
 

 

Koncernövergripande styrkort 2016-2019 
Ovanåkers kommun 
  



 

Vision 
Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott 
företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar. I vår kommun ska 
alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över att vara en 
ovanåkersbo. 
 

Perspektiv: 

ARBETE OCH TILLVÄXT 

Inriktningsmål 

I Ovanåker ska det vara lätt att utveckla och starta nya verksamheter och företagare ska 
känna att de får god service av kommunen och stöd att växa i sitt företagande.  
Vi ska arbeta för att bredda utbudet på arbetsmarknaden för fler grupper av människor 
genom att stimulera utvecklingen av småföretag och besöksnäringen.   
Människor ska ges stöd att gå från bidrag till arbete och ett stort fokus ska läggas på 
ungdomars arbetsmöjligheter. 

 

Effektmål 
Förvaltningarna ska under 2016 arbeta fram en strategi för framtida personalbehov/rekrytering 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska årligen 
 Koncernmål 

 
Beskrivning 
Ansvarig: Socialförvaltningen 
 

Ovanåkers kommunkoncern ska, i samarbete med näringslivet, erbjuda sommarjobb till kommunens 
ungdomar. Prioriterad grupp ska vara gymnasiet åk 1. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Ovanåkers kommunkoncern ska öka antalet praktikplatser med 10% jämfört med 2016. Prioriterad grupp som 
ska erbjudas dessa platser utgörs av ungdomar i syfte att underlätta integration. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 



 

Effektmål 
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska ge en god service och arbeta problemlösningsorienterat. 
För att följa upp detta används Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
mätning "Insikt". 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Alfta-Edsbyns Fastighets AB 
 

Ovanåkers kommuns interna hyresgästers Nöjdkundindex gällande lokaler ska höjas med 2 procentenheter per 
år. År 2016 ska utgöra referensår. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Perspektiv: 

TRYGGHET OCH LÄRANDE 

Inriktningsmål 

Ovanåkersborna ska känna sig trygga i att de får rätt stöd i livet när de behöver det. Våra 
verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara attraktiva som arbetsplatser.  
I vår kommun har vi höga förväntningar på både elever och lärare med målsättningen att 
våra barn, elever och studerande ska ha de allra bästa förutsättningarna för att få en bra 
utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse. 

Effektmål 
Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Barn- och Utbildningsförvaltningen 
 

Ovanåkers kommun ska inom tre år tillhöra de 20 bästa skolkommunerna i SKLs Öppna jämförelser. 
 Koncernmål 

 
Beskrivning 
Ansvarig: Barn- och Utbildningsförvaltningen 
 



 

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

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 

 

Perspektiv: 

FOLKHÄLSA OCH DEMOKRATI 

Inriktningsmål 

Vår kommun ska arbeta utifrån ett förebyggande synsätt med en särskild prioritet på 
ungdomar.  
Genom regelbundna medborgardialoger ska ovanåkersborna få inflytande att påverka 
kommunens utveckling och framtid.  
Vi vill stödja ett brett och aktivt föreningsliv som inkluderar alla grupper av människor. 

Effektmål 
Kommunen ska stödja och stimulera föreningslivet, med särskilt fokus på ungdomar och integration, för att 
skapa en aktiv fritid åt alla invånare. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Ovanåkers kommun ska aktivt arbeta med kunskapsspridning kring omvärldsproblematik för att ge förståelse 
för individers olika förutsättningar. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
 

 
  



 

Perspektiv: 

HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL RESURSANVÄNDNING 

Inriktningsmål 

Ovanåkers kommun ska arbeta för en hållbar utveckling genom att utgå ifrån principerna om 
etisk och social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.   
Varje beslut ska bedömas ur ett ansvarsfullt nyttjande av kommunens gemensamma resurser.  
Ett ledord ska vara samarbete och samverkan mellan verksamheter i kommunen och med 
andra parter. 

Effektmål 
För att höja kvaliteten för kommunens invånare ska varje beslut som fattas i nämnder och styrelser beaktas 
utifrån tre perspektiv: Hållbarhet, Jämställdhet och Barnperspektivet. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
Som ett led i arbetet för en hållbar utveckling ska antalet resfria möten öka. Referensår blir 2016. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 
Värdet på Ovanåkers kommunkoncerns fastigheter ska över tiden bibehållas eller ökas genom miljö, 
tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt underhållsmässiga åtgärder. 

 Koncernmål 
 
Beskrivning 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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