.
Ökad kunskap hos beslutsfattare om
energi- och miljöstatus på
kommunens anläggningar.
Ökad återvinning av materiella
resurser i samband med underhåll
och investeringar inom tekniska
nämndens område jämfört med 2012.

Analys

Energirådgivning

En utbildningsdag är genomförd för kommunstyrelsen om statusen på
kommunens anläggningar.
Kommer att uppnås.

Ekonomi
Effektmål

Analys

Ökad markreserv för

Markinköp planeras under 2014.

Ny asfaltbeläggning ska läggas på
4 % av de kommunala gatorna.

Kommer att uppnås.
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Tekniska nämnden

näringslivsetablering jämfört med
2013.
Ökat informationsflöde via flera
Användning av webben som informationskanal ökar i Tekniska nämndens
medier till medborgarna om tekniska verksamheter.
nämndens verksamheter, både
gällande ekonomi och
tjänsteleveranser.

Verksamhet och utveckling
Effektmål

Verksamhetsbidraget inom
fritidsområdet ska vara av minst
samma storlek 2014 jämfört med
2013.
Ökad aktiv omvärldsbevakning
inom tekniska nämndens
verksamhetsområden.
Förvaltningen ska arbeta fram
handlingsplaner med tydliga
åtgärder för att uppnå effektmålen.

Analys

Kommer att uppnås.

Studieresor är genomförda och planerade under året.

Handlingsplaner är framarbetade inom nämndens avdelningar.

Medarbetare
Effektmål

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

Analys

Utvärderas vid löne- respektive utvecklingssamtal (LUS)

Arbetsplatsträffar och kontorsträffar.
Ska tas fram vid utvecklingssamtalet (LUS)
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Barn- och skolnämnden
Ordförande: Håkan Englund (S)
Förvaltningschef: Solveig Landar
Antal anställda: 281
Barn- och skolnämndens driftredovisning visar i dagsläget prognos på ett underskott på 220 tkr för 2014. Underskottet beror på
att utfallet i löneöversynen gällande från 1 april 2014 inte är fullt ut kompenserat i budget. Beslut har tagits ang bygge av en ny
fyravdelningsförskola i centrala Edsbyn. Lokalbrist råder inom F-6 skolorna inkl fritidshemmen i centrala Edsbyn. Arbetet med
att öka måluppfyllelsen fortsätter.
undervisningen och får sätta betyg kvarstår och gäller
från 2015.

Driftredovisning april 2014 (tkr)
Verksamhet
Nämnd & kontor
Förskoleverksamhet
Grundskola &
skolbarn-omsorg
Elev- och skolhälsovård
Totalt

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

Prognos

1 779

-2

1 777

4 775

5 095

20 793

-2 634

18 159

52 998

52 798

36 790

-1 512

35 278

95 254

95 354

960

-152

808

2 732

2 732

60 322

-4 300

56 022

155 759

155 979

Underskott

Kartläggning av kommunens anställda förskollärare
och lärares behörighet pågår. Legitimationerna klargör
i vilken skolform, vilka årskurser och i vilka ämnen
som respektive lärare har behörighet att undervisa och
sätta betyg. Övergångsregler, validering, gäller sedan
2013 ang legitimerad lärare som saknar behörighet i
något ämne, men som under lång tid har undervisat i
det ämnet. Hittills har sju lärare i vår kommun fått
utökad legitimation.

-220

Karriärtjänstreformen för lärare, som trädde i kraft juli
förra året, har som syfte 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 2013. I år, 2014, har vi utifrån vår
tilldelning ansökt om bidrag för ytterligare åtta
förstelärare inom grundskolan och tre inom gymnasiet.
Ansöknings- och tillsättningsförfarande pågår under
april och maj månad.

Projekt
undervisning

1 439

1 439

4 225

4 225

flyktingar

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och
skolverksamhet, vilket omfattar förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, förberedelseklass samt
särskola. I kommunen finns även en enskild förskola,
för vilken nämnden har tillsynsansvar.
Antal inskrivna barn april 2014 (april 2013)
Förskola
432
( 454)
Enskild förskola
95
( 93)

Läs- och språkutvecklingsinsatserna fortsätter. Lärare i
Ovanåkers kommun startade 2012 deltagande i läs- och
skrivutvecklingsprojektet ”Reading to learn” (R2L). I
och med att projektet avslutades våren 2013 fortsatte vi
i kommunen R2L satsning enligt det framtagna
kvalitetsutvecklingspaketet. En plan för utbildning av
40 lärare läsåret 2013/14 i samarbete med Stockholms
universitet, har arbetats fram och startade i maj 2013.
Läsåret 2014/15 fortsätter utbildning av ytterligare 30
lärare samt återkopplingsdagar för de grupper som
utbildats de två föregående läsåren.
Kommunen deltar i SKL:s matematiksatsning PISA
2015 som startade hösten 2012 och som fortsätter
ytterligare ett par år.

Antal inskrivna barn/elever april 2014 (april 2013)
Förskoleklass
124
( 107)
Elever åk 1-9
1 005
( 1 000)
Fritidshem
373
( 355)

Viktiga händelser

Verksamheterna fortsätter arbetet med att
implementera reformer och nya styrdokument.
Förskollärare och lärare ansöker om legitimation
utifrån de nya kraven i skollagen. Hittills har 58
förskollärare och 70 lärare i vår kommun fått sin
legitimation. Kravet att kommunerna endast får
tillsvidareanställa legitimerade lärare gäller från
december 2013. Kravet att endast legitimerade lärare
med rätt behörighet i ämnet ansvarar för

Många av de förskollärare vi har med s k lokal
behörighet har i dagarna ansökt om VAL-utbildning,
vilket innebär att de tidigare utbildningar de har samt
arbetserfarenhet valideras och de ges möjlighet att läsa
de poäng som saknas till full behörighet och rätt till
förskollärarlegitimation.
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Behov av förskoleplatser i Edsbyn är stort och det
tidigare beslutet att avveckla Sörgårdens förskola
sommaren 2012 har skjutits fram. En tillfällig
förskoleavdelning startades i augusti 2012 i
Västergårdens lokaler och verksamheten fortsätter där
även under 2014. Nämnden fattade på sammanträdet i
mars 2013 ett inriktningsbeslut angående nybyggnation
av en fleravdelningsförskola i centrala Edsbyn.
Tekniska nämnden har i samarbete med förvaltningen
och representanter för verksamheten arbetat fram ett
underlag utifrån projekteringsbeslut. Beslut om
investering på 25 miljoner kronor för nybyggnation av
en förskola med fyra avdelningar i Bäckområdet togs
av kommunfullmäktige 28 april 2014.

bemanning. Ett underskott förväntas inom IKE på 100
tkr på grund av HVB- placeringar våren 2014.

Måluppfyllelse

Medborgarnas, föräldrarnas och elevernas delaktighet
stimuleras på olika sätt via t.ex. elev- och föräldraråd,
föräldramöten och inbjudningar till informations- och
dialogmöten.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med olika former
av värdegrundsarbete. Vi har trygga skolor med årligen
reviderade likabehandlingsplaner.
Arbetet med att höja studieresultaten fortsätter på olika
sätt genom kompetens- och kvalitetsutveckling inom
verksamheterna på alla nivåer.

I samband med budgetarbetet och de ekonomiska
ramarna inför 2014-1016 beslutade barn- och
skolnämnden/ kommunfullmäktige att Viksjöfors skola
skulle avvecklas efter vårterminen 2014.
Kommunfullmäktige uppdrog i samma beslut, § 114,
till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att
föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp
i Viksjöfors för att identifiera utvecklingsmöjligheter för
att skapa ny verksamhet i samverkan med olika
aktörer. Ett gemensamt arbete mellan aktörerna
resulterade i en projektansökan angående
kulturinriktad skola i samverkan. För att få tid till
fortsatt planering äskade barn- och skolnämnden om
tilläggsbudget 2014 samt utökad ram 2015 för drift av
Viksjöfors skola ytterligare ett läsår.
Kommunfullmäktige har beviljat de äskandena Beslut
om eventuell fortsatt drift av skolan efter läsåret
2014/15 får tas när konsekvenser av det
utvecklingsarbete som pågår blir tydligare.

Medarbetarna trivs i stor utsträckning bra. Årliga
samtal genomförs mellan anställda och chefer.
Frisknärvaron är hög. Dock finns signaler om tung
arbetsbörda för lärare och skolledare.

Framtid

Kravet på lärarlegitimationer ger utmaningar i att
rekrytera, utbilda och organisera personal och
verksamheter. Arbete med att ta fram kompetensutvecklings- och rekryteringsplan fortsätter.
Budgetpropositionen anger ökad satsning angående
karriärtjänster, vilket medför inrättande av fler
förstelärar tjänster i vår kommun. Inom barn- och
utbildningsförvaltningen planeras tillsättning av
ytterligare åtta förstelärartjänster från 1 augusti 2014.

Trycket på F-6 skolorna i centrala Edsbyn är stort. En av
anledningarna är att nyanlända inom avtalet med
Migrationsverket det senaste året hänvisats bostäder i
Edsbyn. Idag planeras för att ca 20 elever som bor i
Edsbyn, men bussas till skola i Alfta, inför höstterminen
2014 ska komma in i klasser i Edsbyn. Behov av lokaler
till elever inom F-6 samt fritidshemmen i centrala
Edsbyn måste ses över och införlivas i kommunens
övergripande lokalöversyn.

Lokalutredning fortsätter i mer kommunövergripande
perspektiv, förutom barn- och skolnämndens arbete
med lokaler i samband med elevutveckling och kvalitet.

Prognos 2014

Behovet av fler lokaler för grundskolorna F-6 i centrala
Edsbyn samt behovet av fritidshemslokaler har ökat
och ökar för närvarande.

Beslut om nybyggnation av en fleravdelningsförskola i
centrala Edsbyn har tagits och förhoppningen är att
bygget står färdigt hösten 2015. Planering för
nedläggning av några av våra enavdelningsförskolor
ska göras inför starten av den nya förskolan.

Prognosen visar ett förväntat underskott på 220 tkr.
Underskottet beror av att full kompensation för utfallet
i löneöversynen 2014 inte finns utlagd i budget. Utfallet
från 1 april är 3,43 % för pedagogisk personal (3,2 %
plus särskild satsning på förskola och fritids), i budget
finns kompensation med 3 %. Skillnaden motsvarar 320
tkr för den pedagogiska personalen. För övrigt visar
prognosen på ett överskott inom förskolan
Alftaområdet på 200 tkr på grund av något lägre
personalkostnader än budgeterat. Mindre tryck i
barngrupperna i Alfta under våren har gjort att några
deltjänstledigheter ej återbesatts och att färre vikarier
behövts. Till hösten blir åter fulla grupper och full

Elevminskningen i grundskolan har avstannat. År 1-6
ökar sitt elevantal och det mest inom centrala Edsbyn.
Den tidigare prognosen år 7-9, som visar en
elevminskning där med ca 30 elever fram till 2019, har
ändrats när nya flyktingelever finns medräknade,
siffrorna kommer att ändras ytterligare vid fortsatt
mottagning. En trolig beräkning är en ökning av
elevantalet inom grundskolan med ca 20 elever per år
jämfört med tidigare prognoser.
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Styrkort Barn- och skolnämnden 2014
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

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

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Framgångsfaktorer

Effektmål

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

Föräldraråd eller motsvarande ska finnas vid samtliga
förskolor/skolor.

En politik som är delaktig
och öppen.

En gemensam utvecklingsdag för barn- och skolnämnden
och skolans och förskolans ledningsgrupp samt
ungdomsdialog genomförs årligen.

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

Följa antagen plan av barn- och skolnämnden, samverkan
mellan skola-arbetsliv.

En skola som fokuserar på
livslångt lärande, utveckling
av läslusten och läsförståelsen i alla åldrar.
En skola som skapar
nyfikenhet och lust till
matematik.

Läsförståelsen ska öka från 2013-års nivå.

En god och fungerande struktur vid alla stadieövergångar.

Alla elever uppnår kunskapskraven, nationella prov
matematik, i åk 3, 6 och 9.
Meritvärdet för åk 9 ska ligga över 220 år 2018.
Eleverna är 100 % behöriga till gymnasiet.

Trygga skolor där ingen
kränkande behandling får
förekomma.
Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska minska.
Information och kunskap
om miljökonsekvenser.

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

Stärka den lokala
kretsloppstanken både vad
gäller varor och tjänster som
resursåtervinning och
återbruk.
Skolmatens betydelse för
framtidens mathushållning
ska uppmärksammas.
En ökad förståelse för
naturen och dess villkor.

Alla elever ska någon gång under grundskoletiden göra ett
besök vid våra miljöanläggningar.

Den totala energianvändningen för barn- och skolnämndens
verksamhet ska minskas.
Alla anställda ska ha kunskap om kommunens
miljöanläggningar.

Andelen mat som slängs ska minska.

Den utomhuspedagogiska verksamheten ska öka.
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Inriktningsmål i
olika perspektiv

Framgångsfaktorer

Ekonomi

Långsiktighet och strategisk
framförhållning i
planeringen.

Kostnaderna för lokaler/elev får inte öka.

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

Information om barn- och skolnämndens ekonomiska
förutsättningar läggs ut på kommunens hemsida.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

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 barn- och skolnämndens totala budget.

Fokus på verksamheternas
mål och syfte samt ett
kontinuerligt förnyelse- och
utvecklingsarbete

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

God arbetsmiljö

Frisknärvaron ska minst ligga på samma nivå i jämförelse
med föregående år.

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

Verksamhet och utveckling

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

Medarbetare

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

Målet ej uppfyllt

Effektmål

Budget i balans.

Årliga utvecklingssamtal ska genomföras.

Tydliga politiska mål och
verksamhetsmål

Styrkortet och dess intentioner ska implementeras årligen.

Långsiktig och strategisk
personalplanering.

All personal skall vara behöriga/ha kompetens att utföra sina
arbetsuppgifter.

Målet delvis 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

Medborgare/Kund

Ekonomi

Verksamhet &
Utveckling

Medarbetare

Effektmål

Analys

En god och fungerande struktur vid
alla stadieövergångar.

Utökat antal mötesplatser mellan pedagoger leder till att målet nås.

En gemensam utvecklingsdag för
barn- och skolnämnden och skolans
och förskolans ledningsgrupp samt
ungdomsdialog genomförs årligen.

Utvecklingsdagen förläggs höstterminen 2014. Ungdomsdialog genomförs i
maj.

Följa antagen plan av barn- och
skolnämnden, samverkan mellan
skola-arbetsliv.

Planen följs och rektor/förskolechef ansvarar för att den hålls levande.

Läsförståelsen ska öka från 2013-års
nivå.

Kompetensfortbildning i metoden R2L gör att elever ökar sin läsförståelse.

Alla elever uppnår kunskapskraven,
nationella prov matematik, i åk 3, 6
och 9.

Prognosen visar på att alla elever inte når kunskapskraven.

Meritvärdet för åk 9 ska ligga över
220 år 2018.

Följer vi kvalitetsutvecklingspaketet kommer vi att nå detta mål.

Eleverna är 100 % behöriga till
gymnasiet.

Prognosen visar på att alla elever inte är behörig till gymnasiet.

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

Alla förskolor/skolor följer likabehandlingsplanen/plan mot kränkande
behandling. Vi kommer att säkerställa i den nya mallen att alla områden som
berörs kommer med.

Föräldraråd eller motsvarande ska
finnas vid samtliga förskolor/skolor.

Finns inom alla verksamheter.
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Miljö

Effektmål

Analys

Alla anställda ska ha kunskap om
kommunens miljöanläggningar.

Personalen har kännedom om kommunens miljöanläggningar.

Alla elever ska någon gång under
grundskoletiden göra ett besök vid
våra miljöanläggningar.

Genomförs om planen för skola-arbetsliv följs.

Den totala energianvändningen för
barn- och skolnämndens verksamhet Verksamheterna försöker att bidra till att vara energieffektiva.
ska minskas.

Andelen mat som slängs ska minska. Skolor där måltidspersonal arbetar aktivt mot matsvinn slängs det mycket lite
mat. T.ex. Runemo och Knåda.
Den utomhuspedagogiska
”Uterummet” används regelbundet som lärmiljö.
verksamheten ska öka.

Ekonomi
Effektmål

Analys

Budget i balans.

Prognosen april månad visar ett underskott på ca 200tkr. Verksamheten har ej
fått full täckning för årets löneökning.

Kostnaderna för lokaler/elev får inte
öka.

Information om barn- och
skolnämndens ekonomiska
förutsättningar läggs ut på
kommunens hemsida.

Verksamhet & Utveckling

Fler barn/elever gör att kostnadsförhållandet minskar.

Läggs ut på kommunens hemsida.

Effektmål

Analys

Den ekonomiska delen för
fortbildning och forskning ska öka
för barn- och skolnämndens totala
budget.

Fortbildning med forskaranknytning har ökat, bl. a. R2L.

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

Ingen förändring av maxantal är beslutat.

Skolornas kvalitetsredovisningar ska
redovisas på fastställt sätt och tydligt Genomförs enligt de riktlinjer som finns.
visa åtgärder inom prioriterade
områden.
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Medarbetare
Effektmål

Analys

Frisknärvaron ska minst ligga på
samma nivå i jämförelse med
föregående år.

Statistiken första kvartalet visar på att vi har högre frisknärvaro i
verksamheterna.

Årliga utvecklingssamtal ska
genomföras.

Genomförs enligt plan.

Styrkortet och dess intentioner ska
implementeras årligen.

Görs i ledningsgruppen och ute i verksamheterna.

All personal skall vara behöriga/ha
kompetens att utföra sina
arbetsuppgifter.

Vi har hög andel behöriga lärare där personalen bedöms ha kompetens
att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna anpassas efter personalens
förmåga t.ex. vid vikarie.
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Gymnasie- och utbildningsnämnden
Ordförande: Åke Ahl (M)
Förvaltningschef: Solveig Landar
Verksamhetschef/rektor: Christer Andersson
Antal anställda: 58
Gymnasie- och utbildningsnämndens prognos visar på ett nollresultat. 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, en utbyggnad av
Språkintroduktion och en ökning av antalet SFI-elever kräver fortsatt anpassning av lokaler och organisation de
närmaste åren.
Driftredovisning april 2014 (tkr)
Verksamhet
Gymnasiet

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget Prognos

19 439

-1 307

18 132

52 006

52 006

1 889

-456

1 433

4 628

4 628

Gymnasiesärskola

832

0

832

3 069

3 069

Högskola

181

-29

152

576

576

Nämnd

130

0

130

441

441

22 471

-1 792

20 679

60 720

60 720

1 078

0

1 078

4 192

4 192

Vuxenutbildn. & SFI

Totalt
Projekt,
undervisning
flyktingar

Verksamhetsbeskrivning
Voxnadalens gymnasium har sex nationella program
och nio 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.

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 betygsystemet för gymnasieskolan är under fortsatt
implementering. Kompetensutveckling pågår ständigt
med fokus att möta den nya gymnasieskolans riktlinjer
och för att uppfylla kraven på framtida lärarlegitimationer. Inom ramen för detta arbete har hållbara
strategier och metoder växt fram för hur vi ska arbeta
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 (formativ
bedömning). 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.

Vi är en FN-certifierad skola med stora inslag av
internationalisering. Vi är också certifierat Teknikcollege där vårt Teknik- och Industritekniska program
ingår. Sedan några år tillbaka utbildar vi också
Diplomerade gymnasieekonomer. På idrottssidan
driver vi sedan flera år tillbaka ett högkvalitativt
bandygymnasium inom ramen för nationell
idrottsutbildning (NIU).

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 utbildning.
Målet är att all personal ska kunna skapa användning
av elevdatorer som ett pedagogiskt hjälpmedel för ökad
måluppfyllelse. En 1:e lärartjänst i information och
kommunikationsteknik (IKT) kommer att inrättas från
juli -14 för att stimulera utvecklingen

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.

En återgranskning av Teknikcollege Hälsingland har
slutförts och återcertifiering av Teknikcollege
Hälsingland till 2019 har ägt rum och ett godkännande
för vårt lokala Teknikcollege Ovanåker-Bollnäs väntas
inom kort. Teknikcollegeprojektet Hälsingland har av
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region Gävleborg beviljats medel för 3-årig
projektanställning av processledare på 50 %.

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.

Vår träutbildning på Industritekniska programmet har
börjat få genomslagskraft. I dagsläget fungerar
utbildningen mer än tillfredsställande och vi har också
genomfört ett flertal kvällskurser för vuxna. En ökad
sökbild kan skönjas och en högre utbildningskvalitet
som är kostnadsneutral kan konstateras.

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.

På Introduktionsprogrammet, inför ht -13, var andelen
obehöriga elever något lägre än tidigare, men andelen
elever med särskilda behov högre, vilket skapat nya
utmananingar för personalen. Vår prognos är att det
stora flertalet kommer att erhålla gymnasiebehörighet.

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 skrivstödsstrategier och bedömning för lärande (formativ
bedömning). Vi har sedan tidigare inrättat en
lektorstjänst och från ht -13 har vi också en 1:e lärare i
matematik/ specialpedagogik. Ytterligare tre
förstelärartjänster i svenska, engelska och IKT kommer
att inrättas inför hösten

Höstterminen -12 sjösatte vi 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 -13 och utökades med
vår 1:e lärare i matematik/specialpedagogik. Till
gruppen kommer övriga förstelärare att ansluta inför
hösten -14.

Vår ambition är också att starta Sveriges första
bandyakademi i samarbete med Edsbyns IF, bandy
under läsåret 14-15. En projektledare har anställts på
50 % och processen pågår.

Vi har på ett tydligare sätt lyckats knyta forskning och
beprövad erfarenhet 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.

Vi ger från vt -14 Språkintroduktion i egen regi. En
verksamhet som enligt våra prognoser kommer att
växa kraftigt under de närmast följande åren.

Prognos 2014
Prognosen visar på ett nollresultat.
En osäkerhetsfaktor är dock de preliminära siffrorna för
elevval till gymnasiet. Vid årets första ansökan minskar
andelen sökande till Voxnadalens gymnasium, vilket
kan innebära en ökning av interkommunala
ersättningar. (IKE). Ytterligare en faktor är de
preliminära siffror för gymnasiebehörighet som
högstadiet uppvisar, vilket kan leda till en utbyggnad
av Introduktionsprogrammet och därmed högre
kostnader.

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.

Måluppfyllelse

Hälsingekommunernas samverkan kommer ytterligare
att utvecklas och fördjupas de närmaste åren. Flera av
våra samverkanskommuner arbetar med att bilda ett
kommunalförbund. De kommuner som i dagsläget valt
att stå utanför ett ev. kommunalförbund kommer att
erbjudas fortsatta samverkansmöjligheter.

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
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Styrkort Gymnasie- och utbildningsnämnden 2014
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

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

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.

Vår verksamhet ska främja
kunskapsutveckling och
trygghet.

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.

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

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

Vår verksamhet ska
kännetecknas av
delaktighet och inflytande.
Arbeta för ett varierat och
hållbart näringsliv och
aktivt verka för ett gott
samarbete mellan skolan
och näringslivet.
Kommunens totala
energianvändning och
klimatpåverkan ska
minska.

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

Skolan ska årligen redovisa egna miljöförbättringar.

Information och kunskap
om miljökonsekvenser.

Alla anställda ska ha kunskap om kommunens
miljöanläggningar.

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

Alla program ska under studietiden ha fått information
från någon av kommunens miljöaktörer.
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Inriktningsmål i
olika perspektiv
Ekonomi

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

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.

Verksamhet och
utveckling

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

Medarbetare

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

Målet ej uppfyllt

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

Gymnasie- och utbildningsnämnden redovisar sina
ekonomiska förutsättningar minst en gång per år till
kommunens invånare.

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

Gymnasie- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning ska redovisas på fastställt sätt.

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.

God arbetsmiljö

Minst 90 % av medarbetarna ska vara nöjd med
gymnasie- och utbildningsnämnden 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.

Gymnasie- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisningar ska tydligt visa satsningar, åtgärder och
fortbildningsinsatser inom prioriterade områden.

Målet delvis uppfyllt
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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

Meritvärdet ska ligga över riket.

Når målet. 14,1 p, riket 14,0 p.

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

Når målet. Läsåret 12-13 92 %, riket 83,2 %.

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

Når målet. Studiegrupper på fem olika nivåer.

Trygga verksamheter där ingen
kränkande behandling får
förekomma.

Når målet. Mätinstrument enkäter och statistik.

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

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, gymnasieoch utbildningsnämnden politiker
och skolans ledning/lärare ska
utarbetas och genomföras

Plan finnes.

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

Når målet, 53,9 %, riket 51,4 %.
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Miljö

Effektmål

Analys

Alla verksamheter/skolan ska årligen Genomfört till liten del
redovisa egna miljöförbättringar.
Alla anställda ska ha en god kunskap Genomfört delvis
om kommunens miljöanläggningar
Alla program ska under studietiden
ha gjort/studiebesök eller haft
informationsbesök till/från
kommunens miljöaktörer.

Genomfört delvis

Ekonomi
Effektmål

Analys

Uppföljning genom olika enkäter.

Når målet

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

Når målet

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

Når målet

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Analys

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

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.

GUN's kvalitetsredovisning ska
redovisas på fastställt sätt.

Medarbetare

Når målet Antagen i nämnd.

Effektmål

Analys

Den totala sjukfrånvaron ska inte
vara mer än föregående år.

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

Minst 90% av medarbetarna ska vara Når målet. Enligt arbetsmiljöenkät.
nöjd med GUN som arbetsgivare.
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Socialnämnden
Ordförande: Jan-Åke Lindgren (S)
Förvaltningschef: Anette Forsblom
Antal anställda: 466 varav 434 kvinnor och 32 män.
Socialförvaltningen redovisar en prognos om ett överskott på 1 750 tkr. Måluppfyllelsen är 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.
Omvårdnadsenhetens verksamhet omfattar
Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende,
i form av service eller omvårdnadsinsats.

Driftredovisning april 2014 (Kkr)
Verksamhet
Nämnd och
stab
Individ- och
familjeenhet
Omsorgsenheten
Omvårdnadsenheten
Resursenheten
Ensamkommnande
Totalt

Kostnad

Intäkt

Resultat

Budget

Prognos

6 274

-255

6 019

18 592

18 142

10 564

-355

10 209

32 077

30 077

Korttidsvistelse och dagverksamhet.

13 535

-1 937

11 598

36 268

35 068

50 398

-3 349

47 049

139 373

141 273

-27

-17

-44

-500

-500

257

-167

90

0

0

81 000

-6 080

74 920

225 810

224 060

Överskott

Särskilda boenden som finns på Sunnangården, Backa
och Gyllengården.
Resursenheten ansvarar för all vikarieanskaffning.
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.

1 750

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till för att: tillförsäkra kommunens
innevånare och de som vistas i kommunen det stöd och
den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Biståndsenheten omfattar
Bistånds- och LSS-handläggarna, det är de som efter
ansökan prövar rätten till bistånd, gällande personer med
fysiska och psykisk funktionsnedsättningar och äldre
enlig socialtjänstlagen, SoL samt insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
Stab/stödfunktioner
En kvalitets- och metodutvecklare som stödjer
metodutveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och
utvärdering.
En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar
bland annat för att det finns rutiner så att ingen kommer
till skada i våra verksamheter.
Andra stödfunktioner är nämnds sekretariat och en ITsamordnare.
Omsorgsenhetens verksamhet omfattar
Gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet.

Individ och familjeomsorgen omfattar
Både handläggning och verkställighet, där handläggs
ärenden enligt socialtjänstlagen, SoL, lag om vård av
missbrukare i vissa fall, LVM samt lag om vård av
unga, LVU.
Verkställigheten kan vara insatser som riktar sig till
barn, unga och äldre, invånare med
beroendeproblematik där den vanligaste insatsen är
öppenvård via kommunens beroendemottagning.
Det kan även vara andra vardagsstödinsatser för
personer mellan 18 och 65 år som ges i öppenvård.
Det kan vara insatser i form av familjehemsplacering
och/eller kontaktperson/familj.
Det finns insatser som riktar sig till invånare med
ekonomiska problem och/eller andra sociala problem.
IFO verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga
insatser.

Korttids och korttidstillsyn för barn och unga.
Personlig assistans enligt SFP, socialförsäkringsbalken och
personlig assistans enligt LSS.
Kontaktperson och ledsagning.
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Nycketal
I arbetet med att planera och budgetera
socialförvaltningens verksamhet är det nödvändigt att
göra vissa antaganden. Socialförvaltningen har därför
definierat ett antal ekonomiska nyckeltal som är
relevanta att följa för att förstå socialförvaltningens
resultat i relation till budget.
Det finns 121 lägenheter inom särskilt boende
för äldre, budgeterad nyttjandegrad 96,5%.
Tertialuppföljning nyttjandegrad enligt budget

Viktiga händelser

Arbete pågår enligt bilaga anpassningar. Där finns
beskrivna åtgärder för att minska kostnaderna för
socialnämnden med 2876 tkr för att verksamheten inom
socialnämnden ska bedrivas inom given budgetram.
Kommunen tog över ansvaret för hemsjukvård från
landstinget för ett år sedan. Arbetet fortgår med att
strukturera och organisera hälso-och
sjukvårdsverksamhet för en samordnad och bra
samverkan med socialtjänstens uppdrag.

-

Budgeterad
personalkostnad
0,71
årsarbetare/brukare på särskilt boende.
Tertialuppföljning visar nyttjandegrad 0,74
årsarbetare/brukare på särskilt boende.

-

Budgeterad tillgång till lägenhet på särskilt
boende från beslut < än 90 dagar
Tertialuppföljning visar på ca 70 dagar

-

100 % av utskrivningsklara patienter från
sjukhusen skall tas emot av kommunen, 0
budget för betalningsansvar.
Tertialuppföljning visar 0 betalningsansvar

-

Budgeterats för 1450 behandlingsdygn LVM,
LVU och frivilligt
Tertialuppföljning visar 1304 dygn

-

Budgeterats med 3900 kr genomsnittkostnad/
behandlingsdygn LVM, LVU och frivilligt
Tertialuppföljning visar att budget håller

-

120 patienter inskrivna i hemsjukvård i
ordinärt boende.
Tertialuppföljningen visar att just nu är det
116 inskrivna.

-

Budgeterat för 80 000 beviljade hemtjänst
timmar enligt schablon i ordinärt boende.
Tertialuppföljning visar att budget håller.

-

Budgeterat för 13 barn och unga ca 425 dygn
korttidsverksamhet.
Tertialuppföljning visar att budget håller

-

Budgeterat för 50 personer inskrivna i daglig
verksamhet för unga/vuxna
Tertertialuppföljning visar att budget håller

-

Budgeterad dagverksamhet för äldre 43
personer 2-5 dagar i veckan.
Tertialuppföljning visar 35 personer 1-5
dagar/vecka

-

97 700 vikarietimmar hanteras via resursen
Tertialuppföljning visar att budget håller

-

92-93 % nyttjandegrad av personalen i
resursen. Tertialuppföljning visar 90%

Kommunen har skrivit avtal med migrationsverket om att
ta emot ensamkommande flyktingbarn arbete med att
starta upp ett HVB- boende för detta pågår
Ett viktigt kvalitetsarbete pågår som innefattar bland
annat målarbete, värdegrundsarbete.
Vi fortsätter utvecklingsarbetet med
integrationsverksamheten och aktivets huset.
Socialdepartementet och SKL har skrivit
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten som innefattar bland annat Ehälsa, stöd till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa samt sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre.
Vi har inlett vårt arbete med att 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.

Prognos 2014
Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott på
1 750 tkr.
Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott
motsvarande 450 tkr till följd av lägre personalkostnader.
Individ och familjeenheten prognostiserar ett
budgetöverskott på 2000 tkr. Den enskilt största posten
som bidrar positivt är försörjningsstöd där ökningen inte
ser ut att bli fullt så stor som antogs vid budgeteringen för
2014. Satsningen på resursjobb, motsvarande 10 hushåll,
ger minskade utbetalningar. Även aktivitetshuset skulle
kunna vara en åtgärd som bidrar till reducerade
utbetalningar.
Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetöverskott på
1200 tkr där den bidragande orsaken är att den volymförändring som ger ökade behov av insatser på hemort
kommer att ge resultatpåverkan först under andra
halvåret 2014.
Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budget-underkott
motsvarande -1900 tkr. Här är det anpassningar inom
hemtjänst och särskilt boende som tar längre tid innan de
visar resultat.
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Vi arbetar med att hitta bra metoder och
sysselsättningsmodeller för att minska behov av
försörjningsstöd.

Måluppfyllelse

Socialtjänsten har relativ god måluppfyllelse inom de
flesta målområdena.

Socialstyrelsen signalerar om krav på fler personal
inom demensvården, fler och tätare uppföljningar av
biståndsbesluten, fler äldre som kan leda till ökade
behov från äldreomsorgen och/eller hemsjukvård.

Framtid
Inom LSS ser vi ett utökat behov av både servicebostäder
och av daglig verksamhet.
Socialdepartementet och SKL har skrivit
överenskommelser om evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten, stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa samt sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre.
Detta kräver ett målinriktat och uthålligt
förbättringsarbete på lokal nivå samt att det är viktigt att
samverka om de sociala välfärdsfrågorna
mellankommunalt i länet och tillsammans med landsting
och regionhitta formarna i den nya regionbildningen.

Fortsätta vårt arbete med Ovanåker 2020 där de stora
utmaningarna är att möta framtidens behov med bland
annat personalförsörjning, ny teknik, nya metoder etc.
Detta arbete ställer höga krav på samordning och
samverkan.
Under hösten skall vi 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.
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Styrkort Socialnämnden - 2014
Inriktningsmål i
olika perspektiv
Medborgare/Kund

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

Miljö

Kommunen ska arbeta för
en hållbar utveckling för
framtida generationer.

Ekonomi

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

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

95 % av de tillfrågade ska tycka att vi har en tillgänglig
och informativ hemsida.
Socialförvaltningens tillgänglighetsguide ska
finnas på hemsidan 2014.

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

Synpunkter som kommer till socialförvaltningen skall
öka jämfört med 2013
Möten/samarbete med brukarorganisationer och andra
samarbetspartners skall resultera i synpunkter som
skall redovisas på nämnd..
Aktivt arbeta för att minska antalet individer som är i
behov av försörjningsstöd i förhållande till 2013.

Värdegrundsarbete

95 % av alla tillfrågade ska vara nöjda med bemötandet

Genomförandeplaner

100 % av brukarna i särskilt boende erbjuds dagliga
aktiviteter vilket ska framgå i genomförandeplanen.
100 % av de tillfrågade medarbetarna ska känna till
innehållet i socialförvaltningens miljöplan.

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

Aktivt arbeta med innehållet i socialförvaltningens
miljöplan och att följa upp och revidera den 2014

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

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

Personalen ska till 100 % ha förståelse för de
ekonomiska konsekvenserna av vad de gör.
Syfte, mål och plan skall finnas för alla insatser inom
Socialförvaltningen.
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Inriktningsmål i
olika perspektiv
Verksamhet och
utveckling

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

Medarbetare

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

Framgångsfaktorer

Effektmål

Konkurrenskraftiga och
ändamålsenliga
verksamheter av god
kvalitet.

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

Kunskaper genom
omvärldsbevakning.

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

Fokus på verksamheternas
mål och syfte.

Tidiga insatser skall öka i förhållande till 2013 och
redovisas för nämnden.

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

Målet ej uppfyllt

All personal ska ha kännedom om och arbeta efter
kvalitetsledningssystemet.

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 &
Utveckling

Medborgare/Kund

Medarbetare

Effektmål

Analys

Socialförvaltningens
tillgänglighetsguide ska
finnas på hemsidan 2014.

Tillgänglighetsguiden skall revideras under sommaren därefter skall den
läggas på hemsidan Målet anses vara uppfyllt.

Synpunkter som kommer till
socialförvaltningen skall öka jämfört
med 2013.

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

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

Information till brukarorganisationerna pågår. Målet anses delvis vara
uppfyllt.

Aktivt arbeta för att minska antalet
individer som är i behov av
försörjningsstöd i förhållande till
2013.

Arbetet med aktiviteter, resursjobb och eller annan aktivitet pågår. Målet
anses delvis vara uppfyllt.

95 % av alla tillfrågade ska vara
nöjda med bemötandet.

I värdegrundsarbetet jobbar vi med bemötandefrågorna. Målet anses delvis
vara uppfyllt

100 % av brukarna i särskilt boende
erbjuds dagliga aktiviteter vilket ska
framgå i genomförandeplanen

Arbetet med att erbjuda dagliga aktiviteter och synliggöra detta i
genomförandeplanen pågår Målet anses delvis vara uppfyllt

95 % av de tillfrågade ska tycka att vi Skl har genomfört en undersökning där vi ser att vi har ett förbättringsarbete
har en tillgänglig och informativ
att göra Målet anses vara delvis uppfyllt.
hemsida.

Miljö
Effektmål

Analys

100 % av de tillfrågade medarbetarna Cheferna ansvara för att informationen om miljöplan lyfts på
ska känna till innehållet i
arbetsplatsträffar Målet anses vara uppfyllt.
socialförvaltningens miljöplan.
Aktivt arbeta med innehållet i
socialförvaltningens miljöplan och
att följa upp och revidera den 2014

Målet anses vara uppfyllt.
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Ekonomi
Effektmål

Analys

Nyckeltal för kostnader i
verksamheterna ska finnas
framtagna

Arbete pågår Målet anses vara uppfyllt.

Socialnämndens protokoll ska finnas
på hemsidan.

Nämndsekreterare ansvarar för att detta sker Målet anses vara uppfyllt.

Personalen ska till 100 % ha
förståelse för de ekonomiska
konsekvenserna av vad de gör

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

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

Genomförandeplan, vårdplan och eller rehab plan ska finnas, där skall detta
framgå. Målet anses delvis vara uppfyllt.

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

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

Verksamhet & Utveckling
Effektmål

Analys

Alla medarbetare 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 öka i
förhållande till 2013 och redovisas
för nämnden.

Målet anses vara uppfyllt.

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

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

Medarbetare
Effektmål

Analys

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 inom Ovanåker 2020 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 inom Ovanåker 2020 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.

All personal ska aktivt delta i
värdegrundsarbetet

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

