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1 Kommunfullmäktiges beslut  

1.1 Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016, § 50 

Anta Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019. 

De ekonomiska ramarna fördelas genom att styrelse och nämnder får 2 % 
mer än den prognos som lämnats i april. Under förutsättning av riksdagens 
beslut fördelas de särskilda medel som regeringen föreslagit till 
kommunerna enligt följande:  
• Socialnämnden, 7 miljoner kronor  
• Resultatförbättrande, 3 miljoner kronor 
• Kommunstyrelsens oförutsedda, 10 miljoner kronor 

I årsredovisning för 2016 ska intäkter och kostnader för asylverksamheten 
redovisas. 

1.2 Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2016,    
§ 96 angående drifts- och investeringsbudget 

Anta Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019. 
 
• Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, dvs. öka 
kommunens skulder under år 2017, med totalt 30 miljoner kronor.  
• Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån - låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.  
• Då investeringar i bredband, så kallade ortsnät, ska göras så ska det finnas 
en kalkyl som visar att återbetalning till kommunen kommer att göras på tio 
år. Eventuella avsteg från detta återbetalningskrav ska beslutas av 
kommunstyrelsen.  
• Utöka tekniska nämndens ram med 200 000 kronor för 
kompetensutveckling av personal inom lokalvården.  
• Sedan staten tagit slutligt beslut om fördelning av ”Välfärdsmiljarderna” 
och befolkningsförändringen 2016 är känd ska kommunfullmäktige ta nytt 
beslut om storleken på kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 
2017. 
• Humanistiska nämndens prioriterade aktivitet ”Skolan söker statsbidrag 
för att personalförstärka inom elevhälsan” formuleras om till ”Skolan ska 
personalförstärka inom elevhälsan, eventuellt genom statsbidrag”. • 
Kommunstyrelsens oförutsedda sänks med 2,5 miljoner kronor och detta 
tillförs socialnämndens budget.  
• Investeringsbudgeten ska utökas med 5,5 miljoner kronor och 
kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om och hur en utbyggnad av 
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Fränsta simhall ska se ut.  
• Utöka  investeringsbudgeten med 240 000 kronor i ett uppdaterat 
ärendehanteringssystem.  
• Uppdra till Bygg- och miljönämnden att så snart samgående mellan Ånges 
och Bräckes bygg-och miljökontor är gjort, lägga fram ett förslag på hur 
handläggningstiden kan kortas för ärenden inom detaljplanerat område.  
• Förvaltningar ska lämna ett förslag som ska kunna färdigställas under 
våren om hur Ånge kommun ska källsortera.  
• Kollektivtrafikmyndigheten ska tillfrågas vad ett ungdomskort skulle kosta 
kommunen, endera helt fritt eller med en månadsavgift om 100 kronor för 
unga.  
• Redovisa en jämförelse av Ånge kommuns löneläge i förhållande till andra 
kommuner till kommunfullmäktige. 

2 Vision - Strategi för Framtid   
En vision är ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Ånges vision sträcker 
sig fram till 2020:  

”Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, bo och verka i” 

 

2.1 Strategiska insatsområden med mål för perioden 2014 
– 2020  

Ånge kommun styr nämnder och styrelser genom vision, strategiska 
insatsområden och mål. 

I den gemensamma processen finns tre strategiska insatsområden, ett 
levande näringsliv, utbildning och kompetensförsörjning och det goda livet. 
Tre områden som hänger ihop och där vi kan prioritera insatser för att få en 
hävstångseffekt. 

Framtid Ånge strategi för utveckling är en övergripande inriktning för hur 
Ånge som kommun och dess service ska utvecklas under perioden. I den 
strategiska planen anges några viktiga fullmäktigemål som ska fungera som 
viktiga ingångar/signaler till nämnderna som de ska beakta i samband med sitt 
målarbete och i själva genomförandet.  
 

Ett levande näringsliv  
Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av 
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nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och 
samarbete. 

Utbildning och kompetensförsörjning  
Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola 
till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på 
kompetens. 

Det goda livet  
Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, 
kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn. 

Målen följs upp genom utvärderingar och nyckeltal. Resultaten redovisas 
årligen i tertial-, delårsrapport och i årsredovisning 

 

2.2 Från vision till mål 

Nämnderna och kommunstyrelsen föreslår mål där de beaktar kommunens 
vision och de strategiska inriktningarna med mål. Kommunfullmäktige 
beslutar om målen och ger ekonomiska ramar för de kommande åren. Målen 
tar sikte på en treårsperiod men justeras inför varje nytt 
budgetår, utifrån ekonomiskt läge och uppföljning av 
resultat. Ånge kommuns styrmodell med mål, prioriteringar 
och uppföljning beskrivs närmare i dokumentet ”Ånge 
kommuns styrprocess”. 

De politiska ambitionerna för kommunens verksamhet ska 
vara tydliga och genomsyra organisationen och det dagliga 
arbetet. Den ”röda tråden” ska kunna ses genom att 
nämnder och verksamheter bryter ner de övergripande inriktningarna till sin 
nivå.  

 

3 Regional utvecklingsstrategi för länet 
Den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som utarbetats på länsnivå ska 
också vara inspirerande och styrande och ge draghjälp till kommunernas 
åtgärder och projekt.  Visionen är ”Ett stolt Västernorrland – med funktion 
och attraktivitet”. 

Målen i länsstrategin till år 2020 är i korthet att insatser ska leda till: 
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God livskvalitet, positivt och stabilt flyttnetto, befolkningen deltar mer än 
riksgenomsnitt i arbete och samhällsliv, konkurrenskraftigt främjad IT-
användning, ökat deltagande i kultur- och naturupplevelser. 

En arbetsmarknad bland landets bästa, fri från diskriminering. Strategisk 
samverkan mellan aktörer i utbildningsfrågor, konkurrenskraftigt 
utbildningsutbud, bra skolor som når utbildningspolitiska mål. 

Ett entreprenörsklimat bland landets bästa, kända för goda 
innovationsmiljöer, dynamiska nätverk och kluster. Satsningar på miljö- och 
energiteknik och en framgångsrik och intressant del av Europa. 

Insatser för bortbyggda flaskhalsar i kommunikationsstruktur, dubbelspår 
Härnösand-Gävle och utvecklad Mittbana/Ådalsbana, konkurrenskraftig 
flygtrafik, utbyggd IT-infrastruktur. Tillgänglighet och kvalitet hos privat 
och offentlig service som ökar attraktivitet i länet. 

 

4 Översikt av de kommunala verksamheterna 
med utgångspunkt i de strategiska 
inriktningarna   

4.1 Ett levande näringsliv  

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande 
och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang 
och samarbete. 

 

 
Kommunen praktiserar konceptet ”En-dörr-in”, vilket innebär att ett 
företag/entreprenör får en kontaktperson som lots och kontakt till andra 
viktiga funktioner inom kommunen.  
Insatser görs årligen i form av seminarier, korta utbildningskurser och 
informationstillfällen, riktade till företagare och blivande företagare. Den 
här typen av träffar har också syftet att skapa nya mötesplatser och nätverk 
för näringslivet och andra aktörer. 
 
Under 2016 medfinansierar Ånge kommun Åkroken Business Incubators 
regionala verksamhet. Genom detta har företagen i kommunen tillgång till 
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en affärsrådgivare lokalt i kommunen. Företagen tar också del i Åkrokens 
nätverk med totalt tolv affärsrådgivare i Västernorrland. 
 
Kompetensrådet, med koppling till näringslivsutskottet har som syfte att ta 
vara på arbetsmarknadens kompetensbehov som underlag för matchning, 
utbildning och projekt. Gymnasieskolan samarbetar med näringslivet i de 
programråd som skapats med representanter från näringsliv och 
gymnasieskolan där både rektor, lärare och elever deltar.  Grundskoleelever 
genomgår praktikperioder ute i näringslivet redan från det första skolåret 
och sedan hela skoltiden. Verksamheten ”Ung Företagsamhet” bedrivs för 
närvarande med fem ungdomsföretag på Bobergsgymnasiet.  
Kommunen arbetar aktivt med att öka delaktigheten i samhället för personer 
med beslut om daglig sysselsättning, genom att hitta samhällsplatser inom 
det lokala näringslivet. 
 
Mid Nordic Logistic Park Ånge har under året haft en fortsatt positiv 
utveckling. Under 2016-2017 kommer ytterligare investeringar att göras 
både i direkt anslutning till terminalen, spårförlängning, som investeringar 
på bangården i Trafikverkets regi. Beslut har tagits om att upphandla driften 
av Logistikparken till någon extern aktör. Trafikverket i samverkan med 
Ånge kommun genomför under våren 2016 en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med 
syftet att ta fram åtgärdsförslag som ytterligare förbättrar och effektiviserar 
Ånge bangård. 
 
Mycket samarbete sker i frågor som rör företagens avfallsfrågor, 
kommunikation/bredband, trafik och logistik. Genom det beslutade projektet 
DIG2020 fortsätter utbyggnaden av kommunens bredbandsnät. 
 
Genom bygg- och miljönämndens miljötillsyn och livsmedelskontroll får 
näringslivets verksamheter en rättvis bedömning, vilket är positivt ur bland 
annat konkurrenssynpunkt. Tjänstemännen vid bygg-och miljökontoret ska 
också kunna ge råd och information som ska vara till hjälp för företagarna. 
Nämnden har även ett tjänsteerbjudande där det framgår vilken service som 
bygg- och miljökontoret erbjuder. Till detta finns en servicegaranti när det 
gäller tiden för när ett bygglov ska vara klart. Denna tid är kortare än vad 
lagstiftningen säger. Om tiden inte kan hållas kan 50 % av bygglovsavgiften 
betalas tillbaka.  
 
De planerade investeringarna i utvecklingen av Naturum/Turistbyrån i 
Borgsjö har på obestämd tid skjutits upp. En mindre investering genomförs 
under våren 2016 för att skapa ett bättre kundmottagande och bättre 
arbetsmiljö för anställda.  
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4.2 Utbildning & kompetensförsörjning  

Kommunfullmäktiges mål: 

Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från 
förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets 
efterfrågan på kompetens.  

 
För skolans del fortsätter arbetet med att höja måluppfyllelsen. Ett särskilt 
fokus har riktats mot att lyfta pojkars resultat i grundskolan där skillnaden 
mot flickornas resultat inte har minskat under senaste året. Efter att i flera år 
i följd nått förbättrade studieresultat har det under 2015 skett en nedgång i 
resultaten för åk 9. 
 
Under 2015 och under inledningen av 2016 har antalet asylsökande ökat 
dramatiskt. Två Öppna Förskolor har startats, en i Viskan och en i centrala 
Ånge. Nya undervisningslokaler har hyrts i Torpshammar, medan de nya 
barnen och eleverna i övrigt hittills har kunnat beredas plats i de befintliga 
förskolorna och skolorna.  Såväl lärarkåren som elevhälsovårdspersonalen 
har utökats. 
 
Bobergsgymnasiet jobbar kontinuerligt med att möta näringslivets behov av 
kompetens, främst när det gäller yrkesprogrammen. Tekniska förvaltningen 
deltar i yrkeshögskolan i Sverige och är medlem i styrgruppen för 
utbildningen Vatten och miljöteknik i Sundsvall. Socialförvaltningen är 
engagerad i Vård och Omsorgs college, för att hela tiden utveckla och 
säkerställa branschens krav på kunskap.  
Kommunens verksamheter tar emot studerande som genomför 
arbetsplatsförlagd praktik. Framförallt handlar det om praktikplatser för 
personer som studerar inom vård-och omsorgsprogrammet eller 
vårdutbildning inom vuxenutbildningen. Andra viktiga målgrupper för 
praktik är studerande från högskola/universitet för att locka dem till oss efter 
avslutad examen; t.ex. sjuksköterskor och socionomer och lärare.  
 
Inom gymnasial vuxenutbildning erbjuds ett brett kursutbud genom 
webbaserade distanskurser som köps av externa utbildningsanordnare. På 
plats i lärcentrum har eleverna möjlighet att studera kurser i matematik på 
gymnasial nivå. I samverkan med arbetsmarknadens behov anpassas 
satsningarna inom ramen för yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux). För 
kommunen som arbetsgivare har ett behov av undersköterskor identifierats, 
och för att svara upp mot det behovet har antalet antagna till vård- och 
omsorgsutbildningen för vuxna ökat.   
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4.3 Det goda livet  

Kommunfullmäktiges mål: 

Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha 
service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som 
ökar trivselfaktorn. 

 
Kommunikationer på väg och järnväg är ett viktigt ansvarsområde under 
kommunstyrelsen. Mittstråket – Mittbanan/E14- utgör här den viktigaste 
pulsådern för Ånge kommun. Med start våren 2016 kommer stora resurser 
att investeras i Mittstråket för att ytterligare stärka de 
arbetsmarknadsregioner som finns utmed stråket. Satsningen genomförs i 
projektform med Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Totalt 
satsas drygt 320 miljoner kronor fram till 2019, varav Ånge kommun bidrar 
med 2,3 miljoner kronor. I projektet ingår investeringar i Ånge bangård för 
35 miljoner kr. 
 
Kommunikationer via bredband och fiberteknik är också ett prioriterat 
område för kommunstyrelsen. Under perioden 2016-2019 kommer 
bredbandsutbyggnaden att intensifieras i kommunen och länet. 
Utbyggnaden sker i projektform med Länsstyrelsen Västernorrland som 
projektägare. Projektets mål är att anlägga ett länsgemensamt stomnät för 
bredband. Totalt satsas 240 miljoner kr i stomnätet, varav Ånge kommun 
bidrar med 7 miljoner kr. Investeringarna i Ånge kommun utgör drygt 30 
miljoner kr. 

Under samma period, 2016-2019, kommer investeringar att ske i så kallade 
byanät, vilka ansluter enskilda fastigheter/hushåll till bredbandsnätet. 
Finansiering till dessa nät kan sökas från Landsbygdsprogrammet. 

 

Under perioden 2016-2020 kommer finansieringshjälp för 
landsbygdsutveckling att kunna sökas från det nya Leaderområdet, 
LeaderMittlandPlus. De första stödbesluten tas under andra kvartalet 2016. 
Den gemensamma potten för LeaderMittlandPlus är ca 58 miljoner kr under 
projektperioden. 

Det är av stor betydelse för miljön att vatten- och avloppsanläggningarna 
fungerar som de ska, samt att avfallshanteringar sköts på ett miljömässigt 
bra sätt. Ett projekt har startat för att modernisera 
avloppsreningsanläggningarna i kommunens östra del. Projektets 
målsättning är att långsiktigt lösa avloppsreningen genom att bygga ett nytt 
reningsverk i Fränsta och ersätta verket i Ljungaverk och biodammen i 
Komsta. Därefter planeras att bygga samman avloppsreningen i Hjältan med 
Torpshammar och på så sätt få färre men modernare anläggningar. 
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Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 70 miljoner kr vilket är 
en betydande investering för kommunen, men de befintliga anläggningarna 
är byggda på tidigt 70-tal, så de är i slutet av sin livslängd. Eftersom 
projektet är omfattande så har kommunen redan till 2016 höjt va-taxan med 
10 % och ytterligare höjningar kommer att krävas.  

En annan viktig del för trivseln i kommunen är hur gator, torg och 
grönområden sköts. När det gäller kommunens gator finns ett eftersatt 
underhållsbehov som är betydande och ställningstaganden om vägstandard 
kommer att bli aktuella.   

Kultur prioriteras högt bland många kommuninvånare. Bland annat märks 
det i hur kommuninvånarna har tagit del av kulturutbudet. Jämfört med både 
riket och övriga kommuner i Västernorrlands län ligger antalet 
deltagartimmar per invånare betydligt högre i Ånge kommun.  
 
Kultur och fritidsföreningar stödjs genom riktade bidrag och 
aktivitetsbidrag. Humanistiska nämndens beredningsgrupp för kultur och 
fritid gör även en prioritering bland inkomna ansökningar om bygdemedel.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning till de prioriteringarna och gör 
en rekommendation till Länsstyrelsen som fördelar bygdemedlen.  
 
Ett mål för 2015 har varit att alla de föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet och får bidrag för sin verksamhet ska genomgå 
utbildningen ”Tryggare barn- och ungdomsmiljöer”.  Under våren har flera 
föreningar gått utbildningen. Kommande år ska alla föreningar genomgå 
ANDT-utbildning (alkohol, narkotika, dopning, tobak) för att kunna få 
kommunala bidrag. 
 
Socialnämnden arbetar aktivt för att utveckla och anpassa sina verksamheter 
utifrån samtidens förändringar, lagmässiga krav och författningar. Det 
innebär förändringar i både utbud, arbetssätt, teknikanpassning men även att 
identifiera kompetensbehov för att säkerställa kvalitén i verksamheterna. 
Inom flera områden sker det med stöd av nationella satsningar, både 
nationella och regionala samverkanssatsningar med stöd av 
kommunförbundet Västernorrland. Vid Kommunförbundet finns en särskilt 
enhet, FoU-Västernorrland som är direkt riktad mot länets socialtjänster.  
 
De senaste åren har det avvecklats ett antal platser inom särskilt boende och 
i dagsläget finns 173 boendeplatser/lgh för permanent boende. 
Beläggningsgraden för dessa har under året varierat mellan 94 och 100 %.  
Dessutom finns 17 boendeplatser för tillfälligt boende/korttidsboende.  

Socialnämnden tog under år 2015 ett beslut att renovera den äldre delen vid 
Hallstaborgs äldreboende. Dels för att möjliggöra fler boendeplatser för 
personer med demenssjukdom och dels för att kunna omvandla ett befintligt 
boende (Gläntan) till gruppboende för yngre (LSS).  Några av 
socialnämndens boenden är äldre och utformningen av lokalerna möter inte 
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helt upp mot framtidens krav på boenden. Det är av stor vikt att en planering 
för framtidens äldreboenden görs; dels utifrån antal boendeplatser men även 
utifrån utformning för att möta framtidens behov och gällande lagstiftning.  

Ett av socialnämndens fortsatta kvalitetsmål är att förbättra kontinuiteten 
inom hemtjänsten, en viktig kvalitetsfaktor för de äldre. Målet är att antal 
personal som en brukare möter ska i snitt vara maximalt 14 personer under 
en 14 dagars period. Kända framgångsfaktorer som verksamheten arbetar 
med för att nå målet, är att skapa mindre arbetsområden samt att arbeta med 
planering. 

  2012 2013 2014 2015 

 Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  Ånge 10,1 9,3 10,8   

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)  Ånge 98 93 92 93 

 

Antalet vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med 
2012. Men en positiv tendens däremot är, att andelen ej återaktualiserade ett 
år efter avslutat försörjningsstöd ökat jämfört med 2013/2014.  

Barn och unga 

Barn och unga 2011 2012 2013 2014 2015
Antal barn/unga med beslut om öppenvårdsinsats per 1 nov 31 36 54 55 73
Antal barn och unga som deltog i strukturerat öppenvårdsprogram (SoL 4 kap 1§) 12 10 11 8 22
Antal vårddygn familjehem/jourhem 6691 6307 7647 9117 7759
Antal vårddygn HVB hem 6243 6591 7253 9155 12334  

En ökning av antalet unga kan ses inom området ”strukturerat 
öppenvårdsprogram”. I den gruppen ingår bland annat unga lagöverträdare 
som där får ett individuellt strukturerat behandlingsprogram. I gruppen 
vårddygn (HVB samt familjehem) ingår även ensamkommande barn/unga 
(Vitalia)  

Under år 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. 
Vid årsskiftet hade kommunen omvårdnadsansvar för 94 ensamkommande 
barn/unga.  Socialnämnden har ansvar för barnen tills de fyller 18 år, eller 
till de gått ur gymnasiet. Ansvaret omfattar bland annat att utreda behov och 
fatta beslut om lämpliga insatser och placering i lämpligt boende. De 
barn/unga som hänvisas till kommunen av Migrationsverket bor framförallt 
vid kommunens HVB-hem.  

Behovet av boende enligt LSS för unga vuxna har identifierats och en 
planering pågår i samverkan med äldreomsorgen om ett öppnande av en 
gruppbostad i Fränsta vid årsskiftet 2016/2017. 
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5 Medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ånge kommun ska ge bästa service till medborgarna 
genom att arbeta efter de tre ledstjärnorna tydlighet, 
ansvar och stolthet. Ledstjärnorna genomsyrar det 
dagliga och långsiktiga arbetet. 

Tydlighet – jag vet vad jag ska göra 

Ansvar – jag ser till att jag gör ett bra jobb 

Stolthet – min insats är av betydelse 

 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i att kunna rekrytera och 
behålla medarbetare med rätt kompetens. I forskningen sticker ett antal 
områden ut som viktiga faktorer som har betydelse för att medarbetare ska 
trivas och ha god hälsa. Trivsel på arbetsplatsen medför att man blir en god 
ambassadör för arbetsgivaren och det är centralt för en liten arbetsgivare i 
inlandet, då större delen av rekryteringsunderlaget är lokalt.  

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna kommunen står 
inför. Det är redan idag en utmaning att besätta vissa vakanta tjänster inom 
kärnverksamheter såsom vård- och omsorg och skola. I framtiden kommer 
förutom ovanstående ett växande rekryteringsbehov av akademiker, chefer 
och teknisk personal att finnas. 

Ett strategiskt arbete har påbörjats både mot externa intressenter och internt 
för att säkra kompetensförsörjningen. Nätverk gentemot högskolor och 
universitet byggs upp för att kontinuerligt kunna marknadsföra Ånge 
kommun som en attraktiv arbetsgivare. För att möta 
kompetensförsörjningen för ledare har ett samarbete inom 
Sundsvallsregionen inletts gällande ett kvalificerat 
kompetensförsörjningsprogram för både befintliga men även för nya och 
presumtiva ledare. Första delen av programmet startar under våren 2016 och 
planen är att vara helt igång under 2017. 

Friskvård är ett område där forskning visar att god hälsa hos medarbetare 
skapar positiva spiraler och ger förutsättningar för ett inre välbefinnande. 
Upplevelsen av bra arbetsmiljö är högre i en grupp med god hälsa än i 
grupper med lägre uppskattad hälsa under lika förutsättningar. Detta innebär 
för kommunen som arbetsgivare att satsningar på ökad hälsa ger dubbla 
effekter, både bättre hälsa och att upplevelsen av bra arbetsmiljö ökar. 
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Satsningar har under de senaste två åren skett inom förebyggande 
hälsoarbetet.  
 

Pensionsavgångar inom kommunal verksamhet 

Vid årsskiftet var antalet anställda i kommunen 917 personer varav 829 var 
tillsvidareanställda. Att antalet anställda ökat förklaras framförallt genom 
utökning av verksamheterna bl.a. Boende för ensamkommande barn. 
Andelen visstidsanställda har en försumbar ökning, vilket innebär att fler får 
tillsvidareanställning inom kommunen när verksamheten utökas. Andelen 
som har visstidsanställning är låg i Ånge i förhållande till övriga landets 
offentliga sektor. 
 

Anställningsformer            2015 2014 2013 2012 2011 
Tillsvidareanställda                829 813 832 861 889 
Visstidsanställda                     88 67 50 48 57 
Timanställda                          173 170 134 185 176 
Antal anställda                   1090 1 050 1 016 1 094 1 122 
 

Medelåldern för personalen var vid årsskiftet 49,8 år, vilket är en hög 
medelålder. Många med lång erfarenhet uppnår inom kort pensionsåldern. 
Inom 10 år kommer 287 personer (34 %) att ha uppnått 65 års ålder. De 
största grupperna är lärare och undersköterskor.  
 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron 2015 var 7,3 %. Nivån är liksom tidigare år lägre än andra 
kommuner inom länet men i sig oroväckande eftersom den ökat från 6,1 % 
till 7,3 % från år 2014. Inflödet av nyinsjuknande (andelen sjukskrivna 60 
dagar eller färre) har minskat. Sjukskrivna 60 dagar eller mer, har däremot 
ökat. Männen har ökad andel sjukskrivning, jämfört med föregående år, 
däremot har åldersgruppen under 30 år minskad kort sjukskrivning, den 
första minskningen sedan 2011.  

Sjukfrånvaro 2015 2014 2013 2012 
% andel av totalt antal sjukdagar 

    60 dagar eller mer 48,40% 40,80% 46,20% 45,40% 
% andel sjuktid av tillgänglig tid 

    60 dagar eller färre 51,60% 59,20% 53,80% 54,60% 
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% sjuktid av tillgänglig tid 2015 2014 2013 2012 
Totalt 7,30% 6,10% 5,10% 5,10% 
Kvinnor 8,00% 6,70% 5,40% 5,50% 
Män 4,30% 3,50% 4,10% 3,50% 
åld.grupp <30 år 5,90% 6,50% 3,80% 3,30% 
åld.grupp 30-49 år 7,40% 6,00% 5,30% 5,10% 
åld.grupp >50 år 7,30% 6,10% 5,20% 5,50% 

 
  
 

6 God ekonomisk hushållning 
”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer”, kommunallagen 8 kap 1 §. Kommunen ska, enligt samma 
paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom både 
finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten. 

God ekonomisk hushållning uppnås om de finansiella målen uppnås samt 
minst två av verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

6.1 Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning  

 

1 Kommunen ska hushålla med resurserna och ska ha positiva ekonomiska 
resultat varje år. Hur stora dessa resultat ska vara kan komma att variera 
mellan olika år. Om riksdagen beslutar om ny kommunal redovisningslag 
enligt det förslag som finns så kommer resultatet att behöva öka med cirka 
20 mkr eftersom kommunens ansvarsförbindelse för pensioner då ska 
redovisas som en skuld i balansräkningen.  

Kommunens resultat 2017 ska uppgå till minst 3 mkr. 

2. På sikt ska kommunen ha en positiv soliditet vilket innebär att målet är att 
den ska förbättras varje år. Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan 
på längre sikt.  

Under perioden planeras stora investeringar i form av reningsverk och 
överföringsledningar. Investeringarna innebär att nya lån kan komma att 
behöva tas och soliditeten kommer då att försämras för att sedan åter 
förbättras varje år. I årsredovisningarna kommer de lån som tagits för att 
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finansiera investeringar som ska avgiftsfinansieras att redovisas särskilt. 
Framtida investeringsbeslut i kommunfullmäktige som behöver 
lånefinansieras ska redovisas särskilt i årsredovisningarna genom noter till 
soliditetsutvecklingen 

6.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning  

 

1. Behovet av försörjningsstöd till unga, upp till 25 år, ska minska  

tkr 2015 2014 2013 
Utbetalning av försörjningsstöd till unga  
upp till 25 år  2 031 2 437 2 190 
 

2016 till och med augusti har 1 251 tkr betalats ut i försörjningsstöd till 
unga upp till 25 år. 

2. Kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde 
ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Andelen 
ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 
insats/utredning ska vara minst 85 % 

3. Minst 95 % av eleverna på Bobergsgymnasiet gå ut inom utsatt tid 
och med gymnasieexamen 

4. Frisknärvaron ska öka bland de anställda 

Frisknärvaro, max 7 sjukdagar/år 2015 2014 2013 
Andel av personalen % 59,7 60,0 67,6 

 

(Definition frisknärvaro, max 7 sjukdagar/år/person) 
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7 Kommunstyrelsen 2017 
Kommunstyrelsens huvudsakliga uppgift är att bedriva kostnadseffektiv 
verksamhet med god service till övriga förvaltningar, för att de i sin tur ska 
kunna bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet. Inom förvaltningen 
ryms även utvecklingsenheten med fokus på näringsliv, integration, 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. 

7.1 Medborgarna ska uppleva ännu större trygghet än vad 
resultatet på förra trygghetsmätningen visade 

Kommunens invånare ska känna sig trygga och säkra i vardagen. 
Trygghetsarbetet som en del i att skapa en socialt hållbar utveckling innefattar 
arbete mot en god folkhälsa och en god livsmiljö.  

För att undersöka hur invånarna upplever tryggheten och hitta 
utvecklingsområden har det genomförts en trygghetsundersökning. 
Resultatet av undersökningen visar att den upplevda tryggheten är relativt 
hög men det finns områden som visar lägre resultat. Till exempel finns en 
oro bland befolkningen för inbrott i förråd. I medborgardialoger som Polisen 
genomfört tillsammans med kommunen har även en oro för trafiksituationen 
visat sig. Medborgarna upplever att hastigheterna bland trafikanterna ofta är 
för hög inne i samhällen och på de mindre vägarna. Medborgarna framför 
även problem med buskörning och oro för rattonykterhet.  

Trygghetsarbetet är övergripande gentemot alla medborgare, men arbetet 
kommer att ta särskild hänsyn till utsatta grupper som äldre och yngre. 
Många äldre bor hemma i sina bostäder och att de ska kunna känna sig 
trygga i hemmet är en viktig del av det förebyggande trygghetsarbetet. 

Kommunens trygghetsarbete bedrivs i nära samverkan med andra 
myndigheter och samhällsaktörer. I Ånge kommuns Trygghetsråd sker 
samverkan på en övergripande nivå. Vidare i lokala nätverk delar Polisen 
och kommunens förvaltningar kunskap och erfarenheter, samt samverkar för 
att minska identifierade problemområden. Polisen och kommunen kommer 
att samverka med att skapa medborgarlöften utifrån de önskemål som kom 
fram vid medborgardialogerna. Arbetet kommer även att innebära 
samverkan med de befintliga organisationer, råd och nätverk som finns, till 
exempel Pensionärs- och handikappråd, ungdomsråd mm. 
Lokalbefolkningen ges stöd och information i arbetet om grannsamverkan.  
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7.1.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Uppstart av Trygghetsrådet.  

Trygghetsrådet startar hösten 2016 och kommer att planera en handlingsplan 
för arbetet utifrån den kartläggning som görs genom tillgängliga mätningar 
(Brottsstatistik, trygghetsmätning, LUPP och medborgarundersökning). 

Prioriterat är en lyhördhet för önskemål om fartdämpande hinder i 
villaområden, skolområden, grannsamverkan mm. 

7.1.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Målet om en ökad trygghet är långsiktigt. De insatser som görs ska leda till 
måluppfyllelse på längre sikt. Det kommer därför att redovisas en bred bild 
av flera insatser som ska göras som har beprövad effekt.  

Sammantaget görs bedömningar under året om trygghetsarbetet innehåller 
de åtgärder som krävs för att åstadkomma resultat. Kommunen kommer 
även att följa den lokala brottsstatistiken. Bedömningar av tryggheten 
utifrån polisens trygghetsmätning kommer att ske 2019, eftersom Polisens 
trygghetsmätning utförs vart tredje år. Resultatet ska då ha förbättras 
gentemot föregående mätning av medborgarnas upplevda trygghet.  

 

7.2 Mål B: Behålla och utveckla attraktiva boendemiljöer 

De som bor och vistas i Ånge kommun ska uppleva den som ren och fin. 
Vår närmiljö med närhet till natur och friluftsliv är värdefull för oss. Byarna 
ska ge ett levande och välmående intryck. Förfallna byggnader och 
ovårdade tomter behöver åtgärdas, rustas eller rivas, det är en förutsättning 
för framtidstro och stolthet över bygden. Människor och deras attityder är 
kanske det viktigaste för att skapa trivsel på en plats. Nöjda invånare sprider 
positiva budskap som lockar andra att bosätta sig. 

I kommunen är rörligheten på bostadsmarknaden hämmad av de låga 
huspriserna. Det innebär att nyproduktioner inte får lån av banker. Låga 
villapriser ger inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, och det är svårt att 
finansiera renoveringar av fastigheterna. Det krävs därför en gemensam 
stark vilja att arbeta för att hållbart utveckla och förbättra våra 
boendemiljöer. 
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7.2.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Insamling av skrotbilar.  

Avsätta stimulansmedel via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
händelser till bygg och miljönämnden för att klara uppdrag med inventering 
och åtgärder kring förfallna byggnader. 

 

7.2.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Följa bygg- och miljönämndens arbete med inventering av förfallna 
fastigheter. Bygg- och miljönämndens målsättning är att 50 fastigheter, 
inklusive inkomna anmälningar ska inventeras varje år samt där det är 
motiverat ska fastigheternas ägare föreläggas att vidta åtgärder.  

 

7.3 Mål C: God tillgänglighet av kommunal service för 
medborgarna 

Kommunen ska vara lätt att få kontakt med för medborgare, brukare och 
näringsliv. En tillgänglig kommun ger medborgare och brukare större 
möjlighet att delta i och engagera sig i kommunens utveckling och kunna 
göra medvetna val. Det skapar ett större förtroende och tillit till vår 
offentliga service. 

Verksamheten behöver vara tillgänglig ur flera perspektiv, lätta att nå per 
telefon, i fysiska möten och även genom digitala tjänster och på webben. 

Att skapa webbplats och information som är mer tillgängliga för 
funktionshindrade, är till nytta för alla användare. Tillgänglighet på webben 
handlar om de principer och den teknik som ska följas när man bygger 
webbplatser och e-tjänster, för att göra innehållet tillgängligt för alla 
användare. 

Via kvalitetsmätningar mäts kommunens tillgänglighet inom epost samt 
telefonsvar, där även kommunen kan jämföras med andra kommuner. Nedan 
presenteras kommunens resultat för 2012 -2015. Mätningarna utförs på 
hösten. 

Glädjande är att mätningen visar att andelen som upplevde ett gott 
bemötande vid kontakt med kommunen under 2016 var 100%. Vår 
tillgänglighet via telefon har minskat något enligt mätningen av andelen 
som fått svar på enkel fråga via telefon. 
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Tillgänglighetsmätning 2012 2013 2014 2015 

Andel som fått svar på e-post inom två 
dagar (%) 

86 81 85 81 

Andel som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får direkt svar på en 
enkel fråga (%) 

50 54 46 48 

Andel som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med 
kommunen (%) 

89 83 82 100 

 

Inom det regionala projektet eSamverkan har det utformats en gemensam 
teknisk plattform för e-tjänster. Ånge kommun har tillsammans med flera 
kommuner i länet och regionen varit delaktiga i arbetet. Nu släpps tio 
kommungemensamma e-tjänster. Därutöver har projektet som mål att inom 
kort producera 100 tjänster för medborgarna. 

 

7.3.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Utveckla och erbjuda fler e-tjänster till våra medborgare. 

Utveckla interna stödfunktioner för att säkerställa en effektiv administration. 
Inom kommunledningskontoret sker under hösten en översyn av kontorets 
organisation. Tillsammans ser vi över vilka behov/arbetsuppgifter som finns 
nu och i framtiden och på vilket sätt som vi bäst organiserar oss för att möta 
framtiden. 

7.3.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Mätning av antalet e-tjänster på kommunens webbsida. Minst 100 e-tjänster 
ska erbjudas via självservice. Följa KKIK-måtten gällande Epostsvar, 
telefoni samt, gott bemötande på enkel fråga. En sammantagen bedömning 
av måluppfyllelsen kommer att ske utifrån de olika måtten. Bedömningen 
kommer även innefatta effekten på måluppfyllelse genom den utveckling 
som översynen kan komma att ge. 

 

7.4 Mål D: Minska utanförskap hos yngre 

Ungdomsarbetslösheten är en av kommunens högst prioriterade utmaningar. 
Under 2015 startades två viktiga insatser i kommunen för att minska 
ungdomsarbetslösheten. En av dem är projektet ”Samlad kraft för Ånges 
framtid” och den andra är en intensifierad lokal samverkan med 
Arbetsförmedlingen inom ramen för ”Dua”. 
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Projektet ”Samlad Kraft för Ånges framtid” syftar till att skapa en 
fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar 
tillsammans för att ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen (15-24 
år). Målet är att 50 % av de deltagare som förväntas delta i projektet genom 
projektets metod har gått vidare till arbete eller studier efter avslutad 
projekttid. 

Under det senaste året minskade ungdomsarbetslösheten i Ånge kommun 
med 40 procent (57 personer). Från juni 2015 då projektet startade har 
arbetslösheten bland ungdomar i Ånge nästan halverats. Man kan peka på 
flera faktorer som påverkar minskningen, Arbetsförmedlingen har startat 
upp ett liknande ESF-projekt, antal personer i målgruppen 20-24 är färre. 
Samtidigt så är målgruppen mer komplex, vilket gör att det tar tid för 
deltagarna att komma vidare i sin utveckling och lämna projektet till arbete 
eller studier. Därför är projektet tvunget att göra en ändring i sin målsättning 
och halvera antal deltagare från 100 till 50.  

I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för unga till arbete 
(Dua) för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot 
ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Arbetet utgår från både befintliga 
arbetsmarknadspolitiska insatser och nya initiativ inom 
arbetsmarknadspolitiken (främst utbildningskontrakt men även trainee). 
Inom ramen för den satsningen har Ånge kommun och Arbetsförmedlingen 
Ånge tagit fram en lokal överenskommelse om samverkan. Syfte med 
överenskommelsen är att genom samverkan, utifrån lokala behov, 
långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målet är att 
Arbetsförmedlingen Ånge och Ånge kommun ska samordna insatser för att 
ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen 16-24 år för att 
integrera/återintegrera de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

7.4.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Fortsatt satsning på ungdomar i utanförskap i projektet ”Samlad kraft för 
Ånges framtid” 
 
Fortsatt arbete med Öckerömodellen samt förebyggande arbete inom yngres 
hälsa (psykisk och fysisk hälsa). 
 
Uppstartsarbete med Samordningsförbundet. Samordningsförbundet Ånge 
är en finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ånge kommun och Landstinget 
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Västernorrland. Förbundet ska samordna bedömningar och insatser som 
syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. 

7.4.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Utanförskap hos yngre i projekt minskas med minst 50 % inom 3 år och 
med 10 % under 2017 (mätning av andel i studier, i jobb, inskrivna hos AF) 

 

7.5 Mål E: Förbättra integrationen 

För att lyckas med integrationsarbetet krävs samverkan mellan flera olika 
aktörer. Det är många faktorer som avgör hur snabbt man kan känna sig som 
en del av samhället. Bra mottagande, snabb introduktion i det svenska 
språket, möjligheter till utbildning som bygger på validering av tidigare 
kunskaper och erfarenheter, möjligheter till tidiga kontakter med arbetslivet 
främjar integrationen. 

Ånge kommun har en överenskommelse med Staten genom Länsstyrelsen i 
Västernorrland om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 
Utifrån överenskommelsen har Ånge kommun under 2015 tagit emot 
närmare 30 personer, främst familjer. Flera personer har också hittat bostad 
på egen hand och valt att bosätta sig i kommunen. Antalet i mottagande har 
varit liknande de senaste åren. I dagsläget finns det 18 hushåll med ett 20-tal 
barn och ungdomar. Merparten av de vuxna studerar svenska vid SFI, läser 
svenska som andra språk på Komvux eller har andra aktiviteter såsom 
praktik i samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Den största utmaningen är att öka andelen nyanlända i sysselsättning i Ånge 
kommun. Arbetslivet har avgörande betydelse för integration och utfallet 
där påverkar kvalitativ delaktighet inom andra samhällsområden. Att hjälpa 
nyanlända att bli självförsörjande bör genomsyra allas integrationsarbete.  

Undervisningen i svenska bör anpassas efter varje individs behov och 
förutsättningar, och den måste ses som ett led i förberedelser för individens 
inträdde i arbetslivet. Genom validering kan individen få erkännande för 
sina kunskaper och erfarenheter. Arbetsförmedlingen och 
vuxenutbildningen spelar här en avgörande roll. 

Lokalsamhällets engagemang är också en mycket viktig del av 
integrationen, att understödja och uppmuntra ideella krafter inom civilt 
samhälle är en viktig och strategisk del av kommunens arbete inom ramen 
för integrationen. 
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7.5.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Utarbeta rutiner för integration. 

Utöka antalet timmar i SFI. 

7.5.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Undervisningen i SFI kommer att utökas från 15 till 20 h/v. Mätning av 
måluppfyllese sker genom att undersöka om andelen deltagare i SFI uppnår 
D-nivå ökar. 
 

7.6 Mål F: Ånge kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna kommunen står 
inför. Det är redan idag en utmaning att tillsätta vissa vakanta tjänster inom 
våra kärnverksamheter, till exempel vård- och omsorg och skolan. I 
framtiden kommer även ett växande rekryteringsbehov av akademiker, 
chefer och teknisk personal att finnas. Det är därför viktigt att kommunen 
kan behålla den befintliga personalen samt att personalen mår bra, har god 
hälsa och är engagerade. Delaktighet och motivation skapas bland annat 
genom att komptenta och tydliga ledare ges förutsättningar att tillvara 
engagemanget hos sina medarbetare. Kommunen utvecklar de nya ledarna i 
ett ledarskapsutvecklingsprogram.  

Om kommunen har ett högt medarbetarengagemang, god arbetsmiljö samt 
tydliga ledare ökar vår möjlighet att kunna rekrytera kompetenta 
medarbetare i framtiden. 

7.6.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

En Hållbar medarbetar-enkät (HME) ska genomföras. 

Ett årshjul för friskvårdssatsningar ska skapas 

Kompetensförsörjning ledarutveckling. Genom Sundsvallsregionen deltar 
kommunen i ett ledarutvecklingsprogram. 

7.6.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) enkät ska genomföras och genom 
den ges det möjlighet att jämföra kvalitativa resultatmått av den förda 
arbetsgivarpolitiken. 

Avsikten med HME-mätningen är att kunna utvärdera de delar av 
arbetsgivarpolitiken som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge 
förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang. HME-enkäten är 
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uppbyggd kring delarna motivation, ledarskap och styrning. Jämförelser kan 
göras med övrig kommun-och landstingsbaserad verksamhet när 
enkätsvaren läggs in i Kolada, den gemensamma databasen för nyckeltal i 
kommuner och landsting.  

Frisknärvaron ska öka utifrån 2015 års resultat på 59,7 %. Definition av 
frisknärvaro är max 7 dagar på 12 månader. Resultat av friskvårdsinsatser 
ska mätas i deltagandes sjukfrånvaro samt utvärdering av mående och 
upplevelse av motivation och förändring till bättre hälsovanor efter 
genomförd insats. 

 

7.7 Mål G: Företagarna ska uppleva ett positivt 
företagsklimat 

Ånge kommun har under en längre tid fått ett godkänt resultat för 
företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning. Under 2016 sjönk 
nivån till ”icke-godkänt”, vilket gör att kommunen nu tillsammans med 
näringslivet kommer att välja ut tre områden från undersökningen att 
fokusera på i arbetet med att utveckla näringslivet. Målet är att ha ett 
godkänt företagsklimat med ett gott samarbete och högt engagemang bland 
företagen. 

7.7.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Aktivitetsplan fastställs utifrån Näringslivsutskottets prioriteringar. 

7.7.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Kommunen kommer att fokusera på tre parametrar som har bäring på hur 
företagare upplever näringslivsklimatet, ur Svenskt Näringslivs enkät till 
företagare.  Resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kommer vara 
mättalen som dessutom kan jämföras över tid. 
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Kommunstyrelsens mål & prioriterade aktiviteter för 2017  
Kommunfullmäktiges 

vision för Ånge kommun 

Kommunen har en atmosfär 
av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 

 Tre strategiska huvudinriktningar 
 

• Ett levande näringsliv   
• Utbildning och 

kompetensförsörjning 
• Det goda livet   

 
Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i 
Ånge kommun 2014 – 2020”.  
 

 
  
      
  

•  

•  

•      

   

•  

  

•  

•  

•  

     
 

•       

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål 

a. Mätning mot trygghetsundersökning 
b. Följa bygg- och miljönämndens arbete med inventering av förfallna 

fastigheter. 
c. Minst 100 e-tjänster ska erbjudas via självservice. Följa KKIK-

måtten gällande Epostsvar, telefoni samt, gott bemötande på 
enkel fråga. 

d. Utanförskap hos yngre i projekt minskas med minst 50 % inom 3 
år och med 10 % under 2017 (mätning av andel i studier, i jobb, 
inskrivna hos AF) 

e. Undervisning ökar från 15 till 20 h/v. Större andel i SFI uppnår D-
nivå. 

f. NMI, frisknärvaro och resultat friskvårdsaktiviteter 
g. Fokusera på 3 parametrar i Sv. Näringslivs enkät till företagare. 

 

Det goda livet 
A. Medborgarna ska uppleva ännu större trygghet än vad resultatet i 

förra trygghetsmätningen visade. 
B. Behålla och utveckla attraktiva boendemiljöer 
C. God tillgänglighet av kommunal service för medborgarna 

 
Utbildning och kompetensförsörjning 

D. Minska utanförskap hos yngre 
E. Förbättra integrationen        
F. Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Ett levande näringsliv 

G. Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat 

 

• Minskande befolkning (prognos 2017 är -12 personer, statisticon)  
• Utanförskap för unga upp till 25 år minskar. 
• Oro för framtida kompetensförsörjning 
• Frisknärvaron har minskat något det senaste året. 

 

 

Nuläge 

 

Hur målet mäts   
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a) Uppstart av Trygghetsrådet, trygghetsrådet startar ht 2016 och 
planerar en handlingsplan för arbetet. Uppföljning av polisens 
trygghetsmätning inom relevanta områden: Lyhördhet för 
önskemål om fartdämpande hinder i villaområden, skolområden, 
grannsamverkan mm.  

b) Insamling av skrotbilar - avsätta stimulansmedel via 
kommunstyrelsens oförutsedda till bygg och miljönämnden för att 
klara uppdrag med inventering och åtgärder kring förfallna 
byggnader. 

c) Utveckla och erbjuda fler e-tjänster till våra medborgare. Utveckla 
interna stödfunktioner för att säkerställa en effektiv 
administration.  

d) Fortsatt satsning på ungdomar i utanförskap i projektet ”Samlad 
kraft för Ånges framtid”. Fortsatt arbete med Öckerömodellen, 
förebyggande arbete inom yngres hälsa (psykisk, fysisk) 
Uppstartsarbete med Samordningsförbundet. 

e) Utarbeta rutiner för integration, utöka antalet timmar i SFI  

f) Hållbar medarbetarenkät (HME), Årshjul för friskvårdssatsningar 
Kompetensförsörjning ledarutveckling 

g) Aktivitetsplan fastställs utifrån Näringslivsutskottets 
prioriteringar 

 

Prioriterande 

aktiviteter    
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8 Humanistiska nämndens mål 2017 
Under senare år har nämndens mål kommit att fokusera i hög grad på 
skolans område. Den diskussion som följt kring målskrivningar i kommunen 
under senare tid har tenderat att fastna i sifferexercis istället för en bärande 
diskussion om utveckling av våra verksamheter. Därför bör vi nyansera 
måldiskussionen och se på humanistiska nämndens resultat i ett bredare och 
längre perspektiv. Detta gäller för områdena skola, kultur och fritid. 

Rimligt är att man bestämmer sig för några områden där man formulerar 
mål som sträcker sig över längre tid och att dessa kompletteras med 
indikatorer som man följer för att få en överskådlig bild av utvecklingen. 
Vid delårs/årsredovisning tillkommer en analyserande text med resonemang 
kring orsaker till resultaten samt tänkbara åtgärder. Det bör också föras 
resonemang kring trender över tid. 

 

8.1 Mål A: Våra elevers kunskapsresultat ska under 
innevarande år utvecklas i positiv riktning 

Elevers kunskapsresultat speglar det lärande som pågår i våra skolor och är 
därför en central del i nämndens målskrivningar. Lärandeuppdraget är att 
betrakta som skolans huvuduppdrag. 

Då pojkarnas resultat har tenderat att vara svagare än flickornas resultat 
läggs ett särskilt fokus på detta vid redovisningen. 

Ett särskilt fokus läggs också på elever med behov av stöd och elevhälsans 
insatser. 

 

8.1.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Fortsätta utveckla undervisningen i varje klassrum. Lärandeuppdraget i 
fokus. Detta sker genom pilotgrupper i våra verksamheter. 

Skapa en kommungemensam ”plan för mottagande av nyanlända” samt 
”elevhälsoplan”.  

Förvaltningen prioriterar att besöka samtliga föräldramöten. Där lyfts 
pojkarnas resultat upp som en särskild punkt. 
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Särskilt fokus på specialpedagogiskt förhållningssätt i vårt gemensamma 
skolutvecklingsarbete (skola o förskola).  

Skolan medverkar i den statliga satsningen för kompetensutveckling inom 
specialpedagogik.  

Skolan ska personalförstärka inom elevhälsan, eventuellt genom statsbidrag. 

Analyser och resultatuppföljning sker varje termin enl. vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Åtgärder för utvecklingsområden följer. 

 

8.1.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Humanistiska nämnden ska förtydliga vilka (tre till fyra) parametrar som 
ska mätas. 

Behörighet till gymnasieskolan, nationella prov, vuxenstuderandes 
individuella måluppfyllelse. Mått inom olika områden följs, så som; 
meritvärde åk 9, sv, eng, ma åk 3, 6, 9, gymnasiet, vux, fullgjord 
gymnasieexamen, kvaliteten på förskolans pedagogiska dokumentation. 

 

8.2 Mål B: Våra elever ges en utbildning som ger dem 
grunderna i våra demokratiska värderingar samt 
insikten om allas lika värde 

Skolan har också ett demokrati- och värdegrundsuppdrag. Därför är det 
viktigt att huvudmannen följer detta arbete för att se att skolans verksamhet 
lever upp till de krav förordningen ställer.  

Man kan då se att kommunens målskrivningar tar rygg på de nationella 
skrivningarna. De blir ett förtydligande av skolans två huvuduppdrag och 
ger politik och medborgare möjlighet att följa detta över tid. 

8.2.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Fokusområde ”genus” i förskolans läroplansarbete. 

Arbete med tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla barn/elever. 

8.2.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Frågeställningar ur förskolans/skolans arbetsmiljörond som anknyter till 
värdegrund och likabehandling, skolornas incidentrapportering, anmälningar 
av kränkande särbehandling till skolinspektionen, genomföra elevråd. 
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8.3 Mål C: Kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 

När det gäller Kultur och fritid har vi att förhålla oss till bibliotekslagen. I 
övrigt utgår vi från kommunens egna viljeinriktningar i form av 
övergripande målskrivningar för vad man vill ge kommunens medborgare. 
Styrande dokument är då ”Strateg för utveckling i Ånge 2014-2020” samt 
kommunens kulturplan.  
Kommunen har starka traditioner inom kulturområdet med bl a en 
musikskola som gett eko långt utanför kommungränserna. Likaså inom 
fritidsområdet har vi kunnat erbjuda medborgarna möjligheter till ett 
varierat och rikt friluftsliv. Kommunens ambitioner inom dessa områden är 
fortsatt höga. 

8.3.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Aktiviteter Kultur: 
Musikskolans satsning av integrationsprojektet i skolan. 
Fortsatt tillgänglighet genom öppettider och tillgång till olika medier. 
Fortsatta aktiviteter kring UKM och kulturnatten. Vad gäller Nationaldagen 
erbjuds föreningar i ”östra delen av kommunen” att ta ansvar för den. 
Fortsatt utveckling av föreningsarkivet i bibliotekets regi.  
Fortsatt utveckling av Haverö strömmar och flottningsmuséet.  
Fortsätter ge bidrag utifrån ekonomiska ramar. 

Aktiviteter Fritid: 
Föreningar genomgår utbildningen ”trygga ungdomsmiljöer” (sker 
fortlöpande).  
Näridrottsplats Ånge (plats utanför Björkbackaskolan).  
Modernisera simhallen i Fränsta. 

8.3.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  
Antal aktiviteter som erbjuds inom musikskolan, antal barn och ungdomar 
som deltagit i musikskolans aktiviteter, antal timmar som biblioteket har 
öppet, antal medier som lånats ut på våra bibliotek, antal föreningar som 
genomgått utbildningen ”Trygga ungdomsmiljöer”, antal 
förbättrade/åtgärdade spontanidrottsplatser, moderniseringen av simhallen 
genomförd fram till 2018. 
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Humanistiska nämndens mål & prioriterade aktiviteter för 2017  
Kommunfullmäktiges 

vision för Ånge kommun 

Kommunen har en atmosfär 
av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 

 Tre strategiska huvudinriktningar 
 

• Ett levande näringsliv   
• Utbildning och 

kompetensförsörjning 
• Det goda livet   

 
Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i 
Ånge kommun 2014 – 2020”.  
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Mål 

a. Behörighet till gymnasieskolan, nationella prov, vuxenstuderandes 
individuella måluppfyllelse.  

b. arbetsmiljörond, skolornas incidentrapportering, anmälningar, 
genomförda elevråd. 

c. Antal aktiviteter som erbjuds och antal deltagare inom 
kultur/fritidsområdet. 

 

Utbildning och kompetensförsörjning 
A. Våra elevers kunskapsresultat ska under innevarande år utvecklas 

i positiv riktning  
B. Våra elever ges en utbildning som ger dem grunderna i våra 

demokratiska värderingar samt insikten om allas lika värde 
 

Det goda livet 
C. Kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter 
 

 

Hur målet mäts   
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a) Fortsätta utveckla undervisningen i varje klassrum. Lärandeuppdraget i 
fokus. Detta sker genom pilotgrupper i våra verksamheter. 

a)Skapa en kommungemensam ”plan för mottagande av nyanlända” samt 
”elevhälsoplan”.  

a) Förvaltningen prioriterar att besöka samtliga föräldramöten. Där lyfts 
pojkarnas resultat upp som en särskild punkt. 

a) Särskilt fokus på specialpedagogiskt förhållningssätt  i vårt 
gemensamma skolutvecklingsarbete (skola o förskola).  

a) Skolan medverkar i den statliga satsningen för kompetensutveckling 
inom specialpedagogik.  

a) Skolan ska personalförstärka inom elevhälsan, eventuellt genom 
statsbidrag. 

a) Analyser och resultatuppföljning sker varje termin enl. vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Åtgärder för utvecklingsområden följer. 

b) Fokusområde ”genus” i förskolans läroplansarbete. 

b)Arbete med tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla barn/elever. 

c) Aktiviteter Kultur: 
Musikskolans satsning av integrationsprojektet i skolan. 
Fortsatt tillgänglighet genom öppettider och tillgång till olika medier. 
Fortsatta aktiviteter kring UKM och kulturnatten. Vad gäller 
Nationaldagen erbjuds föreningar i ”östra delen av kommunen” att ta 
ansvar för den. 
Fortsatt utveckling av föreningsarkivet i bibliotekets regi.  
Fortsatt utveckling av Haverö strömmar och flottningsmuséet.  
Fortsätter ge bidrag utifrån ekonomiska ramar. 

c)Aktiviteter Fritid: 
Föreningar genomgår utbildningen ”trygga ungdomsmiljöer” (sker 
fortlöpande).  
Näridrottsplats Ånge (plats utanför Björkbackaskolan).  
Modernisera simhallen i Fränsta. 

 

Prioriterande 

aktiviteter    
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9 Socialnämndens mål 2017 
Socialnämndens verksamheter är till största del lagstyrda utifrån 
socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service i vissa fall (LSS) samt 
hälso-och sjukvårdslagen (HsL), där även krav på viss kvalitet tydliggörs. 
Verksamheterna är indelade i äldreomsorg, stöd och omsorg samt individ-
och familjeomsorg.  

 

9.1 Mål A: Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska 
förbättras 

I all forskning framkommer personkontinuitet som en av de viktigaste 
kvalitetsfaktorerna för äldre med hemtjänst; dvs. att så få olika personer som 
möjligt besöker den äldre. Kontinuitetsmätning1 inom hemtjänsten ingår 
även som ett kvalitetsmått i Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK). 
Kommunens resultat har försämrats de senaste åren och ligger nu bland de 
25 % av kommunerna med lägst kontinuitet.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Personalkontinuitet,  
 
Ånge 14 13 17 16 18 18 21 19 19 

 

Under år 2016 kommer kontaktmannaskap att införas som arbetssätt inom 
hemtjänsten, med fokus på brukare med insatser dagligen. Arbetsgrupperna 
har även gjorts mindre för att förbättra kontinuiteten. Ett pilotprojekt startas 
inom Alby/Haverö gruppen där TES-planeringen kommer att ske av utsedda 
personer i arbetsgruppen. Pilotprojektet kommer att följas med särskilda 
mätningar som kommer att redovisas till socialnämnden. 

9.1.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Förändra organisationen och arbetssätt inom hemvården för att höja 
kontinuiteten. 

9.1.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  
 

Mätningar av kontinuitet, enligt KKIK:s metod, kommer att göras varje 
månad per hemvårdsområde och redovisas till socialnämnden. I tertial, 
delårs-samt årsrapporten redovisas ett medelvärde för kontinuiteten i 
                                                 

1 Mäts bland brukare med minst 2 insatser per dag alla veckodagar (exkl natt) 
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kommunens hemtjänst. Kontinuiteten per hemtjänstområde ska vara högst 
14 personal under en 14 dagars period.   

 

9.2 Mål B: Alla (100 %) som bor vid våra boenden och 
HVB-boenden ska ha meningsfull tillvaro och en 
meningsfull fritid  

I socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre 
personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra.  I LSS lagstiftningen framgår att vid boende i 
gruppbostad/servicebostad ingår, förutom omvårdnad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter.  

I de brukarundersökningar som genomförs vid socialnämndens boenden 
(äldreomsorg och gruppbostäder) framkommer ser vi det som ett aktuellt 
förbättringsområde.   

 

 

9.2.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Individens behov av upplevd meningsfullhet ska beaktas i planering av 
insatser. 

2013 2014 2015
 Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Ånge 8 17 57
 Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Ånge 31 59 32
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  sociala aktiviteter, andel (%)  Ånge 55 66 59
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla av ensamhet, andel (%) Ånge 43
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9.2.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

 Alla (100 %) som bor vid våra boenden ska uppleva en meningsfull tillvaro 
och en meningsfull fritid. Måluppfyllelse kommer att hämtas från de 
nationella brukarundersökningarna inom äldreomsorgen samt ur den 
Pictostatundersökning som görs vid gruppboenden och redovisas i 
verksamhetsberättelsen.  Vid HVB-hemmen genomförs en egen 
enkätundersökning.  

9.3 Mål C: Verksamheterna ska vara tillgängliga för de 
som behöver komma i kontakt med socialtjänsten 

Socialnämnden har utgått från tillgänglighet via mail, telefoni samt bra 
information via kommunens hemsida. I de tillgänglighetsmätningar som 
görs inom Kommunens Kvalitet i Korthet finns följande resultat som rör 
socialnämndens verksamheter.  

Svar på inkomna mail till socialtjänsten: 

 

 

Lyckade kontaktförsök (telefoni) där svar på frågan erhölls  

 

 

Hemsidan 
Externa mätningar görs utifrån ett informationsindex på respektive 
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verksamhetsområde. Vid 2015 års mätning nåddes följande resultat. (max 
100)  

Individ-och familjeomsorg 92 % 

LSS  54 % 

Äldreomsorg  70 % 

 

 

9.3.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Förändra arbetssätt och/eller organisation för att säkerställa måluppfyllelse. 
Möjliggöra tjänster via webben (e-samverkan). 

9.3.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Måluppfyllelse kommer att hämtas från tillgänglighetsmätningen inom 
Kommunens Kvalitet i Korthet och redovisas i verksamhetsberättelsen.  
Inkomna mail till socialtjänsten ska besvaras inom 2 dygn. Inkomna samtal 
ska besvaras och svar erhållas inom 2 minuter. Socialtjänstens hemsida ska 
nå ett index på 100 vid webbgranskning.  

 

9.4 Mål D: Alla ska vara delaktiga i planering av sina 
insatser och om de bor vid våra boenden ska de vara 
delaktiga i sin boendemiljö  

I socialtjänstlagen, LSS-lagstiftningen och hälso-och sjukvårdslagen finns 
det skrivningar om självbestämmande och delaktighet för 
brukaren/patienten.  Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges.  

Begreppet delaktighet kan definieras på olika sätt. Socialnämnden har valt 
att fokusera på delaktighet i planeringen av de beviljade insatserna för 
individen. Allt arbete kring denne ska sedan utgå från den upprättade 
planen.  

9.4.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Arbeta för aktiva brukarråd/husmöten vid våra boenden. 
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9.4.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen 

 Underlag för uppföljning kommer att hämtas från respektive verksamhet 
samt genom kvalitetsgranskning av slumpvist antal planer.  

Andel individer med aktuell genomförandeplan ska vara 100 % 

Måluppfyllelse redovisas i tertial, delårs och årsredovisning.  

 

9.5 Mål E: Förebyggande insatser ska prioriteras för att 
minska utanförskapet 

Förebyggande arbete kan beskrivas som att förebygga att något oönskat 
händer i framtiden. Förutom att undvika mänskligt lidande är det oftast en 
samhällsekonomisk vinst. Förebyggande arbete bör ske inom alla 
verksamheter.  

2013 2014 2015
 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)61 56 63  

Inom försörjningsstöd var andelen unga hushåll (upp till 25 år) 35 stycken 
under år 2015.  

Andel hushåll (25 år eller yngre) med försörjningsstöd  

 

 

 

9.5.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

 

9.5.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Andel ej återaktualiserade inom missbruksvården (21 år el äldre) ska öka 
jämfört med 2015. Andel unga hushåll (25 år eller yngre) med 
försörjningsstöd ska minska jämfört med 2015.Måluppfyllelse redovisas i 
del-och helårsredovisning. 

 

2012 2013 20014 2015 

30 34 41 35 
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Socialnämndens mål & prioriterade aktiviteter för 2017  
Kommunfullmäktiges 

vision för Ånge kommun 

Kommunen har en atmosfär 
av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 

 Tre strategiska huvudinriktningar 
 

• Ett levande näringsliv   
• Utbildning och 

kompetensförsörjning 
• Det goda livet   

 
Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i 
Ånge kommun 2014 – 2020”.  
 

 
  
      
  

•  

•  

•      

   

•  

  

•  

•  

•  

     
 

•       

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål 

a. Mätning av kontinuiteten per hemtjänstområde (ska vara högst 14 
personal under en 14 dagars period).   

b. Måluppfyllelse kommer att hämtas från de nationella 
brukarundersökningarna inom äldreomsorgen samt ur den 
undersökning som görs vid gruppboenden och redovisas i 
verksamhetsberättelsen.  Vid HVB-hemmen genomförs en egen 
enkätundersökning.  

c. Följa KKIK-måtten gällande Epostsvar inom 2 dagar, inkomna samtal 
ska besvaras inom 2 min, hemsida webbgranskas 

d. Underlag för uppföljning kommer att hämtas från respektive 
verksamhet samt genom kvalitetsgranskning av slumpvist antal planer.  

e. Andel ej återaktualiserade inom missbruksvården (21 år el äldre) ska 
öka jämfört med 2015, Andel unga hushåll (25 år eller yngre) med 
försörjningsstöd ska minska jämfört med 2015 

a) Förändra organisationen och arbetssätt inom hemvården för att 
höja kontinuiteten. Individens behov av upplevd meningsfullhet ska 
beaktas i planering av insatser. 

b) Förbättra arbetssätt och/eller organisation för att säkerställa 
måluppfyllelse.  

c) Möjliggöra tjänster via webben (e-samverkan).  
d) Arbeta för aktiva brukarråd/husmöten vid våra boenden.  

 

Det goda livet 
 

A. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras  
B. Alla (100 %) som bor vid våra boenden ska uppleva en 

meningsfull tillvaro och en meningsfull fritid 
C. Verksamheterna ska vara tillgängliga för de som behöver komma i 

kontakt med socialtjänsten  
D. Alla ska vara delaktiga i planering av sina insatser och om de bor 

vid våra boenden ska de vara delaktiga i sin boendemiljö  
E. Förebyggande insatser ska prioriteras för att minska utanförskapet 

 

 

Prioriterande 

aktiviteter    

 

 

Hur målet mäts   
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10 Tekniska nämndens mål 2017 
Under en följd av år har det lagts stort fokus på hur kosten ska organiseras 
och var maten ska lagas vilket lett till att Tekniska nämndens långsiktiga 
arbete för att sköta kommunens infrastruktur hamnat lite i skymundan. Det 
är därför glädjande att det nu finns beslut om att göra investeringar i nya 
reningsanläggningar för att ersätta gamla avloppsreningsverk. Utöver det 
har det satsats pengar på att åtgärda det eftersatta vägunderhållet på de 
kommunala gatorna. Kommunen är med i ett stort länsövergripande 
bredbandsprojekt, Dig 2020 där tekniska nämnden bygger ut det 
kommunala fibernätet för att ge fler möjligheten till snabb kommunikation 
och digitala tjänster som tenderar att bara öka i omfattning. 

Kommunen har på senare tid tagit långsiktiga och strategiska beslut för att 
förvalta och utveckla den infrastruktur kommunen har. I måldiskussionen 
har Tekniska nämnden valt färre mål att fokusera på för att få större effekt 
på det nämnden vill förbättra. 

10.1 Mål A: 50 % av hushållen ska ha möjliget att ansluta 
sig till fiber. 

10.1.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Bredbandsprojektet Dig 2020 innebär att Ånge kommun bygger ut det 
ortssammanbindande fibernätet. Under 2017 planeras sträckorna Ljungaverk 
– Ånge södra sidan samt Torpshammar – Nordanede. Tekniska nämnden 
ska erbjuda kunder längs de sträckor som byggs att ansluta sig till nätet. 

Tekniska nämnden ska öka resurserna till marknadsföringen för kommunens 
fibernät. Här sker ett samarbete med Servanet. 

10.1.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Beräkna antalet hushåll längs fibernätet som är möjliga att ansluta på rimligt 
avstånd från fastighet till anslutningspunkt. Rimligt avstånd kan variera 
beroende på fastighetens läge inom och utom tätort.  

 
 

10.2 Mål B: Förbättra vägstandarden på vårt vägnät utifrån 
vägmätningsutredningen.  

 

10.2.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Minska det eftersatta vägunderhållet genom att asfaltera mer vägyta. 
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10.2.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Tekniska nämnden kommer att redovisa resultatet i planen för vägunderhåll. 
Planen ger en tydlig bild över hur statusen förändrats mot föregående år. 

 

10.3 Mål C: Höjd kompetens och status för våra 
lokalvårdare. 
 

10.3.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Genomföra kompetenshöjande utbildningar för alla som arbetar inom 
lokalvården för att efter utbildning kunna: 

• Utföra och eller planera professionell lokalvård och underhåll med 
hänsyn till olika materials egenskaper 

• Lokalvårdens inverkan på fastigheten och den inre miljön 

• Arbetsmiljö, ergonomi och arbetsplanering 

• Grunderna för att ge bra service 

 

10.3.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Målet mäts genom sammantagen bedömning av flera indikatorer. Riktad 
fråga i medarbetarundersökningen mm 
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Tekniska nämndens mål & prioriterade aktiviteter för 2017  
Kommunfullmäktiges 

vision för Ånge kommun 

Kommunen har en atmosfär 
av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 

 Tre strategiska huvudinriktningar 
 

• Ett levande näringsliv   
• Utbildning och 

kompetensförsörjning 
• Det goda livet   

 
Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i 
Ånge kommun 2014 – 2020”.  
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•       

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål 

 

a) Erbjuda anslutning till hushållen längs fastställda sträckor 
enligt projekt DIG 2020.Öka resurser till marknadsföring för 
kommunens fibernät. Samarbeta med ServaNet i 
marknadsföringssyfte.  

b) Minska det eftersatta vägunderhållet genom att fortsätta 
asfaltera mer vägyta.  

c) Genomföra kompetenshöjande utbildningar för 
lokalvårdarna. 

Det goda livet 
A. 50 % av hushållen ska ha möjliget att ansluta sig till fiber. 
B. Förbättra vägstandarden på vårt vägnät utifrån 

vägmätningsutredningen. 
 
Utbildning 

C. Höjd kompetens och status för våra lokalvårdare 

 

Prioriterande 

aktiviteter    

 

 

Hur målet mäts   
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11 Bygg- och miljönämndens mål 2017 
Bygg- och miljönämndens huvudsakliga verksamhet avhandlar prövning, 
tillsyn och kontroll inom  

• Plan- och bygglagen 
• Miljöbalken 
• Livsmedelslagstiftningen  
• Handläggning av bostadsanpassningsärenden 
• Handläggning av naturvårdsfrågor 
• Energi- och klimatrådgivning 

 

11.1 Mål A: Handläggningstider för bygglovsärenden ska 
kortas i syfte att ge god service för kommuninvånare 
och företag. 

Den lagstadgade maximala handläggningstiden för bygglovsärenden är tio 
veckor efter att kompletta handlingar har kommit in till bygg- och 
miljönämnden. I syfte att erbjuda en god service till kommuninvånare och 
företag erbjuds en servicegaranti enligt vilken handläggningstiden för 
delegationsbeslut inte ska överstiga sex veckor efter att kompletta 
handlingar kommit in till bygg- och miljönämnden. Målbilden är att 80 % 
av alla ärenden hanteras inom fyra veckor. 

 

11.1.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Se över administrationen.  

Se över antalet nämndsmöten.  

11.1.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Handläggningstiden följs upp 2 ggr per år och redovisas vid nämndsmöte. 

 

11.2 Mål B: Livsmedelstillsynen ska ytterligare förbättra 
kvalitén inom livsmedelshantering och 
livsmedelsproduktion  

Bygg- och miljönämnden ska varje år upprätta en kontrollplan för tillsyn 
enligt livsmedelslagstiftningen. Syftet med denna kontrollplan är att 
säkerställa en god livsmedelshantering och en god livsmedelsproduktion till 
gagn för bland annat kommuninvånarna. 
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11.2.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Öka kapaciteten inom livsmedeltillsynen. Gemensam planering och tillsyn 
med Bräcke. 

11.2.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Kontrollplanen ska uppnås till 100% Avstämning om kontrollplanen följs 
sker vid halvårsskiftet samt vid årsskiftet på nämndsmöte. 
 

11.3 Mål C: Förbättra miljön för kommuninvånare genom 
fortsatt inventering av enskilda avlopp och därpå 
följande åtgärder 

Enskilda avlopp har under lång tid varit eftersatta när det gäller tillsyn av 
funktionen. Detta får till följd att en betydande mängd av de enskilda 
avloppen har undermålig funktion med påverkan på miljön som följd. I syfte 
att förbättra miljön för kommuninvånare kommer bygg- och miljönämnden 
att fortsätta inventeringen av enskilda avlopp och säkerställa att åtgärder 
vidtas där så krävs. Ett särskilt fokus ska läggas på känsliga områden 

11.3.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Följa upp och slutföra genomförda inventeringar. Inventering av enskilda 
avlopp i känsliga områden skall fortsätta. 

11.3.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Ambitionen ska vara att inventera 30 enskilda avlopp per år samt förelägga 
om åtgärder där så behövs. Detta mäts vid årsslut och redovisas vid 
nämndsmöte. 
 

11.4 Mål D: Bidra till ökad trivselfaktor för kommunens 
invånare genom att kontinuerligt inventera förfallna 
byggnader och ovårdade tomter samt förelägga om 
åtgärder 

En av bygg- och miljönämndens uppgifter är att inventera förfallna 
byggnader samt ovårdade tomter och där det är motiverat förelägga om 
åtgärder. Syftet är att upprätthålla vårdade fastigheter och undvika negativ 
miljöpåverkan. 
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11.4.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

Omhänderta inkomna klagomålsärenden och slutföra dessa. 

Skapa en långsiktig plan för inventering.  

11.4.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

50 fastigheter, inklusive inkomna anmälningar ska inventeras varje år samt 
där det är motiverat ska fastigheternas ägare föreläggas att vidta åtgärder. 
Uppföljning sker på årsbasis vid nämndsmöte. 
 
 

11.5 Mål E: Säkerställa ett gott miljö- och hälsoskydd för 
kommunens invånare genom tillsynsplanen enligt 
miljöbalken 

Bygg- och miljönämnden ska årligen upprätta en kontrollplan för tillsyn 
enligt miljöbalken. Syftet med tillsynen är bland annat att säkerställa ett gott 
hälso- och miljöskydd för kommunens invånare. 

 

11.5.1 Prioriterade aktiviteter för att uppnå målet  

 

11.5.2 Hur mäter vi måluppfyllelsen  

Tillsynsplanen ska uppnås till minst 90 %. Avstämning om tillsynsplanen 
följs sker vid halvårsskiftet samt vid årsskiftet på nämndsmöte.
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Bygg- och miljönämndens mål & prioriterade aktiviteter för 2017  

Kommunfullmäktiges 

vision för Ånge kommun 

Kommunen har en atmosfär 
av närhet och nytänkande 
som gör den attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 

 Tre strategiska huvudinriktningar 
 

• Ett levande näringsliv   
• Utbildning och 

kompetensförsörjning 
• Det goda livet   

 
Från ”Framtid Ånge – strategi för utveckling i 
Ånge kommun 2014 – 2020”.  
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Mål 

a. Handläggningstider för bygglovsärenden vid komplett inlämnat 
underlag. 

b. Kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftning ska uppnås till 100 %. 
c. 30 enskilda avlopp med fokus på känsliga områden ska inventeras 

årligen och åtgärder vidtas där det krävs 
d. 50 fastigheter inklusive inkomna anmälningar ska inventeras 

årligen och följas upp 
e. Tillsynsplanen enligt miljöbalken ska uppnås till 90 %. 

 
 

a) Se över administrationen. Se över antalet nämndsmöten.  
b) Öka kapaciteten inom livsmedeltillsynen.Gemensam planering och 

tillsyn med Bräcke. 
c) Följa upp och slutföra genomförda inventeringar. Inventering av 

enskilda avlopp i känsliga områden skall fortsätta. 
d) Omhänderta inkomna klagomålsärenden och slutföra dessa. 

Skapa en långsiktig plan för inventering.  
 

Det goda livet & Ett levande näringsliv 
A. Handläggningstider för bygglovsärenden ska kortas i syfte att ge 

god service för kommuninvånare och företag. 
B. Livsmedelstillsynen ska ytterligare förbättra kvalitén inom 

livsmedelshantering och livsmedelsproduktion till gagn för 
invånare och företag 

C. Förbättra miljön för kommuninvånare genom fortsatt inventering av 
enskilda avlopp och därpå följande åtgärder 

D. Bidra till ökad trivselfaktor för kommunens invånare genom att 
kontinuerligt inventera förfallna byggnader och ovårdade tomter 
samt förelägga om åtgärder 

E. Säkerställa ett gott miljö- och hälsoskydd för kommunens invånare 
genom tillsynsplanen enligt miljöbalken 

 

Prioriterande 

aktiviteter    

 

 

Hur målet mäts   
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12 Ånge Fastighets & Industri ABs mål 2017 
 

 

 

 

13 Ånge Energi AB mål 2017 
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14 Ekonomi 

14.1 Finansiering 

Finansiering               

                

tkr Utfall  Utfall Utfall 
SKL 

16:51 
SKL 

16:51 
SKL 

16:51 
SKL 

16:51 

-100 personer/år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                

Skatteintäkter 396 876  406 415  411 099  424 666  433 571  442 290  448 223  

Slutavräkning, skatt -2 121  -987  -327  -2 355  -2 847  0  0  

Utjämningsbidrag 133 049  134 377  139 478  147 692  152 227  144 992  149 154  
Övr generella 
statsbidrag     2 753  24 445  14 000  14 000  10 000  

Fastighetsavgift 14 865  14 833  14 792  14 890  14 890  14 890  14 890  

Finansiella intäkter 4 485  4 807  3 013  1 988  1 791  2 194  2 194  

Finansiella kostnader -2 414  -3 689  -1 929  -1 999  -1 499  -1 899  -1 899  

Korrigeringar mm   4 406  1 275          

Internränta 3 049  2 700  3 595  3 300  2 500  2 500  2 500  

Ångefallen Kraft  5 772  4 496  1 508          

Summa 553 561  567 358  575 257  612 627  614 633  618 967  625 062  
Förändring jmf 
föregående år % 0,1  2,5  1,4  6,5  0,3  0,7  1,0  

                
Jämförelsestörande 
intäkt 11 772  1 820  16 366          
Jämförelsestörande 
kostnad -104 936  2 777  -3 678          

                
 

Oförändrad skatt, 23,33 kr.   

Befolkningen beräknas minska med 100 personer per år 2016-2018. 

Prognosen för 2016 är per augusti månad. 

Svenska kommunförbundets cirkulär 16:51 har använts som underlag för 
beräkning av skatteintäkter och utjämningsbidrag 2016-2019.  I beräkningen 
av utjämningsbidrag ingår ca 2 mkr av de statliga ”välfärdsmiljarderna”.   
Övriga generella statsbidrag är den del av välfärdsmiljarderna som fördelas 
utifrån antal asylsökande och mottagna 2012-2016, beloppet baseras på 
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statens beräkning i september. Slutlig fördelning kommer att göras i 
december 2016.  

Budgeten för Ånge Fastighets- och Industribolag (ÅFA) är ett resultat på 3 
mkr och Ånge Energi AB ett resultat på 0,3 mkr.  

Av tidigare års positiva resultat har kommunen tidigare avsatt 22 mkr för 
strukturella kostnader, anpassning till befolkningsutvecklingen. 

14.1 Ramfördelning 

Ramfördelning                

                

tkr Utfall  Utfall Utfall SKL 16:51 
SKL 

16:51 
SKL 

16:51 
SKL 

16:51 

-100 personer/år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

        
Prognos 

aug       

Finansiering 553 561 567 358 575 257 612 627  614 633  618 967  625 062  

Revision -841 -975 -965 -1 010  -1 010  -1 010  -1 010  

Kommunstyrelse -51 178 -53 078 -54 050 -55 661  -54 292  -55 378  -56 485  

Tekniska nämnden -13 498 -19 042 -41 162 -38 600  -39 572  -40 159  -40 963  

Humanistiska nämnden -233 927 -230 597 -211 302 -213 582  -222 899  -227 357  -231 904  

Hum, flykting       2 500        

Socialnämnden -223 803 -227 730 -225 009 -237 025  -251 266  -253 741  -258 816  

Soc, flykting       10 000        

Bygg- och miljönämnden -3 050 -3 235 -2 824 -3 180  -3 244  -3 308  -3 375  

Gem nämnder/förbund -10 680 -15 763 -17 606 -18 950  -18 850  -19 227  -19 612  

KS oförutsedda       -19 000  -5 200  -1 500  -1 500  

Samlingslokal Fränsta       -100        

Ungdomar       -450  -750  -750  -750  

Pensioner -16 192 -15 293 -16 444 -17 000  -17 500  -18 000  -22 000  

Summa 392 1 646 5 895 20 569  50  -1 464  -11 352  
Jämförelsestörande 
poster, netto -93 164 4 598 12 688 0 0 0 0 

Summa -92 772 6 244 18 583 20 569 50 -1 464 -11 352 

Ånge Fallen Kraft AB       3 500 3 000 3 000 3 000 

Summa       24 069 3 050 -1 536 -8 352 
 
”Välfärdsmiljarderna” har i ramfördelningen fördelats så här: 

• Kommunstyrelsens oförutsedda: 3,7 mkr 
• Socialnämnden: 9,5 mkr 



 51 
(69) 

 

 

• Kommunstyrelsen: 0,6 mkr 
• Tekniska nämnden: 0,2 mkr 

 
Hyreshöjning, ÅFA: Hyresnivåerna i verksamhetslokalerna är för låga för 
att kunna ha ett rimligt underhåll av fastigheterna. Hyresnivåerna i 
verksamhetslokalerna behöver höjas med cirka 6 mkr. En översyn av 
kommunens framtida lokalbehov kommer att göras. 

750 tkr per år avsätts för åtgärder för att minska ungdomars utanförskap 
varav 250 tkr årligen är kommunens medfinansiering i projektet Samlad 
kraft för Ånges framtid.  

Prognos 2016 för nämnder och styrelse avser augusti. 

För åren 2016-2018 har ramarna för kommunstyrelsen och nämnderna 
justerats med 2 % per år. För gemensamma nämnder och utbetalning av 
pensioner har prognoser för respektive del använts för att beräkna 
kostnaderna 2017-2018 

 

14.2 Styrelse, nämnder och bolag budgetkommentarer  

 

14.2.1 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer 

Driftredovisning,  
Kommunstyrelsen           

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter     14 881 17 474 18 701 

Verksamhetskostnader     -71 042 -71 524 -71 779 

            

Driftnetto -54 292 -55 661 -56 161 -54 050 -53 078 
 

Sedan kommunfullmäktige i juni 2016 har 3,5 mkr har flyttats från 
kommunstyrelsens till humanistiska nämndens ram för vuxenutbildning.  

1,1 mkr har lagts till kommunstyrelsens ram för kostnader för försäkringar 
som tidigare redovisats som en kostnad under finansiering, för att 
möjliggöra en utveckling av kommunens webbsida samt för driftkostnader 
nytt HR-system. 
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Arbetsmarknad: en minskning av intäkterna kommer att innebära en 
minskad organisation. En Samordning mellan arbetsmarknad och 
integration kommer att bli nödvändig vilket också innebär att inga 
uppsägningar behöver genomföras in arbetsmarknadsområdet. 

Integration: vi kommer att behöva utöka insatserna inom integration. 
Mottagandet under 2016 blev betydligt större än beräknat. De ökade 
intäkterna ger förutsättningar till mer personella insatser. En samordning 
mellan arbetsmarknad och integration föreslås. 

Kommunens ekonomisystem uppgraderas under 2017 och därefter kommer 
driften att skötas externt. 

Under 2017 påbörjas implementering av ett nytt HR-system vilket innebär 
ökade driftkostnader. 

Kommunens hemsida kommer att uppdateras för att bättre motsvara 
behoven av service från dagens medborgare, företag och andra intressenter. 
En plan för utveckling är framtagen och den innebär att en helt ny hemsida 
tas fram. Både innehåll, utseende och sidans uppbyggnad ska ses över och 
anpassas efter dagens behov. Organisationen för underhåll av sidan ses 
också över för att säkra ett bra och uppdaterat innehåll på sidan. 

 Kommunstyrelsens oförutsedda 

tkr Budget 

  2017 

  1 500 

Två regionala utvecklingsprojekt för integration och tillväxt, § 151/2016 -66 

Projekt Koll 2020, § 152/2016 -100 

  

"Välfärdsmiljarder" 4 500 

Musikskola, vårterminen 2017 -500 

Trainee i skolan, vårterminen 2017 -500 

Netto 4 834 
 

I kommunstyrelsens oförutsedda finns i grunden 1,5 mkr av dessa finns 
redan beslut på 1,2 mkr. 

2017 läggs 9,5 mkr av ”välfärdsmiljarderna” till socialnämndens ram. Den 
del som fördelas utifrån antal invånare i kommunen ingår i 
utjämningsbidrag under finansiering, ca 2 mkr. Resterande läggs till 
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kommunstyrelsens oförutsedda. Staten kommer att göra den slutliga 
fördelningen av ”välfärdsmiljarderna” i december. 

14.2.2 Socialnämnden, budgetkommenterer 

Driftredovisning,  Socialnämnden         

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter     70 790 67 577 56 861 

Verksamhetskostnader     -303 315 -292 587 -284 591 

            

Driftnetto -241 766 -237 025 -232 525 -225 009 -227 730 

”Välfärdsmiljarder” -9 500     

Totalt  -251 266     
 

Flyktingverksamhet Socialnämnden         

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter 47 294   33 918     

Verksamhetskostnader -44 983   -33 919     

            

Driftnetto 2 311 10 000 -1 0 0 
 

Utökning av demensplatser på Hallstaborg. 7 ytterligare platser i 
utökning. Ca 6 mkr mer än budget 2016. Konsekvenser med att ej fortsätta 
med den planen är att kommunen ej kan verkställa beslut.  En fortsatt 
tendens till ökning se och antalet kommunmedborgare över 65 år ökar 
kommande år. 
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Kommunals nya avtal och övriga lönerevisioner. Det nya avtalet som 
tecknats via SKL med kommunal beräknas kosta socialnämnden ca 2 mkr 
mer än 2016. Övriga ca 1,5 mkr Konsekvenser av detta skulle bli minskad 
personalstyrka och behov av ändring av nyckeltal inom ÄO. 

Ny gruppbostad Stöd och omsorg.  Ny gruppbostad för Stöd och omsorg 
beräknas kosta 4,3 mkr. Kostnader för verksamhet enligt LSS 2017 kan 
förväntas kompenseras i LSS-utjämningssystemet 2019. Konsekvenser av 
att inte öppna detta boende är fyra icke verkställda beslut i dagsläget. Tre 
ytterligare på gång 2017. Varje icke verkställt beslut kan innebära ett vite på 
5 mkr vardera. 

Nya nyckeltal inom ”gamla” servicehusen numera SÄBO. Idag har 
nämnden nyckeltal 0,56 för bemanning på Spångbro och Torspro. 
Socialnämndens förslag är att höja dessa till 0,64. En kostnad på 1,2 mkr på 
vartdera stället. Totalt 2,4 mkr. För Spångbro ingår även en minskning av 
sju boendeplatser. Konsekvenser av att inte höja nyckeltalen är fortsatt höga 
sjukskrivningstal och att nämnden inte kan verkställa beslut.  

Försörjningsstöd. Ett förslag på ökning med 760 tkr utifrån årets utfall. 
Budget är lagt utifrån kända faktorer.  

Ökning HVB vuxna. Förslag på höjning med 2,4 mkr, varav 600 tkr är en 
ökning för utomkommuns placering av missbruksvård.  Resterande är 
hedersrelaterade placeringar.  
Flyktingverksamhet, ensamkommande.  De nya ersättningsregler  som 
träder i kraft 1 juli 2017 innebär att ersättningen för ensamkommande barn 
sänks. Nämnden räknar med att ersättningen ska täcka kommunens 
kostnader 2017 för ensamkommande. 
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14.2.3 Humanistiska nämnden, budgetkommentarer 

Driftredovisning,  Humanistiska 
nämnden         

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter     21 674 24 442 21 711 

Verksamhetskostnader     -235 256 -235 744 -252 308 

            

Driftnetto -222 899 -213 582 -213 582 -211 302 -230 597 
 

Flyktingverksamhet Humanistiska nämnden       

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter 16 456 20 820 1 637     

Verksamhetskostnader -16 456 -18 320 -1 637     

            

Driftnetto 0 2 500 0 0 0 
 

Sedan kommunfullmäktige i juni 2016 har 3,5 mkr har flyttats från 
kommunstyrelsens till humanistiska nämndens ram för vuxenutbildning.  

Nämnden kommer att utöka med 3 elevassistenter, ryms inom budget. 

Det som inte ryms inom budget men är satsningar som behöver göras 
är: 

Förlängning av traineesatsningen. Från augusti 2017 tre nya traineeplatser. 

Nya förskoleavdelningar i Ånge och i Fränsta under 2017. 

50 % utökat stöd till skolledarna utifrån nytillkomna barn och den ökning i 
arbetsbelastning det innebär. 
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14.2.4 Bygg- och miljönämnden 

Driftredovisning,  Bygg-och miljönämnden       

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter     2 207 3 142 2 244 

Verksamhetskostnader     -5 387 -5 966 -5 479 

            

Driftnetto -3 244 -3 180 -3 180 -2 824 -3 235 
 

Budgeten för bygg- och miljönämnden under 2017 är utökad med anledning 
av tillfälliga personalförstärkningar i syfte att förstärka förvaltningen under 
arbetet inför sammanslagning med Bräcke kommuns bygg- och 
miljöförvaltning.  

Den permanenta personalutökningen balanseras dock upp med ökade 
intäkter. 

 

14.2.5 Tekniska nämnden 

Driftredovisning,  Tekniska 
nämnden         

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter     51 964 53 202 75 283 

Verksamhetskostnader     -90 564 -94 364 -94 325 

            

Driftnetto -39 572 -38 600 -38 600 -41 162 -19 042 
 

Tekniska nämnden har 2017 fått 200 tkr för en särskild satsning för att öka 
kompetens och status för lokalvårdarna. 

Inom kostverksamheten är kostnaderna för asylsituationen inte medräknade 
utan hanteras som extrakostnader.  Kostverksamheten har under 2016 
utökats med en avdelning på Lövträdet. 
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När det gäller de taxefinansierade verksamheterna så planeras oförändrad 
taxa för vatten och avlopp, däremot så behövs en höjning av 
renhållningstaxan. Entreprenadkostnaderna har ökat utifrån index och 
behandlingskostnaderna för avfall har höjts. Utifrån detta så kommer 
tekniska nämnden att föreslå en höjning av renhållningstaxan med 7 % och 
slamtömningsavgifterna med 3 % för att bibehålla täckningsgraden. 

I övrigt är det inga stora förändringar jämfört med 2016-års verksamhet. 

14.2.6 Ånge Fastighets- och Industri AB 

Driftredovisning,  ÅFA           

Före koncerninterna elimineringar           

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Intäkter 105 700   101 140 104 543 112 478 

Kostnader -95 700   -96 640 -100 384 -97 462 

Finansiella poster -6 000         

Resultat 4 000 4 000 4 500 4 159 15 016 
 

Kommande förändringar: 

ÅFA har under 2016 färdigställt nytt huvudkontor. Detta har öppnat för att 
”flytta ihop” administration och förvaltning till en homogen enhet vilket 
ytterligare förstärker bolagets effektivitet. 

Särskilda satsningar: 

Fortsatt utbildning för samtlig personal för att kunna utnyttja datasystem 
både administrativt samt förvaltningsmässigt. 

Nya projekt: 

Gemensamt hyressättningsprojekt med övriga kommunala bostadsföretag i 
länet. 

Bygga om/anpassa Samservice i Fränsta för ny hyresgäst. 

Bygga om/anpassa Forsgatan 1 i Torpshammar för ny uthyrningsenhet. 
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14.2.7 Ånge Energi AB 

Driftredovisning,  Ånge Energi           

Före koncerninterna elimineringar           

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Intäkter 22 500   21 500 21 644 20 888 

Kostnader -20 400   -21 000 -17 508 -20 610 

Finansiella poster -1 700     -2 253   

Driftnetto 400 500 500 1 883 278 
 

Kommande förändringar: 

Genom rekrytering förstärka bolagets förvaltning samt fackkunskap. 

Modernisera fjärrvärmeavtal och dess taxekonstruktion. 

Särskilda satsningar: 

Genomföra kundförfrågan via så kallad NKI-enkät. 

Färdigställa påbörjad ny styrningsprocess vid bolagets båda värmeverk. 

Nya projekt: 

Förberedande projektering för att höja leveranssäkerheten i Fränsta. 

 

14.2.8 Ångefallen Kraft AB 

Driftredovisning,  
Ångefallens kraft AB           

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

    
 

      

Intäkter   6 918 6 918 7 079 7 036 

Kostnader   -6 918 -6 918 -7 018 -7 036 

    
 

      

Driftnetto 0 0 0 61 0 
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14.1 Revisionen 

Driftredovisning,  
Revisionen           

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            

Verksamhetsintäkter           

Verksamhetskostnader -1 010  -1 010  -1 010 -965 -975 

            

Driftnetto -1 010 -1 010 -1 010 -965 -975 
 

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av 
kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt 
kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer 
av god revisionssed. En risk- och väsentlighetsanalys ligger till grund för 
den revisionsplan som revisorerna årligen fastställer.  

De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin 
verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete 
som revisor.  

Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer. 

 

14.1 Gemensamma nämnder och förbund 

Driftredovisning, Gemensamma nämnder och 
förbund       

tkr Budget Prognos Budget Resultat  Resultat  

  2017 2016 2016 2015 2014 

            
Medelpads 
räddningsförbund -10 350 -10 300 -10 300 -9 861 -9 785 

Överförmyndarnämnd -1 140 -1 020 -1 020 -838 -810 

Kollektivtrafikmyndigheten -7 100 -7 380 -7 380 -6 907 -5 168 

Samordningsförbund -260 -250 -250     

Total -18 850 -18 950 -18 950 -17 606 -15 763 
 

14.1.1 Överförmyndarnämnden Mitt 

Den 1 januari 2011 bildades en ny myndighet, en gemensam 
överförmyndarnämnd mellan kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och 
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Nordanstig. Nämnden är formellt en ”Gemensam nämnd”. Sundsvalls 
kommun fungerar som värdkommun. Ånge har en ledamot och en ersättare i 
nämnden. Verksamheten administreras från överförmyndarkontoret i 
Sundsvall och samarbetet mellan kommunerna är reglerat i avtal.  

14.1.2 Medelpads Räddningstjänstförbund 

Ånge kommun ingår tillsammans med Sundsvall och Timrå kommun i 
Medelpads Räddningstjänstförbund. Ånges representation är två ledamöter i 
ägarrådet och två i styrelsen. 

Kommunledningarna i Sundsvall, Timrå och Ånge har tillsammans tagit 
fram en beskrivning över kommunernas önskvärda utveckling inom området 
skydd mot olyckor för perioden 2012 - 2015. 

Inför 2017 har hänsyn tagits till förbundets begäran om kompensation för 
ökade kostnader för utbildning av deltidsbrandmän. 

14.1.3 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Kommunerna i länet tillsammans med landstinget ingår i Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (RKTM).  

Kollektivtrafikmyndigheten har till uppgift att: 
• Fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, i huvudsak genom ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram 
• Fatta beslut om allmän trafikplikt, det trafikutbud och den service 

som RKTM vill garantera genom att upphandla och finansiera 
trafiken 

• Bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska 
ledning 

• Upphandla och samordna särskild kollektivtrafik 
 

14.1.4 Samordningsförbundet 

Samordningsförbundet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
bildades 1 mars 2016. 

I samordningsförbundet ingår förutom kommunen, landstinget, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Samordningsförbundet styrs av lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, 
kommun och landsting. 
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Styrelse och revisorer finns utsedda och förbundet köper förbundschef av 
kommunen. 

Verksamhetsplan tas fram inför varje år. 
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15 Resultatbudget 
  Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan 

      Aug       

(Mkr). 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 144,1 146,0 175,5 150,0 153,0 156,1 

Verksamhetens kostnader -690,8 -732,1 -745,5 -727,9 -741,2 -757,8 

Jämförelsestörande post 12,7 0,0 0,0       

Avskrivning enl plan -16,9 -18,5 -18,5 -20,2 -22,0 -24,2 

Verksamhetsnetto -550,9 -604,7 -588,6 -598,1 -610,2 -626,0 

              

Skatt/utjämningsbidrag 567,8 606,1 608,5 597,8 602,2 612,3 

Finansiella intäkter  4,6 2,4 5,9 4,8 5,2 5,2 

Finansiella kostnader -2,9 -1,9 -1,9 -1,5 -1,9 -1,9 

Jämförelsestörande post             

Resultat 2 18,6 2,0 24,1 3,1 -4,7 -10,4 

              

Extraord. Poster             

Årets resultat 18,6 2,0 24,1 3,1 -4,7 -10,4 
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16 Balansbudget  
(Mkr) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan 

Tillgångar 2015 2016 aug-16 2017 2018 2019 

Fastigheter, anläggn. 153,0 159,9 167,1 175,1 200,8 218,8 

Inventarier+pågående 23,3 22,2 27,5 26,9 30,0 27,9 

Värdepapper/långfristig fordran 126,1 121,8 121,7 117,3 112,9 108,5 

S:a anläggningstillg. 302,4 303,9 316,3 319,3 343,7 355,2 
              

Fordringar 61,1 45,0 42,0 46,5 49,8 41,2 

Likvida medel 96,3 50,0 100,0 56,1 42,1 34,9 

S:a omsättningstillg. 157,5 95,0 142,0 102,6 91,9 76,0 

S:a tillgångar 459,9 398,9 458,3 421,9 435,6 431,2 
              

Skulder o eget kapital             

Ingående eget kapital 134,6 131,1 153,2 177,3 180,3 175,6 

Årets resultat 18,6 2,0 24,1 3,1 -4,7 -10,4 

S:a eget kapital 153,2 133,1 177,3 180,3 175,6 165,2 
              
Avsättningar             

Pensionsavsättning 61,7 59,9 60,1 60,2 61,3 64,9 

Övrig avsättning 12,0 10,5 12,0 12,0 12,0 12,0 
              

Långfristiga skulder 106,0 121,5 96,5 96,5 115,5 134,1 
              

Leverantörsskulder 26,5 35,0 35,0 32,0 27,7 26,5 

Övr kortfristiga skulder 100,6 39,0 77,5 40,9 43,5 28,5 

S:a kortfristiga skulder 127,0 74,0 112,5 72,9 71,1 55,0 

S:a skulder och eget kapital. 459,9 398,9 458,3 421,9 435,6 431,2 
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17 Kassaflödesbudget 
Mkr Utfall Budg Prognos Budg Plan Plan 

  2015 2016 aug -16 2017 2018 2019 

Löpande verksamhet             

Årets resultat 18,6 2,0 24,1 3,1 -4,7 -10,4 

Justering för av- och nedskrivningar 16,9 18,8 18,5 20,2 22,0 24,2 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 3,9 0,7 -1,6 0,2 1,1 3,6 
Justering för ianspråktagna avsättn pensioner o 
övriga             

Justering för uppskjuten skatt             

Justering för minoritetens andel resultat             

Justering för reavinster             

Justering för reaförluster             

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster             

Medel från verksamheten före förändring RK 39,4 21,5 41,0 23,5 18,4 17,4 

              

Ökn(-)/minskn(+) förråd             

Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr. -2,2   19,1 -4,5 -3,3 8,6 

Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld -10,8 -26,2 -14,5 -39,6 -1,7 -16,2 

Rörelsekapitalets förändring -13,1 -26,2 4,6 -44,1 -5,0 -7,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 -4,7 45,6 -20,7 13,4 9,8 

              

Investeringsverksamheten             

Investering i materiella tillgångar -8,6 -24,7 -36,8 -27,6 -50,8 -40,1 

Avyttring av materiella tillgångar             

Justering för nedskrivning             

Leasade maskiner             

Investering i finansiella tillgångar             

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar             

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,6 -24,7 -36,8 -27,6 -50,8 -40,1 

              

Finansiering             

Långfristig upplåning 6,4 25,0   0,0 19,0 18,6 

Amortering av långfristiga lån/Investeringsbidrag -55,8   -9,5       

Ökn./minskn. långfristiga fordringar 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Utdelning             

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44,9 29,4 -5,1 4,4 23,4 23,0 

              

Årets kassaflöde -27,2 0,0 3,7 -43,9 -14,0 -7,2 

Likvida medel vid årets början 123,6 50,0 96,3 100,0 56,1 42,1 

Likvida medel vid årets slut 96,3 50,0 100,0 56,1 42,1 34,9 
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18 Investeringsbudget 2017-2021  
Investeringsbudgeten fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Investering: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 
Kommunstyrelsen 7 409 7 940 1 300 600 600 2 500 7 200 
Bygg- och Miljö 0 300 300 0 0 0 600 
Social nämnden 1 652 1 990 3 400 1 900 1 000 1 000 9 290 
Tekniska nämnden 19 440 18 440 38 850 33 950 13 800 3 420 108 460 
Humanistiska nämnden 2 500 4 498 7 231 3 641 2 351 5 078 22 799 
Summa kommunen 31 001 33 168 51 081 40 091 17 751 11 998 148 949 
 

2016 finns 31 mkr i investeringsbudgeten och i samband med 
delårsrapporten gör nämnderna bedömningen att budgeterade investeringar 
kommer att genomföras under året. 

2017 finns 27,4 mkr i budget varav 5,4 mkr avser investeringar i VA-
verksamheten och 8,2 mkr avser investeringar i bredband.  2018 finns 49,4 
mkr då den större investeringen börjar genomföras inom VA-verksamheten i 
nya reningsverk och överföringsledningar. 2019 görs dessa investeringar 
klart vilket förklarar nivån på 40 mkr.  För att klara dessa investeringar kan 
kommunen behöva låna pengar. 

Normalt bör nivån på de årliga investeringarna inte vara högre än de 
avskrivningar som görs på tidigare investeringar. 

Investeringar som avser VA-verksamheten ska avgiftsfinansieras. 

För att investeringar i bredband, så kallade ortsnät, ska göras så ska det 
finnas en kalkyl som visar att återbetalning till kommunen kommer att göras 
på tio år. Eventuella avsteg från detta ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Den genomsnittliga avskrivningsnivån 2013-2015 var cirka 12,6 mkr. 2016 
beräknas avskrivningarna till 18,6 mkr varav avskrivningar som avser 
gatulyse är 0,7 mkr och vatten- och avloppverksamhet är cirka 3,9 mkr.    

Kommunstyrelsen har rätt att besluta om hur en utbyggnad av Fränsta 
simhall ska se ut, 5,5 mkr finns avsatt enligt kommunfullmäktiges beslut 
§96 2016. 

Kommunstyrelsen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Utbyggnad Fränsta simhall  5 500     
Arbetsmiljö Naturum 300 
Spontanidrottsplats 300 
Lönesystem, HR 1 000 900 700 
Uppdatering Agresso 1 000 
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Skyltprojekt.    400 
Ny webbsida (hemsida)   300 
Kopiering (utbyte) Tilläggsbudget 
2016 2 000 100 100 100 100 2 000 
Gemensam IT-infrastruktur 600 500 500 500 500 500 
IT-investering Platina  530 240 
Officedesign 2003-2016 (fr 2015) 500 
Arbetsmiljöåtgärder (fr 2015) 995 
Reservkraft Boberg (fr 2015) 34 
Reservkraft Spångbrogården (fr 
2015) 150 
Summa 7 409 7 940 1 300 600 600 2 500 
 

Ny 
webbsida, 
hemsida 

300 Kommunens hemsida behöver uppdateras för att bättre 
motsvara behoven av service från dagens medborgare, 
företag och andra intressenter. 

  En plan för utveckling är framtagen och den innebär att 
en helt ny hemsida tas fram. Både innehåll, utseende och 
sidans uppbyggnad ska ses över och anpassas efter 
dagens behov. Organisationen för underhåll av sidan ses 
också över för att säkra ett bra och uppdaterat innehåll på 
sidan. 

   
Skyltprojekt 400 Kommunens skyltbestånd när det gäller både 

samhällsinformation och turistisk information är 
ålderstiget och saknar en enhetlig utformning som är lätt 
att känna igen. Skyltar efterfrågas ständigt av olika 
intressenter och kommunen behöver först inventera 
behov av skyltar och sedan prioritera nödvändiga skyltar 
som kommunen ska tillhandahålla. För att ha möjlighet 
att påbörja utbyte av skyltar behövs medel. 
 

Kopiering 100 Alla skrivare/kopiatorer hanteras av IT, viss 
komplettering 

   
Gem IT-
infrastraktur 

500 Ev nya servrar mm 

  

Bygg- och miljönämnden 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
IT-program  0 300 300 0 
Summa 0 300 300 0 0 0 
 

IT-program  300 Anskaffning och implementering av IT-stöd 
för byggärenden, uppgradering av 
ärendesystem för miljö- och hälsoskydd samt 
därtill hörande moduler 
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Socialnämnden 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
IT-investeringar 100 100 100 100 100 100 
Furubacken, Ljungahuset   60 
Trygghetslarm Parkbacken   100 
Badrum Torpet   330 
Renoveringar och bredband 200 1 000 500 500 500 
Ny gruppbostad, inventarier 2 
korttidsplatser + gemensamma 
utrymmen   200 
Hallstaborg, möbler   500 
Vitvaror 200 100 100 100 100 
Möbler 100 100 100 100 100 
Larm Hallstaborg 452 
Myndighetskrav 380 100 1 000 1 000 100 100 
Förebyggande + takliftar, sängar 220 100 100 100 100 100 
Parkbacken, balkong    1 000 
Verksamhetssystem   500 
Summa  1 652 1 990 3 400 1 900 1 000 1 000 
 

IT-investeringar 100 Byte av datorer enl. utbytesplan 
 

Furubacken, Ljungahuset 60 Byte av möbler 
 

Trygghetslarm Parkbacken 100 Byte av larm 
 

Badrum Torpet 330 Stort behov annars skador som kostar mer 
 

Ny gruppbostad, 
inventarier 2 
korttidsplatser + 
gemensamma utrymmen 

200 Ny gruppbostad 

 
Hallstaborg, möbler 

 
500 

 
Nytt demensboende 
 

Myndighetskrav 100 Har haft oväntade utgifter varje år. 
Brandskyddsdörrar, brand larm mm. 
 

Förebyggande + takliftar, 
sängar 
 

100 Behov varje år att byta ut sängar, takliftar.  
 

Verksamhetssystem 500 Upphandling av nytt verksamhetssystem. Eventuell 
mer kostnad 
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Tekniska nämnden 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Bredband 7 580 
Bredband övrig ortsnät   400 2 000 1 000 200 100 
Bredband länsprojekt   3 390 2 760 100 
Bredband Östra Magdbyn 50   1 800 
Bredband Gissjö Getterån 98 60%   2 000 
Bredband Boltjärn 32   600 
Sanering VA-ledningar 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 100 
GPS inmätning/utsättning 150 
MidNordic Logistik Park 
Kameramätare 500 
Gång- o cykelbro T-hammar 1 200 
Vikplog 130 
Ledningsnät Fränsta 2 000 
Ledningsnät Östby 1 500 
Driftövervakning 3 000 
Larm medborgarhus 280 
Ringdalen biodamm   1 000 
Ovansjö biodamm   
Boltjärn   700 
Parteboda biodamm   500 
Avloppsreningsprojekt Fränsta 
Torpshammar   2 000 30 000 28 000 10 000 
Skydd vattentäkter   550 100 
Åtgärder avfallplan   490 200 120 
Renhållning matinsamling 5000 
kärl   2 250 
Vägbelysning 500 
Gatubelysning kompletterande   400 200 200 200 200 
Gång- och cykelvägar   400 400 400 400 400 
Gång- cykelbro Gimån 50-50   1 200 
Hjullastare 900 
Funktionella Mittstråket 
(Terminalen) spåransl.   1 000 1 000 
Logistikens hus, hyresanpassning   1 900 
Summa 19 440 18 440 38 850 33 950 13 800 3 420 
 

Bredband övrig 
ortsnät 
 

400 
 

I de fall anslutningar behöver göras i övriga ortsnät 
behöver kommunen finansiera investeringen. Kunderna 
faktureras för anslutning senare 
 

Bredband länsprojekt 
 

3 390 
 

Ingår i det gemensamma länsprojektet Dig 2020 
 

Bredband Östra 
Magdbyn 
 

1 800 
 

Nettokostnad. efter 60% bidrag från Jordbruksverket.  
(Projektet genomförs endast vid beslut om bidraget) 

Bredband Gissjö 
Getterån 

2 000 Nettokostnad efter 60% bidrag från Jordbruksverket. 
(Projektet genomförs endast vid beslut om bidraget) 
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Bredband Boltjärn 600 Anslutning i Boltjärn, kommunen får igen investeringen 

via Servanet 
 

Sanering VA-ledningar 
 

1 800 Utbyte och förbättring av va-ledningar 

Ringdalen biodamm 
 

1 000 Kompletterande rening enligt krav från miljökontoret. 

Avloppsreningsprojekt 
Fränsta Torpshammar 
 

2 000 Uppstart av va-projektet Ljungaverk-Fränsta som KF har 
beslutat om ska genomföras. 

Skydd vattentäkter 
 

550 Inlösen av fastighet vid Fredriksdals vattentäkt. 

Gatubelysning 
kompletterande 
 

400 I det fall gatubelysningsanläggningen behöver förändras 
eller utökas 

Gång- och cykelvägar 
 

400 Nettokostnad vid 50% bidrag från Trafikverket. (Projektet 
genomförs endast vid beslut om bidrag) 
 

Gång- cykelbro Gimån 
50-50 
 

1 200 Bro över Gimån för att få bort spårspring på järnvägen. 

Funktionella 
Mittstråket 
(Terminalen) spåransl. 
 

1 000 Anslutning av växel till terminalen, enligt 
medfinansiering. 

Asfaltytor för 
biobränsle 

600 Förbättring av terminalen, bättre förutsättningar att 
hantera biobränsle utan att få grus i bränslet. 
 

Logistikens hus, 
hyresanpassning 

1 900 Eventuell anpassningskostnad om posten hyr mer yta i 
lokalen, tas igen på hyreskostnaden. 

 

Humanistiska 
nämnden  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
IT-investeringar 1 200 2 133 2 201 2 120 0 2 133 
Inventarier, möbler 465 1 000 1 495 1 421 1 401 1 445 
Getberget   150 1 500 
Ismaskin   0 2 000 
Fritidsanläggningar 185 1 300 1 385 100 950 
Kultur 350 65 
Utemiljö skolor 300 
Summa 2 500 4 498 7 231 3 641 2 351 5 078 
 

IT-investeringar 2 133 Utbyte av utdömda datorer 
 

Inventarier, möbler 1 000 Möbler och innemiljö skolor och förskolor 
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(Rektorsgruppen fördelar sedan efter behov) 
 

Fritidsanläggningar 1 300 Personalutrymmen Ishallen 
 

Kultur 65 Datautrustning till Biblioteket 
 


