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OCKELBOOCKELBO

MANDATFÖRDELNING I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2019-2022:

MODERATA SAMLINGSPARTIET: 
2 mandat
CENTERPARTIET: 
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA: 
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

VISION 2030
PLATS ATT VÄXA

DET GRÖNA OCKELBO
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt,

regionalt och globalt

 OCKELBOFAKTA:
 Area: 1 129 km2 

 Folkmängd: 5 906 invånare

 AVSTÅND & RESTIDER:
 Sandviken: 3,3 mil -  30 minuter
 Gävle: 5 mil - 40 minuter
 Arlanda: 100 minuter - 18 mil

 Stockholm: 120 minuter - 21,5 mil
 Uppsala: 90 minuter - 14,9 mil
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Covid-19 har präglat år 2020 i hela världen och Ockelbo. Här 
har vi ställt om snabbt i många led. Bland annat har vi arbe-
tat digitalt på sammanträden, möten och kommunfullmäkti-
ge, som också reducerade antalet ledamöter från 31 till 23. 
 
Trots coronapandemin visar Ockelbo kommun för trettonde 
året i rad upp ett positivt resultat. För både nämnder och 
bolag landar vi på 13,1 miljoner plus. Det är ett starkare 
resultat än vad vi hade budgeterat för.  
 
Jag är stolt och nöjd att nämnderna under rådande förut-
sättningar redovisar så bra resultat. Socialnämnden redovi-
sar trots en oerhört ansträngd situation ett positivt resultat. 
Kommunstyrelsen visar också på bra resultat. Utbildnings- 
och kulturnämnden redovisar ett marginellt underskott.  
 
Årets sjukfrånvaro bland våra anställda har ökat från 6,4 
procent till 8,2 procent. Förklaringen är pandemin och att 
man i flera verksamheter måste stanna hemma vid minsta 
symptom. 
 
Under året har vi inte kunnat genomföra personalstrategis-
ka satsningar i någon stor omfattning. Alla utskott ställdes in 
under våren och har därefter genomförts 
digitala under hösten. 
 
Jag vill lyfta fram fullmäktiges beslut om 
att från och med den 1 januari 2020 ska 
alla nya tillsvidareanställningar inom vård 
och omsorg inom kommunals avtalsom-
råde erbjudas heltid. Viljeinriktningen är 
att heltid ska bli vanligare bland de som 
redan är anställda. 
 
Det är stor efterfråga på bostäder i Ockel-
bo. Bostadsbyggandet och framtagandet 
av detaljplaner för möjliggörandet av 
byggnation är ett viktigt fokusområde för 
kommunen. För att trygga framtida behov 
av främst industrimark men även tomt-
mark behöver en satsning göras.  
 
För första gången på 30 år har Ockelbo-
gårdar AB byggt nya lägenheter. Nybygg-
nationen på Höjden innebär att det finns 16 nya lägenheter 
att hyra i Ockelbo. 
 
Ett privat initiativ av byggnation av flerfamiljshusvid vid vat-
tentornet, Rävbacken, har pågått under 2020. Dessa åtta lä-
genheter är snart färdigställda. Detaljplaner är även på gång 
för flerfamiljshus på tomten vid gamla apoteket samt på 
Hästbacken, vid Wij Maskincenter, och beräknas vara klara 
år 2021 och 2022. Kooperativa Fastigheter AB har under året 
startat bygget av Kvarteret Hästen, och julen 2021 beräknas 
17 kooperativa lägenheter stå klara. 
 
Jag kan inte minnas att efterfrågan på bostäder och industri-
mark någonsin varit så här stor. Därför är det väldigt pas-
sande att vi nu arbetar med en ny och omfattande översikts-
plan. Det är en strategisk plan som beskriver kommunens 
avsikter när det gäller framtida mark och vattenanvändning 
i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. Över-
siktsplanen planeras att antas preliminärt av kommunfull-
mäktige våren/sommaren 2023. 

I början av året visade Synsam Group ett intresse för att eta-
blera sig i kommunen. Etableringen skulle innebära 150 ny-
skapande arbetstillfällen och generera otroliga signalvärden 
lokalt och regionalt. Problemet för kommunen är avsaknad 
av lediga industrilokaler. Privata näringslivet visade inget 
intresse i att bygga ny lokal för etablering. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att köpa en fastig-
het för en kostnad av fyra miljoner kronor och med ett in-
vesteringsbeslut om max 120 miljoner kronor för att bygga 
en industrilokal. Samma dag tecknades en överenskommel-
se med Synsam och nyheten offentliggjordes som följdes av 
ett stort medialt intresse. Fullmäktiges beslut överklagades 
till Förvaltningsrätten av en person som menade att Ockelbo 
kommun subventionerade ett enskilt företag med hyra. För-
valtningsrättens gick på den överklagandes linje och beslu-
tet upphävdes. Kommunen fortsatte arbeta hårt och presen-
terade en ny lösning, men trots det tillkännagav Synsam den 
24 februari att de valde att etablera sig i Östersund istället, 
vilket blev en svart dag för oss Ockelbobor. 
 
Befolkningen har under 2020 minskat med 24 personer. Vi 
förväntar en ökning efter pandemin. 
 
Satsningen på ”En frisk generation” fortsätter och gör mig 
glad i hela kroppen. Att man med en ”så enkel” modell kan 
skapa ett så stort engagemang och göra skillnad – det är 

ovärderligt. Här får familjer träna och äta 
middag tillsammans under ett fantastiskt 
ledarskap. Man förenar nytta med nöje, 
och åker hem med ett leende på läppar-
na. En frisk generation fortsätter sina 
aktiviteter även under 2021. 
 
Upphandling av de kommersiella tjänster 
vid Wij Trädgårdar har genomförts och 
avtal med entreprenör tecknades i bör-
jan av 2020. Det är Ockelbobon Marika 
Hansson med som samlar personalen 
från dagens Wij Säteri AB i ett nytt bolag, 
Destination Ockelbo, som ska bedriva 
logi-, konferens-, café-, restaurang-och 
evenemangsverksamhet samt trädgårds-
butik på Wij Trädgårdar. 
Viktigt för kommunen är att det ska 
finnas en långsiktig och ekonomisk 
hållbarhet för de verksamheter som 

ska bedrivas på platsen. Det ska uppnås 
genom att förlänga säsongen genom spännande och nya 
erbjudanden till kunderna. Det ska alltid finnas en anledning 
att resa till Wij Trädgårdar. 
 
Att ett så stort företag som Synsam var så nära att etablera 
sig i en mindre landsbygdskommun som Ockelbo sän-
der otroligt positiva signaler. Vi vet att Ockelbo har stora 
förutsättningar med en positiv anda och vilja samt en bra 
logistisk placering. Det är något vi ska vara stolta över och 
det här kommer att prägla framtidens entreprenörsanda i 
kommunen. 
 
Tack alla för det här året – snart kan vi se ljuset i tunneln och 
släppa pandemiåret 2020. Nu är jag taggad inför ytterliga-
re en mandatperiod och vårt fokus ska ligga på att bygga, 
bygga, bygga bostäder!
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av
Ockelbo kommuns verksamhet det gångna året. Fokus är på den kommunala koncernen och dess verksamhet.

NYCKELTAL KOMMUNEN
2020 2019 2018 2017 2016

Koncernen

Verksamhetens intäkter (mkr) 159,1 148,8 159,2 157,8 171,7

Verksamhetens kostnader (mkr) -512,8 -490,8 -484,6 -474,1 -472,4

Årets resultat (mkr) 13,1 6,6 12,5 9,8 12,2

Soliditet (%) 24,9 26,1 25,9 24,8 22,8

Investeringar (netto) 55,3 54,8 43,7 24,9 118,7

Långfristig låneskuld (mkr) 381,7 317,3 318,2 324,4 324,9

Antal anställda 493 482 544 566 563

Investeringar / medborgare (kr) 9 398 9 276 7 399 4 223 20 270

Långfristig låneskuld / medborgare (kr) 64 870 53 707 53 877 55 020 55 482

Kommunen

Antal invånare 5 884 5 908 5 906 5 896 5 856

Verksamhetens intäkter (mkr) 84,7 73,7 80,8 84,2 103,0

Verksamhetens kostnader (mkr) -456,9 -434,1 -425,8 -420,6 -423,8

Utveckling av nettokostnader(%) 3,3 4,5 2,6 4,6 3,7

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 392,5 376,6 366,7 354,7 343,3

Utveckling av skatteintäkter och statsbi-
drag(%)

4,2 2,7 3,4 3,3 5,1

Årets resultat (mkr) 8,0 3,7 9,1 7,0 9,6

Eget kapital 142,6 134,7 130,9 121,8 114,8

Soliditet (%) 32,6 33,7 33,0 33,0 31,0

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktel-
ser (%)

2,9 0,4 -1,5 -5,7 -8,3

Likviditet(%) 90,7 81,8 100,2 90,7 92,6

Investeringar (netto) 22,7 44,9 8,8 20,8 101,0

Långfristig låneskuld (mkr) 169,5 150,2 150,2 150,2 155,0

Antal anställda 461 452 516 541 538

Kommentarer:
Ockelbo kommunkoncern uppvisar även för verksamhetsåret 2020 ett positivt resultat. Glädjande att den utvecklingen som 
rått under en följd av år fortsätter trots de speciella förutsättningar som gällt för detta pandemiår. Under året så har även 
investeringarna fortsatt med bostadsbyggande i både Ockelbogårdars och Ockelbo kooperativa fastigheters regi. Ett ökat 
byggande har varit ett kommunalt mål sedan flera år och en viktig faktor för samhällets utveckling. Även stora infrastruktur-
investeringarna gjorda av Ockelbo vatten för att säkra vattentillgången i Ockelbo har kunnat genomföras. Det har även fått till 
följd att låneskulden för invånarna har ökat. 2020 har också trenden med en växande befolkning brutits. Ockelbo har tidigare 
år haft en inflyttning som har kompenserat den demografiska åldersstrukturen med fler döda än födda. Nybyggnation kan för-
hoppningsvis leda till rörelse på bostadsmarknaden och fler invånare. Kommunen har också stärkt sin ställning med ett stärkt 
eget kapital och möjlighet att göra avsättning i en nyskapad resultatutjämningsreserv. Under året har tack vare de statliga 
pandemistöden utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag varit starkare än utvecklingen av nettokostnaderna. Soliditeten 
har försämrats något och tillsammans med att utvecklingen med ökande pensionsförpliktelser fortsätter som tidigare och är 
de faktorer att ta hänsyn till.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND

REVISION

SOCIALNÄMND KOMMUNSTYRELSE
UTBILDNINGS- OCH 

KULTURNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

GEMENSAM NÄMND
FÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OCKELBO VATTEN AB

BIONÄR
NÄRVÄRME AB

OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND

REVISION

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND

OCKELBO KOOPERATIVA
FASTIGHETER AB

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kom-
munen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB 
(ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten AB (100 %). Ockelbo ko-
operativa fastigheter AB (40%)

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering 
och internelimineringar är 13,1 mkr. Endast ett av de ingåen-
de dotterbolagen, Ockelbo Kooperativa fastigheter AB uppvi-
sar ett litet underskott för 2020. Det är ett starkare resultat 
jämfört med fjolårets 6,6 mkr.

Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren. 
Både Ockelbogårdar och Ockelbo Vatten har betydande in-
vesteringar under året. Ockelbogårdar AB redovisar 2020 
ett resultat på 2,9 mkr, högre än 1,7 mkr året innan. Uthyr-
ningsgraden var i genomsnitt under året 98,0 (98,0) %. Under 
året var i genomsnitt 12 (21) lägenheter tomma. Bolaget har 
under året erlagt borgensavgift till kommunen med 438 tkr. 
Bolaget har i ägardirektivet ett avkastningskrav på 6 % i direkt 
avkastning på fastigheternas bokförda värde. För 2020 kom 
man upp till 4,1%. 

Bionär Närvärme AB redovisar ett överskott för Ockelbos 
andel (24 %) om 1,2 mkr. Rörelseresultatet efter finansiella 
poster för hela bolaget 2020 är positivt med 13,0 (8,5) mkr. Till 
årsstämman föreslås en utdelning till ägarna på 20 mkr, vilket 
innebär 4,8 mkr till Ockelbo kommun. Utifrån Bionär fjärrvär-
me AB:s stabila ekonomiska läge bedöms företagets ställning 
fortsatt tillåta utdelning. Efter ett antal år med kraftig expan-
sion ser bolaget nu en period av konsolidering. 

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2020 ett positivt resultat om 
55 tkr, men innehåller ett överuttag på 1,6 mkr
Bolaget har ett positivt rörelseresultat på 0,5 mkr. Strategin 
framåt är att via investeringar säkerställa framtida vattenför-
sörjning i Ockelbo kommun.

En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under res-
pektive bolags verksamhetsberättelse.

OCKELBO KOOPERATIVA FASTIGHETER
Under 2019 beslutades att bilda ett gemensamt ägt bolag, 
Ockelbo kooperativa fastigheter AB, tillsammans med den 
kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Ockelbo kom-
muns ägarandel är 40%. Bolagets syfte är att bygga och äga 
en fastighet som föreningen kan hyra. Under 2020 har tomt 
förvärvats och byggnationen påbörjats. Byggnaden planeras 
innehålla 17 lägenheter och gemensamhetsutrymme. Inflytt-
ning planeras till februari 2022. 
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BIONÄR NÄRVÄRME AB
VERKSAMHETEN
Bionär Närvärme AB har sitt säte i Gävle och ägs till 59 % av 
Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % 
samt Älvkarleby Kommun 17 %. 

Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja bio-
bränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller 
kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöarbete genom att 
ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbara värmelösningar för fastigheter, bostads-
områden och mindre samhällen, där de stora energibolagen 
inte kan eller vill verka. Den operativa verksamheten bedrivs 
i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. 
Tjänster köps också in på de orter där Bionär verkar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under året uppnåddes en mycket god biomix i produktionen 
och andelen fossilfritt bränsle har uppgått till 98,4% (98,8). 
Anläggningarna har haft god tillgänglighet och gynnsamma 
driftsförhållanden. Under året har fjärrvärmenäten i Björ-
klinge, Bälinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge med kunder 
sålts. Under året har det investerats för 4,1(4,7)mkr.

MARKNADEN
Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångs-
punkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger 
utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga 
marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. De vik-
tigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga 
företag. Låga elpriser har inneburit att fjärrvärmen är hårda-
re konkurrensutsatt än tidigare.

MILJÖPÅVERKAN
I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i 
form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät. 
All sekundär el som Bionär använder ska vara baserad på för-
nybar energi som vind, vatten och biobränsle. Målsättningen 
på sikt är att fjärrvärmeproduktionen så långt det är möjligt 
ska bestå av förnybara bränslen.

ÅRETS RESULTAT
Nettoomsättningen exkl. anslutningsavgifter uppgår till 72,3 
(85,3) mkr. Det ger en minskning med 13 mkr jämfört med 
föregående år och beror främst på varmt väder.

Avsaknaden av långa skulder innebär att bolaget står väl rus-
tat för framtida reinvesteringsbehov.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 13,0 (8,5) mkr, en för-
bättring med 4,5 mkr.
Detta beror främst på en god biobränslemix samt försäljning-
en av nätet i Uppland. 
Den starka ekonomiska ställningen gör att styrelsen föreslår 
årsstämman att dela ut 20 mkr till ägarna, vilket motsvarar 
4,8 mkr för Ockelbo kommun.

FRAMTIDEN
Bionär är nu in i konsolideringsfas med fokus på optimering 
av processer inom verksamheten, företaget ser ej någon na-
turlig geografisk expansion i närtid.
Bionärs målsättning är att under de närmaste åren bibehålla 
företagets lönsamhet och konkurrenskraft utan att försämra 
miljö- och kvalitetsmålen.

NÄRVÄRME
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OCKELBOGÅRDAR AB
VERKSAMHETEN
Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekono-
mi, kundkontakter, drift och underhåll av fastighetsbeståndet 
samt inom lokalvårdsorganisationen. Den 31 december 2020 
fanns 30,3 (29,5) årsarbetare fördelat på 20 (21) kvinnliga och 
12 (8,5) manliga medarbetare i bolaget.

Fastighetsbeståndets verkliga värde har vid årlig fastighets-
värdering fastställts per 2020-12-31. Värdering har utförts 
med stöd av analysverktyget Datscha till ett bedömt mark-
nadsvärde. Inget bedömt nedskrivningsbehov föreligger uti-
från gjord fastighetsvärdering.

Pensionsavgångar och övrig personalomsättning inom lokal-
vård och administration har inneburit att vi har gjort ett om-
tag för att involvera nya medarbetare. Genom att vi mäter 
medarbetarindex 2 ggr per år för att se hur organisationen 
mår så ser vi snabbt om någonting vacklar i verksamhet. Vi 
hamnade på 6,9 på en 10-gradig skala vid årets slut och det 
är en tillbakagång med 0,3 enheter mot samma tid förra året 
vilket fortfarande är mycket bra.

Sjukfrånvaron har ökat från 1,78 % till 4,7 %, en rejäl ökning 
som vi härleds till pågående pandemi och de restriktioner 
som tagits fram som säger att bolagets personal ska stanna 
hemma vid minsta symtom.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ett flerbostadshus har byggts på Höjdvägen med totalt 16 
lägenheter. Övriga större investeringar som aktiverats un-
der året är installation av fastighetsnät på Sjövägen i Lingbo, 
miljöhus Höjdvägen, nya låssystem samt inbrotts- och utrym-
ningslarm.

Underhållsåtgärder som utförts under året är tätskiktsbyten 
på tak Kyrkogatan, komplettering av tak säkerhet Kyrkogatan, 
avrinning innergård på Uret, takavvattning och isolering på 
Smalbyvägen samt sanerings- och vattenskador. I och med 
att Byagruppen startades i början av året har underhåll av 
lägenheterna tagit fart och 20 lägenheter har renoverats.

Under året har energieffektiviseringar legat i fokus och ener-
gideklarationerna legat till grund för det arbete som ska sän-
ka energianvändningen på sikt. I Lingbo på Smalbyvägen och 
Parkvägen har hela värmesystemet byts ut och bergvärme 
installerats. På tidigare förskolorna Mumin och Smultronet 
på Marstrandsområdet har även bergvärme installerats. På 
Gransäter har värmeflödet stoppats ut genom att montera 
nya energieffektiva altandörrar. På Stenvägen har ett flerårigt 
projekt startats där utbyte av rörsystem sker och nya vatten-
burna element installerats. De flesta av dessa arbeten görs 
parallellt med att stora renoveringar sker i byggnaderna.
 
Vid årets utgång fanns det 672 uthyrningsbara lägenheter 
och 54 lokaler beståndet. 

I genomsnitt var 12 lägenheter tomma, vilket innebär en ut-
hyrningsgrad på 98 %. Ett antal lägenheter har exkluderat och 
lagts i malpåse pga renovering och sanering. Dessa lägenhe-
ter är prioriterade att åtgärda för att få dem uthyrningsbara.

Hyresförhandlingarna för 2020 års lägenhetshyror kommer 
att gälla from 1 januari 2021. Tyvärr kom Ockelbogårdar inte 
överens under höstens hyresförhandlingar så ärendet gick 
vidare till HMK, Hyresmarknadskommittén, för en oberoende 
granskning av vårt krav. I skrivande stund har de inte tagit 
ställning till det ännu.

I arbetet med boinflytande har gemensamma bomöten och 
bodagar anordnats tillsammans med våra hyresgäster för att 
diskutera trivsel, säkerhet och trygghet. Det har varit uppskat-
tat och vi har passat på att lyfta frågor runt sop- och källsor-
tering eftersom bolaget lägger stora resurser på att ordna så 
att den ska bli tillfredställande. Vi har även gjort ett försök att 
driva boskola.

ÅRETS RESULTAT
Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella kostna-
der 2020 på 2 930 tkr (1 727 tkr). Årets avskrivningar motsva-
rar 3,3 % (2,1 %) av fastigheternas bokförda värde. 
Soliditeten har ligger på 15,9 % (15,9). Bolagets låneskuld 
uppgår vid årsskiftet till 153,2 mkr. För att sprida ränterisker-
na får max 1/3 av lånestocken placeras i lån med rörlig ränta. 
Resterande del ska utgöras av lån med bunden ränta med 
sådana löptider så att omsättning sker jämnt fördelat under 
en längre tidsperiod.

FRAMTIDEN
Renovering vid Fagerbacken som var menat att starta under 
förra året har skjutits framåt och planeras att starta under 
2021. Det blir starten på ett flerårigt projekt där planen även 
är att renovera samtliga byggnader på Höjdvägen.

Ett arbete tillsammans med kommunen har påbörjats för att 
öka på bolagets byggrätt i centrala Ockelbo. En inte helt enkel 
uppgift då järnväg och länsväg 272 orsakar buller genom hela 
samhället.

Förskolorna Mumin och Smultrongården återställs till sex lä-
genheter, (4 rum och kök). Det finns ett behov av större bostä-
der så    det är en välkommen utökning i vårt bostadsinnehav.

Stamrenoveringen på Stenvägen är ett stort projekt som fort-
sätter i två år.
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OCKELBOVATTEN AB
VERKSAMHETEN
Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB 
som innehar 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger reste-
rande 1 % av aktierna men har kontroll över samtliga röster 
i bolaget. Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras kommunen 
inflytande över Va-anläggningarna och kan besluta om till 
exempel utbyggnadsplaner. Ockelbo kommun ansvarar för 
bolagets upplåningsbehov för finansiering av investeringar. 

Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och 
styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo kom-
mun. Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar Va-anläggningar-
na i Ockelbo och är därmed huvudman. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemen-
samt moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 
60 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 
10 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER
Stort fokus under året har fortsatt legat på åtgärder och ut-
redningar för att säkerställa leverans av dricksvatten. Åtgär-
der har vidtagits för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet 
från Lingbo vattenverk. Förberedelse för förbättrad bered-
ning på vattenverket Källänget i Åmot fortlöper.

Vattenläget följs löpande och information går ut externt an-
passat efter läget. Under hela året har uppmaningen varit att 
vara sparsam med vattnet i Ockelbo tätort och under en stor 
del av året även i Lingbo. Utförande för Mer vatten till Ockel-
bo centralort genom överföringsledning mellan Mobyheden 
södra och Ockelbo centralort fortlöper. Utförande av vatten-
ledningen och anslutning till vattenverket är klar.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa vattenförsörjnings-
möjligheter till reningsverket i Gammelfäbodarna. Flera an-
slutningar har genomförts och förberetts.

Ockelbo kommunfullmäktige har beviljat begäran om att ut-
öka eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 3 
miljoner kronor till Ockelbo Vatten AB. Ny bolagsordning gäl-
ler efter beslut på årsstämma.

MILJÖANSVAR
Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstän-
kande, där hänsyn även ska tas till kommande generationers 
behov av en god VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten 
hanteras, bevaras och brukas på ett hållbart sätt. Avloppsvat-
ten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt 
material innan det återförs till naturen i ytvatten som är re-
cipienter.

Ockelbo Vatten AB:s verksamhet är till väsentliga delar till-
ståndspliktig enligt miljöbalken. För varje tillståndspliktigt 
reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det finns sex 
tillståndspliktiga verk, Gammelfäbodarna, Jädraås, Lingbo, 
Ockelbo, Åbyggeby och Åmot, samtliga har resultat inom gäl-
lande villkor. Uttag av vatten är tillståndspliktigt enligt miljö-
balken. Samtliga uttag ligger inom tillstånden.

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvalite-
ten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar i enlighet 
med fastställda kontrollprogram. Andelen vattenprov enligt 
fastställt kontrollprogram som är tjänliga i enlighet med Livs-
medelsverkets föreskrifter överstiger 99 %.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat är en vinst på 0,1 mkr, efter att 1,6 mkr av intäk-
terna har redovisat som överuttag och bokförts som skuld till 
VA-kollektivet. Årets vinst bokförs mot eget kapital och åter-
ställer tidigare förlust. Huvuddelen av intäkterna kommer 
från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna kommer 
från periodens anläggningsavgifter.

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan 
och avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader. 
Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrel-
sen tagit fram och genom att avgiftsuttaget balanseras mot 
verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller unde-
ruttag återföras.

Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin 
VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike 
Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anlägg-
ningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fast-
ställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike 
Vatten AB:s kostnader som belastar Ockelbo Vatten AB upp-
går till 3 %.

INVESTERINGAR
Årets investeringar rör främst befintlig vattendistribution, 3,7 
mkr och ny VA-ledning 16,3 mkr. Övriga mindre investeringar 
uppgår till 3,7 mkr.

FRAMTID
Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt 
och inom EU, vilket påverkar hela koncernens verksamhet. 
För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade 
åtgärder bland annat att öka skyddet för vattenresurserna, 
redundansen VA-systemet samt reningen i vattenverken. Det 
är även viktigt att effektivt använda det vatten som produce-
ras. Fortsatta åtgärder för minskade vattenförluster planeras. 
Inom avloppsområdet kan nämnas åtgärder för en förändrad 
slamhantering och åtgärder för att minska mängden ovid-
kommande vatten.

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar 
VA-verksamheten både direkt och indirekt genom primär-
kommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med åt-
gärder i samband med den nya säkerhetsskyddslagen samt 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjäns-
ter. (NIS-direktivet). Även det stora arbetet för att klimatan-
passa såväl VA-verksamheten som våra städer samt tillse att 
vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver 
hanteras integrerat med primärkommunernas fysiska plane-
ring.

De ökade kraven gör att verksamhetskostnaderna bedöms 
öka något trots att effektiviseringar sker. Detta   kommer ge en 
viss kostnadsökning samtidigt som det finns en osäkerhet i in-
täkterna då medvetenheten om att vara rädd om vårt vatten 
är hög och förbrukningen ligger på en låg nivå. Bedömningen 
är att taxejusteringar behövs under planperioden för att inte 
verksamheten ska vara underfinansierad. Då det finns flera 
osäkra parametrar sker en fördjupad analys.
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ÖVRIGT
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan 
att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, 
Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt 
Gästrike Återvinnare.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE 
Kommunalförbundet ansvarar för avfallshanteringen i Ock-
elbo, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. 
Förbundet bildades 1 april 2002. Verksamheten finansieras 
av taxor och avgifter och erhåller inget kommunalt stöd. Av-
fallshanteringen sker både i egen regi och via upphandlade 
entreprenad. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse 
utan ska vara kostnadseffektiva till nytta för kunderna, miljön 
och samhället.

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Kommunalförbundet ansvarar för ansvarar för räddnings-
tjänsten i fyra kommuner förutom Ockelbo; Gävle, Sandvi-
ken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 
1 januari 1994 och styrs av en politiskt vald direktion med 
representanter från alla fem medlemskommunerna. I rädd-
ningstjänsten uppdrag ligger att skydda och rädda människor, 
egendom eller miljö. Man ska även verka för att förebygga 
och att minska konsekvenserna när brand eller olycka sker. 
I Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns 
kostnad 2020 för räddningstjänsten var 4,6 mkr (4,7) mkr.

INKÖP GÄVLEBORG
Förbundet bildades 1 september 2007 genom en samman-
slagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. I förbundet 
ingick alla kommuner i Gävleborgs län förutom Sandvikens 
kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg har som 
ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för in-
köpssamverkan Utifrån Gävle kommuns utträde ur förbun-
det har förbundet förändrats. Inköp Gävleborg kommer att 
under de kommande åren endast förvalta de sedan tidigare 
ingångna avtalen under deras resterande avtalstid. Förbun-
dets verksamhet ska finansieras ur det egna kapitalet tills 
förbundet upphör. För en kommun av Ockelbos storlek finns 
stora fördelar med att kunna samverka i dessa frågor och av-
tal har slutits med Sandvikens kommun. Genom samordning-
en kan betydande kostnadsbesparingar göras, samtidigt som 
tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet säkras. 
Ockelbo kommuns kostnad för inköpssamverkan 2020 blev 
0,3 mkr för del av år.

WIJ TRÄDGÅRDAR 
1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala fö-
retag och privatpersoner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades 
i november 2002. Kommunen har samverkat med både Stif-
telsen Wij trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB som skött 
driften. Wij Trädgårdar har utvecklats till en omtalad dragare 
inom turismnäringen och bidrar till att utveckla Ockelbo.
Kommunen är den största av stiftarna och utser en majori-
tet av stiftelsens styrelse. Kommunen har verkat även som 
medfinansiär i olika utvecklingsprojekt i samverkan med Wij 
Trädgårdar. Kommunen har även under 2020 förvärvat fast-
igheterna och sköter parkförvaltning i samverkan med stif-
telsen. Enligt beslutet i kommunfulmäktige från 2018 har de 
kommersiella delarna av Wij Trädgårdar upphandlats och 
konkurrensutsatts. Avtal har skrivits med lokal entreprenör. 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
OCKELBO KOMMUN

Mätbara finansiella mål Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,2 % av skatter och utjämning.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. 
Vid ny/ ombyggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Kommentarer:
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 8,0 mkr. 
Nämnderna har bedrivit sin verksamhet inom budgetramar med endast en liten avvikelse.
Resultatet 8,0 mkr motsvarar 2,0 % av skatter och utjämning.
Investeringar har självfinansierats förutom övertagande av lån i samband vid fastighetsköp.
Ingen amortering har gjorts
Soliditeten har ej förbättrats

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av 
den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, be-
folkningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunder-
lagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens 
ambitionsnivå. Under 2020 har det blivit än tydligare hur för-
ändringar i vår omvärld helt kan omkasta förutsättningarna. 
Covid-19 pandemin har påverkat även den kommunala verk-
samheten på ett mycket kraftfullt sätt. Den har dominerat 
över de osäkerhetsfaktorer kring världsekonomi som fanns 
sedan tidigare såsom Brexit och handelskonflikter mellan 
världens största ekonomier. Konjunkturen hade visat på teck-
en på att avta men rasade i inledningen av pandemin.

De prognoser som fanns inför 2020 visade på att Sverige vara 
på väg in i en mild lågkonjunktur efter några år med tillväxt. 
För att mildra konsekvenser på samhället orsakade av pande-
min har statliga myndigheter och även på EU nivå långtgåen-
de åtgärder genomförts. Stödet till kommuner och regioner 
har gjort att dessa redovisar starka ekonomiska resultat för 
året. Även omfattande krisåtgärder för företag och hushåll 
har genomförts. Arbetslösheten har i riket har också ökat un-
der 2020. I Ockelbo ser vi dock att arbetslöshet glädjande är 
lägre än under föregående år.

TOTALT ARBETSLÖSA I % AV REGISTRERAD ARBETSKRAFT 
2020 2019

16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 10,5 10,7 10,2 11,7 11,1 12,2

Länet 10,6 10,3 10,9 9,5 9,4 9,6

Riket 8,5 8,3 8,7 7,0 6,9 7,0

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 13,9 14,1 13,8 18,2 14,0 21,0

Länet 17,2 15,1 19,0 13,8 11,7 15,6

Riket 11,6 9,7 13,3 8,6 7,0 10,1

Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en star-
kare ställning än många länder i vår omgivning. Under 2020 
har till följd av pandemiåtgärderna dock statens skulder ökat. 
Pandemin är inte över och utvecklingen är fortfarande osä-
ker men förhoppningen är att den startade vaccineringen ska 
bidra till en bättre utveckling. Återhämtningen bedöms dock 
att komma ta tid.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
2020 2019 2018

Antal invånare 31 december 5 884 5 908 5 906

Förändring -24 2 10
   

Totalt Kvinnor Män

Befolkning 2019-12-31 5 908 2 895 3 013

Födda under året 57 26 31

Avlidna under året 76 41 35

Födelsenetto -19 -15 -4

Inflyttade under året 295 139 156

Utflyttade under året 300 134 166

Flyttnetto -5 5 -10

Befolkning 2020-12-31 5 884 2 885 2 999

För 2020 visar Ockelbo en befolkningsminskning. Det var fle-
ra år sedan senast. Som tidigare år det främst ett negativt 
födelsenetto som ger minskningen med under 2020 var det 
även ett mindre negativt flyttnetto.
De långsiktiga ekonomiska utmaningarna med en demografi 
som ger ökad efterfrågan på välfärd och växande personal-
brist, är minst lika stora som de var före det att pandemin 
startade.

De befolkningsgrupper som ökar mest är ungdomar upp till 
20 år och framförallt de som är 80 år och äldre. Däremot de 
traditionellt yrkesverksamma åldersgrupperna har en lägre 
procentuell tillväxt. Detta utgör en stor utmaning för välfär-
den. Åldersstrukturen i kommunen och befolkningsföränd-
ringar kommer att anstränga den kommunala ekonomin 
med omfattande effektiviseringsbehov. 
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER   

Kommunen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Total pensionsförpliktelse mkr

Avsättning inkl. särskild löneskatt 35,6 32,4 36,1 33,0

Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt

129,9 133,0 129,9 133,0

Pensionsförpliktelse som tryggats 
i pensionsförsäkring

0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsförpliktelse som tryggats 
i pensionsstiftelse

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser 165,5 165,4 166,0 166,0

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel

1,0 1,0 1,0 1,0

Finansiering

Återlånade medel 164,4 164,4 165,0 165,0

Konsolideringsgrad 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Den växande pensionsförpliktelsen har och kommer de kom-
mande åren ha en allt större påverkan på den kommunala 
ekonomin.

Ny teknik och metoder kommer att krävas för att god omsorg 
med bibehållen kvalité ska kunna erbjudas. Förändrade ar-
betssätt, en ökad sysselsättningsgrad förlängt arbetsliv är an-
dra viktiga medel att kunna möta kommunernas utmaningar. 
Kostnader har även övervältrats från staten på kommunerna. 
Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora an-
passningar för kommunerna att möta dessa utmaningar. 

I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns fi-
nansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att 
identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huru-
vida kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och 
dess orsaker klarläggs.
Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med 
intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna 
överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, är 
en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella 
motståndskraften.
Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta 
och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har. 
Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och poten-
tial för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått. 
Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt.

En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett 
kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa 
hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är 
ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll 
hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att 
hantera problematiska situationer.

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 
8,0 mkr (3,7 mkr). Mot budget 0,8 mkr så är avvikelsen 7,2 
mkr. Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 
1,3 (1,2) mkr. De enskilda avvikelserna är mindre jämfört med 
tidigare år. I resultatet ryms både ökningar och minskningar 
av intäkter och kostnader som uppkommit i samband med 
pandemin. Överskottet på finansförvaltningen 5,9 mkr (2,5) 
mkr består till största del av de extra statligastöd som utbe-
talats för att minska konsekvenserna av pandemins påverkan 
på en minskande ekonomi och lägre skatteintäkter. Under 
2020 har skatteintäkter och statsbidrag ökat mer en kommu-
nens nettokostnader.

ÅRETS RESULTAT
2020 2019 2018

Årets resultat (mkr) 8,0 3,7 9,1

KAPACITET
EGET KAPITAL, UTVECKLING
Kommunens egna kapital har mellan åren 1998–2003 mins-
kat med c: a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet 
negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den 
redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av 
pensionsåtagandet flyttats från balansräkningen till en an-
svarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapita-
let. Kommunens pensionsåtagande är dock detsamma som 
tidigare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken 
är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oför-
ändrat. Kommunens egna kapital har till utgången av 2020 
ökat och uppgår till 143 mkr. Vilket är högre än den aktuel-
la ansvarsförbindelsen för pensionerna. Det innebär att det 
egna kapitalet även har förbättrats under 2020. Ett stärkt 
eget kapital ger långsiktig finansiell motståndskraft. De när-
maste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kom-
munen skall kunna återställa det egna kapitalet till en accep-
tabel nivå.

EGET KAPITAL
2020 2019 2018

Eget kapital (mkr) 143 135 131

LIKVIDITET
Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommu-
nens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbätt-
rats har också likviditeten stärkts. Under 2020 har likviditeten 
förstärkts jämfört med 2019.Under året har ingen amortering 
gjorts på de långfristiga lånen. Amortering hade varit möjligt 
utifrån likviditeten men osäkerhet rådde kring ett stort even-
tuellt investeringsprojekt som hade inneburit betydande ny-
upplåning. I avvaktan på beslut sköts amorteringar till 2021. 
Likviditeten ligger idag på en acceptabel nivå, men bör fram-
över noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga 
åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera 
framtida investeringar och underhållsåtgärder.
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LÅNESKULD
Kommunens långfristiga lån är 171,0 mkr om man tar med den 
kortfristiga delen på 1,5 mkr som planeras att amorteras under 2021. 
Under 2020 så har övertagande av lån skett i samband med köpet av 
fastigheter på Wij Trädgårdar. För att finansiera nybyggnationen på 
kvarteret Hästen har lån tagits för vidare utlåning till Ockelbo Koope-
rativa Fastigheter AB. Av kommunens totala skuld utgörs 9,5 mkr av 
grönt lån. Skulden motsvarar c: a 29 tkr/invånare. 
Tas även hänsyn till den långfristiga skulden i Ockelbogårdar AB. mot-
svarar det c: a 55 tkr/ invånare. Ockelbo Vatten AB har en långfristig 
skuld på 56,6 mkr. Bionär Närvärme AB betalade under 2018 av sin 
långfristiga skuld.

LÅNESKULD
2020 2019 2018

Låneskuld (mkr) 170 150 150
   

FINANSIELL STYRKA
SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-
ka styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de to-
tala tillgångarna. Soliditeten för 2020 är 33 %, vilket är något 
lägre än jämfört med föregående år. Tar man även hänsyn 
till den del av pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräk-
ningen så blir soliditeten positiv (2,9 %) för andra året sedan 
redovisningsregel infördes efter 1998. Vilket är en förbättring 
sedan föregående år, mest beroende på att ansvarsförbin-
delsen minskat i omfattning 2020 och förstärkningen av det 
egna kapitalet. I den nya kommunala redovisningslagen in-
gick inte det tidigare förslaget att hela pensionsåtagandet ska 
lyftas in på balansräkningen. Positiva resultat och förmåga 
att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark 
soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynn-
samma villkor från kreditgivare.

SOLIDITET
2020 2019 2018

Soliditet (%) 33 34 33
   

RISK
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löne-
skatt) på 165 mkr. Åtagandet har ökat marginellt sedan 2019. 
Utvecklingen av fördelningen mellan de två ingående de-
larna, avsättningar i balansräkningen och ansvarsförbindel-
sen utanför, fortsätter. En allt större del utgörs av avsättning 
och en minskande del som ansvarsförbindelse. Prognosen är 
att pensionsutbetalningarna ökade fr.o.m. 2015 för att sedan 
ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Enligt den 
nya kommunala redovisningslagen ska även fortsättningsvis 
intjänandet före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Ökade pensionskostnader och det totala pensionsåtagandet 
utgör en allt större utmaning att finansiera. Det har funnits 
begränsade ekonomiska möjligheter att göra fondering för 
framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor vikt 
att årsresultatens storlek ger möjlighet att möta det ökade 
behovet av ökande pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet 
fanns 1,0 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån ett 
KF-beslut 2005 och finanspolicyn antagen 2015 som kompli-
menterats vad gäller etiska och miljömässiga krav.

Där ges riktlinjer för hur medlen framöver ska förvaltas. Pla-
ceringarna har framförallt gjorts i ränteobligationer för att 
uppnå låg placeringsrisk. I kommunens balansräkning finns 
upptaget 42,5 mkr för kommande pensionsutbetalningar. 
Som ansvarsförbindelse redovisas 130 mkr avseende intjä-
nandet till och med 1997. Det totala pensionsåtagandet för 
kommunens anställda uppgår den sista december 2020 till 
166 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har återlånats 
till verksamheten.

BORGENSÅTAGANDEN
Kommunen har 211 (179) mkr i borgensförbindelser vilket 
ungefär ger 36 (30) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det 
största åtagandet på Ockelbogårdar AB 153 (138) mkr, Ock-
elbo vatten AB 57 (28) mkr, Wij Trädgårdar 1,5 (10,8) mkr. 
Dessutom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtagand-
en. Åtagandet motsvarar kommunens ägarandel i Kommun-
invest. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgen-
såtagande oroande. Strategin är att både kommunen och 
bostadsbolaget minskar sin låneskuld.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
VIKTIGA HÄNDELSER 2020
INLEDNING
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 
tydlig bild av Ockelbo kommun verksamhet det gångna året. 
Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en 
bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende 
av hur verksamheten är organiserad.

CORONAVIRUSPANDEMIN
Det som har präglat 2020 är Coronapandemin, Covid-19, 
vilket har påverkat samtliga nämnder och verksamheter i 
kommunen. För att förhindra smittspridning av viruset har 
flertalet ställningstaganden genomförts. I början av året sam-
manställdes ett material med information utifrån ett perso-
nalperspektiv. Informationen har kontinuerligt presenterats 
på kommunens intranät.

I slutet av 2019 började det dyka upp fall av en ny virussjuk-
dom i Kina. Den visade sig vara aggressiv och spred sig snabb. 
Viruset började sedan snabbt sprida sig mot andra delar av 
världen. I februari 2020 klassade regeringen, infektionssjuk-
domen Covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Den 31 januari 
2020 hade Sverige sitt första konstaterade fall. Den 11 mars 
2020 deklarerade WHO, världshälsoorganisationen, att det 
var en pandemi, en epidemi som spridits till flera världsdelar. 
I början på mars gick kommunen upp i ett så kallat stabslä-
ge. En andra våg drog i gång under november och december 
och med ett stort smittspridningsläge och i december var det 
mycket stor belastning på sjukvården. Kommunen som klivit 
ur sitt stabsläge under sommaren fick återgå till det igen.

CORONAPANDEMI/COVID-19
Samtliga partier undertecknade en överenskommelse om att 
antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fr o m 
27 april 2020 reduceras till 23 ledamöter. Förutsättningarna 
gällde för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 
och under den tid som Folkhälsomyndigheten rekommenda-
tioner anger.

På grund av pandemin beslutade kommunstyrelsen i början 
av året att de utskott som var planerade inom kommunstyrel-
sen ställdes in till och med den 31 augusti 2020. Under hös-
ten 2020 har utskotten genomförts digital via Teams.

FÖRETAGSETABLERING
I början av året kom en förfrågan från Synsam Group som 
visade intresse för att etablera sig i kommunen. Etableringen 
skulle innebära 150 nyskapande arbetstillfällen och orolig bra 
signalvärden lokalt och regionalt. Ett problem för kommunen 
är det saknas lediga produktionslokaler. Privata näringsli-
vet visade inget intresse i att bygga ny lokal för etablering. 
Kommunfullmäktige beslutade att köpa en fastighet för en 
kostnad av fyra miljoner kronor och beslutade även om en 
investeringsnivå på max 120 miljoner kronor för att bygga 
en industrilokal. Samma dag tecknades en överenskommel-
se med Synsam och nyheten offentliggjordes. Det blev stort 
medialt intresse. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten 
som menade att Ockelbo kommun subventionerade ett en-
skilt företag med hyra. Förvaltningsrättens dom kom den 15 
december och gick på den överklagande personens linje och 
valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

KÖP AV INDUSTRIMARK
I december beslutade kommunfullmäktige att köpa fastighe-
ten Säbyggeby 3:58 för att möjliggöra byggandet av industri-
lokaler. Köpet ses som en strategiskt viktig fastighet i sam-
band med arbetet med Översiktsplanen kan konstatera att 
fastigheten kan knytas samman med intilliggande markområ-
den, som på sikt kan kunna utgöra ett större industriområde.

SAMHÄLLSPLANERING
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommu-
nen. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. För att trygga framtida behov 
av främst industrimark men även tomtmark behöver en sats-
ning göras och utrymme skapas för satsningar på området.

För att få till stånd nya, centralt belägna lägenheter samver-
kar Ockelbo kommun, Ockelbogårdar AB med den koopera-
tiva hyresrättsföreningen Hästen och privata entreprenörer. 
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under våren förvär-
vat fastigheten Hästen 8 för att utföra en nybyggnation av 
17 kooperativa hyresgästlägenheter. En detaljplan för flerfa-
miljshus, på Hästbacken (bredvid Wij maskincenter), är under 
framtagande och planen väntas stå klar innan årsskiftet mot 
2022.

ÖVERSIKTSPLAN 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att påbörja arbetet 
med en ny översiktsplan för kommunen. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommu-
nens avsikter när det gäller framtida mark och vattenanvänd-
ning i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. Arbetet 
med översiktsplan är en flerårig process och det är otroligt 
viktigt med en översiktsplan som skapar förutsättningar för 
företag att expandera och etablera sig i kommunen.

WIJ TRÄDGÅRDAR 
Övertagande av fastigheterna vid Wij Trädgårdar behandla-
des av kommunfullmäktige i mars 2020. Fullmäktige beslu-
tade att förvärva fastigheterna till ett pris av 13,3 mkr. Köpet 
finansierades genom övertagande av befintliga lån. Upprust-
ning av fastigheterna har under 2020 påbörjats. Röda längan 
fått en utvändig renovering samt norra och södra flygeln fått 
taket ommålat.

Från 2020 har de icke kommersiella delarna övergått till kom-
munal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas 
av en entreprenör. Efter genomförd upphandling tecknades 
avtal i juli 2020 med leverantör Destination Ockelbo AB. De 
kommer att driva de kommersiella delarna vid Wij Trädgår-
dar. Platsen Wij Trädgårdar är en viktig kugge för Ockelbos 
besöksnäring. Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att sä-
kerställa att verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och 
att den konstnärliga inriktningen finns kvar.
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ARBETSMARKNAD
Kommunen och arbetsförmedlingen hade under 2019 en di-
alog om hur samarbetet och planeringen av insatserna ska 
fungera under 2020. Projektmedel söktes från kommunen 
för att tillgodose och växla upp samarbetet under 2020. Pro-
jektet godkändes för 2020. En styrgrupp för projektet sam-
mankallades 2020-01-13 för genomgång av projektet och 
förankra det i kommunen. Ett arbetsmarknadsråd inrättades 
med närvarande mötesdeltagare för att följa upp projektet 
och gemensamt finna strategier och metoder för framtiden.

Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med 
uppgift att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknads-
politiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i 
Ockelbo kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete ska spegla 
den lokala arbetsmarknaden.

NÄRINGSLIV 
Covid-19 och Coronapandemin har drabbat många företag 
hårt. Flertalet företag i kommunen varslade och gick ner i tid, 
korttidsarbete. Företag i de flesta branscher är påverkade 
och känner oro för framtiden, men samtidigt finns en visshet 
om att det ska bli bättre. Under våren blev distansarbete, för 
de som hade den möjligheten, och digitala möten ett natur-
ligt inslag och så fortsatte det under hela året.

För besöksnäringen är pandemin ett dråpslag och många har 
det mycket tufft. Under sommaren upplevde ändå många att 
det blev bättre än befarat eftersom restriktioner gjorde att 
man inte reste utomlands utan semestrade i Sverige.
 

FÖRETAGSKLIMAT
Företagsklimat Svenskt Näringslivs definition av företags-
klimat är summan av de attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som möter företagaren i vardagen. I maj släpptes 
Svenskt Näringsliv enkätsvaren kring företagsklimatet och 
det sammanfattande omdömet för Ockelbo är i princip oför-
ändrat mot 2019. Enkäten gick till 181 företag i kommunen 
med minst en anställd och 90 svarade. Ockelbo klättrade 48 
placeringar från plats 231 till plats 183 av 290 kommuner.

Årtal 2020 2019 2018 2017 2016

Placering 183 231 233 263 232 

Förändring 48 2 30 -31 42 
 
Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp 
är: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper 
som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frå-
gorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett 
bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna 
i varje kommun som kan svara på.

HELTIDSTJÄNSTER
I flera år har det arbetats med att utreda möjligheterna till 
förbättrade villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med 
att utreda om konsekvenser om delade turer skulle upphö-
ra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått 
till att ingå i projektet Heltid som norm, Heltidsresan. Hel-
tidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 
2016 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Projektet har för-
längts och arbetet fortsätter, men på grund av Covid-19 har 
projektet stannat upp och kommer att påbörjas när det är 
möjligt utifrån rådande pandemi.

FIBER TILLSAMMANS
Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är 
kostnaden per fastighet mycket hög och svårt att få ekono-
min att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här områ-
dena kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgö-
rande. Detta benämns ofta som Byanät.

Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram 
en modell för att stötta och inspirera eget initiativ och arbets-
insatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet tillsam-
mans syftar på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun. Om 
alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering 
från Ockelbo kommun vara aktuell. 400 tkr finns avsatt i bud-
get årligen, med start 2018. Medfinansierade projekt under 
2020 har varit Bladmursvägen, 30 fastigheter och Svartandal 
– Sanddalen Åmot, 23 fastigheter.

KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHET
INSTALLATION AV TEKNIK I LEDNINGSLOKALER
Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) har delfina-
sierat ett projekt kring att bygga redundans och robusthet 
för kommunen inom bland annat teknik inom AV-utrustning. 
Kommunen har genom detta utrustat ett flertal rum under 
våren 2020. Detta kommer att göra det enklare och under-
lätta även i vardagen då samma teknik använts i alla lokaler.
 
REVISION RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Kommunen har genomgått en revision kring kommunens 
arbete kring risk- och sårbarhetsanalysen. De områden som 
fick markering var väl kända och redan prioriterade för arbe-
te innan coronaviruspandemin drabbade oss.

EN FRISK GENERATION
Projektet En frisk generation (samarbete med Region Gävle-
borg) går ut på att erbjuda familjer till barn i årskurs två att 
delta i aktiviteter två gånger per vecka, fortsätter och är fram-
gångsrikt. Det är något som föräldrar och barn ser fram mot 
att få vara med i och det blir fler och fler familjer som deltar. 
2020 var det många deltagande familjer. På grund av rådan-
de pandemi fick aktiviteterna anpassas till utomhusaktivite-
ter, men också egna aktiviteter med stöd från kommunens 
hälsokoordinator.

UNGDOMSRÅDET
Under rådande pandemi fick de inbokade träffarna ställas in, 
men man har genomfört vissa digitala möten och kontakten 
med rådet har varit god. Bland annat så har ungdomsrådet 
deltagit i att uttala sig om utformning av busshållplatsen på 
Perslundaskolan. Några ur rådet har också deltagit i regio-
nala samverkansmöten och det arbetet kommer troligen att 
utvecklas i framtiden.

DIALOG UNGDOM
Under våren var det en del händelser kopplade till motor-
buren ungdom som gjorde att kommunen genomförde ett 
dialogmöte med ungdomarna för att lyssna på deras åsikter 
och för att få till en dialog mellan ungdomar och kommun/
polis. Träffen resulterade i fortsatt kontakt med vissa av ung-
domarna.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
SÅ STYRS OCKELBO KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019–2022 
Kommunfullmäktige är Ockelbo kommuns högsta beslutan-
de organ. De 31 ledamöterna utses efter allmänna val som 
genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. 
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommu-
nens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om 
har i allmänhet tidigare behandlats i nämnder, styrelser och 
bolag.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, 
görs detta av de anställda (tjänstemän) i de olika förvaltning-
arna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i sex 
gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten. 
Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela 
den kommunala verksamheten.

MANDATFÖRDELNING 
• Socialdemokraterna (S) 12
• Sverigedemokraterna (SD) 8
• Centerpartiet (C) 5
• Moderaterna (M) 2
• Vänsterpartiet (V) 2
• Kristdemokraterna (KD) 1
• Miljöpartiet (MP) 1

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA 
Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens över-
gripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Vär-
na miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla 
samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar Däref-
ter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrel-
sen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

VERKSAMHETSMÅL
Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida till-
stånd. Den ska ha en bred förankring i samhället och byg-
ga konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna 
vara aktuell under en relativt lång tid. Utifrån visionen och 
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat 
mätbara mål.

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det 
vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Styr-
modellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får 
genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att 
målen uppnås.

Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål 
och beslutsnivåer: 

Målnivå Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa Kommunfullmäktige 

Kommunövergripande strategier Kommunfullmäktige

Nämndernas mätbara mål Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef

Handlings/aktivitetsplaner 
(vid behov)

Verksamhetsansvarig

NÄMNDERNAS MÄTBARA MÅL
Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och 
nämnderna utarbetat mätbara mål. Måluppfyllelse redovisas 
i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL
Inom begreppet verksamhetsmål finns även Personalstrate-
giska mål fastställda. Det redovisas separat och under rubri-
ken Väsentliga personalförhållanden.

FINANSIELLA MÅL
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål 
fastställda. De finansiella målen redovisas under rubriken 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår 
plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande 
och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och 
kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på.
Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god servi-
ce. Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ.
Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och
alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt sam-
hälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar till-
sammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 
Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensför-sörjning. 
Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och näringslivets behov. 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material. 
Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark. 
Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad. 
Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska svinn. 

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. 

UTVECKLA SAMHÄLLET 
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kommunikationer. 

TORGFÖR OCKELBO 
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen. 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveck-
ling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
MÅLANALYS AV KOMMUNENS MÅLSTRUKTUR 2020
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns 
långsiktiga planering. Både social, ekonomisk och miljömäs-
sig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt beroende av varan-
dra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en 
hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning handlar om 
att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspek-
tiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till för att inte överlämna åt kommande generationer 
att betala.

Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av 
medborgarnas skattemedel, sträva efter att dessa används 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska med-
len utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål 
och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på 
ett effektivt sätt.

SLUTSATS AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Den sammantagna bedömningen är att Ockelbo kommun i 
huvudsak har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållan-
de till kommunfullmäktiges mål; utifrån de finansiella målen, 
verksamhetsmålen och de personalstrategiska målen. Detta 
grundas i huvudsak på att möjligheterna till att upprätthålla 
verksamheterna och olika uppdrag på ett bra sätt, fastän det 
har begränsats av pandemin.

Coronapandemin, Covid-19, har påverkat samtliga nämnder 
och verksamheter i kommunen. För att förhindra smittsprid-
ning av viruset har flertalet ställningstaganden genomförts. 
Flertalet uppdrag har inte varit möjlig att genomföra på grund 
av rådande pandemi. Sjukfrånvaron har utifrån förklarliga 
skäl ökat vid jämförelse med föregående år. Svag etablering 
på arbetsmarknaden för unga vuxna. Arbetsmarknadsåtgär-
der har genom ett flexibelt arbetssätt kunnat genomföras i 
viss omfattning.

Nämnderna har totalt lyckats hålla sina givna budgetramar 
och endast en nämnd har en marginell negativ avvikelse.



19

Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla mål-
sättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att 
bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om to-
talbudget i balans uppnås 2020. Att kommunen trots ändra-
de förutsättningar under ett turbulent år lyckats leverera en 
positiv budgetavvikelse är glädjande. Utifrån beslutet i kom-
munfullmäktige med riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och uppfyllande av kravet på en positiv soliditet även med 
hänsyn till pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 
görs en avsättning till en resultatutjämningsreserv. För verk-
samhetsåret 2020 uppfyller Ockelbo kommun balanskravet.

BALANSKRAVET
2020

Årets resultat enligt resultaträkningen (mkr) 8,0
Samtliga realisationsvinster 0,0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
(mkr)

8,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 4,0

Användning av medel från resultatutjämningsre-
serv

0,0

Årets balanskravsresultat (mkr) 4,0

BALANSKRAVET
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp 
personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad 
beskrivning över kommunens medarbetare. Även gällande 
lagstiftning anger att det ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

COVID-19
Det som har präglat året 2020 är pandemin, Covid-19.
För att förhindra smittspridning av viruset har flertalet 
ställningstaganden genomförts. Den 20 mars 2020 sam-
manställdes ett material med information utifrån ett perso-
nalperspektiv. Informationen har kontinuerligt presenterats 
på kommunens intranät.  

På grund av pandemin beslutade kommunstyrelsen i mars 
2020 att de utskott som fanns inplanerade inom kommunsty-
relsen skulle ställas in med giltighet till och med den
31 augusti 2020. Detta berörde även personalutskottet.
Under hösten 2020 har personalutskotten sammanträden 
genomförts digitalt via Teams.

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
PERSONALSTRATEGISKT MÅL
Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens 
personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. 
Det övergripande personalstrategiska målet är att ”Kommu-
nen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har 
fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska be-
handlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förank-
ring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ
Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Vägledning, information och dokument till de flesta 
arbetsmiljöområden finns att hämta i kommunens chefs-
handbok. Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmil-
jöutbildningar ska genomföras kontinuerligt. Inga arbetsmil-
jöutbildningar genomfördes under våren 2020 på grund av 
rådande omständigheter. Utbildning har genomförts under 
hösten i Bollnäs och i Coronasäkra lokaler.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT
Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen 
mellan samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet vi-
sar på vad som ska göras på de olika nivåerna – individni-
vå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersät-
ter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten 
enligt medbestämmandelagen.

Vid nämndernas samverkansgrupper deltar representant 
från personalenheten.

ETT ARBETE ATT VÄXA I 
MEDARBETARENKÄT 
Medarbetarenkät har genomförts och med en svarsfrekvens 
om 82%. Med medarbetarundersökningen som underlag 
skapas goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbe-
te. Resultatet och handlingsplaner kommer att diskuteras 
vidare under 2021.

CHEFDAGAR
Chefsdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta 
personalstrategiska arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, 
enhetschefer och skyddsombud planeras att genomföras 
varje år, en dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagar-
na har kompletterats med frukostmöten. Under 2020 har en 
utbildningsdag genomförts och en dag kommer att genom-
föras digital. Frukostmöten genomförs digitala.

MEDARBETARDAGAR
Dagarna är riktade till kommunens alla medarbetare och 
kommer att genomföras årligen. Medarbetardagar (avser en 
för- eller en eftermiddag). Dagarna har inte genomförts un-
der 2020.

PERSONALPOLITISKT PROGRAM
Enligt planering har processen med en medarbetarpolicy 
hänförts till 2020. Arbetet flyttas till 2021 och i samband med 
framtagandet av ett personalpolitiskt program.
Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpoli-
cy och ledarskapspolicy.

FRISKVÅRD
Utifrån resultatet från tidigare års medarbetarenkät finns 
erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga må-
nadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en 
gång per vecka. Erbjudande om friskvård för alla personal i 
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen inleddes 2013. 
Friskvårdspengen har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/med-
arbetare och år till 1 500 kronor/medarbetare och år. 

Uppföljning 2020 2019

Friskvårdspeng i kronor/anställd 1 500 1 500

Antal aktuella användare 553 498

Antal användare 371 382

Antal som beställt/registrerat i % 67% 77%

Utfall i kronor 487 033 533 125

Friskvårdsanslaget har under 2020 diskuterats vid perso-
nalutskottets sammanträden. Personalutskottet lämna-
de förslag till kommunstyrelsen om att utöka anslaget till  
2 000 kr/medarbetare och år. Kommunstyrelsen beslutade 
att för 2021 avslå förslaget och hänföra det för fortsatt dis-
kussion inför 2022.
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
LÖNEKARTLÄGGNING
Avtalsrörelsen 2020 skulle ha varit klar senast den 31 mars, 
men har på grund av Covid-19 skjutits upp till den 1 oktober 
2020. I och med det har lönekartläggning för 2020 inte kun-
nat genomföras.

Ockelbo kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgi-
vare där alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. En förutsättning för det är att bedriva ett 
aktivt arbete för likabehandling i jämställdhets- och mång-
faldsfrågor. En del i det lagstadgade aktiva arbetet för likabe-
handling i jämställdhetsfrågor är lönekartläggning.

En väl genomförd lönekartläggning utgör även ett bra under-
lag inför lönerevision. Lönejusteringar på grund av osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män kan bli kostsamma 
om de inte på ett tidigt stadium upptäcks och åtgärdas.

Ockelbo kommuns bestämmelser och praxis vid lönesättning 
förhåller sig könsneutrala. Det har konstaterats att det saknas 
uttalad strategi för hur lönebilden och lönestrukturen ska ut-
vecklas som inrymmer hur vi både kan attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare, vilket kan behöva utvecklas i syfte 
att öka förståelsen för det systematiska lönebildningsarbetet.

PROJEKT HELTID SOM NORM, HELTIDSRESAN
Det är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetareför-
bundet (Kommunal). Målet är att heltidsarbete ska bli det 
normala inom välfärden. Projekt kommer att pågå under pe-
rioden 2017–2021. Ockelbo kommun deltar i detta projekt. 
Fullmäktige har utifrån ovanstående process beslutat att 
fr.o.m. 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidare anställningar er-
bjudas heltid. Processen med införandet av heltid kommer 
att ingå i projektet Heltidsresan.

HELTIDSRESAN/ALAMANCO
Vid personalutskottet i november 2019 presenterade utveck-
lingsföretaget Alamanco sin företagsidé. Företagets utveck-
lingsstrategi är att öka de anställdas insikt och förståelse för 
hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda pro-
cesser på arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, 
samverkan, delaktighet och helhetssyn. Socialnämnden har 
efter presentationen beslutat att genomföra företagets ut-
vecklingsstrategi inom i första hand inom äldreomsorg och 
hemtjänst. Alamancos utbildningsinsatser 2020 ställdes in på 
grund av rådande pandemi.

RIKTAD LÖNESATSNING OM 600 KR/MÅNAD 
En riktad lönesatsning för yrkeskategorin undersköterskor 
har genomförts inför 2020. Tillsvidareanställda och vikarie-
rande undersköterskor i kommunen inom särskilt boende, 
hemtjänst och hemsjukvård har erhållit fr o m 1 januari 2020 
en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per hel-
tidstjänst.
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PERSONALSTRATEGISKT MÅL:
OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incita-
ment för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska ar-
betet som genomförts de senaste åren har personalfrågor 
under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna 
och politiska forum.

PÅGÅENDE UPPDRAG
RIKTAD LÖNESATSNING 2020
250  000 kronor fördelades till yrkeskategorin förskollärare 
inom kommunens förskola och förskoleklass.

BAKGRUND RIKTAD LÖNESATSNING
I samband med budgetprocessen för perioden 2019 - 2021 
lyftes diskussionen om kommunens lönestruktur. Det är en 
frågeställning som kommer att utredas vidare utifrån ett per-
sonalperspektiv. I ett led i kommunens lönestrategi besluta-
de fullmäktige 2018 att fr o m 2019 initialt avsätta 250 000 
kronor årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar. 
Fullmäktige har tidigare beslutat om riktad lönesatsning för 
åren 2017 och 2018.

UTVECKLINGSPROGRAMMET FRAMTIDA LEDARE
Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och ut-
bilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Sats-
ningen vänder sig till anställda som inte redan arbetar som 
chef/ledare. De närmaste åren behöver länets kommuner 
rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och 
andra utmaningar samverkar länets kommuner i utvecklings-
programmet Framtida ledare. Under 2020 har kommunen 
inga deltagare.

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE 
Nuvarande uppvaktningsreglemente fastställdes 2014-09-
03 och aktualisering av reglementet har påbörjats. Det som 
behöver säkerställas är att utforma riktlinjer med en bättre 
styrning och diskussion vilka grupper som ska ingå och vilka 
beloppsnivåer som ska gälla. En arbetsgrupp bestående av 
ordförande och vice ordförande att tillsammans med perso-
nalchef och controller har i uppdrag att under 2021 utarbeta 
ett förslag till reglemente.

MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
MÄTBARA MÅL MÅLUPPFYLLELSE
Sjukfrånvaron ska inte öka

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt

En värdegrund för kommunen ska utarbetas 

Antal heltidstjänster ska öka procentuellt (utgångspunkt bokslut 2019-12-31)

Kommentarer:

Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 % till 8,2 % vid jämförelse med 2019-12-31. 

Antal medarbetare som procentuellt nyttjar friskvårdsinsatser har minskat vid jämförelse med samma period föregående år. 

Arbetet med att utarbeta en värdegrund för kommunen hänförs till 2021.

Antal heltidstjänster 2020-12-31 har ökat vid jämförelse 2019-12-31, från 281 tjänster till 294 tjänster.
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SJUKFRÅNVARO
INLEDNING
Analyser av sjukfrånvaro för år 2020 behöver man beakta 
med särskilt försiktighet. Det som präglar 2020 är pågående 
pandemi, vilket visar på en ökad sjukfrånvaro.

Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårs-
bokslut och i årsredovisningen ska anges väsentliga perso-
nalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Lång-
tidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år 
och 50 år eller äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid en-
ligt avtal.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER TID
Sjukredovisning 2020 2019 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 8,2 6,4 5,6 5,9 6,8

– varav långtidssjukfrånvaro 45 36 28 37 38

 
Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid en-
ligt avtal. Tabellen visar sjukfrånvaron för all personal i Ock-
elbo kommun. Den totala sjukfrånvaron 2020 har ökat från 
6,4% till 8,2%.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängan-
de tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkning-
en. För 2020 står långtidssjukfrånvaron för 45%, vilket är en 
ökning från 36% år 2019.

För arbete med rehabilitering finns en överenskommelse om 
samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan. Över-
enskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med 
att förebygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. 
Kommunens företagshälsovård, Gemensamma nämnden 
Region Gävleborg, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER TID
Obligatorisk sjukredovisning i % 2020 2019

Total sjukfrånvaro 8,2 6,4

– varav långtidssjukfrånvaro 45 36

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,9 7,2

Sjukfrånvaro för män 5,3 3,2

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

29 år eller yngre 6,3 6,9

30 - 49 år 8,1 6,3

50 år - 8,9 6,2
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PERSONALSTATISTIK
All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsan-
ställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda. 
Vid annan beräkningsgrund anges detta.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK
Personalstatistik 2020 2019 2018 2017 2016

Antal anställda 461 452 516 541 538

Antal kvinnor 82% 84% 79% 79% 80%

Antal män 18% 16% 21% 21% 20%

Medelålder 46,6 47,2 45,5 45,1 45,0

Kvinnor 47,1 47,2 46,1 45,8 45,5

Män 44,5 47,5 43,4 42,4 47,7

Antal anställda 60 år eller äldre (tillsvidare) 68 63 77 71 71

Medellön (tillsvidare) 30 985 30 094 29 102 28 336 26 345

Kvinnor 30 133 29 104 28 210 27 755 26 139

Män 35 495 35 372 33 846 31 452 27 158

ANTAL ANSTÄLLDA
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda. Totalt utbetalas ca 700 utbetalningar av löner och 
arvoden varje månad. Den 31 december 2020 hade Ockelbo 
kommun totalt 461 (452) månadsanställda. Antalet månads-
anställda har ökat med 11 personer vid jämförelse med 31 
december 2019.

ANTAL ANSTÄLLDA/ANSTÄLLNINGSFORM
Styrelse/nämnd 2020 2019

Tillsvidare 405 401

Visstid 56 51

Summa 461 452

- tillsvidare i % 88% 89%

- visstid i % 12% 11%

Av kommunens 461 månadsanställda är 82% kvinnor och 
18% män. Samtliga verksamheter har en tydlig dominans av 
kvinnor. Av kommunens månadsanställda finns 85% inom 
vård, skola och omsorg.

FÖRDELNING AV ANTAL ANSTÄLLDA STYRELSE/NÄMND
2020 2019

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa I % Kvinnor Män Summa I % 

Socialnämnd 197 17 214 46% 192 14 206 46%

Utbildning/kultur 149 31 180 39% 154 33 187 41%

Kommunstyrelsen 31 36 67 15% 32 27 59 13%

Summa 377 84 461  378 74 452

Procentfördelning 82% 18%   84% 16%   

 
ANTAL TJÄNSTER OM 100 % SPECIFICERAT PER ÅR OCH KÖN

Heltidstjänster (100 %) 2020 2019

Kvinna 229 230

Man 65 51

Totalt 294 281
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GENOMSNITTSLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER
I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för 
olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen.
För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presen-
teras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För 
jämförelse redovisas medellöner för två år.
Sammanställningen avser tillsvidareanställda.

 2020 2019

Befattning Antal Heltidslön Antal Heltidslön

Undersköterska äo 65 26 308 68 25 909

Barnskötare 25 25 324 29 24 814

Förskollärare 24 31 746 28 30 331

Undersköterska hemtjänst 24 26 531 24 25 324

Vårdare, gruppboende 21 24 302 20 23 469

Lärare grundskola, årskurs 4–6 14 34 258   

Vårdbiträde äo 13 23 606 14 23 486

Lärare F-3 12 35 232   

Lärare tidigare år   16 34 171

Vårdbiträde hemtjänst 11 24 167 13 23 631

Elevassistent 11 27 203 13 25 516

Socialsekreterare 10 34 825 12 33 459

Lärare grundskola, senare år 10 36 914 11 36 823

Kock 10 26 023 10 25 337

FRAMTID
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur pandemin kommer 
att utveckla sig under 2021. Det finns en positiv tilltro till att 
genom vaccineringen kommer samhället successivt gå tillba-
ka till någorlunda det normala under hösten 2021.

PROJEKTET HELTIDSRESAN
Heltidsresan kommer fortsätta att påverka arbetet de kom-
mande åren. Det gemensamma projektet kommer att präg-
la arbetet under flera år framåt. Heltid är en viktig fråga för 
välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommu-
nerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsut-
maningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar 
aktivt med heltidsfrågan. Projektet har under 2020 ställts in 
på grund av rådande pandemi och förhoppningen är att det 
kommer att aktualiseras så fort det är möjligt under 2021.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika for-
mer av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och fram-
tidens kompetensbehov med inriktningen om framtidens 
kompetensförsörjning.

FRISKVÅRDSSATSNINGEN
Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konse-
kvenserna av satsningen på friskvård. Målsättningen är att 
antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser fortsätter 
att öka och att man ska se ett samband med lägre sjukskriv-
ning.

SJUKFRÅNVARO 
Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad sjukfrånvaro är en 
viktig faktor. Personalenheten är ett stöd i arbetet med sjuk-
frånvaro och rehabilitering.

MEDARBETARENKÄT 
Medarbetarundersökning har genomförts under 2020. Resul-
tatet kommer att diskutera vidare och de områden som är i 
behov att av förbättring kommer att prägla kommande år.

CHEFS- OCH MEDARBETARDAGARNA
Dagarna ska genomföras varje år och är viktigt del i det fort-
satta personalstrategiska arbetet. 
Personalstrategiska områden att arbete med under kom-
mande år är att utveckla ledarskap- och chefsutbildning, 
kompetensförsörjning och verktyg för rehabilitering.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspande-
min kommer att utveckla sig under 2021. Det finns en positiv 
tilltro till att genom vaccineringen kommer samhället suc-
cessivt gå tillbaka till någorlunda det normala under hösten 
2021.En utvärdering av hur hanteringen av coronaviruspan-
demin genomförts kommer att tas fram under 2021.

Efter att pandemin har dämpats kommer det att säkerställas 
att personalen får tid för återhämtning. Arbetet med att sä-
kerställa smittförebyggande åtgärder kommer att fortsätta. 
Först när smittspridningen dämpats och det finns mer kun-
skap om effekterna av vaccination anseende smittsamhet, 
kan skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgsta-
gare ses över.

TILLVÄXTFAKTORER I OCKELBO KOMMUN 
Viktiga tillväxtfaktorer i kommunen är förskola, grundskola 
och vuxenutbildning. Att skapa sysselsättning för medborgar-
na och med en utvecklad kollektivtrafik som gynnar till pend-
ling. Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor.

Näringsliv och samhällsplanering är viktiga områden där 
kommunen arbetar intensivt med att tillgodose de förutsätt-
ningar som finns för företagsetableringar.

Arbetet med översiktsplanen kommer att prägla kommunen 
ett antal år framåt och det är viktiga satsningar. Framtagan-
det av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är prio-
riterade fokusområde för kommunen.

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av de-
taljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. Arbetet med ny översiktsplan 
pågår och är ett omfattande arbete. Projektplan finns fram-
tagen. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer 
framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kom-
munen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att ut-
göra grund till översiktsplanens ställningstaganden och över-
gripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 
2023.

NÄRINGSLIV 
Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala 
och externa företag. De företag som bygger och investerar 
sänder positiva signaler till övrig näring att de tror på Ockel-
bo. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Kommunen och arbetsförmedlingen har under 2020 haft ett 
framgångsrikt projekt, en tydlig strategi och beskrivning om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera 
under 2020, detta saknas inför 2021. Detta osäkra läge grun-
das av arbetsförmedlingens omstrukturering och dess tve-
tydliga direktiv till kommunen om hur samverkan ska fungera 
under 2021, detta behöver utredas i första delen av 2021.

FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV
En nyckelfråga för fortsatt god välfärd i kommunen är att 
arbeta för att tillgodose kompetensförsörjningen inom alla 
kommunala verksamheter, i synnerhet till bristyrken inom 
skolan och omsorgen. Utbildningssektorn i hela landet har 
stora utmaningar. Bristen av behöriga pedagoger är redan 
påtaglig och den kommer att öka. Kommunen ska fortsätta 
att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare samt se över oli-
ka former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och 
framtidens kompetensbehov.

Uppdrag finns om att ta fram en kompentensförsörjnings-
plan. Parallellt med uppdraget om att ta fram en kompetens-
försörjningsplan har det pågått diskussioner i samarbete 
med kommunens olika förvaltningar för att hitta alternativa 
lösningar inför framtidens kompetensbehov och vilka olika 
former av utbildningsmöjligheter som finns att tillgå.

Utbildningssektorn har i hela landet stora utmaningar. Den 
största utan undantag är kompetensförsörjningen. Att elever 
får möta behöriga pedagoger. Bristen av behöriga pedagoger 
är påtaglig och den kommer att öka. Den viktigaste delen som 
man kan påverka är att vara en mycket god arbetsgivare där 
pedagogerna får så bra förutsättningar som det är möjligt.

Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen kommer att 
genomföras för områden som utbildningsinsatser, resurs-
fördelning, rutiner, strukturer, ledarskap och samarbete. 
Handlingsplaner kommer att utarbetas. Digitalisering är ett 
viktigt utvecklingsområde. Införandet av ny teknik kommer 
kontinuerligt behöver kombineras med kompetensutveckling 
och utbildning.

KOMMUNIKATIONER
Under hösten 2021 kommer sträckan Gävle-Söderhamn på 
Ostkustbanan att vara avstängd för planerat underhåll och 
viss trafik omdirigeras då till Norra stambanan, vilket tillfälligt 
innebär mera godstrafik genom Lingbo-Ockelbo.

SAMVERKAN
Kommunens organisation har flera små enheter med få 
handläggare med specialistkompetens, vilket gör det sårbart. 
För att möta detta behöver fortsatt utveckling av ökad sam-
verkan prioriteras, både internt och speciellt externt.

Arbetsmarknadsåtgärder och kompetensförsörjning inom 
kommunens verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden. 
En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för företa-
garna i kommunen är en viktig del i detta. De bästa vägarna 
till framgång är genom samverkan, både mellan kommunens 
olika enheter och med andra aktörer i samhället.

DIGITALISERING 
Digitalisering är ett viktigt fokusområde för samtliga nämn-
der i kommunen. Arbetet pågår kontinuerligt och kommer 
att prägla det framtida arbetet för alla. Planen omfattar ni-
våerna kommungemensam nivå, förvaltningsgemensamma 
nivå samt verksamhetsnivå. Syftet är att öka digitaliseringen i 
kommunens verksamheter. 
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HÅLLBARHET
MILJÖREDOVISNING
Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet 
som fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöpro-
grammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan 
antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kommun 
beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete och vad behö-
ver göras på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitets-
målen, samtidigt som kommunens vision ska uppnås.

Nämndens och förvaltningens miljöarbete och redovisas i en-
lighet med de fem fokusområdena i miljöprogrammet, vilka 
är klimat, biologisk mångfald, vatten, giftfri miljö samt god 
bebyggd miljö. Dessa täcker även in 14 av de nationella miljö-
kvalitetsmålen samt fler miljömål relevanta inom mer än ett 
fokusområde. 

Eftersom 2020 var slutår för befintligt miljöprogram beslu-
tade Kommunstyrelsen 2019 att ett nytt program skulle tas 
fram. Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd (VGS) fick 
uppdraget och påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram 
ett miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. Arbetet 
har under året innefattat coronaanpassade workshops och 
diskussioner med såväl politik som tjänstemannaorganisatio-
nen. I juni beslutade Kommunstyrelsen om tre övergripande 
målområden för programmet: Robusta ekosystem, Klimat-
neutralt Ockelbo och Ren och giftfri vardag. Målområdena 
kommer under våren 2021 att kompletteras med konkreta 
målnivåer och målår. Programmet ska vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Utöver arbetet med miljöstrategiskt program har VGS också 
bedrivit en rad olika aktiviteter i linjeorganisationen kopplat 
till befintligt miljöprogram. Pandemin har naturligtvis präglat 
aktiviteterna som ofta har fått göras om eller anpassas för att 
minimera smittspridningsrisken.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING 
Inom energi- och klimatrådgivningen ställde verksamheten 
om från de planerade fysiska informationskvällarna till att 
istället genomföra webinarier. Webinarierna, som spände 
inom områdena elbil, fossilfria drivmedel och cykel, genom-
fördes under den internationella trafikantveckan i september 
i samarbete med länets övriga energi- och klimatrådgivare. 
Senare genomfördes också två webinarier om solceller; den 
ena riktad mot privatpersoner, den andra mot bostadsrätts-
föreningar. Därutöver har sedvanlig rådgivning per telefon 
och e-post varit en självklar del av verksamheten.

HÅLLBART RESANDE I KOMMUNKONCERNEN
Projektet Hållbart resande har pågått sedan hösten 2018 och 
avslutades i december 2020. Målet har varit att öka andelen 
hållbart resande i Ockelbo samt Sandviken och Hofors kom-
muner. Hållbart resande innefattar resor med cykel, gång, 
kollektivtrafik samt webbmöten för anställda.

Inom ramen för projektet har man kunnat konstatera att om 
14% av tjänsteresorna med kommunens personbilar ersätts 
med resefriamöten, via exempelvis Skype, Teams, Zoom eller 
liknande verktyg, så kommer utsläppen att minska med 2%. 
För ett år sedan bedömdes att ett sådant skifte krävde att 
kunskapsnivån ökades och ett nytt förändringsarbete tilläm-
pas. Så kom pandemin som plötsligt satte kraftig skjuts på 
detta skifte. 

En handlingsplan har nu tagits fram med åtgärder som dels 
reducerar kommunens klimatpåverkan, samt minskar kom-
munens kostnader för resor. I handlingsplanen finns även 
åtgärder för att minska de anställdas klimatpåverkan vid ar-
betspendling. Denna handlingsplan kommer VGS fortsätta 
följa upp även efter projektets avslutande. Genomförs alla åt-
gärderna och aktiviteterna i handlingsplanen beräknas kom-
munen minska sina CO2-utsläpp med 10%.

BIOLOGISK MÅNGFALD
VGS arbetar löpande med naturvårdsprojekt och vatten-
vårdsprojekt. Årligen söks och beviljas nya satsningar. Bland 
de som pågått under 2020 kan omnämnas: 
Projektet Naturlyftet  har under 2020 fortsatt och avslutades 
december. Projektet startades upp under 2018 och syftar till 
att ge långtidsarbetslösa och nyanlända i Ockelbo kommun 
en meningsfull sysselsättning som inspirerar till fortsatt in-
tresse för naturvård och engagemang för föreningsliv. Ge-
nom projektet kan föreningar få hjälp med naturvårdsåtgär-
der som underhåll av vandrings- och skoterleder, vindskydd, 
spänger samt igenvuxna sjöar och vattendrag. Projektet har 
ett brett samarbete inom kommunen; Arbetsmarknadsenhe-
ten, Näringslivsenheten, Västra Gästriklands Samhällsbygg-
nadsförvaltning, Tekniska enheten samt lokala föreningar.

Även projektet Artrik vägkant beviljades bidrag och tre styck-
en lupinbekämpardagar genomfördes under 2020. Inför 
2021 har två nya LONA-ansökningar skickats in: Större vat-
tensalamander Västra Gästrikland och Vilda pollinatörer i 
Gästrikland (en förstudie).

LOVA-projektet med att restaurera Gopån slutfördes 2020. 
Inom projektet har utrivning av betongdammen vid ett indu-
striområde i Lingbo genomförts, åsträckan nedanför industri-
dammen har restaurerats samt att tre vägtrummor, VNV om 
Fallåsberget, har tagits bort och ersatts med en valvbåge.

Dessutom har LOVA-projektet Testeboån beviljats bidrag 
med projektstart 2021.
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VATTEN
Andra åtgärder för att förbättra status på kommunens vat-
ten kan nämnas att alla äldre enskilda avloppen i kommunen 
har tillsynats och av dem där det fanns brister har nästan alla 
åtgärdats. Tillsyn av de kommunala avloppsreningsverken 
samt tillsyn av lantbruk och hästgårdar inom vattenskydds-
områden har prioriterats i syfte att säkerställa god kvalitet på 
dricksvattnet för kommunens medborgare.

GIFTFRI MILJÖ
Inom ramen för arbetet med Giftfri miljö har VGS under 2020 
tagit fram en långsiktig handlingsplan samt en treårsplan för 
arbetet med förorenade områden. Planerna omfattar Ockel-
bo, Hofors och Sandvikens kommuners geografiska utbred-
ning. Bland de områden som prioriterats först är Frankssons 
såg samt Brattfors plantskola. Under 2020 har VGS tillsam-
mans med konsulter och tekniska kontoret uppdaterat hu-
vudstudien och ansvarsutredningen för Frankssons såg. Näs-
ta steg är att tillsammans med tekniska kontoret ta fram en 
bidragsansökan för sanering av fastigheten. I framtiden är 
förhoppningen att bostäder ska kunna byggas på platsen.

NY KRETSLOPPSPLAN
VGS har under 2020 bidragit i workshops, remissrundor med 
mera i syfte att få fram en ny Kretsloppsplan för Ockelbo 
kommun. Kretsloppsplanen har under senhösten/vintern 
2020/2021 varit ute på slutlig remiss och ska fastställas under 
våren 2021. Kretsloppsplanen kommer ersätta den tidigare 
Avfallsplanen och är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar 
utveckling, där kommunen ska använda tillgängliga resurser 
på ett klokt sätt – nu och för framtiden. Framtagandet har 
skett i samarbete med Hälsingekommunerna, länsstyrelsen 
och Region Gävleborg, för att tillsammans bredda erfaren-
heter och bli effektivare.

GOD BEBYGGD MILJÖ
GÅNG- OCH CYKELPLANEN 
Ockelbo Kommun har under år 2020 utvecklat en del av gång- 
och cykelvägnätet samt passager i enlighet med den antagna 
Cykelplanen. 5 miljoner kronor har öronmärkts åt cykelinfra-
strukturåtgärder vilket innebär att Cykelplanens åtgärdsför-
slag börjar realiseras. Ett exempel är Vigatan i Marstrands-
området där nya gång- och cykelöverfarter anlades i juni år 
2020. Fyra stycken upphöjda gång- och cykelövergångar har 
anlagts för att underlätta överfarter och göra dem säkrare. 
Fler åtgärder är på gång såsom att anlägga ny gång- och cy-
kelväg, flytta och bredda intill busshållplatser med mera.

GOD INOMHUSMILJÖ
VGS arbete med att mäta bakgrundsstrålning i kommunen 
har under 2020 fortlöpt enligt plan. Därutöver har fastighets-
ägartillsynen hos större fastighetsbolag, såsom Ockelbogår-
dar, utökats och bland annat kontrolleras hur fastighetsäga-
ren säkerställer god ventilation, en bra inomhustemperatur 
samt att regelbundna radonmätningar utförs. 
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Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 
8,0 mkr (3,7 mkr). Mot budget 0,8 mkr så är avvikelsen 7,2 
mkr. Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 
1,3 (1,2) mkr. De enskilda avvikelserna är mindre jämfört med 
tidigare år. I resultatet ryms både ökningar och minskningar 
av intäkter och kostnader som uppkommit i samband med 
pandemin. Överskottet på finansförvaltningen 5,9 mkr (2,5) 
mkr består till största del av de extra statligastöd som utbe-
talats för att minska konsekvenserna av pandemins påverkan 
på en minskande ekonomi och lägre skatteintäkter. Under 
2020 har skatteintäkter och statsbidrag ökat mer en kommu-
nens nettokostnader.

Nämndernas totala resultat visar på ett överskott. Kommun-
styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 
0,9 (2,6) mkr. Avvikelsen mot budget beror till största del på 
att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som också 
ligger under kommunstyrelsen, har en positiv avvikelse på 0,9 
(1,7) mkr. Kommunadministration, utvecklingsmedel och nä-
ringsliv uppvisar också ett överskott.

DRIFTSREDOVISNING
Nämnd Budget 2020 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Avvikelse 2020 Resultat 2019

Kommunstyrelsen -90 758 59 217 -149 074 -89 857 901 -84 611

Utbildnings- och Kulturnämnden -140 434 39 386 -179 990 -140 604 -170 -142 714

Socialnämnden -148 855 36 357 -184 735 -148 378 477 -139 137

Revision -758 0 -716 -716 42 -690

Valnämnd 0 0 0 0 0 34

Summa styrelse och nämnder -380 805 134 960 -514 514 -379 554 1 251 -367 118

Finansförvaltning 381 623 394 132 -6 609 387 523 5 900 370 859

Summa Driftsredovisning 818 529 092 -521 123 7 969 7 151 3 741

Underskott om -1,3 (-0,8) mkr finns inom Ensamkommande/
integration/arbetsmarknad.
Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt -0,2 (-8,3) 
mkr en betydligt mindre budgetavvikelse än under senare år. 
Där av utgör -3,2 (-1,7) mkr underskott för gymnasieskolan. 
Övriga verksamheter har gått med ett överskott på 3,0 mkr. 
Negativa budgetavvikelser finns såsom simhallsverksam-
heten -0,4 mkr. Socialnämnden uppvisar för 2020 ett över-
skott på 0,5(6,9) mkr. Det är främst inom Individ och famil-
jeomsorgen som den största avvikelsen finns, -4,6 (2,8)mkr, 
med högre kostnader för placeringar inom barn och ungdom 
och institutionsvård vuxna. Hemtjänsten och särskilt boen-
de visar överskott om 2,4 resp. 3,4 mkr. Underskott finns 
inom LSS/ socialpsykiatri -0,8 mkr. Revisionen uppvisar ett 
överskott om 42 tkr och valnämnden har ett nollresultat för 
året. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 5,9 (2,5) 
mkr. De minskade skatteintäkterna -4,3 mkr har kompense-
rats av det statliga stödet och kommunalkostnadsutjämning 
och statsbidrag visar en positiv budgetavvikelse på 9,2 mkr. 
Även låga räntor och högre finansiella intäkter har bidraget 
till överskottet.

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 Budget 2021 

Kommunstyrelsen 11 200 21 820 -10 620 43 745 13 200

Utbildnings- och Kulturnämnden 720 621 99 1 191 720

Socialnämnden 300 241 59 0 300

Summa investeringar 12 220 22 682 -10 462 44 935 14 220

Pågående arbeten (tkr) 2018 2019 2020 Summa Budget totalt Kvarstår

C-hus värme och ventilation 38 94 211 343 9 500 9 157

C-hus omklädningsrum 1 208 1 208 1 400 192

Wij Trädgårdar 2 491 2 491 2 800 309

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investe-
ringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tan-
karna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att 
investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna 
medel. De stora investeringar som skedde i samband med 
bygget av Bysjöstrand och Perslunda kunde inte finansieras 
med egna medel. Däremot Wij förskola föranledde ingen ex-
tra upplåning. Under 2020 har lån övertagits i samband med 
förvärvet av fastigheterna på Wij Trädgårdar. Under 2020 
har det investerats för totalt 22,7 mkr. Kommunstyrelsens 
ursprungliga budget på 6,9 utökades genom tillägg till 11,2 
mkr. Tilläggsbesluten rörde Wij Trädgårdar 2,8 mkr och pavil-
jonger Wij förskola 1,5 mkr. Nettoinvesteringen för kommu-
nen är 22,7 mkr där köp av fastigheterna på Wij Trädgårdar 
ingår. Utöver dessa fastigheter och paviljongerna så arbeten 
på Bystugan i Åbyggeby och på IP större investeringar. Vi d 
bokslutet finns det även några pågående och ännu inte avslu-

tade investeringsprojekt. Planering av kommunens framtida 
investeringsbehov hanteras i samband med den långsiktiga 
investeringsplanen.

Avskrivningstider År

Inventarier 5-10

Fordon 5

Anläggningar 10-33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10
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Not Budget Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 43 399 84 706 73 700 159 131 148 824

Verksamhetens kostnader 2 -415 791 -456 883 -434 059 -511 543 -491 435

Avskrivningar 3 -13 569 -12 257 -12 068 -24 868 -24 763

Verksamhetens nettokostnader -385 961 -384 434 -372 428 -377 280 -367 374

Skatteintäkter 4 270 347 266 009 268 670 266 008 268 670

Generella statsbidrag och utjämning 5 117 332 126 536 107 891 126 536 107 891

Verksamhetens resultat 1 718 8 111 4 133 15 264 9 187

Finansiella intäkter 6 1 100 1 600 1 783 621 860

Finansiella kostnader 7 -2 000 -1 742 -2 175 -2 796 -3 452

Resultat efter finasiella poster 818 7 969 3 741 13 089 6 596

Extraordinära poster

Årets resultat 818 7 969 3 741 13 089 6 596

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Tillgångar

Immateriella tillgångar 8

Materiella tillgångar 9 285 356 274 932 487 169 479 626

Pågående investeringar 10 4 149 878 71 779 23 790

Finansiella anläggningstillgångar 11 36 907 30 577 6 112 4 751

Summa anläggningstillgångar 326 413 306 387 565 060 508 167

Fastigheter under exploatering 12 1 460 2 860 1 460 2 860

Förråd 829 732

Fordringar 13 27 150 22 135 29 840 30 236

Kortfristiga placeringar 14 1 000 1 000 1 000 1 000

Likvida medel 15 81 458 67 877 92 510 67 877

Summa omsättningstillgångar 111 068 93 872 125 639 102 705

Summa tillgångar 437 480 400 259 690 699 610 872

Eget kapital

Ingående eget kapital 134 668 130 927 159 576 152 980

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

Summa eget kapital 16 142 637 134 668 172 787 159 576

Avsättningar

Avsättningar (inkl löneskatt) 17 35 534 32 433 41 865 38 299

Summa avsättningar 35 534 32 433 41 865 38 299

Skulder

Långfristiga skulder 18 169 463 150 200 379 722 317 258

Kortfristiga skulder 19 89 847 82 958 96 325 95 739

Summa skulder 259 310 233 158 476 047 412 997

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 437 480 400 259 690 699 610 872

Borgensåtaganden 20 211 255 178 898 1 500 12 213

Ansvarsförbindelser 21 129 912 132 987 129 912 132 987

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 341 167 311 885 131 412 145 200
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KASSAFLÖDESANALYS
Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 15 357 18 446 19 396 33 747

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 23 326 22 187 32 485 40 343

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter 12 1 400 304 1 303 337

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 -5 015 653 395 -4 095

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 19 6 889 -1 659 -1 414 9 779

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 600 21 484 32 769 46 364

Investeringsverksamheten

Investering av materiella tillgångar 9 -25 952 -39 531 -80 506 -62 135

Försäljning av materiella tillgångar 9 9 267 1 872

Investering av finansiella tillgångar 11 -3 900 -50 -3 951 -50

Avytttring av finansiella tillgångar 11 2 570 2590

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 282 -39 581 -72 600 -60 313

Finanisieringsverksamheten

Nyupptagna lån 19 263 73 183 5 170

Amortering av långfristiga skulder -8 719 -6 163

Förändring av långfristiga fordringar -5 000 2 109 -1 047

Minskning kortfristiga placeringar 500 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 263 2 609 64 464 -1 540

Årets kassaflöde 13 581 -15 489 24 633 -15 489

Likvida medel vid årets början 15 67 877 83 366 67 877 83 366

Likvida medel vid årets slut 15 81 458 67 877 92 510 67 877

Förändring av likvida medel 13 581 -15 489 24 633 -15 489
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NOTFÖRTECKNING
Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 134 956 113 231 184 601 172 421

Interna poster -50 250 -39 531 -25 470 -23 597

Externa intäkter 84 706 73 700 159 131 148 824

2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen -507 133 -473 239 -537 013 -514 357

Interna kostnader 50 250 39 180 25 470 23 597

Externa kostnader -456 883 -434 059 -511 543 -490 760

3 Av- och nedskrivningar

Fastigheter

Teknisk anläggning

Avskrivningar

Goodwill -107

Fastigheter -10 533 -10 462 -16 580 -16 683

Markanläggning -5 747 -44

Teknisk anläggning -6 189

Inventarier -1 724 -1 606 -1 790 -1 457

Installationer -751 -283

Summa  -12 257 -12 068 -24 868 -24 763

4 Skatteintäkter 

Preliminära kommunalaskattemedel 271 696 271 070 271 696 271 070

Slutavräkning kommunalskatt  -5 687 -2 400 -5 687 -2 400

Summa 266 009 268 670 266 009 268 670

5 Generella statsbidrag o utjämningar

Inkomstutjämning 75 226 73 541 75 226 73 541

Strukturbidrag

Kostnadsutjämning 12 949 7 471 12 949 7 471

LSS-utjämning 5 284 5 253 5 284 5 253

Regleringsavgift 6 061 4 161 6 061 4 161

Generellt bidrag 13 630 4 586 13 630 4 586

Bidrag från staten, Asylsökande 18 år

Bidrag från staten, Byggbonus

Fastighetsavgift 13 385 12 879 13 385 12 879

Summa 126 536 107 891 126 536 107 891

6 Finansiella intäkter

Utdelning aktier o andelar 792 1 187 480 707

Ränteintäkter 11 51 55

Övriga finansiella intäkter 808 586 90 98

Summa 1 600 1 783 621 860

7 Finansiella kostnader

Ränta långfristig upplåning -958 -1 050 -2 040 -2 327
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Ränta pensionsskuld -737 -710 -737 -710

Övriga finansiella kostnader -47 -56 -19 -56

Värdereglering fordran -359 -359

Summa -1 742 -2 175 -2 796 -3 452

8 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 4 258 4 258

Ingående avskrivningar enligt plan -4 258 -4 152

Årets avskrivningar -107

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0

9 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 402 143 358 521 651 474 610 872

Ackumulerade avskrivningar -135 431 -124 969 -219 314 -202 585

Ackumulerade nedskrivningar -38 192 -38 192

Ackumulerade uppskrivningar 27 761 27 759

Bokfört värde 266 712 233 552 421 729 397 854

Redovisat värde vid årets början 266 712 233 552 421 729 397 854

Investeringar 21 682 43 622 23 100 46 560

Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar -1 615

Nedskrivningar 0

Återförda nedskrivningar 0

Avskrivningar -10 533 -10 462 -15 108 -16 727

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 317

Övriga förändringar -954 -5 958

Redovisat värde vid årets slut 277 861 266 712 430 470 421 729

varav

Mark 8 012 4 172 33 247 29 092

Fastigheter 259 988 253 823 387 041 384 937

Övriga anläggningar 9 861 8 717 10 182 11 735

Genomsnittlig nyttjande period

Fastigheter 40 år

Övriga anläggningar 24 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 24 761 24 761 145 928 139 808

Ackumulerade avskrivningar -16 542 -16 542 -88 031 -75 427

Bokfört värde 8 220 8 219 57 897 64 381

Redovisat värde vid årets början 8 220 8 512 57 897 64 673

Investeringar 1 000 1 314 1 879 8 245

Nedskrivningar -484 -7 604

Återförda nedskrivningar 1 370

Avskrivningar -1 724 -1 606 -8 183 -8 729

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1 099 1 524

Övriga förändringar 3 122 -212

Redovisat värde vid årets slut 7 496 8 220 56 700 57 897

varav

Inventarier 7 018 7 792 56 222 57 472

Fordon 206 156 206 156

Konst 272 272 272 272

Genomsnittlig nyttjande period
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Inventarier 15 år

Fordon 12 år

Summa 285 357 274 932 487 169 479 626

10 Pågående investeringar

Redovisat värde vid årets början 878 6 283 23 790 17 665

Årets utgifter 4 479 841 59 839 16 941

Årets aktivering -1 208 -6 246 -11 850 -10 816

Redovisat värde vid årets slut 4 149 878 71 779 23 790

11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Insatskapital Kommuninvest 890 890 890 890

Komuninvest 900 900

Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224

Förenade småkommuners Försäk. AB 1 640 1 640

Övriga 97 97 97 97

Aktier och and. koncernföretag

Ockelbogårdar AB 12 000 12 000

Bionär Närvärme AB 14 275 14 275

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Ockelbo Vatten AB 3 001 1

Ockelbo kooperativa fastigheter AB 20 50 50

Obligationer

Kommuninvest förlagslån 900 900

Långsiktiga värdepappersinnehav 41 40

Långfristig utlåning

Ockelbo kooperativa fastigheter AB 5 000 0 3 000

Långfristig fordran 86 75

Uppskjuten skatt 374 335

Summa 36 907 30 577 6 112 4 751

12 Fastigheter under exploatering

Ind område Tegelbruket 750 1 092 750 1 092

Bost område Ladugårdsgärde 545 655 545 655

Hästen 8 300 300

Äppelbacken 648 648

Tidernas hus 165 165 165 165

Summa 1 460 2 860 1 460 2 860

13 Fordringar

Kundfordringar 2 758 3 334 7 226 10 258

Skattefodringar 5 765 3 945 5 765 3 945

Andra kortfristiga fodringar 4 873 809

Stats- och EU-bidragsfordr. projekt 4 885 3 032 4 885 3 032

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 13 742 11 934 7 091 12 192

Bolagen

Summa 27 150 22 135 29 840 30 236
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

14 Kortfristiga placeringar

Mangold 500 500 500 500

Carlsson/Consensus 500 500 500 500

Summa 1 000 1 000 1 000 1 000

15 Likvida medel

Kassa 95 77 95 77

Plusgiro 441 32 441 32

Bank 80 922 67 768 91 974 67 768

Summa 81 458 67 877 92 510 67 877

16 Eget kapital

Ingående eget kapital 134 668 130 927 159 576 152 980

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

 - varav resultatutjämningsreserv 4 000 4 000 0

Justerad skatt 20,6% 122

Summa  142 637 134 668 172 787 159 576

17 Avsättningar (inkl löneskatt)

IB avsättning 32 433 26 055 34 022 28 341

Nyintjänad 3 042 6 242 3 042 6 242

Ränte- och basbeloppsuppräkning 917 882 917 882

Utbetalningar -820 -717 -820 -717

Övrigt -39 -30 -39 -726

UB avsättning 35 534 32 433 37 122 34 022

Aktualiseringsgrad 93% 93%

Avsättningar för pensioner och   

liknande förpliktelser

Specifikation - Avsatt till Pensioner

    Ålderspension 23 035 18 350 23 035 18 350

Visstidspension 3 586 3 013 3 586 3 013

    Förmånsbestämd/kompl pension 1 925 4 545 1 925 4 545

    Intjänad PA-KL 51 194 51 194

    Löneskatt 6 937 6 331 6 937 6 331

Summa avsatt till pensioner 35 534 32 433 35 534 32 433

Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB 581 593

Övriga avsättningar 5 750 996

Summa 35 534 32 433 41 865 34 022

Antal visstidsförordnanden

       Politiker 1 1 2 2

       Tjänstemän

Analys av avsättning för pension och

liknande förpliktelser (exkl löneskatt)

Ingående balans 26 101 20 969 26 101 20 969

Intjänat belopp 2 448 5 023 2 448 5 023

Ränte- och basbeloppsuppräkning 738 710 738 710

Utbetalt belopp -660 -577 -660 -577

Övriga förändringar -31 -24 -31 -24

Summa utgående skuld 28 596 26 101 28 596 26 101



Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

18 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 169 463 150 200 379 722 317 258

Summa  169 463 150 200 379 722 317 258

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittsränta 0,61% 0,69%

Lån som förfaller inom

1 år 26% 25%

 2-3 år 42% 19%

3-5 år 21% 43%

> 5 år 11% 13%

19 Kortfristiga skulder

Låneskulder 9 331 18 013 13 257 18 948

 Leverantörsskulder 17 915 18 916 17 650 10 203

Lönerelaterade skulder 27 996 22 055 27 996 22 055

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 19 067 9 672 20 025 16 603

Pensioner 9 874 9 457 9 874 9 457

Skatteskulder 4 873 4 190 5 341 4 255

Övriga kortfristiga skulder 791 655 2 182 14 218

Summa  89 847 82 958 96 325 95 739

20 Borgensåtaganden

Ockelbogårdar 153 200 138 200

Ockelbo Vatten 56 555 28 485

Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar 1 500 10 763 1 500 10 763

Lingbo pumpstation ek. förening 1 450 1 450

Summa  211 255 178 898 1 500 12 213

21 Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)

Ingående ansvarsförbindelse 132 987 136 936 132 987 136 936

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 018 4 321 4 018 4 321

Gamla utbetalningar -8 159 -7 442 -8 159 -7 442

Sänkning av diskonteringsräntan

Övrigt 1 066 -828 1 066 -828

Utgående ansvarsförbindelse 129 912 132 987 129 912 132 987

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommunin-
vest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Ockelbo kommuns andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 421 155 154 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 439 555 015 kronor.

22 Ej likviditetspåverkande poster

Förändring avsättning 3 100 6 378 3 527 6 120

Av- och nedskrivningar 12 257 12 068 23 359 24 928

Övrigt 0 -7 490 2 699

Summa 15 357 18 446 19 396 33 747

23 Kostnader för räkenskapsrevision( endast kommunen)

Förtroendevalda 32 41

Sakkunniga 80 75

Summa 112 0 116 0
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kom-
munal bokföring och redovisning, med undantag av att sys-
temdokumentation ej tillfullo har uppdaterats, och enligt re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning med 
några avvikelser. Det innebär bl.a. att: intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och ut-
gifter har skett enligt god redovisningssed med hänsyn till 
väsentlighetsprincipen. Resultaträkning, balansräkning och 
kassaflöde innehåller jämförelsetal från föregående år.

I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår 
samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. VA-bolaget Ockelbo Vatten AB upp-
fyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kom-
mun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis 
taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen 
har även överlåtit betydande värden i form av VA-tillgångar 
samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer i 
dotterbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB 
inkluderas i den sammanställda redovisningen. 

Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB, ägarandel 40% ingår i 
kommunkoncernens sammansättning. Den sammanställda 
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med pro-
portionerlig konsolidering.

Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående 
bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt elimine-
rats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i 
den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt 
(20,6%) och eget kapital (79,4 %). Vid avvikelse i redovisnings-
principer mellan kommun och kommunala bolag är kommu-
nens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställ-
da redovisningen. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKR publicerat en 
ny prognos i februari av skatteunderlaget för 2020 som inne-
bär en förbättring med 223kr/ invånare totalt 1,3 mkr. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 
en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om beloppet överstiger 20 tkr. Investerings-
bidrag tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod. Avskrivning av mate-
riella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjan-
deperioden med linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. Respektive till-
gångstyp skrivs sedan av utifrån en samlad bedömning av 
nyttjandeperioden. Komponentavskrivning infördes på bygg-
nader under 2016. Detta innebär att en byggnad delas upp 
i olika komponenter. Fördelning är möjlig på ett flertal olika 
komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar, 
till exempel stomme, tak/fasad, installationer m.m. Respekti-
ve komponent har sedan en bedömd nyttjandeperiod, till ex-
empel 80 år för stomme eller 40 år för tak/fasad. Omräkning 
har ej skett av historiska värden. 

Hyres- och leasingavtal ska klassificeras och redovisas som 
antingen finansiella eller operationella. Avtal med obetydligt 
värde får redovisas som operationellt avtal, oavsett hur det 
klassificeras. Ockelbo kommun har samma gräns för obetyd-
ligt värde som vid investeringar, 20 tkr. 
Kommunens hyres- och leasingavtal har, efter bedömning av 
kriterier, avtalstider och sammantagna värden per tillgångs-
slag, klassificerats som operationella och avgifterna fördelas 
linjärt över respektive avtals löptid. Av de operationella avtal 
som överstiger 3 år finns inga som ej är uppsägningsbara.
Enskilda avtal inom samma kategori som är av obetydligt vär-
de och klassificeras som operationell leasing, ska bedömas 
samlat för tillgångskategorin och redovisas som finansiell 
leasing om värdet totalt är väsentligt. För Ockelbo kommun 
utgör värdet av sådana avtal en mindre del av balansomslut-
ningen och värdet anses därmed som oväsentligt.

Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redo-
visas i enlighet med kommunal redovisningslag. De fr.o.m. 
1998 intjänade pensionsförmåner inkl. ränta redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Kommunen har tagit beslut om 
att hela pensionen som intjänats skall vara individuell och 
överlåtas åt de anställda att placera. Pensionsförmåner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 93 % (93 %). 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10

Fordon 5

Anläggningar 10-33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

- installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10
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KOMMUNSTYRELSEN
Årets resultat, tkr 2020 2019

Budget 90 758 87 198

Utfall 89 857 84 611

Resultat mot budget 901 2 587

Åretsnettoinvesteringar 21 820 43 745

Personalredovisning

Antal anställda 31/12 67 59

Antal kvinnor 31 43

Antal män 36 16

Sjukfrånvaro 1,6 1,6

Kvinnor 1,6 1,5

Män 1,7 1,7
 
Personalredovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kom-
munerna att redovisa och för kommunstyrelsens del har 
sjukfrånvaron 2020 vid jämförelse med 2019 oförändrad. Att 
beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av 
ett fåtal personer påverkas förändringen markant vid ensta-
ka sjukfrånvarotillfällen.

ÅRETS RESULTAT
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 0,9 mkr.

Kommentarer till resultatet är kommunstyrelsens övergri-
pande verksamheter som redovisar totalt ett överskott om 
1,6 mkr. Detta består bl a av återbetalning från Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS, om 0,8 mkr, kommu-
nadministration 1,0 mkr. Samhällsplanering i form detaljpla-
ner och översiktsplan visar på ett underskott om 1,9 mkr. 
Arbetsmarknad och integration redovisar ett underskott om 
1,3 mkr som hänför sig till största delen ökad semesterlöne-
skuldsförändring. Teknikområdet redovisar ett överskott om 
0,7 mkr, vilket hänför sig till lägre kostnader för snö- och halk-
bekämpning på grund av en mild vinter och lägre kostnader 
för el- och värme.

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för 2020. 
Måluppfyllelse avseende sjukfrånvaro har uppnåtts.

DRIFTSBUDGET
AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA
På grund av inget flyktingmottagande har intäkterna under 
året minskat. Anpassning av verksamheten till 2021 pågår. 
Arbetsmarknadsenheten har en kraftig ökad tillströmning 
av deltagare med stor del av finansiering från arbetsförmed-
lingen. Bedömningen är att det överskott som kommer att 
redovisas under året kommer att finansiera flyktingverksam-
heten. 

Uppföljningen visar på ökade kostnader för detaljplaner, 
byggnation och kostnader för vägbyggen/breddning/anslut-
ningskostnader. De ökade kostnaderna möts till stor del av 
att driftskostnaderna för fastigheter ser att bli lägre än bud-
geterat på grund av en mild vinter. 

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2020 (utgångspunkt) 
fastställdes till 6,9 mkr. Med tillägg om 2,8 mkr för inledande 
investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar och med tillägg om 1,5 
mkr för inköp av paviljonger Wij förskola fastställdes investe-
ringsbudgeten till 11,2 mkr för 2020.

Nettoinvestering för 2020 är 21,8 mkr inklusive köp av fast-
igheter Wij Trädgårdar. De stora investeringarna för 2020 är 
renovering av bystugan i Åbyggeby, belysning längs Wij-åk-
rarna, upprustning av omklädningsrum IP samt upprustning 
fastigheter på Wij trädgårdar. Röda längan vid Wij har fått en 
utvändig renovering samt att norra och södra flygeln har ta-
ket ommålats.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-
ningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna 
val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala 
intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planar-
bete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksam-
heten.

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mät-
bara mål har utarbetats; kommunadministration, integration 
och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommuni-
kationer, samhällsplanering och teknikområdet.

VIKTIGA HÄNDELSER 
CORONAPANDEMI/COVID-19
Det som har präglat 2020 är Coronapandemin, Covid-19, vil-
ket har påverkat samtliga nämnder och verksamheter i kom-
munen. För att förhindra smittspridning av viruset har flerta-
let ställningstaganden genomförts.

INTEGRATION 
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett 
nära samarbete med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, indi-
vid- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB. Under 2020 
har det kommit 15 (45) nyanlända flyktingar med uppehålls-
tillstånd till kommunen, 8 vuxna och 7 barn. (10 kvotflyktingar 
3 anknytningar och 2 självbosatta).

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och be-
höver coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller hitta nya vägar 
mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns det tio (10) 
olika aktiviteter att prova på.

Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets 
näst högsta arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland 
utrikesfödd, den låga utbildningsnivå bland de arbetssökan-
de och omstrukturering hos arbetsförmedlingen, genomför-
des gemensam satsning för att möta de omfattande insatser-
na som krävdes för att fler ska komma till egen försörjning 
via studier eller arbete. Projektmedel söktes för att tillgodose 
och växla upp samarbetet under 2020. Projektet godkändes 
och sträckte sig under hela 2020. 
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EXTRATJÄNSTER 
Under 2020 har det totalt varit 50 extratjänster anställda i 
Ockelbo kommun vara 18 män och 32 kvinnor Av dessa 50 
har en (1) person gått vidare till studier med CSN stöd, fyra (4) 
personer till arbete med egen försörjning och en person har 
gått hem till föräldraledighet.

FERIEJOBB/SOMMARJOBB 
Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 
på gymnasiet och är folkbokförda i kommunen är garanterad 
sommarjobb 60 timmar. 200 (200) ungdomar hade möjlighe-
ten att söka sommarjobb, varav 91 (107) ungdomar har an-
sökt och erhållit sommarjobb, 48 flickor och 43 pojkar. Arbe-
ten fördelades inom kommunen samt föreningslivet, några 
exempel är, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, 
café och service, trädgård, och underhållsarbeten. En utvär-
dering har gjorts och svaren kommer att beaktas inför ferie-
jobben 2021.

FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANSTÄLLNING. 
Med målet att minska behovet av försörjningsstöd och sam-
tidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som an-
vänds i allt fler kommuner. Projektet ses som mycket lycko-
samt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan 
vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan 
nu. Under 2020 har 25 personer anställt i projektet.

ÅRETS FÖRETAGARE 
Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala 
event. Denna vår gick det inte att genomföra som planerat, 
med mingel och mat, utan tre finalister presenterades digitalt 
och därefter lyftes vinnaren i en film. Årets företagare i Ock-
elbo 2020, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo till-
sammans med Ockelbo kommun och fjolårets vinnare utser, 
blev Tempo i Åmot med butikschef Malin Wikholm i spetsen.
 
KOLLEKTIVTRAFIKEN I KOMMUNEN 
Inom kommunen körs Kuxatrafiken, avgiftsfri kollektivtrafik 
öppen för alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största 
delen av öppna skolturer, andra delar är centrumlinjen Kuxa 
fram, serviceturer och anropsstyrd trafik. Möjlighet att pend-
la till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre 
turtäthet är därför ett mål. Samverkan sker med X-trafik och i 
olika forum för regional trafik.

Coronapandemin har påverkat människors resande i väldigt 
hög grad. Uppmaningarna har varit att inte resa kollektivt, om 
man har andra möjligheter. X-trafik visar stora minskningar i 
antal passagerare. I vår lokala Kuxa-trafik har åtgärder vid-
tagits för att minska risk för smitta och elever som bor nära 
skolorna har uppmanats att cykla eller gå till skolan.

X-TRAFIK – BESPARINGSKRAV 
X-trafik aviserade under förra året att man från december 
2020 på grund av besparingskrav kommer att ta bort turer 
med få resande. Det betyder att turer från Ockelbo till Jädraås 
respektive Åmot inte längre kommer att finansieras av Regio-
nen Gävleborg fr o m december 2020.

DIGITAL MÖTESTEKNIK 
Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska 
resande, tillgång till alternativa bränslen och fortsatt sam-
arbete med projektet Hållbart resande, Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) är områden som det arbe-
tats med under året.

KOMMUNIKATION 
Kommunikation är en viktig del, att ska skriva och informera 
om allt som rör vår bygd. Målet är att ligga i framkant med att 
informera om allt positivt som händer i kommunen. Fokus på 
att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo 
kommuns Facebook. Antal besökare på Ockelbo kommuns 
hemsida och antalet följare på Facebook har ökat.

STRATEGISK KOMMUNIKATION
Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att skapa kom-
munikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kom-
munikationsarbete pågår. Fortlöpande säkerställs det att allt 
kommunikationsarbete sker enligt GDPR. Lagen om tillgäng-
lighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 
2019. Webbdirektivet syftar till ökad digital tillgänglighet för 
alla användare. Processen med detta pågår.

VÄNORTSSAMARBETE 
Under 2020 skulle en ungdomsträff i Cashel, Irland och ett 
gemensamt stormöte i Bienvenida, Spanien genomföras och 
ett avslutande möte inom Lyceumprojektet hållas i Ockelbo 
i slutet av augusti med två deltagande ungdomar från alla 
medlemskommunerna samt ett större antal Ockelbo ungdo-
mar. Allt detta har blivit inställt på grund av den situation som 
uppkom med covid-19. Efter kontakter med EU i Bryssel har 
nu projektet förlängts och de planerade mötena förläggs till 
2022.

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I 
VÄSTRA GÄSTRIKLAND
Sedan 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, 
Hofors och Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvi-
kens kommun är värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till 
uppdrag att granska gode män, förvaltare och förmyndare. 
Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att 
granska de årsräkningar som ställföreträdare lämnar in varje 
år avseende det föregående årets ekonomiska arbete. Under 
2020 har totalt för nämnden över 500 årsredovisningar gran-
skats och utöver det tillkommer ca 100 sluträkningar och 70 
förteckningar.

Verksamheten har under året fokuserat på kärnverksam-
heten och utvecklingsarbetet har inte prioriterats i den om-
fattnings som varit behövligt. Enheten har arbetat för en 
digital utbildningslösning så att ställföreträdarna även fort-
sättningsvis ska få behövliga utbildningsinsatser.

Utifrån ett längre perspektiv kommer det att finnas bättre 
förutsättningar för att påbörja ett långsiktigt arbete med pro-
cesskvalitet, utveckling av arbetsrutiner för enhetlig hand-
läggning och därmed effektivisera verksamheten. 
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Förbättra dialogen med företagare.
Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt näringslivs mätning
• Den bästa kommunen i länet varje år
• Bland de 100 bästa i landet varje år

Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och näringslivet.
Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik Arbetslösheten ska årligen minska.

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter. Med-
borgarundersökning ligger som grund för bedömning. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år
En presentation av undersökningen har under hösten 2020 presenterats för kommunstyrelsen och en handlings-
plan har upprättats.

Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla ett arbetssätt för 
ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor
Upprättad säkerhetspolicy
Att tjänsten kommunicerats ut och använts för inrapportering av händelser inom området

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda trivsamma arbetsplatser med 
utvecklingsmöjligheter. 
Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng, Medarbetarenkät – aktuella mätetal. Ett övergripande mål. Personalstrategiskt 
mål
Måluppfyllelse i sin helhet kommer att anges i personalberättelse. 
Sjukfrånvaron ska inte öka och anges här för kommunstyrelsen

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och processer i kommunen genom att 
mobilisera kommunens övergripande administration för att arbeta med utveckling av interna e-tjänster i befintlig 
digital plattform.
Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex samt via utvärdering.
Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för såväl användare som mottagare.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.
Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tomter i attraktiva lägen för småhus och en tomt för flerbostadshus.
Två detaljplaner för flerbostadshus är under upprättande. De bör stå klara under 2021.

Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering
En tomt ska årligen finnas tillgänglig för företagsetableringar.
• En detaljplan för industriområde är under upprättande. Den bör stå klara under 2021.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning
Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämförelse med senaste mätningen från Post- och telestyrelsen.

Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor
Vilka/antal forum som skapats Vad säger utvärderingar om hur deras syfte uppnåtts? En kartläggning av befintliga 
arbetssätt/metoder
Öka antalet befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2020
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex 
övergripande strategier utarbetats. Kommunstyrelsen har utifrån Visionen och strategierna utarbetat mätbara mål. 
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VÄRNA MILJÖN
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar

Mätbara mål Måluppfyllelse

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.
Minskat totalt resande med 5 %. 
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till andra färdsätt.
På grund av Coronapandemin och har det totala resandet minskat och ersatts av digitala möten. Andelen om 5 % 
har uppnåtts med god marginal. De få resor som har gjorts under pandemitiden har inte gjorts med kollektivtrafik. 
Av den anledningen har inte andelen kollektivtrafik ökat i förhållande till andra färdsätt.

TORGFÖR OCKELBO
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum. 
Antalet följare i sociala medier (Facebook & Instagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier (Facebook & Instagram)
Besök på ockelbo.se.

FRAMTID
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspan-
demin kommer att utveckla sig under 2021. Det kommer att 
prägla framtiden fler år framåt. En utvärdering av hur hante-
ringen av coronaviruspandemin genomförts kommer att tas 
fram under 2021.

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av de-
taljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. Arbetet med ny översiktsplan 
pågår och är ett omfattande arbete. Projektplan finns fram-
tagen. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer 
framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kom-
munen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att ut-
göra grund till översiktsplanens ställningstaganden och över-
gripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 
2023.

NÄRINGSLIV 
Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala 
och externa företag. De företag som bygger och investerar 
sänder positiva signaler till övrig näring att de tror på Ockel-
bo. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

KOMMUNIKATIONER
Framtida kommunikationer alltjämt en viktig tillväxtfaktor för 
kommunen och ett viktigt utvecklingsområde.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Kommunen och arbetsförmedlingen har under 2020 haft ett 
framgångsrikt projekt, en tydlig strategi och beskrivning om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera 
under 2020, detta saknas inför 2021. Detta osäkra läge grun-
das av arbetsförmedlingens omstrukturering och dess tve-
tydliga direktiv till kommunen om hur samverkan ska fungera 
under 2021, detta behöver utredas i första delen av 2021.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Årets resultat, tkr 2020 2019

Budget 140 434 134 409

Utfall 140 604 142 713

Resultat mot budget -170 -8 304

Åretsnettoinvesteringar 621 1 190

Personalredovisning  

Antal anställda 31/12 180 165

Antal kvinnor 149 139

Antal män 31 26

Sjukfrånvaro 8,3 6,3

Kvinnor 9,4 7,1

Män 3,7 2,7

Utbildnings- och kulturnämnden inledde 2020 med ett 
prognostiserat underskott om -6,5 mkr. Aktivt arbete med 
ekonomi under året har gett positiva effekter. Även Corona-
pandemin har påverkat verksamheterna ekonomiskt under 
perioden. Anpassningar och stängda verksamheter har lett 
till både minskade intäkter och ökade kostnader. Ökad sjuk-
frånvaro har präglat alla verksamheter. Det statliga stödet, 
ersättning för sjuklönekostnader, har varit av vikt för att hålla 
ekonomin i balans.

DRIFTSREDOVISNING
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott om 
- 0,2 fördelat på underskott för gymnasieskolan om -3,2 tkr 
och ett överskott om 3,0 mkr för övriga verksamheter inom 
förvaltningen.

Simhallen beviljades utökning av personal från utbildnings- 
och kulturnämnden som genererar ökade personalkostna-
der och ett förväntat underskott för verksamheten 2020. 
Simhallen redovisar ett underskott om -0,5 mkr. På grund av 
Coronapandemin har verksamheten varit stängd under en 
del av året, vilket lett till minskade intäkter. Verksamheten 
har kvar fasta kostnader för drift och personal vilket gör att 
verksamheten redovisar ett negativt resultat.

Föregående år redovisade förskolan ett underskott. Förvalt-
ningen äskade och erhöll ett budgettillägg för året 2020 som 
tilldelades förskoleverksamheten. Förskolan redovisar i år 
överskott om 2,4 mkr. Under året har verksamheten minskat 
de fasta kostnader genom effektiv lokalstrategi samt avytt-
ring av lokaler. Verksamheten har också haft mindre perso-
nalkostnader än beräknat mot budget.

Vuxenutbildningen redovisar överskott om 0,7 mkr som hän-
förs till mindre personalkostnader än budgeterat. Yrkesut-
bildningen undersköterska finansieras i sin helhet av stats-
bidrag.

Grundskolan har haft ett prognostiserat underskott från 
årets början. Resultatet blev ett överskott om 8 tkr. Det är 
två verksamheter inom området som utmärker sig, varav den 
ena har ett överskott och den andre ett underskott.

Grundskola åk 1–9 redovisar ett underskott om -2,0 mkr. 
Underskottet hänförs till största del av personalkostnader. I 
denna verksamhet ingår även kostnader för elever i annan 
regi. Underskottet i grundskola 1–9 har däremot reducerat 
under året på grund av att kostnader för köpta platser och 
tjänster av annan huvudman har minskat.

Övrig grundskoleverksamhet, elevhälsa och administration 
har under året byggt upp ett överskott om 2,0mkr. Det beror 
främst på avslut av köpt tjänst av annan huvudman, men ock-
så mindre personalkostnader än beräknat mot budget. Även 
årets förändring av semesterlöneskuld bidrar till överskottet.

Pågående arbete i förvaltningen med effektivisering av 
IT-kostnader och uppdatering av tjänsteplanering i grundsko-
lan har bidragit till minskade kostnader. Efter kontinuerligt 
arbete med ekonomi på arbetsplatsträffarna har en ökad 
ekonomisk medvetenhet växt fram i organisationen, vilket 
också bidrar till minskat underskott.

Gymnasieskola, som ej bedrivs i egen regi, omsätter ca 20–25 
miljoner kr årligen och verksamheten har haft ett prognos-
tiserat underskott sedan årets start. Resultatet är -3,2 mkr. 
Denna kostnad är beständig och det är ej möjligt att påverka 
kostnaden utan att göra intrång på elevernas fria val av pro-
gram. 

INVESTERING
Det beslutade investeringsbeloppet om 0,7 mkr har nyttjats 
till största del, men 0,1 mkr av de tilldelade medlen flyttas till 
år 2021. Detta på grund av Coronapandemin.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
FÖRSKOLAN
Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har 
genomförts för all personal i förskolan, sista omgången var i 
januari – februari. Finansierats med statsbidraget för bättre 
språkutveckling i förskolan.

Coronapandemin, covid-19 bröt ut, förskolan som varit pla-
cerad i Kaplansgården flyttades ur akut i april och placerades 
i tillfälliga lokaler på Wij. Familjecentralen, öppna förskolan 
beordrades av smittskyddsläkare att stänga sin verksamhet 
från i mars och fram tills dess att pandemin är över. Medar-
betare på öppna förskolan flyttades till förskolan och grund-
skolan. Hög frånvaro bland både personal och barn periodvis 
under våren.

Lilla jag flyttade ur sina lokaler i slutet på juni, barnen flytta-
des till Wij och Stenhuggaren från mitten på juni. Hyresavtalet 
uppsagt.

Lokalbrist pga. att Kaplansgården utrymdes under våren, en 
extra avdelning Regnbågen (före detta Kaplan och Lilla jag) är 
placerade i gemensamhetsutrymme på Wij förskola.

Barngrupperna på Wij förskola har behövt utökas pga. lokal-
brist. Wij förskola beviljades inte sökt statsbidrag för läsåret 
2020/2021, vilket var tur utifrån rådande situation med lokal-
brist.

Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere un-
der hösten 2020 för att kunna nyttja sökt statsbidrag för min-
dre barngrupper. Totala antalet platser med statsbidrag 80 
platser innebär 16 barn/avdelning 1–5 år utan statsbidrag 95 
platser innebär 19 barn/avdelning 1–5 år.
Nya barn i kö har inte kunnat erbjudas plats på önskat datum 
eller önskad enhet på grund av lokalbrist.
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Öppna förskolan öppnade upp för utomhusaktiviteter en 
kort period under hösten 2020, men blev tvingad att stänga 
igen helt igen pga. den rådande pandemin. Medarbetaren 
från Öppna förskolan har till viss del flyttats och nyttjats i för-
skolan.

Coronapandemin, covid-19 fortsatte med hög frånvaro bland 
medarbetare och hög närvaro bland barn, vilket resulterat 
i hög arbetsbelastning och stress för medarbetare samt att 
planerade aktiviteter, planeringstid och möten inte kunna ge-
nomföras som planerat.

Medarbetare med placering på Skolkontoret har arbetat he-
mifrån i största möjliga mån utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.
Arbetskläder för både inne- och utomhusbruk (ej vinterklä-
der) till all personal inom förskolan, har köpts in i slutet av 
året och kan vara en del i att bli en attraktivare arbetsgivare. 
Gemensamt för samtliga avdelningar i kommunens försko-
lor är att från augusti ”Genomföra språksamlingar minst 2–3 
gånger/vecka utifrån materialet ”Före Bornholms modellen”.

GRUNDSKOLA
Grundskolan fortsätter processen med att gå från tre grund-
skolor i kommunen till en sammanhållen grundskola med tre 
enheter; Perslunda, Gäveränge och Åbyggeby. Till grundsko-
lans organisation hör även Elevhälsan. Grundskolan har även 
under 2020 haft flera förändringar i ledningen. En biträdande 
rektor gick i pension i juni 2020 och rekrytering av ersättare 
skulle göras. Två lärare visade intresse och har under höstter-
minen påbörjat sina nya uppdrag som biträdande rektorer. 
Liksom förra året arbetar grundskolans ledningsgrupp med 
de två övergripande målen:
• Budget i balans
• Behörighet till gymnasiet för alla elever

Utvecklingsarbetet inom grundskolan har påverkats av pan-
demin, men skulle under 2020 framförallt ligga inom ramen 
för Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande;
• Språk- och kunskapsutvecklande arbete 
• Ökad delaktighet vårdnadshavare 
• Utbildning och kompetens 
• Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper

Andra viktiga utvecklingsfrågor är kopplade till vår ekonomi, 
organisation och struktur/rutiner. Dock kom ju 2020 att do-
mineras av Corona-pandemin.

Tidigt under pandemin så beslutades att stänga gymnasie-
skolorna och då valde vi inom grundskolan att förbereda oss 
på ett beslut om stängning av grundskolan också. Vi tillsat-
te en arbetsgrupp, Fjärrundervisningsgruppen, som snabbt 
träffades och tog fram en strategi för att förbereda verksam-
het, elever och vårdnadshavare på en eventuell stängning av 
skolan. Alla elever i alla årskurser fick ”öva” på att ha under-
visning på olika sätt. De yngre eleverna har såklart andra för-
utsättningar än de äldre. Ett par veckor senare hade Perslun-
daskolan så hög personalfrånvaro att vi inte längre klarade 
att bedriva undervisning. Den personal som var på plats fick 
en för hög arbetsbelastning vilket ledde till fler sjukskrivning-
ar. Vi beslutade då att åk 6, 7 och 8 skulle få turas om att vara i 
skolan. Två dagars fjärrundervisning varvades med en dag på 
plats. Beslut togs tidigt att årskurs 9 skulle skyddas så långt 
som möjligt så att de inte skulle riskera sina slutbetyg. Detta 
visade sig vara ett korrekt beslut och behörigheten till gymna-
siet ökade med ca 10% under vårterminen.

Hösten har självklart fortsatt präglats av pandemin och 
Fjärrundervisningsgruppen har fortsatt träffas under hösten. 
Dessutom har fortsatta anpassningar i skolmiljön behövt gö-
ras. Både elever och personal har behövt ställa om. Vi har till 
exempel successivt dragit in på fysiska möten och det mesta 
hanteras digitalt eller på telefon. Vi har varit restriktiva med 
besökare på skolan och vi fick till exempel fira skolavslutning 
och upprop utan föräldrar närvarande. I november beslöt vi 
än en gång att besluta om fjärrundervisning för årkurs 6, 7 
och 8. Denna gång lade vi ett schema för att ge eleverna så 
mycket av den praktiskt-estetiska undervisningen på plats 
som möjligt. Eleverna följer ett schema som innebär att de är 
på plats två dagar per vecka.

Grundskolans uppfattning är att åtgärden med fjärrundervis-
ning hittills fungerat bra. De elever som hade behov av att få 
sin undervisning på plats har fått det. Vårt digitaliseringsarbe-
te har utvecklats och kommer att fortsätta göra det. 
Ett annat viktigt utvecklingsarbete under hösten har varit 
inom trygghet och värdegrundsfrågor på framför allt Perslun-
da. Detta arbete drivs av förstelärare.

VUXENUTBILDNINGEN
Vård och omsorgsutbildning startade i januari och genom-
förs på tre terminer. Det har varit en grupp som läst heltid på 
plats och en grupp som har en flexutbildning där det vanliga 
är att kombinera studier med arbete. Under augusti månad 
startade två ytterligare grupper med samma upplägg som i 
januari. Det är nu totalt 38 elever som studerar och nästa in-
tag blir i augusti 2021.

Vi har ansökt om att bli en del av vård- och omsorgscollege. 
Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar 
att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad 
genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet 
är en merit när eleven söker arbete. Vi väntar sedan septem-
ber på den sista delen av tre som är nationell granskning av 
utbildningen innan vi får utfärda diplom och målsättningen är 
att första grupperna som slutar till sommaren får diplomen.

Från mitten av mars och huvuddelen av året har det bedrivits 
fjärr och distansundervisning för alla elever utifrån Covid-19. 
Det har varit en stor utmaning för alla och särskilt för det 
elever som inte nått så lång i sin språkutveckling eller där den 
tekniska kompetensen har varit bristfällig.

Det har inneburit en genomgripande förändring och utveck-
ling av den digitala kompetensen hos både elever och per-
sonal. Samtidigt har det varit jobbigt för många elever och 
personal då de sociala kontakterna och interaktionen har 
saknats. Områden som verksamhetsutveckling och kvalitets-
arbete har påverkats då det är svåra att jobba med via ny 
teknik.
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Alla lärare vid vuxenutbildningen har under våren fortbild-
ats i bedömning och betygssättning via ett stödmaterial från 
Skolverket som en del i planen kring riktade insatser för ny-
anländas lärande.

Vuxenutbildningen är en av 100 skolor av totalt 6 000 i Sve-
rige som är utvald för att delta i försöksverksamheten med 
digitalisering av nationella prov. Försöksverksamheten pågår 
till december 2022 och från 2023 ska hela Sverige genomföra 
digitala nationella prov. Den nya digitala lärplattformen Can-
vas har implementerats i verksamheten under året och fung-
erar bättre än SchoolSoft.

KULTURSKOLAN/ALLMÄNKULTUR
Under året har ändå ett antal konserter genomförts, bland 
annat:
Kulturskolan stod för all musikunderhållning vid årets Ung-
domsgala 25 januari 2020 i Åbyggeby.

Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäve-
rängeskolan under våren. Kulturskolan bidrog även med mu-
sikinslag under Perslundaskolans digitala skolavslutning i 
juni.

Inga högtidsdagar som valborg, nationaldagen eller midsom-
mar har firats med något arrangemang.

Folkteatern spelade föreställningen Förvandlingen på Gotan 
den 24 januari 2020. Det var ett samarrangemang mellan 
Ockelbo Kommun, ABF och Gotan. Folkteatern spelade även 
en föreställning av Kurage i Jädraås under stränga coronareg-
ler.

Hela Perslunda skolans mellanstadium med ca 160 elever be-
sökte Gävle Konserthus och musikföreställningen Stomp 2.0 
den 19 februari 2020.

Skolteaterföreställningar har arrangerats för elever på hög-
stadiet med föreställningarna Bodypercussion och Livsrus i 
januari 2020.

En digital variant av Musiksoppa med Anders Lundin har dist-
ribuerats till Bysjöstrand och Uret i december.

OCKELBO FOLKBIBLIOTEK
Vår programverksamhet under perioden började med lunch-
musik med Lola två fredagar. Båda mycket välbesökta. Under 
sportlovsveckan hade vi författarbesök för barnen då Viveka 
Sjögren gästade oss. Även det uppskattat.

Från början av mars har all programverksamhet varit vilande 
på grund av pandemin. Vi ställde in allt vi bokat. Inga grupper 
från skolan eller SFI besökte oss och förskolan gjorde mycket 
sporadiska besök.

Vi har försökt anpassa lokalerna efter de riktlinjer som fun-
nits och känslan är att biblioteket har varit en trygg och sä-
ker plats. Antalet besökare minskade betydligt. Vi har arbetat 
mer aktivt med ”boken-kommer” för de som inte kan eller vill 
besöka oss.

Veckorna 52 och 53 var biblioteket stängt, efter nya restrik-
tioner. Vi öppnade upp igen vecka 1 2021. Under stängning-
en hade vi telefontid och lämnade ut reserverat material och 
bok-kassar efter önskemål.

Det positiva har varit att det digitala arbetet utvecklats. Både 
vad gäller mötesverksamheten som skett digitalt, och inspe-
lade bokprat som lagts ut på våra sociala kanaler.

Sommarläsning har vi haft under sommarlovet för att främja 
fritidsläsning och motivera läslust. De som deltar får en bok.
Även i år har vi sökt pengar från Statens kulturråds ”stärkta 
bibliotek”. Vi beviljades 300 tkr. Studieplatser samt ny belys-
ning på vuxenavdelningen är planen.

SIMHALLEN
2020 började bra med många besökare och god försäljning 
i januari och februari. Sedan kom pandemin och i början av 
mars höjde FHM nivån till allvarligt läge, och senare i mars 
till mycket allvarligt läge. Som en följd sjönk antalet besökare 
kraftigt under senvåren.

Under våren kunde inte Gäverängeskolan nyttja sin planera-
de simundervisning fullt ut, vilket innebär att många åk 3 nu 
brister i simkunnighet.

I juni lanserade vi gratis sommarsimskola under veckorna 25 
- 26 för barn i åldrarna 6-12år. Barnen gick intensivsimskola 
varje dag under två veckor, nybörjare i lek & plask gruppen 
där de övade vattenvana och de med god vattenvana i steg 2 
där vi inriktade oss mer på simning. Totalt deltog 50 barn, alla 
åldrar var med. Vi såg väldigt goda resultat med att ha inten-
siv simskola. Barnen gjorde stora framsteg under kort tid och 
barnen blev även tryggare fortare med oss simlärare. Mycket 
uppskattat bland barnen och föräldrarna. Det är också den 
första sommarsimskolan simhallen har anordnat.

Vi startade höstsäsongen med något begränsade öppettider 
och sänkt maxantalgäster i simhallen. Vi lanserade ett test 
med avgiftsfri simträning för barn för att höja simkunnighe-
ten framförallt för åk 6, men kunde inte slutföra projektet då 
vi i november beslöt vi att stänga simhallen och gymmet helt 
för allmänheten.

KOSTEN
Vi fortsätter med pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost på 
Perslundaskolan. Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del av 
barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag.

Vi fortsatte 2020 med projektet på Bysjöstrands äldreboen-
de där vi serverar lunch i samlingssalen på fredagar. Projek-
tet har varit mycket uppskattat och vi fortsätter med detta 
under 2020. Hösten 2018 tilldelades kostenheten en mycket 
hedrande utmärkelse för bästa äldremat i regionen av SPF 
Gävleborg. Projektet är pausat på grund av Corona.

I augusti implementerades ett nytt sätt att mäta och registre-
ra matsvinn. Vi har valt företaget Matomatic som leverantör 
av integrerade vågar och en app. Vi har stora förhoppningar 
på att på detta sätt kunna minska matsvinnet ytterligare i vår 
verksamhet.

Den årliga Ekomatsligan blev framflyttad till 13 oktober 2020 
och genomfördes digitalt på grund av Corona. Ockelbo fick ta 
ett diplom och är bland de 20 bästa kommunerna i Sverige.

Personalen har fått utbildning inom specialkost och konsis-
tensanpassad kost, livsmedelshygien samt vegetarisk kost.

Perslundaskolan har under året fortsatt haft en dag i veckan 
då båda lunchalternativen varit vegetariska.
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FRITID
Ungdomsgalan arrangerades i Åbyggeby Landsbygdscenter 
(200 personer deltog).

Upprustning har skett vid omklädningsrummen vid Ockelbo 
IP efter vattenskada.

Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i om-
klädningsrum på Ockelbo IP.

Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete 
med föreningslivet i sommar. Staten gav i år inga ekonomiska 
medel till detta. Medel från kommunstyrelsen finansierade 
aktiviteterna.

Övertagande av driften av Ockelbo Ridhus har skett till allas 
belåtenhet.

Samarbetsprojekt med Arbetsmarknadsenheten (AME) inom 
jobb i naturområden och inom föreningslivet, arbetet utförs 
av nyanlända och långtidsarbetslösa.

Att många personer har vandrat på våra stigar och leder.

Hinderbanan i Rönnåsen har haft otroligt många barnfamiljer 
på besök.

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter 
i samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningsli-
vet.

Omdragning har skett av Gästrikeleden sträckan Kroksjön – 
Mosjön på grund av Vindkraften.

Underhåll av Gästrikeleden är en ständig process, engagera-
de ledvärdar är oerhört värdefullt för att få det hela att fung-
era.
Upprustning har skett av Fallfäbodarna i Lingbo efter Gästri-
keleden.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
 – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2020.

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. 
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen.

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens. 

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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FRAMTIDEN
Utbildningssektorn har i hela landet, Ockelbo inget undantag, 
stora utmaningar. Den största utan undantag är kompetens-
försörjningen. Att våra elever får möta behöriga pedagoger. 
Bristen av behöriga pedagoger är redan påtaglig och den 
kommer att öka. Den viktigaste delen som vi kan påverka är 
att vara en mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så 
bra förutsättningar som det är möjligt.

Sjukfrånvaron under 2020 har stigit, vilket vi ser som en följd 
av Corona. Ingen vet idag hur detta utvecklas men vi vet att 
det kommer påverka vår framtid.

Förskolan så är det stora utmaningar vad det gäller grupp-
storleken, hur ska vi uppnå Skolverkets rekommendationer 
vad det gäller antalet barn/grupp? Till det ska vi också ha 
behöriga pedagoger, se tidigare stycket. Ockelbos förskolor 
har förändrats under senaste året men det krävs mer för att 
vi ska kunna leva upp till Skolverkets redan nämnda rekom-
mendationer.

Den organisation som vi i dag har för utbildning i kommu-
nen har börjat utvecklas ytterligare. Tre rektorer finns det i 
kommunen, rektor förskola, grundskola och vuxenutbildning. 
Den organisationen kommer i en gemensam ledningsgrupp 
utveckla alla utbildningsfrågorna i kommunen. Detta görs un-
der ledning av förvaltningschef.

Respektive rektor har nu en egen ledningsgrupp bestående 
av biträdande rektorer (2 i grundskolan och 2 i förskolan) 
med personal och elevvårdsansvar enligt den nu rådande de-
legationsordning som finns.

En central fråga som vi kommer att arbete med 2021 och 
framåt är vilken resurstilldelning kommunen ska arbeta efter 
vad det gäller utbildning. Där vi behöver utveckla vårt syste-
matiska kvalitetsarbete och målarbete med starkare kopp-
lingar till den ekonomiska styrningen.

NYCKELTAL
MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLAN

Meritvärden årskurs 9 2020 2019 2018

Flickor 217,1 249,8 216,9

Pojkar 156,3 181,2 207,3

Totalt 189,9 212,9 212,1

Meritvärden årskurs 6 210,6 196,2 182,5

Andel behöriga till gymnasiet åk 9 48/58 56 42

Andel obehöriga till gymnasiet åk 9 10/58 10 11

ANTAL BARN/ELEVER OCH KOSTNAD PER ELEV
År 2020 2019

Förskolan  

- antal barn i snitt 269 270

- Nettokostnad per barn 125 134 126 100

Grundskolan  

- antal elever i snitt 594 595

- Nettokostnad per elev 87 928 97 197

Särskolan  

- antal elever i snitt 11 9

- Nettokostnad per elev 404 909 585 444
Gymnasieskolan  

- antal elever i snitt 181 182

- Nettokostnad per elev 137 094 119 543

Fritidsverksamhet  

- kronor per innevånare 630 1 068

Kulturverksamheten  

- kronor per innevånare 1 099 1 147
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SOCIALNÄMNDEN
2020 2019

Årets resultat, tkr

Budget 148 885 146 020

Utfall 148 376 139 137

Resultat mot budget 478 6 883

Årets nettoinvesteringar 0 0

Personalredovisning

Antal anställda 31 december 214 195

Kvinnor 197 184

Män 17 11

Sjukfrånvaro, % 9,6 8,89

Kvinnor 9,3 8,86

Män 13 9,30
 
Socialnämndens bokslut redovisar ett slutresultat på 0,5 mkr.

För de flesta områden är det svårt att göra en analys då Covid 
-19 pandemin påverkat samtliga mer eller mindre. Största 
budgetavvikelsen står Individ och familjeomsorgen (IFO) med 
ett underskott om - 4,6 mkr (förra året redovisades ett över-
skott om 2,8), vilket kan härledas till ökat antal institutionspla-
ceringar för vuxna samt barn och unga.

Främsta avvikelser för övriga områden är
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/Social-
psykiatri (LSS/SOL) externa placeringarna barn och vuxna re-
dovisar underskott och ökade kostnader för kontaktfamiljer/
personer och ledsagarservice
 
Särskilt boende för äldre (SÄBO) lågt brukarunderlag under 
det första halvåret, ej ersatt sjukfrånvaro samt inte heller be-
hövt tillsätta vissa av de tjänster som uppkommit till följd av 
tex föräldraledigheter har inneburit lägre kostnader. Till detta 
tillkommer stängning av trygghetsboende och extra intäkter 
för matdistribution/trygghetstelefon.

Att beakta;
Coronavirus disease (COVID-19): bidrag till och med augusti 
3,2 mkr. För perioden september till november har ansökan 
om 1,2 mkr lämnats, men svar har inte erhållits. Kostnader 
för december månad har inte varit möjligt att söka ännu, upp-
skattas till 1,0. Utfallet av semesterlöneskuldsförändringen 
har inneburit en ökad kostnad om 1,4 mkr. Försäkringskas-
san för all frånvaro under hela perioden 1,9 mkr 

VERKSAMHETEN
Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela so-
cialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, omsor-
gen om de äldre, samt omsorgen om personer med psykisk- 
och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd 
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen 
och de kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Hög psykisk press och belastning på hela förvaltningen under 
perioden.
Focus på Covid -19 fr o m mars och framåt. Stora omställning-
ar på kort tid.
Ett axplock av viktigare händelser/åtgärder;
• 19 mars besöksförbud SÄBO, några dagar senare LSS/

SOL samt dagliga verksamheter
• Utbildning i Basala hygienrutiner både internt samt via 

web
• System för försörjning av skyddsmaterial samt lager har 

byggts upp
• Genomfört medicinska bedömningar utifrån misstänka 

Covid-19 fall samt provtagning och täta läkarkontakter 
• Riskbedömningar och tät uppföljning med facken
• Utvecklat arbetsformer för kohortvård SÄBO/LSS samt 

särskilda covid team inom Hemtjänsten
• Flexibilitet i bemanning, även fått hjälp externt tex från 

Utbildning och kulturnämnden (UKN)
• Deltagit i stabs möte för kommunen i stort varje vecka. 

Ledningsgruppen för Socialförvaltningen har eget 
stabsmöte varje vecka. Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
(MAS) möte med andra masar samt chefsläkare/smitt-
skyddsläkare varje vecka.

• Anordnat sätt för äldre att ha kontakt med sina anhöriga
• Ledningen haft beredskap from mars-juni samt under 

jul/nyår och större delen av januari 2021
• Byggt upp Covid enhet – Kaplan. Denna flyttades senare 

till tom yta mellan Bysjöstrand och Hälsocentralen. Egen 
personal, matsal samt omklädningsrum

• IFO/stab samt handläggning – hemarbete/rotation
• Vaccination av alla brukare SÄBO/LSS gruppbostad in-

ledd i mellandagarna
• Alla har fått lagstadgad semester under sommaren. Dock 

beviljades inte semesterjul/nyår

Lösningsorienterad verksamhet med hög focus på 
omedelbara åtgärder. Förvaltningen påvisat mycket hög 
förmåga att härda ut under kris. Mycket gott stöd/samarbe-
te internt Socialnämnden (SN) samt inom kommunen. Även 
med regionen i många frågor.

Förbättrad utemiljö SÄBO och Socialkontoret – altaner ute.

Ett flertal omfattande driftstopp/störningar inom Informa-
tionsteknik (IT) Gävle.

Under januari månad påbörjades utbildning med Alamanco 
för samtliga medarbetare på Bysjöstrand. Denna utbildnings-
satsning fick tyvärr avbrytas på grund av Covid -19 men pla-
neras återupptas på något sätt under hösten.

Kontinuerligt tagit emot praktikanter från undersköterskeut-
bildning samt huserat extratjänster.

Samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) & Arbetsför-
medlingen för de som har försörjningsstöd men inte är berät-
tigad till extratjänst. Även runt praktikplatser för de som står 
långt ifrån arbetsmarknaden.

Minskat försörjningsstöd – tydlig trend senaste tre åren.
Markant ökning av antal placeringar inom alla områden IFO. 
Många komplicerade ärenden och flera omhändertaganden 
med stöd i lagen om vård av unga (LVU) var aktuella. IFO har 
haft flera LVM (Lagen om vård av missbrukare) utredning-
ar och ett omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av 
missbrukare) och dyra Statens institutionsstyrelse (SIS) place-
ringar samt fler Hem för vård eller boende (HVB) placeringar 
jämfört med.
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Tillsyn har gjorts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
inom området ”insatser under pandemin” där de begärde ytt-
rande och redovisning om hur allt hanteras gällande insatser 
under pandemin. IVO hade inga anmärkningar.

Få fysiska möten/uppföljningar/nätverksträffar inom hand-
läggning och individ- och familjeomsorg.

Totalt färre kompetenshöjande åtgärder inom SN. Dock har 
organisationen fått en mer djupgående kompetens inom 
samtliga områden i arbete med/mot pandemi.

Utökning av chefer samt nyrekrytering chefer;
• Övergång till tre enhetschefer vid särskilt boende (omför-

delning personal)
• Ny enhetschef LSS/SOL, fr o m 1 april 2020.
• Biträdande chef (0,5 tjänst) inom IFO har slutat och nyre-

krytering har genomförts.

Ökad sjukfrånvaro under perioden;

Utveckling över tid 2020 2019 2018

Sjukfrånvaro 9,6% 8,9% 6,3%

varav långtidssjukskrivna 43,1 43,2

Förklaringen till ökad sjukfrånvaro är Covid-19 pandemi.
Många möten internt/externt har genomförts digitalt vilket 
har lett till en ökad medvetenhet hur vi kan kommunicera 
och jobba på distans.

Barnkonventionen har blivit lag från den 1 januari 2020.
Nya rutiner och riktlinjer infördes för att säkerställa att lagen 
efterlevs.

Fortsatt arbete med Treserva. Ett flertal insatser/tester för 
att få till ett godkännande. Även arbete med dokumentation, 
logg kontroller samt säkert inlogg.

Fungerande Wireless fidelity (WIFI) på HELA Bysjöstrand.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Heltid som norm (Heltidsresan).
Andelen medarbetare som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med 4 % 
2020.

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete).
Alla enheter skall under 2020 genomföra 2 Workshops kring Värdegrunden.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och upp-muntra personalen till kompetensutveckling 
Öka andel personal med rätt kompetens utifrån brukarbehovet, med 5%.

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt. 
Minska sjukfrånvaron med 2 % under 2020, jämfört med 2019.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen) 
Minst en ny ”teknik” skall införas inom socialförvaltningen under 2020.

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 
Befintlig eller ny teknik fungerar felfritt.

Utbilda i användandet av teknik.
100 % av medarbetarna hanterar telefon och dator i sitt arbete.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen.
Under 2020 initiera minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen och/eller med andra verksamheter inom kom-
munen.

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt - sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. 
Varje enhet skall minst en gång under 2020 dela med sig av goda exempel i media.
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FRAMTIDEN
Fortsatt arbete med pandemi. Även efter vaccination behö-
ver vi fortsätta med de smittförebyggande åtgärderna. Först 
när smittspridningen dämpats och det finns mer kunskap 
om effekterna av vaccination anseende smittsamhet, kan 
skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgstagare 
ändras.

Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.

Inga större nya utredningar behövs – handlingsplan för det 
vi redan vet;
• Öka kompetensen
• Mängden resurser och kontinuitet
• Fungerande rutiner, strukturer samt dokumentation
• Ledarskap & samarbete
• ”Gifta ihop” Socialtjänstlagen (SOL) – Hälso och 

sjukvårdslagen (HSL)

Säkerställa återhämtning. Var befinner sig personen i sitt må-
ende?! Behoven ser olika ut för alla individer - rätt åtgärder 
för varje person måste säkerställas.

Fortsätta införandet av ny teknik. Behöver kombineras med 
kompetensutveckling och utbildning. Ytterligare en utmaning 
är att ”tekniken” inte klarar av de krav som ställs på sekretess 
och säkerhet. (införa teknik inspiratörer?)

”Tröskelväxling” enstaka hembesök samt växling av rehab 
ansvaret i våra LSS boenden och daglig verksamhet. Överta 
hjälpmedelskostnader för LSS. Utredningen beräknas vara 
klart till maj- juni 2021. Kommer att kräva en utökning av sjuk-
sköterskor och rehab personal.

Översyn ventilationssystemet SÄBO – havererat vid de två 
värmeböljor vi haft. (säkerställa en god och säker boende/
arbetsmiljö).

Ledarskap i kris – hur bygga tillit under extrem press och osä-
kerhet. (beslutsfattning/leda på distans/krishantering/medi-
aträning).

Gradvis normalisering av arbetssättet inom IFO. Återgång till 
beprövade arbetssätt samt tillgänglighet. Fortsatt samarbete 
med AME och arbetsförmedlingen. Samarbete IFO – Boende-
stöd inleds.

Återuppta utbildningssatsningen med Alamanco – Heltidsre-
san.

Satsning på demens inom SN/ dagvård demens.

SÄBO. Parallellt utveckla anhörigstödet.

I slutet av augusti överlämnades slutbetänkandet  ”Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47). Utredning-
ens förslag handlar bland annat om förebyggande och lätt 
tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att 
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Vad 
betyder detta för oss?

Centralisering av verksamhet till Bysjöstrand – möjligt?

Återuppta arbetet med digitaliseringsplanen och välfärdstek-
nik.

Vi behöver öka takten i arbetet med digitalisering/välfärds-
teknik. ”Mental switch” där vi behöver fundera över hur verk-
samheten kan förändras så att mer kan hanteras med hjälp 
av digitala/automatiserade lösningar. Öka teknisk mognads-
grad.

Utredning av eventuell pedagog-utbildad personal inom LSS 
tillsammans med Vuxenutbildningen.
Framtagande av gemensam plan för att främja psykisk hälsa 
i syfte att möta och förebygga ökad psykisk ohälsa. Involvera 
UKN i denna.

Angenäm utmaning: erbjuda alla utbildade undersköterskor 
en tillsvidare tjänst. På kort sikt ingen brist men fortsatta dis-
kussioner om hur detta ska lösas inom angiven ekonomisk 
ram.

Analys av personalbehovet påbörjat.

Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan komma att ske.

”God och nära vård” -handlar om att vården skall komma när-
mare patient/ brukare. En omställning av vårdkedjan måste 
ske. Förmodligen mer egenvård, och det stöd kommuner/re-
gionen kan ge för att lösa detta på bästa möjliga sätt – både 
kvalitativt och ekonomiskt effektivt. Befintlig vård måste 
räcka till fler.

Fler gemensamma lösningar/samarbeten behöver komma till 
stånd internt/externt. På flera sätt har ett steg mot ovan skett 
inom Pandemi.

NYCKELTAL
Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad 
av Statistiska centralbyrån (SCB) som kallas ”oktobermätning-
en”, den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar 
den 1 oktober varje år.

Antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober varje 
år.

År 2020 2019 2018

Antalet brukare 191 177 171

Beviljade timmar 1 864 1 567 2 115

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare

År 2020 2019 2018

Kronor/invånare 1 200 1 319 1 501

Antalet personer med beviljad personlig assistans enligt Social-
försäkringsbalken, avseende den sista december årligen.

År 2020 2019 2018

Antal beslut 23 23 20
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VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en 
gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS-nämnden). Till nämnden hör 
en gemensam förvaltning benämnd Västra Gästriklands sam-
hällsbyggnadsförvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och ju-
ridiska personer som söker olika typer av lov, tillstånd eller 
vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel kan 
nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare och företa-
gare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljö-
balken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven 
av grundläggande geografiska data och följdprodukter från 
dessa data. 

Nämnden inrymmer Sandvikens kommuns lantmäterimyn-
dighet och medverkar med lantmäteriteknisk rådgivning i 
samhällsbyggnadsprocessen.

VIKTIGA HÄNDELSER
2020 har varit ett händelserikt år för samtliga verksamheter 
inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Året har 
präglats av strategisk planering, utveckling genom digitalise-
ring, samverkan, rekryteringar och hantering av effekterna av 
Coronapandemin. Under 2021 växlas arbetet upp då en stor 
del av samhällsutvecklingen startar hos VGS.

Verksamheterna har snabbt ställt om från analog till digital 
och till att jobba hemifrån. Planeringsinsatser och utveckling 
har krävts för att fungera i en ny vardag. Ett flertal e-tjänster 
har lanserats, digitala handläggningsprocesser har påskyn-
dats och digitala möten hålls. Kontroller och tillsynsbesök är 
idag digitala.

Ett nytt tillsynsområde, den så kallade trängselkontrollen, 
uppstod på grund av pandemin. Ordinarie kontroll och tillsyn 
har begränsats, en del tillsyn har stoppats eller fått bokas om 
på grund av risk för smittspridning. Kontrollskuld har upp-
stått och en större palett med tillsynsmetoder har utvecklats, 
vilket kan effektivisera tillsynen långsiktigt.

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND – VGS

ÅRETS RESULTAT 
Resultatet för Ockelbo är positiv med 0,9 mkr. Överskottet 
hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av 
rådande pandemi. Inom det övergripande verksamhetsom-
rådet har flertalet kostnader blivit lägre än budget på grund 
av Covid-19. Kostnader såsom förvaltningsledning, adminis-
tration och konsultkostnader kopplade till utvecklingsarbete.

Det är lägre intäkter inom såväl bygglovs- som detaljplane-
verksamheten för alla kommunerna. Analys av vintertaxan 
för bygglov ska göras efter att pågående period för vintertax-

an är över.
FRAMTID
Verksamhetsstöd står inför en större utmaning; bli förvalt-
ningens nav med en trygg och stabil verksamhet som tar ett 
större helhetsansvar och följer upp hela röda tråden från in-
kommande handling till avslutat ärende. Projekt e-arkiv fort-
skrider med fokus på att skapa ett digitalt mellanarkiv. Det 
medför en total översyn och kvalitetssäkring av diarieplan, 
dokumenthanteringsplan och vidare rutiner kring sekretess 
och arbetsmetoder. Målet är att medborgarna själva kan be-
gära ut handlingar digitalt.

Behovsutredningar har tagits fram för samtliga verksamhe-
ter. Flera verksamheter har varit i behov av förstärkning i 
syfte att kunna fullfölja nämndens uppdrag kopplat till regle-
mente och lagstiftning.

Under våren startade arbetet med att ta fram nya översikts-
planer (ÖP) för Ockelbo och Hofors. Planerade medborgar-
dialoger kommer till stor del att ersättas av digitala verktyg.

För Ockelbo kommer arbetet att fortsätta med att hitta nya 
samverkansformer och vidareutveckla strategigruppsmöte-
na med inriktning på samarbete, framtid och utveckling.

Insamling av flygbilder med hjälp av drönare pausades under 
andra halvan av 2020 med hänsyn till förändrat regelverk gäl-
lande säkerheten vid drönarflygningar. Tillståndsprocessen 
är påbörjad och framtidsbedömningen är att flygningar kom-
mer att kunna återupptas under första halvåret 2021.

En strategi för hur geodata kan bidra till digitalisering i de 
kommunala uppdragen har påbörjats.



54

KOMMUNREVISION
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin 
verksamhet och för användningen av 2020 års anslag.

Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, 
i enlighet med kommunallagens bestämmelser, att efter 
granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2020, 
avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHETEN
Kommunens revisorer har under 2020 genomfört granskan-
de och främjande revision inom ramen för god revisionssed 
och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verk-
samhet. 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av 
fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksam-
heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frå-
gan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskil-
da ledamöter i dessa. 

Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning av risk 
och väsentlighet, en revisionsplan. Revisorerna har genom-
fört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedöm-
ningen:

Granskning av nämndernas och styrelsens ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åt-
gärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamhet och 
ekonomi.

GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGEN 
Kommunens årsredovisning regleras i lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och det ankommer på den kom-
munala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt 
denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ekonomiska ställning.

GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUT
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning skall 
kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upp-
rätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorer-
na har översiktligt granskat räkenskaperna och bedömt om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommun-
fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
som omfattar såväl verksamhetsmål som finansiella mål.  

FÖRDJUPADE GRANSKNINGSPROJEKT
Revisorerna har i särskilda revisionsrapporter redovisat 
granskningar avseende
 
• Granskning av ekonomistyrning
• Granskning av risk- och sårbarhetsanalyser för att   
 minska och stävja risker i verksamheten
• Förstudie covid-19

LÖPANDE GRANSKNINGSARBETE
Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjäns-
temän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre 
granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a 
protokollsgranskningen.

Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2020 för att 
avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2019, 
dels övrig granskning enligt planen för 2020. Revisorerna har 
även haft ett antal sammankomster under 2020 avseende ge-
mensamma nämnder med Gävle kommun, Sandvikens kom-
mun, Hofors kommun samt Region Gävleborg.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Public Sektor) en-
ligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört gransk-
ningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC 
(Public Sektor) har också svarat för den administration som 
är förknippad med revisorernas verksamhet. 

EKONOMI
För 2020 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag 
om totalt 758 tkr. De bokförda kostnaderna för verksam-
heten uppgår till totalt 716 tkr.
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