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Förord 
 

Vi tar ansvar för att ha en kommunal budget i balans eftersom det är grunden för en väl fungerande kommun 

men arbete, bostäder, utbildning och en god kommunal service är viktiga för kommunens möjligheter att 

utvecklas och vi kommer därför fortsätta förstärka våra satsningar inom dessa områden under 2018.  

 

De resurser vi lagt på arbetsmarknadsprojekt har gett oväntat bra resultat och vi kan alla känna oss stolta över att 

Ovanåker minskar arbetslösheten mest i länet. När det gäller minskad arbetslöshet bland ungdomar och våra nya 

svenskar når vi till och med toppresultat jämfört med hela landet.  

Sommarjobb till ungdomar kan tyckas vara en mindre arbetsmarknadsinsats men vi vet att det är betydelsefullt 

för våra tonåringar att få möjlighet att tjäna lite egna pengar och få en första kontakt med arbetslivet så därför 

kommer vi även framöver satsa den miljon vi tidigare avsatt för dessa jobb.  

 

Vi i majoriteten ska fortsätta arbeta med att förbättra och effektivisera våra verksamheter. Under 2018 kommer vi 

se över vårt näringslivsarbete, besöksnäringen och turismen samt kulturområdet. Våra kontakter med 

företagarna visar att det behövs ett mer konkret och praktiskt stöd till företagarna. Stöd med 

kommunkontakterna, hjälp med nya mötesplattformar och samarbete med arbetskrafts- och 

kompetensförsörjning.  

 

Besöksnäringen och turismen är viktiga områden som behöver utvecklas och få ny fart och inspiration. 

Världsarvet Hälsingegårdar har stora turistiska möjligheter men behöver kopplas närmare arbetet med kulturen 

och besöksnäringen. För att vi som kommun ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med de resurser vi har och 

verkligen nå resultat måste vi fokusera, prioritera och samarbeta mellan våra verksamheter.  

 

Översynen av allt detta är påbörjat och en ny organisation med nya arbetsformer kommer att sjösättas under 

2018.  

 

20 nya bostäder i Alfta kommer snart att vara inflyttningsfärdiga och planeringen av nästa bostadsbygge pågår 

för fullt. Antalet förskolebarn ökar vilket är en positiv nyhet men det innebär också att vi kommer att behålla de 

förskoleplatser vi har men också behöver göra utrymme för fler. AEFAB tittar därför över möjligheten att 

kombinera fler bostäder med en förskolebyggnation.  

 

Kommunen har också borgat för mer lån till Helsinge-Net så bolaget kan hålla sin höga takt på fiberutbyggnaden.  

 

Arbetet med de två stora investeringarna, ombyggnationen av Celsiusskolan samt det nya demensboendet, har 

under 2017 upphandlats och första steget att bygga om skolan har påbörjats. En tid framöver kommer det bli en 

besvärlig tid för elever, lärare och personal men vi vet att de lika mycket som vi ser fram emot att få se den nya 

skolmiljön som är planerad.  

 

Yoomi Renström (s) 

Mikael Jonsson (m) 

Kent Olsson (L) 

Lindvi Forsberg (mp) 
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Om budgeten 

 
Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för 

nästkommande år och de därpå följande två åren. 

Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och 

verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på 

nästkommande år, 2018, men dokumentet 

innehåller också en övergripande plan för 

kommunens förutsättningar för de därpå följande 

två åren, 2019 och 2020.  

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om 

fördelning av de ekonomiska ramarna. 

Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka 

intäkter som kommunen förväntas få och till vilka 

verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska 

gå. När väl ramarna har beslutats är det nämnderna 

som ska bestämma över vilken verksamhet som ska 

bedrivas. Nämnderna måste då ställa de 

ekonomiska förutsättningarna i relation till 

verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen 

mellan ekonomi och verksamhet använder 

Ovanåkers kommun sig av styrkort. 

 

Ovanåkers kommun är också helägare eller delägare 

i ett antal bolag. I budgetdokumentet ges därför en 

presentation av respektive bolags verksamhet och 

budgeterat resultat för nästkommande år. 

 

Kommunfakta 

 

Allmän fakta 
Huvudorter: Edsbyn och Alfta 

Antal invånare: 11 631 (1/1-2016) 

Landskap: Hälsingland 

Län: Gävleborg 

 

Politisk ledning 
Ovanåkers kommun styrs genom ett samarbete 

mellan socialdemokraterna, moderaterna, 

liberalerna och miljöpartiet. Socialdemokraterna är 

det största partiet i kommunen med 12 mandat i 

fullmäktige. 

 

Parti Mandat 

S 12 

C 9 

KD 4 

M 3 

MP 1 

L 1 

SD 2 

V 1 

 (Mandatfördelning kommunfullmäktige) 

 

Befolkning 
Som underlag till kommunens skatteintäkter ligger 

en befolkningsprognos från SCB där invånarantalet 

antas bli 11 626 år 2018, 11 640 år 2019 och 11 654 år 

2020. 

För Ovanåkers kommun innebär varje invånare 

ungefär 52 tkr i skatteintäkter och generella 

statsbidrag.  

 

I budgetförutsättningarna beräknas att varje 

invånare, på marginalen, genererar 46 tkr i 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 

Organisation 
På nästa sida presenteras en organisationsskiss som 

visar hur kommunkoncernen är uppbyggd 
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Inledning 
Budgetprocessen 
-Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd 

beslutar om vilka kostnadsökningar och äskanden 

som är aktuella inför budgetperioden. 

(februari/mars året innan första budgetår) 

 

-Därefter sammanträder budgetberedningen. 

Budgetberedningen tar då ställning till de 

kostnadsökningar och äskanden som respektive 

nämnd begär och ställer detta i relation till senaste 

skatteunderlagsprognos och finansiella mål. (mars 

året innan första budgetår) 

 

-Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar 

för respektive budgetpost och finansiella mål för 

budgetåret och planeringsperioden. (april året 

innan första budgetår)  

Att det är en tid mellan budgetberedningens 

sammanträde och kommunfullmäktiges beslut 

beror på att budgetberedningen är beredande inför 

kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

-Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken 

verksamhet som ska bedrivas inom given 

budgetram. Nämndens beslut innefattar även 

åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i 

särskilt dokument. (augusti året innan första 

budgetår) 

 

-Budgetberedningen tar del av de presentationer av 

verksamhet som respektive nämnd och helägt 

kommunalt bolag beslutat om. Budgetberedningen 

tar också del av de åtgärder som föreslås av 

respektive nämnd. Budgetberedningen tar del av 

senaste skatteunderlagsprognos och prognoser för 

övriga budgetposter. Förslag till eventuella 

förändringar av budgetramar lämnas till 

kommunstyrelsen (oktober året innan första 

budgetår) 

 

-Kommunfullmäktige beslutar om  budget 

(november/december året innan första budgetår) 

 

Styrmodell 
Ovanåkers kommun har valt en styrmodell med 

utgångspunkt i balanserat styrkort. Anledningen till 

att kommunen väljer att använda en styrmodell är 

att det ska visa på ett samband mellan de 

ekonomiska medel som budgeteras och de 

verksamhetsmässiga mål som planeras. Kommunen 

har valt att ha en modell där kommunfullmäktige 

beslutar om inriktningsmål och utvalda styrande 

effektmål i ett koncernövergripande styrkort. Det 

koncernövergripande styrkortet ska ligga till grund 

för hela kommunkoncernen. De inriktningsmål som 

anges i det koncernövergripande styrkortet bryts 

sedan ner till effektmål för respektive nämnd och 

helägt dotterbolag. Dessa effektmål bryts i sin tur 

ner i handlingsplaner i förvaltningarna så att alla 

medarbetare strävar åt samma håll. Hur respektive 

nämnds styrkort ser ut för första budgetår går att 

läsa under respektive nämnds presentation. 

 

Ovanåkers kommun 
Budgeten fastställs i detta dokument. Budgetramar 

för verksamhetens nettokostnader framgår av i 

resultatbudgeten. 

 

Skattunderlagsprognosen som ligger till grund för 

beslutet om de ekonomiska ramarna är från 17 

augusti 2017. Befolkningen har antagits till 11 626 år 

2018, 11 640 år 2019 och 11 654 år 2020. 

 

Totalt förväntas i skatteunderlagsprognosen att 

Ovanåkers kommun kommer få skatter och 

generella statsbidrag 2018 på 672 mnkr. Dessa 

ekonomiska medel har sedan fördelats för den 

löpande driften av kommunens verksamhet och för 

att täcka ett negativt finansnetto. 

 
Ovanåkers kommun budgeterar 2018 ett positivt 

resultat på 6 997 tkr. Efter återföring av avsättning 

statliga flyktingmedel budgeteras 

balanskravsresultatet 2018 till 11 219 tkr. 

 

Välfärdsmiljarderna BP 17 

Regeringen har presenterat utfallet av den 

kommunvisa fördelningen för de så kallade 

välfärdsmiljarderna. Observera dock att det endast 

är den del som fördelas utifrån flyktingvariabler 

som är definitiv. Den del som fördelas via 

invånarantalet fastställs i och med att befolkningen 

1/11 2017 fastställs. Den del som fördelas utifrån 

invånarantal ingår i det generella statsbidraget, och 

därmed i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter 

och bidrag. Den definitiva fördelningen av den del 

som fördels via flyktingvariabler bygger på antalet 

kommunmottagna flyktingar år 2013-1/9 2017 samt 

antalet asylsökande per 1/9 2017. 

 

Riksdagen har beslutat om ett statsbidrag på 10 

miljarder till kommuner och landsting från och med 

år 2017. Åren 2019-2021 ökar landstingens del av 
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bidraget från 2,3 till 3 miljarder, medan 

kommunernas del minskar från 7,7 till 7,0 miljarder. 

 

Till kommunerna fördelar regeringen, 2018, 5,6 

miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och 

flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån 

kommunens befolkning. Denna fördelas inom 

ramen för det generella statsbidraget och syns som 

en del av regleringsposten i SKL:s kommunvisa 

intäktsprognoser.  

Fördelningsgrunden för 2018 års bidrag är antalet 

inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 

per 1/9 2017 samt kommunens sammanlagda 

flyktingmottagande 2013- 1/9 2017. Ej myndiga 

personer ges dubbel vikt.  

Beräkningen för åren 2019-2021 bygger på samma 

grunddata som beräkningen för 2018. Detta är dock 

inte ett rimligt antagande utan ska endast illustrera 

övergången från fördelning via flyktingvariabler till 

en befolkningsrelativ. 

 

År 2018 2019 2020 2021 

Enligt 

flykting-

variabler 

10831 7740 4640 0 

Enligt 

befolknings

-fördelning 

2447 4080 5710 8160 

Totalt 13278 11820 10350 8160 

 

Välfärdsmiljarderna BP 18 

I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen 

att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 

2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och 

ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs 

utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna 

enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott 

förs till det generella statsbidraget och fördelas 

således lika i kronor per invånare till kommunerna 

respektive landstingen. 

I SKL:s beräkningar av kommunvisa skatter och 

bidrag (publicerad den 28 september) syns dessa 

medel i det generella statsbidraget, och påverkar 

regleringsposten positivt. 

 

Nämndernas ramar   

Nedan anges skillnader i nämndernas ramar i 

jämförelse med beslut i kommunfullmäktige 2017-

04-24 inkl. beslut om utökat driftbidrag till Edsbyns 

IF bandy, Biosfär, Lönerevision 2017 och Inköp 

Gävleborg. 

 

År 2018 2019 2020 

Kommun- 

fullmäktige 

8 8 8 

Kommun-

styrelsen 

-342 4 623 5 010 

Miljö- och 

byggnämnden 

-794 6 6 

Tekniska 

nämnden 

88 2 053 576 

Barn och 

utbildnings-

nämnden 

1 796 4 266 3 657 

Socialnämnden -2 601 -401 -101 

Totalt -1 845 10 555 9 156 

 

Beslut om statliga flyktingmedel har beslutats i 

kommunstyrelsens arbetsutskott och påverkar årets 

resultat för 2018. Det beror på att det fattats fleråriga 

beslut.  

Ny och ombyggnationer av kommunens fastigheter 

Kommunens avskrivningar och räntekostnader 

beräknas öka och få betydande inverkan på 

kommunens resultat. 

I tabellen nedan visas avskrivningarna och 

beräknad räntekostnad för respektive budgetår. 

 

År 2018 2019 2020 

Avskrivningar  26881 33066 35541 

Finansiella kostnader 

(ränta) 

1300 4000 4100 

Totalt 28181 37066 39641 

 

Under budgetperioden kommer tre större sedan 

tidigare beslutade investeringsprojekt att 

genomföras och då de är slutförda innebär det 

ökade avskrivningar för kommunen. Även de 

finansiella kostnaderna kommer att öka som en 

effekt av de relativt sett stora investeringarna. För 

att klara av att genomföra investeringarna krävs 

extern upplåning. Den ränta som används i 

budgetarbetet är densamma som SKL föreslår som 

internränta för 2018. I budgetarbetet antas samma 

ränta även för 2019 och 2020. Eftersom det totala 

upplåningsbehovet antas till ca. 280 miljoner kronor 

får ränteförändringar stora utslag. En förändring av 

räntan på 1 %-enhet innebär 2,8 miljoner i 

förändring av de finansiella kostnaderna. 

 

Budget i balans 
Kommunallagen 4 § föreskriver att budgeten skall 

upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. 

Kommunallagen § 5 a föreskriver vidare om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
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intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och 

det redovisade egna kapitalet enligt 

balansräkningen återställas under de närmast 

följande tre åren. 

Kommunallagen § 5 b föreskriver att fullmäktige får 

besluta att en reglering av ett negativt resultat inte 

skall göras 1. om det har uppkommit till följd av ett 

beslut med stöd av 8 kap. 4§ fjärde stycket, 2. om 

orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller 

3. om det finns andra synnerliga skäl. 

Därmed har begreppet balanskravsresultat 

tillkommit som förklarar hur årets resultat ser ut 

efter att hänsyn är tagna enligt § 5 b. Ett negativt 

resultat kan därmed tillåtas om 

balanskravsresultatet är positivt. I redovisningen 

och budgeten har bedömning gjorts att intäkt från 

statliga flyktingmedel som redovisats med 1/13 del 

2015 och 12/13 delar 2016 ska undantas från 

balanskravsresultatet. Det möjliggör en återföring 

av dessa medel under 2018. 

 

Det budgeterade balanskravsresultatet för 2018 

överstiger det resultatmål som fastställs. 

 

Finansiella mål 
Ovanåkers kommun har finansiella mål inom tre 

områden. 

1. Hur mycket den löpande verksamheten får 

kosta (vilka intäkter har vi och vilka 

kostnader kan vi tillåta oss) 

I Ovanåkers kommun ska det årliga resultatet i 

skattefinansierad verksamhet (inklusive 

finansnetto) uppgå till 1,0 % av skatter och 

generella statsbidrag. 

 

2. Investeringsnivåer och finansiering av 

dessa 

Grundprincipen är att investeringar ska 

finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när 

en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, 

dvs. inga ytterligare skattemedel behöver tillföras 

driftbudgeten 

 

Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda 

bolag, får maximalt uppgå till 30 000 kr per 

invånare. 

 

3. Förmögenhetsutveckling 

Soliditeten i Ovanåkers kommun ska vara positiv. 

 

Skatteunderlag 
Kommunens budgeterade skatteintäkter och 

generella statsbidrag baseras på den 

skatteunderlagsprognos som Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) presenterade 28 september 

2017. Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör 

vid ett antal tillfällen under ett år 

skatteunderlagsprognoser. Tillsammans med 

prognoserna presenteras cirkulär och/eller 

ekonomirapporter där förbundets syn på faktorer 

som är avgörande för skatteunderlagets utveckling 

beskrivs. Skattunderlagsprognosen används för att 

avgöra kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Skattunderlagsprognosen har kompletterats med en 

egen befolkningsprognos. 

I huvudsak består skatteunderlaget av två delar   

 

1. Den kommunala skatten som för 2018 står för 

71,2% av kommunens skatter och generella bidrag,  

Storleken på de kommunala skatteintäkterna 

påverkas av  

-det kommunala skatteunderlaget, dvs hur mycket 

de som bor i kommunen tjänar 

-skattesatsen 

-befolkningsutvecklingen 

 

2. Inkomstutjämning som står för 23,3 % av 

kommunens skatter och generella bidrag. 

Inkomstutjämning är en post som finns för att 

utjämna för skillnader i skatteunderlag mellan 

kommuner. Statsbidrag motsvarande 15%*generellt 

skatteunderlag ingår också i beloppet. Siffran 23,3% 

betyder att skatteunderlaget i Ovanåker får bidrag 

från inkomstutjämningen, vilket i Ovanåkers fall 

dels är en funktion utav att medelskattekraften i 

kommunen är lägre än för landet i genomsnitt och 

de statliga bidraget. 
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Resultatbudget 2018-2020
2018 :11626, 2019:11 640, 2020:11 654

Skatteunderlag 2017-09-28

 Ram Ram Ram

2018 2019 2020

Nämnder

Kf, revision och valnämnd 1 256 1 256 1 156

Kommunstyrelsen 75 225 73 111 72 498

Miljö och byggnämnden 5 032 4 832 4 832

Tekniska nämnden 58 026 58 016 56 539

Vatten och avlopp 0 0 0

Barn och utbildningsnämnden 244 499 241 400 238 886

Socialnämnden 253 761 249 123 248 185

Summa nämnder 637 799 627 738 622 096

Projekt 0 0 0

Övriga kostnader/intäkter

Växtkraft 0 0 0

Kommunstyrelsens förfogande 1 275 1 275 1 275

Medel tilläggsbudgetering 0 0 0

Kostnadsökningar 10 092 26 437 43 154

Pensionskostnader 22 071 19 805 22 254

Kapitalkostnader -34 176 -34 176 -34 176

Summa övriga kostnader / intäkter -738 13 341 32 507

Avskrivningar 26 881 33 066 35 541

Verksamhetens nettokostnad 663 942 674 145 690 144

Skatter o generella bidrag

Skatteintäkter -478 011 -492 853 -511 582

Generella bidrag:

Inkomstutjämning -156 660 -156 279 -156 781

Kostnadsutjämning -5 592 -5 599 -5 606

Regleringsavgift/bidrag -1 754 -5 227 -7 793

Fastighetsavgift -21 668 -21 668 -21 668

Kostnadsutjämning LSS 786 786 786

Slutavräkning 2 058 0 0

"Välfärdsmiljarderna" (flyktingvariabler) -10 831 -7 740 -4 640

Summa skatter och generella bidrag -671 672 -688 580 -707 284

Finansnetto

Finansiella intäkter -1 675 -1 675 -1 675

Finansiella kostnader 1 300 4 000 4 100

Finansiell kostnad pensionsskuld 1 108 1 267 1 574

Summa finansnetto 733 3 592 3 999

Årets resultat 6 997 10 843 13 141

Resultatmål 1% 6 717 6 886 7 073

Återföring avsättning statliga flyktingmedel 4 222 0 0

Årets balanskravsresultat 11 219 10 843 13 141
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Poster i den centrala budgeten 
 

Kommunstyrelsens förfogande (tidigare växtkraft) 

Kommunstyrelsens förfogande är budgetmedel som 

kommunstyrelsen ansvarar för. Syftet är att 

kommunstyrelsen ska ha möjlighet att tillföra medel till 

insatser.  

 

2018 2019 2020 

1275 1275 1275 

 

Kostnadsökningar 

Posten är avsatt för att hantera löneökningar och övriga 

kostnadsökningar i verksamheten. För 2018 har varje 

nämnd kommit med begäran om medel ur posten 

kostnadsökningar. De medel som inte är utfördelade till 

nämnderna består av löneökningar. Kostnadsökningar 

begärs för ett år i taget vilket innebär att det finns varje 

år finns avsatt 4 mnkr för övriga kostnadsökningar och 

3% för uppräkning av kommunens personalkostnader.  

 

2018 2019 2020 

10 092 26 437 43 154 

 

Pensionskostnader 

 

2018 2019 2020 

22 071 19 805 22 254 

 

Kapitalkostnader 

Budgetposten är dels en motbokning av avskrivningar 

(se nedan) samt internränteintäkt. Budgetposten för 

2018 är -34 176 tkr vilket motsvarar kommunens och 

VAs avskrivningar och internränta. Ökade 

avskrivningar och internränta för åren 2019 och 2020 

speglas inte i budgetbeloppen. Likaså är nämndernas 

kapitaltjänstkostnader inte hanterade för 2019 och 2020. 

 

2018 2019 2020 

-34 176 -34 176 -34 176 

 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna på de investeringar som gjorts i 

kommunen tidigare, och som inte är avskrivna, samt de 

nya investeringar som är beslutade i 

investeringsbudgeten för 2017 och investeringsplanen 

för 2018-2022. Budgetposten för 2018 är 26 881 tkr. 

Avskrivningarna inkluderar även VA. Under 

budgetperioden påverkas avskrivningarna av 

investeringar i Celsiusskolan och Alftaskolan samt 

Äldreboende.  

 

 

2018 2019 2020 

26 881 33 066 35 541 

 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna 2018 baseras på kommunens 

skattekraft. Skatteintäkterna motsvarar antalet arbetade 

timmar 2016, taxerad inkomst 2017 uppräknat till 2018 

års nivå. För 2018 uppskattas skatteunderlaget i 

kommunen till -478 912 tkr 

 

2018 2019 2020 

-478 011 -492 853 -511 582 

 

Inkomstutjämning 

Posten finns för att utjämna skillnader i skatteunderlag 

mellan kommuner i landet. Eftersom befolkningen i 

Ovanåker tjänar mindre än genomsnittet i Sverige 

betyder det att Ovanåker får bidrag från de andra 

kommunerna + 15%*genomsnittligt skatteunderlag som 

staten bidrar med. För 2018 uppgår bidraget från 

inkomstutjämningen till -156 998 tkr. 

 

2018 2019 2020 

-156 660 -156 279 -156 781 

 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämning är en post som innebär att 

kommuner får eller ger till andra kommuner beroende 

på strukturella skillnader. Om antalet 

gymnasieungdomar i Ovanåkers kommun minskar mer 

än för Sverige i genomsnitt från ett år till ett annat ska 

Ovanåker betala till andra kommuner. Om Ovanåkers 

kommun får fler äldre än genomsnittet ska Ovanåker få 

bidrag från andra kommuner. Bidraget utjämnar för 

dessa skillnader inte för olika ambitionsnivå, 

effektivitet, avgifter. 

 

2018 2019 2020 

-5 592 -5 599 -5 606 

 

Regleringsavgift/bidrag 

Den här posten visar på om staten bidrar med mer eller 

mindre pengar än vad som kan förklaras av det statliga 

bidraget på 15%*skatteunderlaget som är en del av 

inkomstutjämningen. För åren 2018-2020 är bidraget 

från staten något lägre.  

 

2018 2019 2020 

-1 754 -5 227 -7 793 
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Fastighetsavgift 

Fastighetsavgiften är en intäkt som kommunen får från 

fastighetsägare i kommunen. Storleken på 

fastighetsavgiften avgörs bl a av taxeringsvärdet. År 

2018 kommer en fastighetstaxering av småhus göras. 

Taxeringsvärdena för småhusen bestäms då av 

prisnivån för 2016. SCB har uppskattat hur 

förändringen av taxeringsvärdena blir per kommun. 

Denna uppskattning ligger till grund för budgeten 2018 

och framåt. 

 

2018 2019 2020 

-21 668 -21 668 -21 668 

 

Kostnadsutjämning LSS 

Om kostnaden för kommunen är lägre för LSS insatser 

än genomsnittet betalar kommunen en avgift och om 

kommunen har högre kostnader för LSS insatser får 

kommunen bidrag.  

 

2018 2019 2020 

786 786 786 

 

”Välfärdsmiljarderna flyktingvariabel” 

Regeringen beslutade inför budgetåret 2017 om ett 

tillskott till kommuner och landsting på 10 miljarder. 

Kommunernas del av denna fördelas till viss del efter 

invånarantal och till viss del efter storleken på 

kommunens flykting och asylmottagande. 

Fördelningen per invånare ingår i skatteintäkterna 

medan denna post visar den del som är baserad på 

flykting och asylmottagande. 

2018 2019 2020 

-10 831 -7 740 -4 640 

 

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter är intäkter kommunen får av 

placerade finansiella medel. 

 

2018 2019 2020 

-1 675 -1 675 -1 675 

 

Finansiella kostnader 

Finansiella kostnader är kostnader kommunen får från 

upptagna lån. Beloppen nedan motsvarar en 

upplåningsränta på 1,75%. 

 

2018 2019 2020 

1 300 4 000 4 100 

 

 
Finansiell kostnad pensionsskuld 

 

2018 2019 2020 

1 108 1 267 1 574 

 

 

 

Projekt 

Summan motsvarar belopp för att finansiera projekt 706 

flyktingmottagande. Flyktingmottagande definieras 

som kostnader för integrering de första två åren efter 

ankomst till kommunen. Finansiering sker endast via 

anslag från migrationsverket. I och med att flera 

nämnder ansvarar för verksamheten läggs budgeten för 

projektet på en särskild rad.  

 

2018 2019 2020 

0 0 0 
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Kommunens målstyrning 
 

Sedan 2006 tillämpas principerna om målstyrning genom balanserade styrkort i Ovanåkers kommun. Styrkorten anger 

riktningen för hur den kommunala verksamheten ska bedrivas. Med en ambition att stärka samordning och helhetssyn arbetar 

kommunen med att ständigt utveckla stödet för planering och uppföljning. En gemensam styrmodell ger dessa förutsättningar.

   

 

Målstyrning med balanserat styrkort  
Målstyrningen sker enligt modellen balanserade 

styrkort där inriktningsmålen är indelade i fyra olika 

perspektiv (arbete och tillväxt, trygghet och lärande, 

folkhälsa och demokrati, hållbar och ansvarsfull 

resursanvändning).  

 

Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning 

är en medveten samordning och inriktning av 

verksamhetens delar mot gemensamma mål. Det är 

nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin 

verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna 

kärnverksamheters behov och intressen utan även ta 

ansvar för den samlade kommunala verksamhetens 

utveckling. 

 

Ovanåkers vision: 

”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.” Antagen av 

kommunfullmäktige 2015-05-04 § 42. 

 

Styrkort på alla nivåer 

Kommunfullmäktige respektive nämnderna antar 

styrkort för den aktuella perioden. 

Kommunfullmäktige fastställer ett 

koncernövergripande styrkort vilket består av 

prioriterade mål som tilldelas nämnder och bolag för 

genomförande och uppföljning. Målen återrapporteras 

till kommunfullmäktige.  

 

Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i 

olika perspektiv och blir utgångspunkter för 

effektmålen. 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar;  

 

-  målet uppfyllt  

-  målet delvis uppfyllt  

-  målet ej uppfyllt  

 

 

 

Sammanställd måluppfyllelse 

En sammanställning görs av måluppfyllelsen genom att 

färgmarkeringar vägs samman till tre diagram över 

koncernövergripande styrkortet, totalt för Ovanåkers 

kommun och för nämnder och bolag.  På följande sida 

visas det koncernövergripande styrkortet följt av 

redovisningen av sammanställningen. 

 

 

 

 

 

 

 
Strategisk plan 
Den strategiska planen för Ovanåkers kommun 

beskriver ett antal prioriterade områden av betydelse 

för kommunens långsiktiga utveckling. Den ska även 

knyta samman och effektivisera utvecklingsarbetet i 

kommunen. 

 

Den strategiska planen förtydligar visionen och är 

länken mellan vision och målstyrning. Den visar vilka 

frågor som är viktiga för kommunen lokalt och 

regionalt. Den strategiska planen är en utveckling av 

styrmodellen som ska synliggöras i det 

koncernövergripande styrkortet under kommande år. 

Hållbar och 

ansvarsfull 

resursanvändning  

Folkhälsa och 

demokrati 

 

Trygghet och 

lärande 

Arbete och 

tillväxt 

Vision 

& 

Strategisk 

plan 
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Koncernövergripande styrkort 2016 – 2019 
 

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/Inriktningsmål Effektmål  Analys 
ARBETE OCH TILLVÄXT  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förvaltningarna ska under 

2016 arbeta fram en strategi 

för framtida  

personalbehov/rekrytering. 

  

 

Andelen vuxna 

biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt 

bistånd ska minska årligen. 

  

 

Ovanåkers kommunkoncern 

ska, i samarbete med 

näringslivet, erbjuda 

sommarjobb till kommunens 

ungdomar. Prioriterad 

grupp ska vara gymnasiet åk 

1. 

  

 

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. 

  

 

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”. 

 

  

 

Ovanåkers kommun ska öka 

antalet bostäder och utveckla 

befintligt bostadsbestånd. 

Detta kan ske i såväl egen 

regi som via privata aktörer. 

  

 

Ovanåkers kommuns interna 

hyresgästers Nöjdkundindex 

gällande lokaler ska höjas 

med 2 procentenheter per år. 

År 2016 ska utgöra 

referensår. 

 

  

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  Alla elever i årskurs 9 ska 

vara behöriga till något av 
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Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål  Analys 
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. 

gymnasieskolans nationella 

program.  

 

Ovanåkers kommun ska 

inom tre år tillhöra de 20 

bästa skolkommunerna i 

SKL:s Öppna jämförelser. 

  

 

Alla barn och ungdomar ska 

uppleva en trygg miljö i 

kommunen som helhet, och i 

kommunens verksamheter i 

synnerhet.  

  

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 
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. 

 

Kommunen ska stödja och 

stimulera föreningslivet, 

med särskilt fokus på 

ungdomar och integration, 

för att skapa en aktiv fritid åt 

alla invånare. 

  

 

Ovanåkers kommun ska 

aktivt arbeta med 

kunskapsspridning kring 

omvärldsproblematik för att 

ge förståelse för individers 

olika förutsättningar. 

  

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  
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.  

 

För att höja kvaliteten för 

kommunens invånare ska 

varje beslut som fattas i 

nämnder och styrelser 

beaktas utifrån tre 

perspektiv: Hållbarhet, 

Jämställdhet och 

Barnperspektivet.  

  

 

Som ett led i arbetet för en 

hållbar utveckling ska 

antalet resfria möten öka. 

Referensår blir 2016. 

  

 

Värdet på Ovanåkers 

kommunkoncerns 

fastigheter ska över tiden 

bibehållas eller ökas genom 

miljö, tillgänglighet, 

kostnadseffektivitet samt 

underhållsmässiga åtgärder.  

  

 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Politiska organ 
 

Verksamhetsbeskrivning  
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. 

 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta 

beslutande organ. Kommunfullmäktige har 35 

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. 

 
Revision 

Kommunens revisorer har ansvaret för att genomföra 

revision inom ramen för god revisionssed. För 

revisorerna gäller förutom god sed, kommunallagen 

och fullmäktiges antagna revisionsreglemente.  

 

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen är tillfredsställande. 

 

Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig 

i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna 

samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra 

bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger 

kommunallagen att all verksamhet skall granskas 

årligen. 

 

Valnämnden 

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för 

genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting 

och kommunfullmäktige, val till europaparlament, 

samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska 

genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för: 

o all röstning inom kommunen 

o att vallokaler finns 

o att valmaterial finns 

o hantering av förtidsröster 

o den preliminära rösträkningen 

o den s.k. onsdagsräkningen 

o att föreslå ändringar i valdistrikt till 

kommunfullmäktige. 

 

Valnämnden har nio ledamöter och lika många 

ersättare. 

 

Nyckeltal 
6 kommunfullmäktigesammanträden 

28,3 tkr/sammanträde 
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Kommunstyrelsen     

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ordförande: Yoomi Renström (s) • Förvaltningschef: Christer Engström 
 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelse och kommunchef  
Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna 

planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 

verksamhet samt ansvara för samordningen inom den 

kommunala koncernen. 

 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att 

leda och samordna utvecklingen av den kommunala 

demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i 

kommunen. 

 

Politisk organisation under Kommunstyrelsen består 

för närvarande av ett arbetsutskott och ett 

personalutskott. Tjänstemannaorganisationen består av 

kommunchefen 

 

Under denna samlingsrubrik återfinns den politiska 

ledningen för kommunen i form av kommunstyrelsen, 

styrelsens presidium samt oppositionsföreträdare. 

 

Områden som inte är utlagda inom förvaltningens 

avdelningsstruktur nedan återfinns här. Sådana 

områden kan i viss omfattning variera över tid. För 

närvarande utgör överförmyndarverksamheten den 

mest betydande. Denna verksamhet drivs från och med 

2015 i form av en gemensam nämnd tillsammans med 

Bollnäs kommun vilket också är huvudman för 

verksamheten. 

 

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med 

uppdraget att samordna och leda den kommunala 

verksamheten utifrån politiska beslut. I uppdraget som 

kommunchef ligger att vara förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchefen leder 

också den förvaltningsövergripande ledningsgruppen 

på tjänstemannanivå där även de helägda kommunala 

bolagens vd:ar deltar. 

 

Under kommunchefen finns sju avdelningar vars 

verksamhetsbeskrivningar återfinns i särskilda bilagor. 

  

Ekonomiavdelning 
Kommunens centrala ekonomiadministration såsom 

löpande redovisning, bokslut, budget, 

leverantörsbetalningar, bevakning av kundfordringar, 

finansförvaltning, inköp- och försäkringsfrågor sköts av 

ekonomiavdelningen.  Avdelningen har två 

övergripande uppgifter; dels att vara 

kommunstyrelsens expertorgan i ekonomifrågor och 

dels att vara serviceorgan till kommunens förvaltningar 

i ekonomiadministration. Dessutom ger 

ekonomiavdelningen service till Helsinge Net 

Ovanåker AB och Helsinge Vatten AB inom områdena 

bokslut, leverantörsfakturor samt in- & utbetalningar. 

Ekonomiavdelningen samordnar arbetet med 

internkontroll, budget, uppföljning och årsredovisning. 

Avdelningen ansvarar även för en del 

kommungemensamma kostnader så som 

Räddningstjänst, Inköp Gävleborg, Försäkringar, 

medlemsavgift till Region Gävleborg och Sveriges 

Kommuner och Landsting. Under 2017/18 kommer vi 

att implementera stödsystem för kommunenens 

målstyrning. Under 2018 fortsätter arbetet med att öka 

antalet beställningar i inköpssystemet Proceedo. En ny 

plattform som infördes 2017 möjliggör för ett 

samordnat arbete med andra kommuner inom Inköp 

Gävleborg. Även arbetet med GDPR och 

systemdokumentation av räkenskapsinformation 

kommer att genomföras. 

 

Kostavdelningen 

Verksamhetsidé är att servera rätt mat med rätt 

konsistens till våra gäster, arbeta för hög råvarukvalitet, 

hög andel hemlagade rätter, kostnads-effektiv 

produktion samt hög livsmedelssäkerhet. Mat är 

avgörande för barns hälsa, utveckling och väl-

befinnande. Kostavdelningen ska till skolans elever laga 

och servera en varierad, vällagad, god och näringsriktig 

lunch enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Specialkost ska 

också kunna erbjudas till de elever som behöver det. 

Maten ska ätas i en trivsam och lugn matsalsmiljö. Det är 

extra viktigt att maten som serveras på förskolan, våra 

allra yngsta målgrupp, ger den energi och näring som 

behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i 

förskolan. I praktiken innebär det att uppföljningen av 

förskolans matsedlar och dess energiinnehåll görs mer 

djupgående.   

Maten är också viktig för att våra äldre ska må bra och  

tillfriskna vid sjukdom. Kostavdelningen ska kunna  

erbjuda rätt kost till brukare i särskilt boende,  

behovsprövade matlådor, samt bedriva restaurang- 

verksamhet för hemmaboende gäster. 

 

Kostavdelningen ska ha specialkompetens när det gäller 

att laga mat med rätt energi och näringsinnehåll samt  
rätt konsistens till de äldre. Kostavdelningen ska även ha 

specialkompetens i livsmedelssäkerhet. Kostavdelningen 

ska sammanfattningsvis stå för en hög kompetens inom 

kostområdet. 
 

Kulturavdelningen 
Kulturavdelningen driver biblioteken i Edsbyn och 

Alfta, Ovanåkers kulturskola, skolkultur för 
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grundskolan, ett arbetsmarknadsprojekt samt 

allmänkultur/utställningsverksamhet. Avdelningen 

handlägger bidragen till studieförbunden och 

kulturföreningarna samt arbetar övergripande med 

marknadsföring av all kulturverksamhet i kommunen. 

Verksamheten styrs av ”Kulturpolitiskt 

handlingsprogram” och präglas av en vid kultursyn 

där både föreningar, studieorganisationer, enskilda 

näringsidkare och andra aktörer och organisationer 

inom kulturområdet ingår som samarbetspartners. Barn 

och ungdomar är en prioriterad målgrupp 

 
Näringslivskontoret 
Näringslivsutveckling 

Vi arbetar med ett stort antal olika åtgärder för att 

förbättra företagsklimatet för kommunens samtliga 

företag.  

Ett sätt att mäta resultat är jämförelsen i Svenskt 

Näringslivs årliga Företagsranking.  

 

Exemplifierat arbetar vi med att anordna startaeget 

kurser, personlig rådgivning, allmän rådgivning för 

nystartade företag, kompetensutveckling, 

nätverksbyggande, representation i div. nätverk, 

stöd-bidrags rådgivning, medfinansierade projekt samt 

företagsbesök. 

Vi ansvarar även för vårt deltagande i SKLs mätning av 

kommunens myndighetsutövning, Löpande Insikt. 

 

Turism 

Vi deltar i den lokala utvecklingen av besöksnäringen 

med b.la rådgivning vid projektansökningar, olika 

mötesarrangemang och förmedling av kontakter och 

nätverk.  

Samverkan sker med Region Gävleborg, Länsstyrelsen, 

turismorganisationer, kommunerna i Hälsingland, 

Gästrikland och samarbetspartners i och utanför 

Gävleborg samt vid behov även internationellt. 

 

Vi verkar för att i nära samarbete med kommunens 

företag och föreningar inom besöksnäringen, 

gemensamt marknadsföra utbudet av turistiska 

produkter i broschyrer, annonser och webb för på det 

sättet att öka antalet besökare till Ovanåkers kommun. 

 

Besökscenter, Hälsingegård OL-Anders 

Ol-Anders är besökscentrum för Världsarvet 

Hälsingegårdar i Ovanåkers kommun. Här finns även 

turistbyrå, Visningsgård, sommarcafé, 

Emigrationsmuseum samt avdelning för släktforskning.  

 

Besökscentret har utställningsmaterial med 

bildutställning och presentationsfilmer.   

Vidare sker visningarna av de två Världsarvsgårdarna, 

Jon Lars och Pallars. 

 

Personalavdelning 

Personalavdelningen är den avdelning som är 

personalutskottet behjälplig i dess uppdrag att 

vara kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika 

kommunens löne- och pensionsmyndighet som tar  

hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Personalavdelningen arbetar med  att  

•verka och svara för utvecklingen i personalpolitiska 

frågor och samordning av personaladministrationen 

samt ge råd och biträde i personalpolitiska frågor. 

•med bindande verkan för kommunen, genom 

kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare 

•förhandla på kommunens vägnar enligt gällande 

lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 

och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet 

inom andra nämnders verksamhetsområden 

•besluta om stridsåtgärd 

•avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 

avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare 

Personalavdelningen sköter driften av Helsingevatten 

ABs och Helsinenet Ovanåker ABs löner och hjälper 

dem med personaladministrativa frågor.   

 

Med dessa frågor arbetar  4,20 personal med   

de frågor som är relaterade till lön och 1,8 tjänst med 

övriga frågor. 

 

Service- och informationsavdelning 
Service- och informationsavdelningens primära 

uppgifter är att ge intern och extern service till 

medborgare och anställda. 

 

För receptionisterna innebär det att ansvara för att de 

personer som ringer till kommunens växelnummer 

kopplas rätt och att besök hänvisas rätt.  

 

För receptionist/vaktmästare innebär det att ge service 

i första hand till kommunens verksamheter med 

trycksaker och posthantering.  

 

För service- och informationschef innebär det att ge 

stöd och råd inom information/krisinformation/ 

kommunikation till kommunens verksamheter samt 

chefsskap för avdelningen.  

 

Webbkommunikatören ansvarar för det dagliga 

arbetet med webbplats och intranät, stöttar kommunens 

webbredaktörer och arbetar med grafisk formgivning 

och sociala medier.  

 

Kommunsekreteraren ansvarar för att bistå politiker 

och handläggare med stöd kring ärendehantering och 

sammanträdeshandlingar samt att ta fram digitala 

arbetssätt i organisationen. Ansvarig för utvecklingen 

av e-Arkiv. 



  18 

 

 

 

Arkivansvarig bistår förvaltningarnas 

gallringsansvariga med stöd och rådgivning. 

 

För konsumentvägledaren innebär det att ge 

konsumenter hjälp med enskilda tvister och ärenden.  

 

För förvaltningssekreteraren innebär det att ansvara 

för larm i kommunens verksamheter, bilpool och 

fordonsfrågor, inköpsfrågor, post och e-post för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 
Utvecklingsavdelning 
Utvecklingsavdelningens uppdrag är att  

inom kommunen arbetat med frågor kring livskvalitet 

med perspektiv på trygghet, hälsa, inflytande och 

jämställdhet. Att inom varje område utveckla idéer som 

leder till projekt/åtgärder som vid positiva effekter kan 

implementeras i den reguljära verksamheten. Barn- och 

ungdomspolitiska frågor bör prioriteras. 

Utvecklingsavdelningen har i dag sin tyngdpunkt inom 

arbetsmarknad och integrationsarbete. Målet ät för 

båda dessa områden att få människor ifrån bidrag till 

egen försörjning. 

 

 

Nyckeltal 
Kostavdelningen 

Ekologiska livsmedel:  

2016: 15,80% 

2015: 19,00% 

2014: 15,80% 

 

Närproducerade livsmedel:  

2016: 18,9% 

Ekologiska och/alt närproducerade: 

2016: 34,7% 

 

Svinn i gram/ätande 

2017 vt: 48,6 g/ ätande 

2016 ht: 47,7 g/ ätande 

2014: 72,2 g/ ätande 

 

 

 

 

Kostnad livsmedel skolportion helårsbokslut: kr/port: 

2016: 10,33 kr/ port 

2015: 9,15 kr/ port 

2014: 9,52 kr/ port 

 

Kostnad skolportion helårsbokslut:  

2016: 32,79 kr/port 

2015: 33,01 kr/port 

2014: 32,65 Kr/port 

 

Antal elever som besöker skolrestaurangerna 

helårsbokslut:  

2016: 389 491 

2015: 361 269 

2014: 336 035 

 

Kostnad per portion till äldreomsorgen helårsbokslut: 

2016: 59,90 kr/ port 

2015: 54,53 kr/port 

2014: 48,54 kr/port 

 

Antal äldreportioner:  

2016: 162 452 

2015: 180 175 

2014: 188 547 

 
Andel sjuktimmar täckta med timanställda: 

2016: 81% 

2015: 77%,  

2014: 235%.  

 

Antal kvinnor: 33 

Antal män: 1  

Andelar kvinnor/ män: 97,05% kvinnor och 2,9 % män.  

 

Kulturavdelningen 
Musikskoleverksamheten 

 

Biblioteksverksamheten 

Besök: 

2010  82 642 

2011  85 347 

2013  78 636 

2014  82 233 

2015  77 215 

2016  78 588 

2017 

 

Utlån: 

2009 66 728 

2010 70 969 

2011 83 102 

2012 87 440 

2013 101 851 

2014 92 182 

2015 83 898 

2016  76 802 

2017 

 

Kommentar: Den lägre utlåningssiffran beror på att 

Edsbyns bibliotek har bedrivits i avsevärt mindre 

lokaler under 2016. Utlåningssiffrorna omfattar inte e-

lån och omlån via webben.  

 

Näringslivskontoret 
Sammanfattat omdöme Företagsklimat  
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(Svenskt Näringsliv) Betyg 1 – 6, där 3 är godkänt 

2012 3,06 

2013 3,11 

2014 Statistik saknas (dock är en ökning 

not.) 

2015 3,27 

2016 3,41 

2017 3,48 

 

Antal besökare Hälsingegård Ol-Anders 

2013¹ 3 783 

2014 8 202 

2015 9 621 

2016                   12 071 

 

Not ¹  Delad drift med företaget Culture & Kin  

  

Statistik för Löpande Insikt 2017 är ännu ej tillgänglig. 

 

 
Personalavdelning 
Antal lönespecifikationer  januari tom juni respektive år 

och verksamhet. 

Jan-juni Ovanåkers 

kommun 

HVAB Helsingenet 

2016 8475 254 59 

2017 8970 266 61 

 

Antalet lönespecifikationer ökar   i och med att  

arbetsarmarknadsåtgärderna ökar. Med detta följer 

också fler  rekvireringar av bidrag vilket kräver 

manuell hantering av  respektive rekvirering. Enbart 

rekvireringar för  LX - och extratjänster är f.n. 83/ 

månad.  

 

 

Service- och informationsavdelning 
Besök i växel/reception 

2012 Vecka 8:  364  

2013 Vecka 8:  389 

2014 Vecka 8:  340 

2015 Vecka 8:  304 

2016 Vecka 36: 217 

 

Samtal via växelnumret 570 00 

2012 Vecka 5:  2 617 

 Vecka 20:  2 955 

2013 Vecka 5:  2 839 

Vecka 22:  2 701 

2014 Vecka 5: 2633 

 Vecka 21: 2 995 

2015 Vecka 5: 2 958 

 Vecka 21: 2 986 

2016 Vecka 5: 1 610 

 Vecka 21: 1 417 

2017 Vecka 5: 1 695 
Vecka 20:  1 407 
 

Antal polisärenden i växel och reception 

2012 Vecka 36:  10 

2013 Vecka 36:  1 

2014 Vecka 36:  9 

2015 Vecka 36: 5 

2016 Vecka 36: 3 

 
Antal besök på webbplatsens startsida under två 

månader 

2012  164 216 

2013  300 721 

2014  308 469 

2015   389 814 

2016   386 188 

 
Antal besök på hela webbplatsen under två månader 

2012  558 710 

2013  748 306 

2014                            1 030 398 

2015                            1 546 282 

2016                             1 777 855 

 

Antal ärenden till diariet 

2012  384 

2013  389 

2014  403 

2015  568 

2016  652 

 

Antal arkiverade volymer 

2012  423 

2013  388 

2014  459 

2015  360 

2016  330 

 

 

Utvecklingsavdelning 

Ung i Ovanåker (inklusive KAA) 
Antal: 30 ungdomar  

Mål.  Att deltagarna ska slutföra gymnasiet och få ett 

slutbetyg genom att återgår till skolan eller via 

folkhögskola. Alternativt mot praktik och jobb  

 

Extratjänster 
Antal: 30 personer, 10 på soc (4 lokalvård och 6 

biltvätt), 16 på skolan och 4 på Utvecklingsavdelningen 

(Cafeterian på Forsparken) 

 

LX 
Antal anställda sedan starten 161024 är 66 stycken. 

26 av dessa har gått till reguljära anställningar 

 

Aktivitetshuset (förberedande 

integrationsarbete) 
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Antal: Januari- juni 2017- 58 stycken med 6 månaders 

anvisningstid 

 

Folkhälsoarbete 
Antal: Tobaksfri Duo 6:or + fotbollslag 120 stycken 

elever. 

 

Kompetens och resurs 
Antal: 97 anvisade personer från AF under perioden 

jan-jun. 

Av dessa har: 

2 personer har passerat utan vidare planering för 

framtiden. 

48 personer fått jobb (inkl extratjänst samt LX). 

40 personer fått en praktikplats, där en del har lett 

vidare till jobb. 

7 personer har börjat eller planerat att börja en 

utbildning. 

Vi har stöttat 15 st förskolor, 16 st föreningar/byalag 

samt utfört 6 st uppdrag åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Styrkort - Kommunstyrelsen 2018-2020  
 

Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål      Ansvarig för 

handlingsplan och analys 
ARBETE OCH TILLVÄXT  
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. 

Förbättrad service för våra 

företagare. 

  

 

I syfte att stimulera 

besöksnäringen och handeln 

ska antalet besökare och 

aktiviteter på Ol-Anders öka. 

   

 

Tillgängligheten till 

friluftsliv/naturnära 

upplevelser ska förbättras. 

 

  

 

Förhindra att andelen 

försörjningsstödstagare ökar 

genom att arbeta med 

arbetsmarknadsprojekt och 

hjälpa människor till 

egenförsörjning. 

  

 

Kommunstyrelsen ska öka 

sina praktikplatser gentemot 

2017. 

 

  

 

Alla ungdomar ska ha 

möjlighet att få ett 

sommarjobb någon gång 

under sin skoltid. 

 

  

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  
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.  

Medborgarnas upplevelse av 

trygghet ska fortsätta vara 

bäst i länet. 

 

  

 

Följa upp och arbeta med 

modellen som tar tillvara 

föreslagna 

förbättringsåtgärder från våra 

anställda. 

 

  

 

Kultur- och 

biblioteksverksamheten ska 

jobba mer utåtriktat för att nå 

fler målgrupper i alla åldrar 

med särskilt fokus på 

integrationsarbetet. 

 

 

 

  

 

FOLKHÄLSA OCH Andelen livsmedelsinköp 

som är ekologiska alt. 
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Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål      Ansvarig för 

handlingsplan och analys 
DEMOKRATI 
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.  

närproducerade ska öka 

gentemot 2017. 

 

Antalet mötesformer mellan 

politiker och medborgare ska 

öka. Tydligare strukturer för 

medborgardialoger och 

information. 

  

 

Utveckla folkhälsoarbetet så 

att delaktighet och inflytande 

för unga och äldre ökar. 

  

 

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  
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. 

Vårt matsvinn ska minska 

gentemot 2017. 

  

 

Arbeta för att öka antalet 

resfria möten. 

  

 

Tilldelad budget följs och 

avvikelser följs upp. 

  

 

Arbeta för utökat samarbete 

med andra kommuner. 

  

 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Miljö- och byggnämnden  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggavdelningen 
Ordförande: Einar Vängmark (s) • Förvaltningschef:Johan Ljung, Verksamhetschef: Åsa Törngren 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Värna om kommuninvånarnas livsmiljö och hälsa. 

 

Nämndens uppdrag 

Miljö- och byggnämndens uppgift är huvudsakligen att 

fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag inom 

byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, 

livsmedelsområdet och bostadsanpassningsområdet.  

Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I 

naturvårdsärenden av principiell karaktär, av 

ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, 

företräder dock kommunstyrelsen kommunen. 

Nämnden har budget och uppföljningsansvar inom 

ansvarsområdena, alkohollagen, tobakslagen samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra 

Hälsingland. 

 

Miljö- och byggavdelnings arbetsområden 

 

Miljö- och hälsa 

Miljö- och hälsoskyddsfrågor regleras i miljöbalken och 

dess förordningar och föreskrifter. 

Vårt arbete innefattar en mängd arbetsområden inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetet bedrivs genom 

övervakning, tillsyn, tillståndsgivning och 

anmälningshantering men även till mycket stor del 

genom rådgivning och informationsspridning. 

 

Miljöskydd 
Innebär bland annat tillsyn över industrier, 

övervakning av tillståndet i naturen vad gäller luft, 

vatten och buller, samt information och rådgivning 

angående miljöärenden. Rådgivning och tillsyn i frågor 

om utsläpp från enskilda avlopp samt hantering av 

frågor rörande värmepumps-anläggningar är vanligt 

förekommande. 

 

Hälsoskydd 

Till hälsoskydd hänförs frågor om inomhusklimat i 

bostäder och andra lokaler t ex skolor och vårdlokaler, 

radon i luft och vatten, badvatten vid både utom- och 

inomhusbad, hygienlokaler (t ex solarier, frisörer), 

smittskyddsfrågor. 
 

Livsmedel 
Svensk livsmedelslagstiftning och EUs 

livsmedelsförordningar reglerar svensk 

livsmedelshantering. 

Vi arbetar bland annat med kontroll av 

livsmedelshanteringen i skolor, restauranger, butiker, 

vid tillfälliga evenemang, marknader, pizzerior, caféer 

etc. Även kontrollen av allmänna 

dricksvattenanläggningar och smittskyddsfrågor ingår i 

livsmedelsområdet. 

 

Övrigt inom miljö- och hälsa 
Hälso – och miljöaspekter inom fysisk planering och 

bygglov  

Förorenade områden 

Kemikaliehantering 

Renhållningsfrågor 

Remisser 

Diverse klagomål 

 

Bygg 

På byggavdelningen jobbar vi huvudsak med frågor 

som regleras av Plan- och bygglagen, PBL och Plan- och 

byggförordningen, PBF. Ärendehanteringen domineras 

av bygglov, startbesked  och slutbesked samt åtgärder 

som kräver en anmälan. Arbetet innebär också i stor 

omfattning rådgivning, service och information. 

 

Förhandsbesked  

Om man vill veta om det är möjligt att få bygga på en 

plats kan man ansöka om förhandsbesked. I ett 

förhandsbesked prövar miljö- och byggnämnden om 

platsen som du vill bebygga är lämplig. 
 

Bygglov, marklov och rivningslov 

Vid nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användningssätt 

för en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt 

påverkas, rivning eller ändring av markens 

förhållanden krävs i de flesta fall lov. 

 

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd  

Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov 

eller marklov  kan det krävas en anmälan, exempelvis  

för; 

 Bygga ett ”Attefallhus”  

 Ändra i en byggnads konstruktion och det 

innebär att bärande delar berörs eller om 

planlösningen påverkas avsevärt. 

 Installera eller väsentligt ändra hiss, eldstad, 

rökkanal eller anordning för ventilation i 

byggnader, vatten och avlopp (gäller för både 

byggnad och tomt) 

http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/miljoefarlig-verksamhet
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/luftfoeroreningar
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/sjoear-och-vattendrag
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/buller
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/avloppsvatten
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/vaermepumpar
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/radon-i-luft-och-vatten
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/badvatten-i-bollnaes
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/hygienlokaler
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/smittskydd
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/kemikaliehantering
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/renhallning
http://www.bollnas.se/index.php/sbkontor/miljoe-och-haelsa/klagomalshantering
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 Göra ändringar i en byggnad som väsentligt 

påverkar brandskyddet 

Strandskydd  

Byggnadsförbud råder generellt vid alla våra 

vattendrag.  

Som vattendrag räknas även bäckar och åar som är 

utmärkta på kartan. 

Strandskyddet är generellt 100 meter från stranden vid 

normalvattenstånd på land och i vatten. Länsstyrelsen 

har under 2017 beslutat om ett utvidgat 

strandskyddsområde på 200 m i Voxnan uppströms 

Voxnabruk.  

För att få bygga, eller på annat sätt vidta åtgärder i 

strandskyddat område krävs dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. 

 

Bostadsanpassning  

Bostadsanpassningsbidrag kan den som är 

funktionshindrad söka för åtgärder som är nödvändiga 

för att klara det dagliga livet i hemmet 

 

Övrigt inom bygg 

Tillsyn över olovligt byggande, eftersatt underhåll 

ovårdade tomter 

Tillsyn över strandskyddsbestämmelserna 

Tillsyn över hissar, portar och skyddsrum 

Obligatorisk ventilationskontroll 

Tillsyn över Lekplatser 

Yttrande till lantmäteriet 

 

Naturvård 

Avdelningen arbetar med kalkning av sjöar och är 

delaktig i fiskeplansarbete.  Vi svarar på remisser som 

berör vattenverksamhet, naturvård och skogliga frågor. 

I samarbete med planavdelningen arbetar vi med ÖP-

frågor, kommunens Biosfärprojekt och vissa LONA- 

projektet som berör naturvårdsfrågor. 

 

Tillsynsbehov och tillsynsplanering 

Avdelningen reviderar årligen; 

 Tillsynsbehovet enligt miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen. 

 Registret över de objekt som behöver 

återkommande tillsyn. 

 Tillsynsplanen för miljö, hälsoskydds och 

livsmedelsfrågor. 

 Delegeringsordningen 

Hösten 2017 kommer avdelningens första 

tillsynsbehovsutredning för PBL frågor att tas fram. 

 

 

 

 

Verksamhetsuppföljning 

Avdelningens verksamhetsplanering följs upp och 

redovisas till nämnden i samband med tertial, delårs-  

och bokslutsrapporterna. 

 
Nyckeltal 

 Antal ärenden inom respektive ärendekategori 

 Resultat  av deltagande i ”Löpande Insikt 

2017”. 

 



  25 

 

 

Styrkort – Miljö och byggnämnden 2018-2020 
 

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/Inriktningsmål  Effektmål Analys 

ARBETE OCH TILLVÄXT  

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.  

 

Under mandatperioden skall antal 

bygglov som i ärendehanteringen 

behöver kompletteras ha minskat med 

20%. 

Referensåret är 2015. 

 

 

Antalet deltagare på miljö- och 

byggavdelningens branschträffar skall 

öka med 20% under perioden . 

Referensåret är 2016. 

 

 

  

TRYGGHET OCH 

LÄRANDE  

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.  

 

Avdelningen skall vara fullt 

bemannad med behörig personal 

 

 

Genom tillsyn aktivt bidra till bra och 

hälsosamma förskole- och skolmiljöer 

 

Avdelningens viktigaste  

ärendehanteringsrutiner skall vara 

uppdateras vid verksamhetsårets slut 
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FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

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.  

 

   

 

Miljö- och byggnämnden bidrar med 

ett arrangemang under 

folkhälsoveckan 

 

 Miljö- och byggnämnden genomför 

två studiebesök inom nämndens 

tillsynsområden under 2016 

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

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.  

 

 

  

 

Minst 15% av inventerade 

bristfälliga avlopp skall drivas 

under året. 
 

Avdelningen påbörjar en 

kunskapsuppbyggnad angående behovet 

av tillsyn av dagvattenhanteringen. 

 

 

  

 
 

Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande: Mikael Jonsson (m) • Förvaltningschef: Johan Ljung 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Allmänt 

Tekniska nämnden är en samhällsaktör som varje dag 

planerar, utvecklar och förvaltar ett funktionellt, 

tillgängligt, tryggt, hållbart och välskött samhälle. Vi 

gör det i samverkan med andra aktörer för att 

underlätta för boende, företag och besökare. Arbete 

sker med att stödja föreningslivet och skapa 

möjligheter till en tillgänglig och aktiv fritid för 

boende och besökare. Detta sker genom ett 

variationsrikt utbud av fritidsverksamhet som bidrar 

till stimulerande livsmiljöer. 

Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll 

av kommunens infrastruktur och ansvarar också för 

reinvestering och nyinvestering av infrastruktur. 

 

Tekniska nämnden leder och styr i övrigt också VA 

verksamhet, avfallsverksamhet och kommunens 

verksamhetslokaler genom avtal med bolagen 

Helsinge Vatten AB, BORAB och Alfta-Edsbyns 

fastighets AB. Generellt gällande Tekniska nämndens 

verksamhetsområden är att andelen fasta kostnader 

är mycket hög eftersom nämnden ansvarar för 

kapitalintensiva verksamheter i anläggningar och 

infrastruktur. Kostnader för kapitaltjänst, e l, avtal för 

drift av anläggningar och infrastruktur uppgår till 

cirka 3/4 av budgeten. 

 

Fastigheter 

De kommunala fastigheterna ska förse kommunens 

verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett 

långsiktigt mål är att få ner kostnaderna genom 

minskning av lokalyta samt energieffektiviseringar. 

Skötseln av fastigheterna sköts genom ett 

förvaltningsavtal med Alfta-Edsbyns fastighets AB. 

 

Fritidsavdelningen 

Verksamheten "fritid" har stor betydelse som 

mötesplats för social gemenskap och förmedlare av 

värderingar. 

Gemensamt för kommunens egna verksamheter och 

föreningslivet är viljan att skapa möjligheter till att 

påverka livsstil och levnadsvanor - en aktiv fritid för 

alla. För ungdomar mellan 13 -18 år har 

fritidsgårdarna öppet 8,75 mån/år men med förslag 

på en minskning till 8 mån/år. 

Ett fritidspolitiskt handlingsprogram håller på att 

arbetas fram där prioriteringar inom fritidsområdet 

kommer att göras. 

Verksamheten arbetar för att: 

• Verka för att idrottsföreningar ska ha 

möjlighet att bedriva sin verksamhet inom 

kommunen genom verksamhetsbidrag eller, till 

föreningar med egna anläggningar, genom 

anläggningsbidrag. 

• Bidrag till föreningar ska stimulera 

deltagande i alla former av aktiviteter. 

• Utveckla det rörliga friluftslivet och där 

kommunen tillhandhåller ett 80-tal vindskydd och 

stugor. 

 

Förvaltningsstab 

"Förvaltningsstaben" består av förvaltningschefen 

som leder arbetet inom förvaltningen genom 

avdelningscheferna. I "förvaltningsstaben" ingår 

också nämndsekreteraren som ansvarar för 

diarieföring, registrering och nämndproccssen med 

mera samt fastighetsstrategen vars verksamhet 

beskrivs under egen rubrik. 

 

Gatuavdelningen 

Gatuavdelningen 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 och 3 167 belysningsstolpar. 

Gatubeläggningen sker idag genom att ny 

asfaltbeläggning läggs årligen på 4 % av de kommunala 

gatorna men den historiska underhållsbristen gör sig 

kännande. 

Den största delen av gatu- och parkskötsel utförs av 

entreprenörer. Ett kontrakt är tecknat för perioden 

2015-2018 (31/3) och ny upphandling håller på att 

genomföras. 

Idrottsanläggningar ska användas på ett så rationellt 

sätt som möjligt för att hålla kostnaderna på en rimlig 

nivå. Inom verksamheten finns fem kommunägda 

idrottsanläggningar som antingen sköts i egen regi 

eller genom föreningsdrift samt två sim- och 

sporthallar. 

Avdelningen ansvarar också för kommunens 

kulturfastigheter, trafikhandläggning, mätnings- och 

kartverksamheten, kollektivtrafik/färdtjänst. 
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IT-avdelningen 

IT-avdelningens verksamhet består huvudsakligen av 

att serva och supportera kommunanställdas (inkl. 

anställda i AEFAB och Helsingevatten AB) användning 

av datorer och telefoner. 

IT-avdelningen ser också till att de datoriserade 

verksamhetssystemen inkl. växeln fungerar tekniskt, 

att de uppgraderas kontinuerligt och att de 

säkerhetskopieras. 

Även all kringutrustning, som t ex mobiltelefoner, 

skrivare, kopiatorer och faxar servas och underhålls 

av IT-avdelningen. 

Underhåll och utbyggnad av våra interna data- och 

telenät med tillhörande aktiv utrustning ombesörjs 

också av IT-avdelningen. 

 

Planeringsavdelningen 

Planeringsavdelningen ansvarar för frågor inom fysisk 

planering, mark-och exploatering, klimat- och 

energirådgivning samt arbete med kommunens 

miljömål. Avdelningen är också kommunens 

markförvaltare utanför detaljplanelagt område där 

bland annat 100 hektar skog ingår. Avdelningen 

ansvarar även för projektet "Biosfärkandidat 

Voxnadalen" samt arbetar med ägarstyrning 

gentemot det kommunala bolaget Helsingevatten AB. 

Avdelningen har också ansvaret för samarbete och 

kontakt med avfallsbolaget BORAB i de frågor som 

kräver kommunens engagemang. Arbetet sker delvis 

på uppdrag av kommunstyrelsen. 

 

Nyckeltal 

 
Budgetförslaget från tekniska förvaltningen utgår från 

att: 

• Antalet bad vid simhallarna ska uppgå 

till minst 42 500 bad 

• Uthyrningstimmarna vid kommunens 

sporthallar, kvällstid, ska uppgå till minst 2 900 timmar. 

• 45 föreningar, med verksamhet i kommunen, 

ska ha genomfört minst 9 600 aktivitetstimmar 

• Antalet snöröjningstillfällen är 14 st. 

• Antalet sandningstillfällen är 8 st. 

• 4 % av det kommunala gatunätet asfalteras. 
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Bilaga 1 
Verksamhetsplan Vatten och avlopp 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande: Mikael Jonsson (m) • Förvaltningschef: Johan Ljung 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Att till abonnenterna leverera ett gott och hälsosamt 

dricksvatten på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt 

sätt samt att abonnenterna kan avleda sitt 

avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett 

miljö- och resursriktigt sätt. 

 

Driften av kommunens VA-verksamhet utförs av det av 

Ovanåker och Bollnäs gemensamt ägda Helsinge 

Vatten AB. Enligt ägardirektivet är ägarnas syfte med 

bolaget att genom detta driva och utveckla vatten- och 

avloppshanteringen så att den tillgodoser brukarnas 

behov av och högt ställda krav på va-tjänster samt 

bidra till en långsiktig hållbar lösning. 

 

Nulägesanalys 

 

Under 2017 har skrapspel på reningsverket i Edsbyn 

bytts ut. En investering på tak och solceller pågår också 

på Edsbyns reningsverk. Samtliga anläggningar har nu 

genomgått ett upprustade på fasad, återstår endast 

Svabensverk. Alla reservoarer har genomgått en 

översyn under sommaren. Blev en anmärkning som ska 

åtgärdas på Nabbans reservoar. 

  

Inom enheten ledningsnät pågår arbetet med 

överföringsledningen mellan Viksjöfors och Alfta. 

Upphandling för etapp tre är avslutad och arbetet med 

den sista längre delen av överföringsledningen inleds 

under hösten. 

 

Verksamhetsförändringar/ Konsekvensbeskrivning 

Vi väntar med spänning på resultatet av vad 

investeringen på Edsbyns reningsverk kan ge i minskad 

elförbrukning. Verket står idag för över 50 % av den 

totala elförbrukningen. 

 

Eftersom överföringsledningen Viksjöfors-Alfta tar det 

allra största utrymmet för investeringar på ledningsnät 

under ett par års tid innebär det att det övriga nätet inte 

kommer att förbättra sin standard den närmaste tiden. 

Målet att få ned mängden ovidkommande vatten till 

reningsverket till 20kbm/km ledning och dygn kommer 

därmed att ta längre tid att uppnå.  

  

 

 

 

 

Äskanden för budgetperioden 

VA intäkter för 2018 beräknas täcka de budgeterade 

kostnaderna till 94 %. Det budgeterat resultat för 2018 

blir därmed –1 190 tkr. Detta underskott täcks av 

tidigare balanserat överskott.  

 
Kostnadsökningar 

Driftsbidraget beräknas öka 465 tkr jmf mot budget 

2017.  

Skillnad att nämna är en ökning i köpta tjänster och 

personalkostnad då ledningsnät under 2018 kommer 

arbeta mer med drift och underhållsarbeten och mindre 

med investering. I budgeten finns även en sänkning av 

elkostnaden för verk på 362 tkr då vi ser en minskning i 

utfall över perioden.  

 

Kapitalkostnaden för 2018 beräknas bli ca 3 % högre 

när överföringsledningen blir klar och aktiveras för 

avskrivning.   

 
Taxor och avgifter 

Taxan för 2018 föreslås ligga kvar på samma nivå som 

2017 utan indexuppräkning.   

 

Bemanningsplan 

Helsinge Vatten har förstärkt sin utredningsavdelning 

med ytterligare en VA-ingenjör. Avdelningen består nu 

av tre personer. Utökningen innebär att vi nu med egen 

personal kan snabba på arbetet med att uppdatera 

vattenskyddsområden, jobba mer med information om 

verksamheten till företag och medborgare samt få 

bättre underlag för var vi ska satsa på 

ledningsrenoveringar för att få ner mängden 

ovidkommande vatten till reningsverken.  

 

Sjukfrånvaro inom Helsinge Vatten är fortsatt låg. För 

perioden januari – maj var sjukfrånvaron 1,51 %. Att till 

abonnenterna leverera ett gott och hälsosamt 

dricksvatten på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt 

sätt samt att abonnenterna kan avleda sitt 

avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett 

miljö- och resursriktigt sätt.    
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Styrkort – Tekniska nämnden 2016-2018 
 

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/Inriktningsmål  Effektmål Analys 

ARBETE OCH TILLVÄXT  

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. 

 

Ovanåkers kommun ska 

ha 30 hektar planlagd 

mark för handel och 

industri. 

 

 

Ovanåkers kommun ska 

ha 5 hektar säljbar mark 

för handel och industri. 

 

 

Ny asfaltbeläggning ska 

läggas på 4 % av de 

kommunala gatorna. 

 

TRYGGHET OCH 

LÄRANDE  

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. 

 

Andel brukare som är 

nöjda med IT-

avdelningens verksamhet 

ska öka med 2 

procentenheter per år 

under perioden. 2016 ska 

utgöra referensår. 

 

 

Kommunens lokaler för 

egen verksamhet ska höja 

sitt Nöjdkundindex med 2 

procentenheter per år 

under perioden. År 2016 

ska en första mätning 

göras och den ska utgöra 

referensår. 
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FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

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. 

 

Tilldelad budget för 

verksamhetsbidrag inom 

fritidsområdet ska vara av 

minst samma storlek 

under perioden jämfört 

med 2015. 

 

 

Under perioden ska 

samtliga skolgårdar göras 

fordonsfria för 

transporter. 

 

 

Minst 5 reportage per år i 

massmedia om tekniska 

nämndens verksamhet. 

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

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. 

 

Energiförbrukningen ska 

minska med 5 

procentenheter per 

kvadratmeter och år under 

perioden. 2015 ska vara 

referensår. 

 

 

Längden total separerad 

gång-, cykel- och 

mopedväg ska öka med 

minst 200 meter per år 

under perioden. 

 

 

  

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ordförande: Håkan Englund (S) • Förvaltningschef: Katarina Ceder Bång 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden har det politiska 

ansvaret för skolväsendets skolformer förskola, 

förskoleklass, grundskola, inkl. fritidshem, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

grundskola för vuxna, grundsärskola för vuxna, 

gymnasial vuxenutbildning och svenska för 

invandrare samt lärcentra. 

 

Skolförvaltningen består av barn- och 

utbildningschef, nämndsekreterare, 

kvalitetsutvecklare/samordnare, assistent samt 25 

% skolskjutshandläggare.  

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 

barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Den ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. I utbildningen 

ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 

De ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt möjligt. 

 

Utbildningen har en kompensatorisk roll i att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas olika 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att, i samarbete med 

hemmen/vårdnadshavare upp till 18 års ålder, 

främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. 

Utbildningen ska utformas utifrån grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter, vila på vetenskaplig grund, vara icke-

konfessionell samt vara likvärdig inom varje 

skolform oavsett var i landet den anordnas. 
(med barn och elever menas barn i förskolan och elever i de 

övriga skolformerna ovan, dvs barn och ungdomar samt 

vuxna) 

 

För varje skolform och fritidshemmet gäller en 

läroplan som anger utbildningens värdegrund 

och uppdrag samt mål och riktlinjer. Barn och 

elever kan även välja/erbjudas plats i fristående 

förskolor och skolor dit kommunen betalar bidrag 

för varje inskrivet barn/inskriven elev enligt 

gällande bidragsregler. 

 

Förskolan: Barn ska från ett års ålder erbjudas 

förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 

till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller 

om barnet har ett eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt. Barn ska erbjudas 

plats inom fyra månader. Plats ska erbjudas vid 

en förskola så nära hemmet som möjligt. Från 

höstterminen det år ett barn fyller tre år ska plats 

erbjudas i förskola minst 525 timmar om året, så 

kallad allmän förskola som är avgiftsfri. Barn, 

vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för 

vård av annat barn, ska från ett års ålder erbjudas 

förskola under minst tre timmar per dag eller 15 

timmar i veckan. Barn ska även erbjudas plats om 

de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

Barngrupperna ska ha en lämplig 

sammansättning och storlek samt erbjudas en god 

miljö. Behörighetsgivande utbildning krävs för 

förskollärare. Det pedagogiska arbetet vid en 

förskola ska ledas och samordnas av en 

förskolechef. 

 

Ovanåkers kommun har 2017 13 förskolor varav 

sex finns inom skollokaler.  Det finns sammanlagt 

23,5 avdelningar. I kommunen finns enskild 

förskola, Fria Förskolan Framtiden, med tre 

förskolor.  

Alla förskolor har vid behov öppet vardagar 

mellan kl. 06.00 – 18.00. Barnomsorg på obekväm 

arbetstid kl. 05.00 – 22.00 erbjuds på en av 

kommunens förskolor, Öjestugan. 

Ledningsresursen för förskolorna är fyra 

förskolechefer.  

 

Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften för 

förskoleplats beräknas i procent av hushållets 

gemensamma skattepliktiga inkomst. 
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Nyttjandegraden (antal inskrivna av det antal 1-5 

åringar som är folkbokförda i kommunen) inom 

förskolan, både den kommunala och enskilda, 

växlar mellan 89-92 %. Trycket på förskoleplatser 

är stor bland annat på grund av ökad inflyttning. 

Tidigare prognoser har utgått från att det finns 

110 barn per årskull (födda och inflyttade), men 

det har nu ökat med c:a 10 barn per årskull. Vilket 

innebär att efterfrågan på förskoleplatser ökar. En 

jämförelse av antalet inskrivna i förskolan maj 

2016 respektive maj 2017 visar en ökning med 14 

barn (asyl ej medräknad). Inför våren 2018 saknas 

c:a 40 platser. För närvarande finns inget behov av 

platser för asylsökande.  

 

Förskoleklassen: Barn ska erbjudas förskoleklass 

från och med höstterminen det år barnet fyller sex 

år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar 

under ett läsår. Lärare och förskollärare ska ha 

behörighetsgivande utbildning. 

I Ovanåker går 100 % av sexåringarna i 

förskoleklass. Kommande läsår 2017/2018 börjar 

122 barn i förskoleklass. Antalet varierar i olika 

skolor från 4 till 30 st. Prognosen för de närmaste 

åren visar 103-125 förskoleklassbarn per år. 

Verksamhet och personal i förskoleklasser och 

fritidshem samverkar tätt i många skolor. 

Samverkan finns också mellan förskoleklass och 

grundskola. Skolans rektor ansvarar för 

förskoleklassverksamheten och dess personal. 

 

Grundskolan: Barn bosatta i Sverige har skolplikt 

och rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning. 

Grundskolan har nio årskurser. Det finns 17 

obligatoriska ämnen samt språkval och 

modersmål. Varje ämne har en kursplan. Betyg 

sätts från år 6 utifrån bestämda kunskapskrav. 

Elever som befaras att inte nå målen i något ämne 

har rätt till stödinsatser. Alla elever har rätt till 

god arbetsmiljö, trygghet och arbetsro. Arbetet 

vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 

rektor. Legitimation/behörighetskrav gäller för 

lärare som ska ansvara för undervisning och sätta 

betyg. Utbildningen i grundskolan ska vara 

avgiftsfri, dock kan enstaka inslag som medför en 

obetydlig kostnad för eleverna få förekomma. 

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker 

och andra läroverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. Elever i grundskolan har rätt till 

kostnadsfri skolskjuts om det behövs utifrån 

färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan 

särskild omständighet.  

 

I Ovanåkers kommun finns idag nio grundskole-

enheter: Celsiusskolan F-6, Celsiusskolan 7-9, 

Lillboskolan F-6, Rotebergs skola F-6, Knåda skola 

F-6, Alftaskolan F-6, Alftaskolan 7-9, Runemo 

skola F-6 och Viksjöfors skola F-6. Elevantalet i 

Ovanåkers kommuns skolor är enligt elevlistor 

daterat 2017-08-21 sammanlagt 1215 elever 

inskrivna. 

 

Vårt nyckeltal för lärartäthet är 8,0 lärare per 100 

elever. Förutom lärare finns resurser till elever i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogisk 

kompetens finns inom varje skolområde. Eleverna 

har tillgång till en gemensam studie- och 

yrkesvägledare i kommunen. På skolorna 7-9 

finns även en fritidsledare. IT-utvecklingen ger att 

skolan har ett behov av IT-tekniker och det finns 

idag två tekniker inom våra verksamheter. 

Förutom administrativt stöd via barn-och 

utbildningsförvaltningen och övriga förvaltningar 

t ex ekonomi, personal och löner, har de två 

skolområdena varsin skolassistent med placering 

på 7-9 skolorna. 

 

Kulmen för flyktingmottagande har avtagit och 

inför 2018 beräknas Ovanakers Kommun få 10 

kvotflykingar. De nyanlända eleverna har 

integrerats och klassplacerats i kommunens 

skolor, främst i centrala Alfta, centrala Edsbyn 

och Knåda. En del av skoldagen ägnas i grupper 

med nyanlända från andra klasser till 

undervisning i svenska som andraspråk samt 

modersmål och studiehandledning. 

 

Det senaste åren ökade elevantal i grundskolan 

har medfört att vi har brist på skollokaler och 

ombyggnationen för en samlad F-9 skola har 

påbörjats. I Celsiusskolan F-9 ska det finnas plats 

för 460-480 elever, inkl. lokaler för fritidsgård. 

Beräknad byggtid uppgår till 2,5 år. Under 

byggperioden kommer högstadiet använda Södra 

skolan som evakueringsskola. Under läsåret 2017-

2018 kommer Åk 7 att ha Södra skolan som sin 

hemvist. 

En ombyggnation och renovering av Alftaskolan 

F-9 samt åtgärder på utemiljön, är planerad att 

påbörjas under 2018.    

 

Projekt Samverkan Bästa Skola. 

Grundskolan har flera utmaningar, en är att öka 

elevernas måluppfyllelse. Det är den absolut 
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viktigaste men också den största utmaningen att 

möta. Eleverna har över tid haft låga meritvärden 

jämfört med riket, 75 % av eleverna i åk.9 2015 var 

behöriga till gymnasiet. Resultaten visade 

dessutom att flickorna hade högre meritvärden 

och behörighet än pojkarna. I samverkan med 

Skolverket startade Samverkan för bästa skola.   

Samarbetet sträcker sig fram till den 31 december 

2018.  De utvecklingsområden och insatser som 

genomförs i överenskommelse med Skolverket är: 

-Utveckling av undervisningen 

-Utveckling av nyanländas lärande 

-Likvärdig utbildning 

 

De fyra skolor som ingår är Celsius F-6 och 7-9 

samt Alfta F-6 och 7-9. I vissa insatser deltar även 

rektorer, förskolechefer och förstelärare från 

samtliga skolor i kommunen – för att säkerställa 

likvärdighet och främja kollegialt lärande. Budget 

kopplat till projektplan 3 334 800 kr. Här igår 

ersättning för vikariekostnader, litteratur, 

konsultarvoden, resor och logi i samband med 

utbildning. Vissa medel ansöker vi om via 

Statsbidragsrekvisition och dessa uppgår i 

dagsläget till 1 275 000 kr per läsår. Utöver detta 

tillkommer handledning och föreläsning med 

Högskolan Dalarna. Under projektets gång har 

den ursprungliga överenskommelsen med 

Skolverket korrigerats vad gäller insatser och 

medel; kommunen exempelvis högre ersättning 

för vikariekostnader. Varje halvår görs en 

redovisning till Skolverket och i och med det sker 

eventuell revidering av utbetalt belopp. Förutom 

Samverkan för Bästa skola finns idag 18 tillsatta 

karriärtjänster.  

 

Fritidshem: Fritidshemmet kompletterar  

utbildningen i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en 

meningsfull fritid. Kommunen ska erbjuda 

fritidshem så snart det framkommit att eleven har 

behov av en sådan plats på grund av förälders 

förvärvsarbete eller studier eller på grund av 

andra särskilda omständigheter. Fritidshem ska 

erbjudas den del av dagen som eleven inte deltar i 

någon av skolformerna och på lov t.o.m. 

vårterminen det år då eleven fyller 13 år. 

Fritidshemsgrupperna ska ha en lämplig 

sammansättning och storlek och även i övrigt 

erbjudas en god miljö. Kommunen tillämpar 

maxtaxa och avgiften för en fritidshemsplats 

beräknas i procent av hushållets gemensamma 

skattepliktiga inkomst. Det finns i kommunen 

även möjlighet till lovfritidsplats (endast 

lovdagar, ej juli) eller plats i frukost-/fritids-

/kombiklubb (från årskurs 3, ej juli) med 

reducerade avgifter.  

 

I Ovanåkers kommun finns fritidshem i alla 

grundskolor F-6. Verksamheten bedrivs i 

anpassade lokaler i skolorna och är integrerade i 

förskoleklassens och skolans verksamhet. Januari 

2017 fanns 439 barn inskrivna i fritidshemmen 

(jan-16 fanns 436). Utskrivning görs succesivt 

under våren och i juni 2017 fanns 371 barn (juni- 

16 fanns 381). 

 

Grundsärskolan: Grundsärskolan ska ge elever 

med utvecklingsstörning en för dem anpassad 

utbildning som ger kunskaper och värden och 

utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen motsvarar så långt det är möjligt 

utbildningen i grundskolan och omfattar 

utbildning i ämnen eller inom ämnesområden 

eller en kombination av dessa. För varje 

ämne/ämnesområde gäller en kursplan. Inom 

grundsärskolan finns en särskild inriktning som 

benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd 

för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller 

delar av utbildningen i ämnen. 

 

I Ovanåkers kommun finns inför läsåret 2017/18   

5 elever inskrivna i grundsärskola och de eleverna 

är integrerade i klasser. I träningsskolan finns två 

elever som får sin undervisning på 

Celsiusskolan 7-9.  

Nya krav finns för behörighet att undervisa i 

särskola och vi behöver se över de lärarnas 

behörighet samt rekrytera eller vidareutbilda 

personal till full behörighet. Beslut finns om 

förlängning av tiden för uppfyllande av de nya 

kraven till 2018. 

 

Elevhälsa: För eleverna i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola ska det finnas 

elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator samt personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska 
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insatser kan tillgodoses. Varje elev ska under 

grundskoletiden erbjudas minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller och även 

mellan de kontrollerna erbjudas undersökning av 

syn, hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Det första hälsobesöket kan göras i förskoleklass.  

I Ovanåkers kommun finns idag inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde ett centralt 

elevhälsateam, till större delen för grundskolan, 

som består av en specialpedagog mot förskolan, 

som även har samordnar-uppdrag, en 

specialpedagog, inriktning tal- och 

kommunikation, två kuratorer, skolpsykolog på 

heltid från 1 maj 2017 och tre skolsköterskor på 

2,25 tjänst. Skolläkare finns sedan ett par år 

tillbaka genom en gemensamt upphandlad tjänst 

Ovanåker-Bollnäs-Söderhamn av vilken Ovanåker 

har ca 10 % av tjänsten.  

Specialpedagogisk kompetens finns förutom inom 

elevhälsateamet även i respektive rektorsområde. 

Elevhälsateamet finns med sina kompetenser 

tillgängliga för de ca 1200 eleverna och till delar 

också för barnen i förskolorna. De samarbetar 

förutom med barn, elever, föräldrar, personal och 

skolledning även med andra instanser som t ex 

BVC, barn- och familjehälsan 0-12 år, 

ungdomsmottagningen, socialtjänsten, logoped, 

BUP och HAB. 

En av förskolecheferna är i dagsläget chef för den 

centrala elevhälsan 

Diskussioner finns för närvarande om elevhälsans 

organisation och de olika kompetenternas 

lokalmässiga placering. 

 

Gymnasieskolan: Ungdomar bosatta i Sverige har 

rätt till kostnadsfri gymnasieutbildning under 

förutsättningen att deras utbildning påbörjas 

senast det första kalenderhalvår de fyller 20 år. 

Skolformen är inte obligatorisk. Gymnasieskolan 

omfattar 18 nationella program, 12 yrkesprogram 

och 6 högskole-förberedande program. I 

Gymnasieskolan finns också utbildningsformen 

introduktionsprogram. Gymnasiet är uppbyggt 

på ämnesplaner som var och en omfattar en eller 

flera kurser. Betyg sätts utifrån bestämda 

kunskapskrav och efter varje kurs. Alla elever har 

rätt till god arbetsmiljö, trygghet och arbetsro. 

Elever som riskerar att inte nå målen i en eller 

flera kurser har också rätt till stödinsatser. Arbetet 

vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 

rektor som genom utbildning och erfarenhet har 

pedagogisk insikt. Legitimations/behörighetskrav 

gäller för lärare som ansvarar för undervisning 

och betygssättning. Utbildningen i 

gymnasieskolan ska vara avgiftsfri, dock kan 

enstaka inslag som medför en obetydlig kostnad 

för eleverna få förekomma. Eleverna ska därför 

utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 

relevanta läroverktyg som behövs för den 

utbildning som de valt. En kommuns elever har 

rätt att genomföra sin utbildning i annan 

kommun eller i en fristående gymnasieskola. 

Därav följer att hemkommunen är skyldig att 

betala för dessa utbildningsplatser, sk 

interkommunalersättning (IKE), samt att eleven 

kan uppbära inackorderingsbelopp eller 

resebidrag. 

 

I Ovanåkers kommun, Voxnadalens gymnasium, 

finns i dag sex nationella program och samt 

introduktionsprogrammet. Programmen 

ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap och 

teknik är högskoleförberedande. De två 

yrkesprogrammen är 

industritekniskaprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet.  

Elevantalet är inför starten av läsåret 2017/18 är 

något högre än föregående läsår. I dagsläget har 

vi 303 elever på nationella program vilket är en 

ökning med 14 elever jämfört med föregående 

läsår.  

Nyanlända flyktingar i gymnasieålder är för 

tillfället 59 st på språkintroduktion, antalet elever 

på Introduktionsprogrammets övriga program är 

nu 17 helidsstuderande till detta tillkommer 17 

elever som saknar fullständig behörighet till 

gymnasieskolan. 

Prognoser visar att elevantalet ligger kring ca 290-

300 elever på nationella program. Denna prognos 

är något osäker och förutsätter att fortsatt kan 

behålla vår höga andel elever från egen kommun 

som väljer vårt gymnasium. Gymnasieskolan är 

en ständigt konkurrensutsatt verksamhet och 

fortsatt hög utbildningskvalitet krävs för att 

lyckas i framtiden En fortsatt flyktingmottagning 

av barn och ungdomar i kommunen kommer 

sannolikt innebära att vår prognos revideras 

uppåt då ett antal som finns inom ramen för 

Introduktionsprogrammet kommer att nå 

behörighet till gymnasieskolan. 

Gymnasiet har 9,2 elever/ lärare. Ca 40 

lärartjänster finns inom gymnasieskolan. Förutom 

lärare finns resurser till elever i behov av särskilt 

stöd. Specialpedagogisk kompetens i form av 1,3 
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tjänst och 1,5 elevassistent till elever i behov av 

riktat särskilt stöd. Eleverna har tillgång till 

studie- och yrkesvägledare på skolan, 0,75 % 

tjänst. IT-utvecklingen gör att verksamheten har 

stort behov av IT-tekniker på skolan för att kunna 

fungera utan driftsstopp, 1,2 tjänst. Administrativt 

stöd riktat mot gymnasieskolan finns i form av 1,0 

tjänst. 

Många utmaningar och ständiga utvecklings-

områden finns inom gymnasieskolan. Arbetet 

fortsätter för att en mycket hög andel elever ska 

genomföra sin utbildning på tre år och lämna vår 

gymnasieskola med examensbevis. 

Vi har genomfört och planerar att fortsätta 

genomföra utvecklingssatsningar för att förstärka 

lärarnas kompetens. Det handlar ex. om strategier 

för läs- och skrivutveckling, matematik, 

bedömning för lärande samt kollegialt lärande. Vi 

har fyra förstelärare i 

matematik/specialpedagogik, sv/eng R2L och IKT. 

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs fortsatt 

för att möta legitimations och behörighetskrav. 

Gymnasiesärskolan: Gymnasiesärskolan ska ge 

elever med utvecklingsstörning en utbildning 

som är anpassad till varje elevs förutsättningar 

och ska om möjligt motsvara den som ges i 

gymnasieskolan. Utbildningen ska bygga på de 

kunskaper som eleven fått i grundsärskolan eller 

motsvarande skolform. Utbildningen vänder sig 

till de elever som inte kan genomföra 

gymnasieskolan pga. utvecklingsstörning och 

vars skolplikt har upphört. Utbildningen omfattar 

nationella program, specialutformade program 

och individuella program. Utbildningstiden är 

planerad till fyra läsår. För varje 

ämne/ämnesområde gäller en kursplan. Den som 

ansöker om en plats ska lämna ansökan till 

hemkommunen för att sedan skickas vidare till 

den huvudman som ger sökt utbildningsplats. 

 

I Ovanåkers kommun finns för närvarande 13 

elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 

Utbildningsplatser köps i stor utsträckning från 

Bollnäs kommun.  

 

Kommunal vuxenutbildning: Målet för den 

kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska 

stöttas och stimuleras i sitt lärande. Kommunen 

ska tillhandahålla vuxenutbildning på 

grundläggande och gymnasial nivå.  

Utbildningen på grundvux ska möjliggöra 

fortsatta studier och på gymnasial nivå ska 

utbildningen ge motsvarande kunskaper som 

gymnasieskolan. Hemkommunen ansvarar för att 

skapa utbildning för och motivera de vuxna i 

kommunen som har rätt till den grundläggande 

utbildningen. Kriterier för vuxenutbildning är att 

man får börja tidigast när man fyllt 20 år och att 

man måste vara bosatt i landet samt sakna 

kunskaper från grund- och/eller gymnasieskola. 

På gymnasial nivå gäller att den utbildning som 

ges ska styras av utbud och efterfrågan. En vuxen 

med examen från ett yrkesprogram har rätt att 

läsa in grundläggande behörighet till högskolan. 

Finns inte den möjligheten i hemkommunen kan 

den vuxna välja att göra det hos annan 

utbildningsanordnare. För varje kurs ska det 

finnas en kursplan och för gymnasial 

vuxenutbildning gäller samma ämnesplaner med 

kurser och gymnasiearbete som i 

ungdomsgymnasiet.  Betygskriterier och 

kunskapskrav ska finnas på respektive nivå. Elev 

kan också läsa orienteringskurser eller 

individuella kurser.  

För varje elev ska det finnas en individuell 

studieplan som ska innehålla målet med 

utbildningen. 

För närvarande har vi ca 90 inskrivna elever på 

gymnasial nivå, fördelat på olika kurser och 43 

elever på grundläggande nivå. Vi har 4,7 

lärartjänster. 

Faktorer som påverkar framtida antal är en 

utbildningssatsning riktad mot kommunens 

långtidsarbetslösa. Utbildningsstart är planerad 

till 1/10-2017 och i dagsläget har vi 58 anmälda. 

Vuxenutbildningen innefattar numera också 

utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

 

Utbildning i svenska för invandrare: Svenska för 

invandrare har som mål att vuxna invandrare ska 

stödjas och stimuleras i sitt lärande. Kommunen 

är skyldig att erbjuda utbildning i svenska för 

invandrare, SFI.  Rätt att delta i utbildningen har 

personer som fyller 16 år senast andra 

kalenderhalvåret, som saknar grundläggande 

kunskaper i svenska språket och är bosatta i 

landet. Utbildningen ska påbörjas senast inom tre 

månader från ansökan. Utbildningen ska 

garanteras i tid och vara minst 15 h/vecka i 

genomsnitt under en fyraveckorsperiod. 

Studierna syftar till att utveckla kunskaper och 

kompetens samt att stärka invandrarens ställning 

i arbets- och samhällslivet. Utbildningen syftar 

också till att ge grundläggande kunskaper i 
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svenska språket samt att ge grundläggande läs- 

och skrivfärdigheter om sådana saknas. Läs och 

skrivinlärning får ske på annat språk än svenska. 

Samverkan ska ske med arbetslivet och 

tillsammans med Arbetsförmedlingen ska 

verksamheter planeras för språkträning i 

arbetslivet. Utbildningen ska kunna kombineras 

med arbete. 

Svenska för invandrare ges som kurser och för 

dessa ska det finnas kursplaner. Betyg ska sättas 

efter varje avslutad kurs med grund i 

kunskapsmål och betygskriterier. För varje elev 

ska det finnas en individuell studieplan där målet 

med utbildningen ska framgå. 

Utbildningen ska vara avgiftsfri och tidsenliga 

läroverktyg ska tillhandahålla.  Enstaka inslag 

som kan medföra en obetydlig kostnad för 

eleverna får dock förekomma.  

Vi har för närvarande 156 inskrivna elever och 

ytterligare 15-20 elever på kö. Antalet lärartjänster 

är 9 varav 8 tjänster belastar kommunens 

gemensamma konto kallat projekt 706. 

 

Särskild utbildning för vuxna: Utbildningsmålet 

är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas 

och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen ska 

stärka deras kunskaper och kompetens samt 

vidare ge ökad möjlighet att delta i arbets- och 

samhällsliv. Utgångspunkten är alltid den 

enskildes behov och förutsättningar. De som fått 

minst utbildning ska prioriteras. Kommunen ska 

tillhandahålla särskild utbildning för vuxna på 

både grundläggande och gymnasial nivå. 

Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper 

som motsvarar den som utbildning i grund- eller 

gymnasiesärskolan ger. Utbildningen bedrivs i 

form av kurser och kursplaner ska finnas. 

Utbildningen ska vidare vara avgiftsfri.  

Ansökan om utbildning sker i den sökandes 

hemkommun. Vid sökt plats i annan kommun 

åligger det hemkommunen att skicka ansökan 

vidare med ett yttrande om man åtar sig att stå för 

utbildningens kostnader. 

 Elev ska ha en individuell studieplan där mål och 

omfattning ska framkomma. Elev som har 

antagits till en utbildning har rätt att fullfölja 

denna. Kriterier för särskild utbildning för vuxna 

är att man fyllt 20 år och är bosatt i landet samt 

saknar kunskaper från grundsärskola- och/eller 

gymnasiesärskola. På gymnasial nivå gäller att 

den utbildning som ges ska styras av utbud och 

efterfrågan. 

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs, 

undantaget träningsskolan där intyg ska utfärdas. 

 

Lärcentra: Syftet med lärcentra är att erbjuda 

kommunens vuxna ett flexibelt lärande. Lärcentra 

ska uppfylla en basnivå avseende kvalitet, service 

och teknik, allt enligt rekommenderade normer 

från Nitus, kommunernas intresseorganisation. 

Vidare ska lärcentrumet se till den enskilda 

studerandes rätt att fullfölja sina studier. Sedan 

flera år sker en betydande utbildningsverksamhet, 

huvudsakligen bestående av kurser och program 

på högskolenivå. Olika IT-baserade distansmedier 

används för att möjliggöra utbildning på 

hemorten för grupper som väljer att genomföra 

sina studier, helt eller delvis, på hemorten. 

Möjlighet att genomföra prov på distans ges 

också. 

Målsättningen är att stärka lärcentrum som 

mötesplats för studier, som mäklare av utbildning 

mellan olika anordnare och studerande samt som 

motor för utveckling och tillväxt.   

 

Elevhälsa: För eleverna i gymnasie- och 

gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det 

ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator samt personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Varje 

elev ska under sin gymnasietid erbjudas minst ett 

hälsobesök som innefattar en allmän 

hälsokontroll. Eleven ska dessutom erbjudas syn, 

hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Voxnadalens gymnasium har ett elevhälsoteam 

som består av 1,3 tjänst specialpedagog, 0,5 tjänst 

kurator och 0,75 tjänst skolsköterska. 

Elevhälsoteamet leds av en bitr. rektor. Det finns 

tillgång till ca 10% skolläkare och 50 % 

skolpsykolog för alla skolformer i vår kommun. 

 

Bibliotek: Skollagen föreskriver att elever i  

gymnasieskola och gymnasiesärskola ska ha 

tillgång till ett skolbibliotek. I biblioteket ska det 

finnas skönlitteratur, fackböcker, och även IT och 

andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till 

elevernas behov, främja elevernas 

språkutveckling och stimuleras till läsning. I vårt 
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skolbibliotek på Voxnadalens gymnasium finns 

en bibliotekarie,  

0,75 tjänst, anställd för att handleda och stödja 

elever i deras skolsituation. 

 

Nyckeltal 
De nyckeltal som redovisas är barn- och 

utbildningsförvaltningens ekonomiska 

förutsättningar samt de centrala målområden som 

förvaltningen arbetar mot. Statistik och uppgifter 

är hämtade från Skolverket/SIRIS. Nyckeltalen 

bygger på officiell statistik och ger besked om 

verksamheternas kostnad, omfattning och 

kvalitet. Jämförelserna görs med hela riket.  

 

Förskolan  

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i förskolan 

Bra kvalitet i förskolan kräver hög kompetens 

bland personalen. Utbildningsnivån är en bra 

indikator på kvaliteten.  

 

Beräkning: Antal årsarbetare med pedagogisk 

högskoleexamen (förskollärare, fritidspedagog 

och lärare) som arbetar med barn i förskolan 

dividerat med antal årsarbetare. Uppgiften avser 

läsår, mätt den 15 oktober.  

 

Inom förskolan får även personal som inte är 

utbildade förskollärare anställas. Därför händer 

det att outbildade som vikarierat en längre tid 

kvalar in, allt efter gällande arbetsrättsliga lagar.  

 

Andelen för:  Ovanåker Riket 

2013 80% 56 % 

2014                69%                49% 

2015 61% 42% 

2016 65% 42% 
 

Legitimationskravet gör att andelen sjunker 2014. 

De tidigare förskollärarna med 40 p 

vidareutbildning, kan idag inte räknas med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal inskrivna barn per årsarbetare i arbete 

med barn i förskolan 

Alla barn räknas med oavsett antal 

närvarotimmar.  

Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.  

 

Andel barn i:  Ovanåker Riket  

2013 5,1 5,3 

2014 4,9 5,3 

2015 4,9 5,3 

2016 5,0 5,2 

 

I Fria förskolan Framtiden är motsvarande 

uppgifter 5,3 (2013), 5,2 (2014) och 4,9 (2015), 4,5 

(2016) 

 

Personaltäthet förskolan 

Avd. 1-2 åringar max 16 barn 4 tjänster 

Avd. 3-5 åringar max 22 barn 3 tjänster 

En avd. förskola max 22 barn 3,5 tjänster 

 

Nyttjandegrad i förskolan 

April månad 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal plac barn 549 528 552 564 553 

Varav enskilda 93 95 97 104 101 

Antal födda 1-5 

år 598 591 609 601 619 

Nyttjandegrad 92% 89% 91% 90%* 89% 

*25 asylsökande barn finns med i det totala antalet 

placerade.  

 

Grundskolan 

Prognos elevutveckling F-9 2017 - 2023 

År F 1 2 3 4 5 6 

S:a 

F-6 

2017/2018 123 121 121 122 138 121 139 885 

2018/2019 123 123 121 121 122 138 121 869 

2019/2020 126 123 123 121 121 122 138 874 

2020/2021 109 126 123 123 121 121 122 845 

2021/2022 116 109 126 123 123 121 121 839 

2022/2023 120 116 109 126 123 123 121 838 
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År 7 8 9 

S:a  

7-9 

S:a  

F-9 

2017/2018 113 100 120 338 1218 

2018/2019 139 113 100 352 1221 

2019/2020 121 139 113 373 1247 

2020/2021 138 121 139 398 1243 

2021/2022 122 138 121 381 1220 

2022/2023 121 122 138 381 1219 

 

Antal lärare (årsarbetare) per 100 elever i 

grundskolan.  

Övrig pedagogisk personal (förskollärare, 

fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. 

Däremot viss förstärkning i samband med 

flyktingundervisning.  

Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.  

Källa SCB och Skolverket (Siris). 

 

Antal lärare/ 

100 elever:               Ovanåker Riket 

2013 8,1 8,3 

2014 8,1 8,3  

2015 8,2 8,3 

2016 8,9 8,3 

 
Nettokostnad per elev i grundskola (hemkommun) 

Visar en uppfattning om hur mycket pengar vi 

satsar på eleverna i skolan.  
 
2015  Likvärdiga 

Kostnader per elev: Riket kommuner

 Ovanåker  

   

Totalt 94600 93000 90600 

Lokaler, inventarier 18000 16300 14700 

Undervisning 49600 49000 51200 

Skolmåltid 6100 6500 6200 

Läromedel, utr, bibl. 4200 4000 4100 

Elevhälsa 2640 2730 1410 

Övrigt (syv, adm, 14000 14500 13000 

kompetens)  

 

2016  Likvärdiga 

Kostnader per elev: Riket kommuner

 Ovanåker  

   

Totalt 97800 95800 93600 

Lokaler, inventarier 18000 16600 14200 

Undervisning 52200 51100 52000 

Skolmåltid 6100 6600 6000 

Läromedel, utr, bibl. 4400 4400 4300 

Elevhälsa 2750 3010 1720 

Övrigt (syv, adm, 14300 14100 14600 

kompetens)  

 

Andel elever i åk 9 som är behöriga* till 

gymnasieskolan  

Det är grundskolans största enskilda mål att 

förbereda våra elever så att de har de kunskaper 

som krävs för fortsatta studier.  

 

Andelen för:   Ovanåker Riket 

2013 88,4 % 87,6 % 

2014 74,1 % 86,9% 

2015 71,8 % 86% 

2016 83 % 83,1%   

*Då behörigheten varierar beroende på vilka 

gymnasieprogram som väljs, redovisar vi antalet elever 

som har godkända betyg i kärnämnena matematik, 

svenska och engelska.  

 

Fritidshem 

Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem  

Det ger oss en uppfattning om hur hårt tryck 

personalen har. Det som inte syns är om 

lokalytorna är anpassade efter antal barn på 

respektive fritidshem.  

Beräkning: Antalet heltidsbarn i fritidshemmen 

dividerat med antal årsarbetare. Antal heltidsbarn 

har beräknats med hjälp av heltidsekvivalenter. 

Uppgifterna avser läsår, mätt den 15 oktober.  

 

Antal barn i:   Ovanåker Riket   

2013 19,1 25,0 

2014 20,2 26,1 

2015 20,7 26,3 

2016 20,3 26,3 

 

Gymnasiet  

De nyckeltal som redovisas är barn- och 

utbildningsnämndens förutsättningar och 

målområden. Nyckeltalen ger besked om 

verksamheternas kostnad, omfattning och 

kvalitet. Jämförelserna görs med hela riket. 

Gymnasieskolans kostnader jämförs med 

Gävleborg och Ljusdals kommun. Senast 

redovisade årtal används. 

Prognos elevutveckling – Voxnadalens 

gymnasium 2013-2020. 

 

Elevutveckling - ungdomsgymnasiet 

Statistiken grundar sig på tidigare procentuell 

genomsnittsrekrytering (baserad på sjuårsbasis) 

från elever bosatta i kommunen. Samt 

tillkommande elever i genomsnittligt antal från 
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externa kommuner (baserat på sjuårsbasis). I 

genomsnitt väljer 65 % av kommunens ungdomar 

Voxnadalens gymnasium. Till detta tillkommer 5-

7 elever årligen som inte når behörighet till sökt 

program i annan kommun. Från ht-2014 

tillkommer språkintroduktionselever i prognosen 

med beräkning 6 elever/årskurs. Osäkerhet finns i 

prognoserna. 
 

År Gy 1 Gy 2 Gy 3 S:a 

2015/2016 95 99 96   290 

2016/2017 101 95 99 295 

2017/2018 98 101 95 294 

2018/2019 96 98 101 295 

2019/2020 99 96 98 293 

2020/2021 99 99 96 294 

2021/2022 101 99 99 296 

 

 

Antal elever/lärare : källa Skolverket - 

jämförelsetal  

          Ovanåker        Ljusdal       Riket 

2014:      9,1           6,8          11,9 

2015:      9,5            8,0 11,9    

2016:      8,6            7,4 11,9 

 

 

Gymnasieskolan kostnader 2015: källa SIRIS 

(per elev)              Undervisning    Därav lokaler 

Varuproduc kom 130,6   kkr            23,4  kkr 

Ljusdal           170,0  kkr            29,6  kkr 

Ovanåker              126,5   kkr            16,4  kkr   

Gävleborgs län     115,8  kkr             21,7 kkr 

 

Andel elever (%) behöriga till högskola av de 

elever som fick slutbetyg resp läsår Endast de 

från de högskoleförberedande programmen blir 

högskole-behöriga, kan dock läsas in extra på 

yrkesprogrammen): källa SIRIS 

      

Ovanåker                     Riket 

2014      81,7                  69,7 

2015      86,4                  70,8 

2016      78,4                  71,3 

               

 

 

 

 

        90  

Andel elever (%) med examensbevis. 

:källa SIRIS 

 

Ovanåker                     Riket 

2014      80,0                 72,6 

2015      87,6                 74,5 

2016      86,8                 75,0 

 

Genomsnittlig betygspoäng hos de 

elever som fick slutbetyg resp läsår: 

källa SIRIS 

              Ovanåker       Riket 

2014      14,5                  14,0 

2015      14,0                  13,9 

2016      14,6                  14,0 
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Styrkort – Barn och utbildningsnämnden 2018 
 

Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål  Analys 
ARBETE OCH TILLVÄXT  
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.  

Andelen elever som, inom en 

fyraårsperiod efter påbörjade 

gymnasiestudier på 

nationellt program, erhåller 

examensbevis, ska vara 

högre än riket. 

  

 

90 % av sfi-eleverna ska 

klara uppsatta studie-mål 

inom avsatt studietid. 

  

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  
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.  

Alla elever i årskurs 9 ska 

vara behöriga till 

gymnasieskolans nationella 

program. 

  

 

Alla elever ska ha godkända 

betyg i år 6. 

  

 

Ovanåkers kommun ska 

senast år 2020 tillhöra de 20 

bästa skol-kommunerna i 

SKL:s Öppna jämförelser. 

  

 

Andelen barn och elever som 

upplever sig trygga i 

verksamheterna ska öka. 

  

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 
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.  

Föräldraråd/ elevråd eller 

motsvarande ska finnas på 

alla förskolor/skolor. 
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HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  
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.  

Minst 95 % av medarbetarna 

ska rekommendera 

Ovanåkers kommun som 

arbetsgivare. 

  

 

En ekonomi i balans. 

Uppföljning av budget och 

avvikelse-rapportering. 

  

 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Ordförande: Jan Åke Lindgren (s) • Förvaltningschef: Anette Forsblom 

 

 

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. Behoven kan 

vara: ärenden enligt lagstiftningen socialtjänstlagen 

(SoL,) lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), lag om vård av unga, (LVU) och hälso-

och sjukvårdslagen (HsL). Insatserna riktar sig till barn 

och unga, personer med beroendeproblematik, 

personer med ekonomiska problem och/eller andra 

sociala problem samt personer med psykiska och 

fysiska funktionshinder. Gäller kommunmedborgare i 

Ovanåkers kommun men kan även gälla personer som 

tillfälligt vistas i kommunen. 

 

Biståndsenheten omfattar 

Bistånds- och LSS-handläggarna, det är de som efter 

ansökan prövar rätten till bistånd, gällande personer 

med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och 

äldre enligt SoL. samt insatser enligt LSS. Alla 

biståndsbeslut ska följas upp med varierande frekvens, 

beslut om insatser i särskilt boende skall följas upp en 

gång efter några veckor därefter en gång/år.   

   

Stab/stödfunktioner omfattar 

En kvalitets- och metodutvecklare som stödjer metod-

utveckling, kvalitetsarbete samt uppföljning och 

utvärdering. 

  

Andra stödfunktioner är nämnds sekreterare med 

ansvar för diarieföring, registrering och nämnds 

process.  

 

Omsorgsenheten verksamhet omfattar 

Gruppbostäder, det finns 4 stycken med sammanlagt 20 

lägenheter. 

 

Det är 21 personer som bor i servicebostad. 

 
Boende elevhem specialskola annan ort 2 800 tkr  

 

Daglig verksamhet finns idag på EIA och i f.d. Berungs 

lokaler, på övervåningen vid Apoteksgatan 12 och i f.d. 

Folktandvårdens lokaler i Alfta. 

 

 

Korttidsverksamhet för barn och unga finns i Alfta, 

 

Korttidstillsyn för barn och unga den insatsen ges före 

och efter skola, som fritidsverksamhet. 

 

Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

där 4 personer som valt kommunen som utförare, och 9 

personer valt andra utförare (privata), där kommunen 

betalar de första 20 timmarna/vecka, samt tillfällig 

utökning t.ex. sjuklöner till privata assistansanordnare. 

 

Personlig assistans enligt LSS är det 3 personer som 

beviljats, där betalar kommunen alla kostnader 

  

Andra LSS insatser är kontaktperson och ledsagning.  

 

Omvårdnadsenhetens verksamhet omfattar 

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar 

bland annat för att det finns rutiner så att ingen 

kommer till skada i våra verksamheter. 

 

Det finns även en gruppledare för teknikgruppen som 

också är IT – samordnare för hela förvaltningen. 

 

Hemtjänst, som ger beviljade insatser i ordinärt boende 

i form av service eller omvårdnadsinsats ges i 

schablontid som är en genomsnittlig tid på beviljade 

insatser hos brukaren, sen tillkommer kring tid som 

kan vara resor till och från, personalutbildning, 

planering, personalmöten och dylikt. 

 

Korttidsvistelse omfattar 9 platser. Dagverksamhet är 

till för att underlätta för enskilda att bo kvar hemma 

och kunna ha en möjlighet till aktiv och meningsfull 

tillvaro tillsammans med andra, den är även till för att 

avlasta anhöriga och andra närstående. Den är öppen 7 

dagar i veckan. 

 

Det finns även en stödgrupp som ska utreda olika sätt 

att arbeta på mot brukare inom hemtjänsten samt våra 

olika boendeformer.  

 

Särskilda boenden, det finns 118 lägenheter i särskilda 

boenden, fördelat Sunnangården 38 st., Backa 28 st. och 

Gyllengården 52 st. Lägenhet skall erbjudas inom tre 

månader från beviljat beslut (ingen budget för ej 

verkställda beslut) 

Kommunen kommer att under 2018 bygga ett nytt 

boende för dementa som omfattar 48 lägenheter och 

processen är redan i full gång, innebär ett omfattande 
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arbete för förvaltningen men ett mycket uppskattat och 

roligt arbete. 

 

Det finns 3 trygghetsplatser som används som 

avlösning för de som vårdar anhörig hemma. 

 

För hälso-och sjukvården på särskilda boendena, 

gruppbostäderna, servicebostäderna, korttidsplatserna 

och daglig verksamhet för äldre samt hemsjukvård som 

kan bedrivas i den enskildes ordinarie bostad ansvarar 

kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeut och 

sjukgymnast för. 

 

 

Individ och familjeomsorgen(IFO) omfattar 

Både handläggning och verkställighet, där handläggs 

ärenden enligt, SoL, LVM och LVU. 

IFO verkställer insatser som riktar sig till barn, unga 

och äldre, invånare med beroendeproblematik där en 

av insatserna är öppenvård via kommunens 

beroendemottagning.  

 

Försörjningsstöd, är insatser som riktar sig till invånare 

med ekonomiska problem och/eller andra sociala 

problem. 

IFO verksamheten prioriterar förebyggande och tidiga 

insatser.  
 

Ensamkommande barn och unga, kommunen har ett 

HVB-hem (Hem för vård eller boende), Lyckebo, samt 

ett stödboende(18+) Junibacken. Förutom det finns 

familjehem.  
 

 

Nyckeltal 
 

- Budgeterad personalkostnad 0,71 

årsarbetare/lägenhet i särskilt boende 

inklusive samordnare. 

 

- Budgeterad tillgång till lägenhet på särskilt 

boende från beslut < än 90 dagar. 

 

- 100 % av utskrivningsklara patienter från 

sjukhusen ska tas emot av kommunen, 0 

budget för betalningsansvar.  

 

- Försörjningsstödet budgeteras till 11165 tkr 

motsvarande budget 2017 uppräknat med 1,5 

%. 

 

- 120 patienter inskrivna i hemsjukvård i 

ordinärt boende. 

 

- Budgeterat för 83550 beviljade hemtjänst- 

timmar enligt schablon i ordinärt boende. 

 

- Budgeterat för 13 barn och unga ca 425 dygn 

korttidsverksamhet. 

 

- Korttidstillsyn budgeteras för 6 barn och unga 

över 12 år.  

 

- Kontaktperson och ledsagning budgeteras för 

22 personer som är beviljade biträde av 

kontaktperson, och 4 personer är beviljade 

ledsagning.  

 

- Budgeterad dagverksamhet för äldre 45 

personer 1-7 dagar i veckan. 

 

- Daglig verksamhet budgeteras för att 52 

personer har sin dagliga syselsättning upp till 

5 dagar/vecka.     
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Styrkort - Socialnämnden 2018 
 

Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål  Analys 
ARBETE OCH TILLVÄXT  
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.  

Aktivt arbeta för att 

tillgodose framtida 

personalbehov. 

  

 

Aktivt arbeta för att minska 

andelen vuxna 

biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt 

bistånd. 

  

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  
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.  

Socialförvaltningen ska 

aktivt arbeta och planera för 

att möta framtida brukares 

behov. 

  

 

95% av alla tillfrågade ska 

vara nöjda med bemötandet 

från socialförvaltningens 

personal. 

  

 

All personal ska aktivt delta i 

värdegrundsarbetet. 

  

 

En aktuell/uppdaterad plan 

med syfte och mål ska finnas 

för alla insatser inom 

socialförvaltningen. 

  

 

En kvalitetsplan ska årligen 

upprättas, vara känd och 

följas av all personal inom 

socialförvaltningen. 

  

 

Socialförvaltningens 

anställda ska kunna 

rekommendera 

socialförvaltningen som 

arbetsgivare. 

  

 

De semestervikarier som 

socialförvaltningen 

använder ska uppleva våra 

verksamheter som attraktiva 

arbetsplatser. 
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Perspektiv/Inriktningsmål Effektmål  Analys 
FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 
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.  

Öka medverkan vid 

medborgardialoger. 

  

 

Synpunkterna som kommer 

till socialförvaltningen ska 

öka. 

  

 

Tidiga insatser ska öka.   

 

Andelen barnfamiljer med 

långvarigt ekonomiskt 

bistånd ska minska. 

  

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  
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.  

Cheferna ska ha kunskap om 

sin budget, och 

verksamhetens ekonomi till 

100% 

  

 

Personalen ska till 100% ha 

förståelse för de ekonomiska 

konsekvenserna av vad de 

gör. 

  

 

Nyckeltal för kostnader i 

verksamheterna ska finnas 

framtagna och följas upp i 

samband med 

bokslutsperioderna. 

  

 

Aktivt arbeta med innehållet 

i socialförvaltningens 

miljöplan.  

  

 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) 

Ordförande: Ylva Ivarsson (S) • VD: t.f. Per Wiklander 

 

Verksamhetsbeskrivning 2018 
 

AEFAB s uppdrag är att tillhandahålla 

bostadslösningar för samtliga inom kommunen 

förekommande boendekategorier. I uppdraget ingår 

också att på bästa sätt utveckla kommunens 

attraktivitet för boende och erbjuda ett pris- och 

kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder samt effektivt 

utnyttjande av förvaltningslokaler och 

näringslivslokaler. Målet är att bidra till ökad tillväxt, 

nyföretagande och etableringar i kommunen. 

Prognoserna visar fortfarande på stor efterfrågan på 

lägenheter. 

Under 2018 kommer bygget av 20 lägenheter att 

slutföras i Alfta. Planering sker för att bygga en 

fastighet med förskola och 9 lägenheter i Edsbyn. 

 

I vårt arbete ska fokus även  ligga på integration, socialt 

ansvar, miljömässigt ansvar och ekonomisk hållbarhet. 

Fortsatt stort fokus på att utföra planerat underhåll av 

våra äldre fastigheter, bland annat stamrenoveringar 

och fönsterbyten. Insatser fortsätter inom 

energieffektiviseringar. 

Framtidens energianvändning är ett område som 

kommer att prioriteras för att kontinuerligt arbeta med 

energibesparande åtgärder i våra bostäder. 

 

 

Resultatmål 5 mkr kronor. 

Investeringsnivå 2018 beräknas till 35 mkr. 
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Styrkort – Alfta-Edsbyns Fastighets AB 2018-2019 
 

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 Inriktningsmål  Effektmål 
ARBETE OCH TILLVÄXT  

 

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.  

 

Fortsätta utveckla nätverk med 

företag i kommunen. Genom att 

bjuda in till minst tre träffar per 

år för att diskutera vilka frågor 

Aefab kan bistå näringslivet 

med. 

 

För att vi ska få människor att 

flytta till kommunen och för att 

säkra framtida kompetens 

behöver fastighetsbeståndet 

förnyas samt underhållas. 

Under tidsperioden 2018-2022 

skall det planeras för att bygga 

cirka 50 lägenheter. 

Underhållsnivå för 2018 

beräknas till 17 mkr vilket är en 

höjning jämfört med tidigare år. 

Inför 2019 och framåt är målet 

att utgifterna för underhållet 

utökas. 

Aefab ska vara öppen för 

praktikplatser och erbjuda 

sommarjobb till en bred grupp 

människor med inriktning mot 

integration och ungdomar. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  

 

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 

Alla verksamheter ska präglas 

av flexibilitet och 

handlingskraft för att möta 

marknadens förväntningar och 

krav. Aefab ska aktivt arbeta för 

att ge bästa service till alla 

medborgare som vi kommer i 

kontakt med i våra 

verksamheter. Genom årliga 

mätningar ska trenden visa på 

att kundnöjdheten bibehålls på 

samma nivå eller ökar. 
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skolgång med hög 

måluppfyllelse.  

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

 

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.  

 

Genom vår sponsring ska vi 

vara en partner till 

föreningslivet i Ovanåker 

kommun. Vi ska se till att vår 

sponsring går till såväl elitidrott 

som övrigt föreningsliv. Syftet 

är att i första hand sponsra 

ungdomar och föreningar som 

arbetar med 

integrationsaktiviteter och 

ungdomsverksamhet.  

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

 

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.  

 

Genom att skapa trygga 

inbjudande utemiljöer med flera 

perspektiv tar vi ansvar för alla 

målgrupper vilket gör att vi 

skapar attraktiva 

bostadsområden för alla.  

Företaget investerar stora medel 

för att bygga ekonomiskt 

hållbara verksamheter både 

socialt och miljömässigt bl.a 

genom källsortering, 

energieffektiviseringar, 

renovering, 

tillgänglighetsanpassning och 

nya utemiljöer. Detta ska leda 

till att fastighetsvärdena 

bibehålls eller ökar i värde på 

längre sikt. 

  Satsningar på verksamhetens 

drift och investeringar sker så 

att ägardirektivets definierade 

ekonomiska krav uppnås och 

följs upp årligen.   

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Alfta Industricenter AB  

Ordförande: Mikael Jonsson (M) • VD: - 

 

Verksamhetsbeskrivning 2018 
Alfta Industricenter är ett företagscenter med ett 30-tal 

företag i en rad olika branscher, främst inom 

industritillverkning av högteknologiska produkter. Vi 

erbjuder stor valfrihet och individuella lösningar för 

företag som önskar etablera sig eller söka nya lokaler i 

kommunen. 

Här finns lokaler för både stora och små företag, med 

yta på ca 35 000 kvm. Alltifrån metallbearbetning, 

ytbehandling, tekniska konstruktioner, 

systemlösningar, programmering, försäljning av 

robotar och kontors- och sammanträdeslokaler i ljusa 

fina miljöer med den senaste tekniken. 

Det finns ett starkt nätverk mellan företagen på 

området. Här finns möjligheten att utveckla företag och 

växa tillsammans i ett av Sveriges främsta 

industricenter. 

Några av serviceföretagen på området arbetar bland 

annat med lokalvård, lastning/lossning, restaurang, 

gym och gruppträning. 

Verksamhetens ska fortsätta att vara offensiv och 

marknadsföra området för att fler företag ska startas 

och flytta till kommunen. Stora krav kommer också 

under närmaste åren ställas på re- investeringar i 

fastigheterna som börja bli till åren där t ex tak behöver 

isoleras, ventilation bytas ut och el kraft fördubblas. För 

att orka med dom här investeringarna nu måste vi 

tillsammans med ägaren lösa det framtida finansierings 

behovet för bolagets verksamhet. Totalt beräknas 

investeringar uppgå till 8,8 mkr för 2018.  Under 2018 

planeras upptagande av lån för finansiering av dessa 

investeringar. 

Arbete med serviceverksamhet så som 

restaurangverksamhet, lokalvård, friskvård, 

avfallshantering och konferensverksamheten behöver 

utvecklas och effektiviseras för att hålla den klass och 

nivå som förväntas av företagen på området. 

 

 

Budgeterat resultat 400 000 kr 

 



  51 

 

 

Styrkort – Alfta Industricenter AB 2016-2019 
 

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 Inriktningsmål  Effektmål 
ARBETE OCH TILLVÄXT  

 

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.  

 

Aicab ska genom sitt ägande av 

industrifastigheter och 

industrimark underlätta för att 

företag att etableras inom 

Ovanåkers kommun.  

Aicab ska verka för att det finns 

en bredd på företag och är en 

plats där företag ska startas upp 

och kan växa med utveckling i 

fokus som en ledstjärna. 

Diskussioner med befintliga 

hyresgäster ska ske 3 gånger per 

år i specifika möten för att 

belysa de olika behoven som 

finns. 

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  

 

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 

När människor i kommunen vill 

starta företag eller verksamheter 

ska Aicab hjälpa till att 

underlätta det steget genom att 

hitta flexibla och individuella 

lösningar i varje specifikt fall. 

Aicab ska vara en part som kan 

vägleda företagen och hjälpa till 

att ta olika kontakter i 

kommunens olika verksamheter 

för att underlätta steget för 

företagaren. 



  52 

 

 

bra utbildning och en trygg 

skolgång med hög 

måluppfyllelse.  

 

 

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

 

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.  

 

Genom vår sponsring ska vi 

vara en partner till 

föreningslivet i Ovanåker 

kommun. Vi ska se till att vår 

sponsring går till såväl elitidrott 

som övrigt föreningsliv. Syftet 

är att i första hand sponsra 

ungdomar och föreningar som 

arbetar med 

integrationsaktiviteter och 

ungdomsverksamhet. 

 

 

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

 

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.  

 

Genom att bygga nätverk och 

samverkan mellan företagen ska 

smarta lösningar genomföras 

och kommuniceras för att skapa 

en hållbar verksamhet inom 

såväl energi, avfallshantering, 

friskvård, socialt ansvar och 

utveckling av verksamheten. 

Detta sker genom att 

regelbundet utbilda och 

diskutera frågorna i olika forum 

med olika företrädare från 

bolaget, kommunen och 

företagen minst 1 gång per år 

inom varje område. 



  53 

 

 

Satsningar på verksamhetens 
drift och investeringar sker så 
att ägardirektivets definierade 
ekonomiska krav uppnås och 
följs upp årligen 

 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Helsinge Net Ovanåker AB  
Ordförande: Kent Olsson (Fp) • VD: Johan Sigfridsson 

 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Helsinge Net Ovanåker AB ägs till 100%  av Ovanåkers 

kommun. 

 

Bolaget levererar bredband via kopparnät och fibernät 

till hushåll, företag och offentliga institutioner i 

Ovanåkers kommun.  

 

Kommunens engagemang i denna verksamhet inleddes 

redan 1997 genom bildandet av Helsinge Net AB, som 

ägdes av Ovanåkers och Bollnäs kommuner i lika stora 

delar. Under 2010 träffades överenskommelse om en 

uppdelning av Helsinge Net AB i separata bolag för 

resp. kommun. 

 

Bolaget har fiberanslutit ett stort antal telestationer i 

kommunen och kan därigenom leverera bredband 

genom hyra av kopparledningar från respektive 

telestation till hushåll och företag, så kallad ADSL-

anslutning Kopparledningarna ägs av Telias 

dotterbolag Skanova.  

 

Bolaget är sedan några år inne i en fas där vi investerar 

i fiberledningar hela vägen till bostads- och 

företagsfastigheter. 

 

Efter 2017 års fiberutbyggnadssäsong kommer 82% av 

kommunens hushåll att ha blivit erbjudna 

fiberanslutning. 

 

I dag är 70% av företagets 2700 kunder fiberanslutna 

och när 2018 års utbyggnader är slutförda kommer 

kundantalet att ligga på ca 2900 varav 75 % kommer att 

vara anslutna via fiber. 

  

Antalet anställda är f.n. 5 heltid. 

 

Budgeterat Resultat 
Verksamheten i bolaget har utvecklats gynnsamt på 

sådant sätt att vi under 2018, inkluderat årets 

investeringar, beräknar att nå ett positivt budgeterat 

resultat på c:a 200 tkr. 

 

Ambitionen för investeringsverksamheten är att bolaget 

ska kunna fortsätta bygga ut fibernätet i en hög takt. 

Detta innebär att bolagets kreditbehov ökar. 

 

En ny programperiod för EU:s bidragsfonder startade 

2016. Detta har åter möjliggjort utbyggnader utanför 

tätort.  Den fortsatta utbyggnadstakten är i hög grad 

beroende av ett fortsatt fungerande EU-bidragssystem. 

 

 

 

 

 

 

Framtid 
Bolagets verksamhet kommer under 2018, och i stora 

drag fram till 2020, att vara inriktad på att: 

 

• Fortsätta fiberutbyggnaden för att nå målet att 90% av 

hushållen och 95% av företagen år 2020 ska kunna 

erbjudas anslutning till höghastighetsnät. Vi noterar ett 

stadigt ökande intresse för fiberanslutningar.  

 

• Fortsätta med insatser för att skapa och behålla ett 

stabilt, väldokumenterat nät med hög driftssäkerhet 

och god prestanda. 

 

• På sikt bearbeta de redan utbyggda områdena i syfte 

att nå ökad anslutningsgrad. 

Vi ser ett tydligt ökat intresse från nya kunder i tidigare 

utbyggda områden och genomför alla efteranslutningar 

vår organisation har resurser att klara av. 

 

• Utveckla affärsverksamheten genom samverkan med 

olika leverantörer för att nå ökad kundnytta. 

Vi noterar ett ökat intresse från mobiloperatörers sida 

att ansluta master till fibernätet. Masternas placering 

avgör om anslutning är möjlig till rimliga ekonomiska 

villkor. 

Vi noterar också ett ökat intresse för skräddarsydda 

företagsanslutningar. 
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Styrkort – Helsinge Net Ovanåker AB 2018 
 

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/Inriktningsmål  Effektmål Analys 
ARBETE OCH TILLVÄXT  

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.  

 

 Täckningsgraden för 

fiberanslutning skall öka för 

både hushåll och företag. 

 

 Företagsförfrågningar ska 

besvaras med offert inom 

senast en månad 

 

 

 Uppgradering av fibernät. 

Möjlighet att beställa 

1 Gbit/s för slutkund 

 

 

TRYGGHET OCH LÄRANDE  

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.  

 

 Höjd servicenivå med 24 

timmars övervakning. 

 

 

 Tiden för felavhjälpning ska 

minska. Bl.a genom 

framtagande av produkter 

med tidsbegränsad 

felåtgärdstid. 
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 Kontinuerlig 

vidareutveckling av 

personalens kompetens. 

 

FOLKHÄLSA OCH 

DEMOKRATI 

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.  

 

 Tydlig information om 

förutsättningar för fortsatt 

utbyggnad vid 

informationsmöten. 

 

 Snabb respons på inkomna 

frågeställningar. 

Frågeställare ska bli 

kontaktade inom 3 

arbetsdagar 

 

   

HÅLLBAR OCH 

ANSVARSFULL 

RESURSANVÄNDNING  

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.  

 

 Bolaget ska långsiktigt 

drivas med vinst ur ett 

koncernperspektiv. 

 

 Varje påbörjat projekt skall 

innan start genomgå en 

ekonomisk analys. 

 

 Deltagande i 

samordningsmöten inför, 

och sambyggnader vid 

byggprojekt  

 

 
Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 
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Helsinge Vatten AB  
Ordförande: Sven-Inge Hallström (S) • VD: Ylva Jedebäck Lindberg 

 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för 

distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift,  

skötsel och underhåll av Bollnäs och Ovanåkers 

kommunala vatten- och avlopps-anläggningar.   

Helsinge Vatten ansvara också för ekonomihantering, 

administration och kundfrågor. 

 

Helsinge Vatten producerar dricksvatten i 12 

vattenverk och sköter rening av avloppsvattnet vid 

21 avloppsreningsverk.  

 

Bolaget ägs till 60 % av Bollnäs Stadshus AB och 40 % 

Ovanåkers kommun. 

 

Budgeterat Resultat 
Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och 

redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. 

Resultatet av VA-verksamheten redovisas i respektive 

kommuns bokslut. 

 

Verksamhetens intäkter består av driftbidrag från 

Bollnäs och Ovanåkers kommun. 

De kapitalkostnader som budgeteras i Helsinge Vatten 

är för anläggningstillgångar som används 

 i driften.  

 

Helsinge Vatten budget (tkr) 2018 2017

Verksamhetens intäkter 52 227 53 985

Verksamhetens kostnader -52 018 -53 791

Avskrivningar -182 -189

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -27 -05

RESULTAT             0 0

 
 

Framtid 
VA-verken inom Ovanåkers kommun kommer endast 

att vara i behov av mindre investeringar under de 

kommande åren. Investeringsbehovet inom ledningsnät 

är dock fortsatt stort, och vi vill fortsätta med den 

nuvarande nivån på budgeten för 

ledningsnätssanering. Helsinge Vatten har påbörjat ett 

långsiktigt strategiskt arbete med kontroll av inläckage 

i avloppsnätet och genomgång av nätet områdesvis. 

Detta för att ha ytterligare en parameter med i 

planeringen av ledningsnätssanering. 

 

De stora pågående investeringarna för VA-

verksamheten är en ekonomisk så väl som arbetsmässig 

utmaning. Driftbudgeten och därmed VA-taxan de 

närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på 

investeringarna. 
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Bollnäs-Ovanåker Renhållnings AB (BORAB) 
Ordförande: Mona Thoresson (S) • VD: Dan Nordin 

 

 

Verksamhetsbeskrivning  
BORABs uppgift är att samla in, transportera, behandla 

och återvinna kommunernas avfall samt att lagra och 

tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi 

AB. Verksamheten är idag helt inriktad på att öka 

graden av sortering och återvinning samt att framställa 

och lagra avfallsbränsle. 

 

BORAB bedriver dels en taxefinansierad verksamhet 

enligt självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och 

dels en konkurrensutsatt del med avkastningskrav. 

Från 2016 har BORAB själva ansvarat för kundtjänst 

och fakturering mot hushållen. En annan nyhet är att 

avfallstaxan delats upp i en grundavgift, som alla ska 

betala, och en hämtningsavgift som är beroende av 

kärlstorlek mm.  

 

Budgeterat Resultat 
Budgeterat resultatet efter finansiella poster ligger på ca 

5,6 mkr för 2018.  

Intäkterna förväntas totalt öka med 3,2 mkr. 

Intäktsökningen är främst tillföljd av den nya 

avfallstaxan för hushållen, vilken kommer att 

behandlas politiskt under hösten. Enligt beslutad 

avfallsplan kommer nämligen insamling av matavfall 

att börja införas från 2018, något som redan gjorts i 212 

av landets 290 kommuner. Den nya fraktionen innebär 

ökade kostnader, främst för insamling och behandling, 

och därav en mindre taxehöjning. Taxan är 

miljöstyrande på så vis att de som inte vill sortera sitt 

avfall får en högre taxa. En av svårigheterna är att 

bedöma hur stor andel som kommer att ansluta till 

källsorteringen. Verksamheten i taxekollektiven bedrivs 

med en omvänd matchningsprincip som innebär att ett 

eventuellt överskott kommer kollektiven till gagn 

kommande år. 

 

Volymer för krossning av avfall till värmeverket 

förväntas 2018 ligga på 58000 ton. Priset regleras med 

ett index som inte är känt idag. 

Mindre justeringar av mottagningsavgifterna för 

verksamhetsavfall har gjorts inför 2018, volymerna är 

svåra att bedöma. Intäkter för försäljning av 

skrot/metaller är fortsatt osäker till volym och pris. 

Fjolårets förbränningsavgifter för hushålls- och 

verksamhetsavfall kvarstår med en indexreglering som 

vid budgettillfället inte är känd. 

På personalsidan tillkommer 0,75 tjänst på kundtjänst. 

Av övriga kostnadsposter ser vi en minskad insats på 

informationssidan, där stor del av arbetet förberetts 

under 2017.  

Den beslutade byggnationen av kontor / omklädning 

har skjutits fram för att hinna utredas ordentligt, vilket 

leder till något lägre avskrivningar under 2018. För att 

klara likviditeten skjuts sista etappen av sluttäckningen 

till 2019. 

 

Framtid 
En av huvuduppgifterna för BORAB under 2017 är 

starten av införandet av matavfallsinsamling. Första 

provområdet startar upp 1 oktober. Information och 

aktiviteter för att nå kommunernas invånare är en stor 

del i arbetet, mottagningsapparaten för 

omhändertagande en annan. Matavfallet ifrån 

Bollnäs/Ovanåker kommer att gå till rötning i en 

nybyggd anläggning i Forsbacka, Gästrikland som 

beräknas vara i full drift under sista kvartalet 2017. Ett 

samverkansprojekt med våra grannkommuner är i full 

gång. Syftet med samverkan är att omhänderta 

hushålls- och matavfall i regionen effektivt och på 

miljömässigt bästa sätt. På så sätt bidrar samverkan 

med att uppnå EUs avfallsdirektiv, nationella, regionala 

och lokala miljömål samt målen i kommunernas 

avfallsplaner.  

 

BORAB har vuxit ur lokalerna på Sävstaås där både 

utrymmen för omklädning och kontorsplatser är 

otillräckliga. Olika alternativ för ut- och ombyggnad 

har tagits fram och byggnationen kommer troligen att 

starta upp under våren 2018 med upphandling hösten 

2017. 

 

Planerna för att bättre utnyttja befintlig yta och få plats 

att sortera ut fler fraktioner vid återvinningscentralen i 

Edsbyn är i full gång. För att försöka förhindra inbrott 

kommer även inhägnaden att förstärkas.  

Öppettiderna vid återvinningscentralen i Edsbyn har 

utökats med 15 timmar per vecka. Satsningen har varit 

väldigt lyckosam då mängden avfall som lämnas in 

ökat och det blivit mindre köer. Textilinsamling har 

också införts under året i samarbete med Human 

Bridge. Tidigare har återvinningscentralen i Edsbyn 

bemannats av personal ifrån Bollnäs. Vi har nu anställt 

Ignacio Rodriguez ifrån Edsbyn som även kommer att 

vara handledare i ett projekt tillsammans med AME för 

arbetsträning och praktikplats i Edsbyn. 

 

Sista etappen för sluttäckning av den gamla deponin på 

Sävstaås har inletts. Klart 31.12.2019. BORAB 

tillsammans med övriga kommuner i Samverkan 

Gävleborg utreder nu hur hanteringen av slam som nu 
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delvis används till sluttäckningen bäst ska hanteras i 

framtiden. 

Ett projekt där BORAB tillsammans med kommunerna 

och fastighetsbolagen hanterar fastighetsnära insamling 

startar 2018. BORAB sköter där insamling och 

hantering av fraktionerna. Eventuellt kommer ansvaret 

för att samla in förpacknings- och tidningsmaterial 

(FTI) att övergå till kommunerna, något som då skulle 

påverka arbetet i hög grad. 
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