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KOMMUNFAKTA
Yta: 1 070 km2 
Folkmängd: 5 919 personer

AVSTÅND
Sandviken 3,5 mil
Gävle 5 mil
Arlanda 18 mil
Stockholm 21,5 mil

RESTIDER 
(KOLLEKTIVTRAFIK)
Sandviken 40 minuter
Gävle 25 minuter
Arlanda 1 timme och 40 minuter
Stockholm 2 timmar

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

OCKELBO
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Lagen föreskriver att kommunerna ska 
göra minst ett delårsbokslut per år och 
om det upprättas endast ett delårsbokslut 
ska perioden omfatta minst sex månader. 
Ockelbo kommunen och Ockelbogårdar 
AB sammanställer delårsbokslut fr o m 
2019 för perioden per 31 augusti varje 
år. I koncernen ingår även Bionär När-
värme AB och Ockelbo Vatten AB.

VIKTIGA HÄNDELSER 
Wij Säteri AB - Övergång av verk-
samhet
Fr o m januari 2019 övertog kommunen 
skötseln av Wij Trädgårdar (fastigheter, 
park, drift och skötsel, fastighetsför-
valtning och aktuell personal. Drift och 
skötsel av fastigheter och park sköts fr o 
m 2019-01-01 av Ockelbo kommun till 
erforderliga beslut är fattade. Processen 
med övertagande av fastigheterna pågår.

Upphandling Wij Trädgårdar 
Fokus under året har varit att hitta nya 
aktörer och entreprenörer som vill driva 
de kommersiella verksamheterna såsom 
logi, restaurang, konferens och kafé på 
Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021 ska de 
icke kommersiella delarna vara i kom-
munal förvaltning och de kommersiella 
delarna ska drivas av entreprenörer på 
affärs- och marknadsmässiga grunder. 
Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för 
att säkerställa att verksamheten drivs 
vidare i stiftelsens anda och att den 
konstnärliga inriktningen finns kvar.

Förskola i södra/centrala Ockelbo
Kommunfullmäktige tidigare beslutat 
om- och nybyggnation av Wij förskola, 
kommunens framtida förskola, för att 
möta förskolans behov av ändamål-
senliga lokaler. Ombyggnationen har 
kompletterats med investering av ett 
tillagningskök byggs. Förskolan beräknas 
vara klar i oktober 2019.

Upprättande av kommunövergripan-
de Översiktsplan
Västra Gästriklands Samhällsbyggnads-
förvaltning har fått i uppdrag att påbörja 
med en projektplan för framtagande av 
ny kommunövergripande Översiktsplan. 
Enligt plan- och bygglagen ska varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan 
som beskriver kommunens avsikter när 
det gäller framtida mark och vattenan-
vändning i form av exempelvis strategier 
för bebyggelseutveckling, trafikförsörj-
ning, naturmiljöer med flera intressen.

Stödboendet i Ockelbo stängdes 1 
juni 2019 
Under fem år har HVB-hemmen för 
ensamkommande och stödboendet 
bedrivits i egen regi. Nu har både hem-
men och stödboendet stängts, då färre 
ungdomar är i behov av insatser. 1 maj 
2014 startade Ockelbo kommun det för-
sta HVB-hemmet för ensamkommande 
barn. Därefter öppnade man ytterligare 
ett HVB-hem 2016 för att möta beho-
vet av insatser för de ensamkommande 
ungdomar som kom till kommunen. När 
tillströmningen av ungdomar minskade 
under 2017 beslutade man att stänga 
HVB-hemmen och i stället ge de fåtalet 
ungdomar som fortfarande var i behov 
av stöd ett boende i kommunens stödbo-
ende.

Medborgarundersökning görs via 
SCB under hösten
Nu genomför Ockelbo kommun en 
medborgarundersökning för att ta reda 
på vad invånarna tycker om kommu-
nens verksamheter. 800 slumpmässigt 
utvalda Ockelbobor kommer att få svara 
på enkäten. I början av november och i 
december får kommunen tillgång till re-
sultatet i frågorna som handlar om såväl 
skola, vård och omsorg som möjligheter-
na till att ha en aktiv fritid, arbets- och 
utbildningsmöjligheter och också vilken 
helhetsbedömning man gör av kommu-
nen som en plats att leva och bo på.

Näringsliv
Det lokala näringslivet är viktigt för 
kommunen. Kommunen kommer att 
fortsätta arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för företagarna i kommu-
nen. Arbetet med att utveckla cen-
trum pågår. Kommunen har utvecklat 
centrum och byggt om välkomstcenter, 
biblioteket och Gallerian för att skapa 
mötesplatser och möjliggöra för handeln. 
Nästa etapp innebär en fortsatt satsning 
på torget.

Turismstrategin kommer att revide-
ras tillsammans med näringen för att 
tillsammans stärka och bygga vidare på 
Ockelbos varumärke och som besöksmål. 

Företagsklimat
Svenskt Näringslivs ranking av före-
tagsklimatet presenteras i oktober 2019. 
Svaren från enkäten släpptes i maj och 
den indikerar en liten uppgång.

Macken i Lingbo
Den 31 maj 2018 stängde Preem 
pumpstationen i Lingbo. Samordnade 
möten kring detta har genomförts. Det 
krävs engagemang och investeringar 
från föreningar, företag eller näringslivet 
i Lingbo för att arbeta med framtida 
lösning. Därefter har Lingbo pumpsta-
tion ekonomisk förening har bildats och 
föreningen har beviljats ett stöd från Re-
gion Gävleborg, Lingbo Vindkraftsfond 
och Ockelbo kommun (visionsmedel) för 
etableringen av pumpstationen.
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FRAMTID
Befolkningsutveckling
Ockelbo fortsätter att växa och invånar-
na har blivit fler under året. Detta skapar 
förutsättningar för att fortsätta att satsa 
på verksamheterna. Ockelbos tillväxt 
är beroende av möjligheterna till en tät 
och stabil pendling när det gäller både 
arbete, service och fritid. Framtida kom-
munikationer är en viktig tillväxtfaktor 
för kommunen.

Samverkan
De bästa vägarna till framgång inom alla 
områden hittar vi genom samverkan, 
både mellan kommunens olika enhe-
ter och med andra aktörer i samhället. 
Viktigt fokusområde med kontinuerlig 
utveckling.

Bostadsförsörjning
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusom-
råde för kommunen. För att få till stånd 
nya, centralt belägna lägenheter samver-
kar vi vidare med Ockelbogårdar och 
den kooperativa hyresrättsföreningen 
Hästen. Här är också det lokala närings-
livet en mycket viktig samarbetspartner.

Beredskap inför nybyggnationer behöver 
stärkas genom att aktualisera gällande 
översiktsplan. Även Bostadsförsörjnings-
programmet bör uppdateras. Behov av 
att genomföra en analys av bostadsmark-
naden kommer att prioriteras under 
kommande år.

Vidare ska det ske en fortsatt satsning 
för att ta fram attraktiv industrimark för 
etableringar.

Näringsliv 
Vi upplever ett växande intresse för 
Ockelbo från både lokala och externa 
företag. De företag som bygger och 
investerar sänder positiva vibbar till 
övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår 
nuvarande översiktsplan och detaljplaner 
är begränsande och hämmar tillväxt. 
Utmaningen för att få tillväxt är en ny 
översiktsplan, som pekar riktning och 
underlättar för etableringar och expan-
sioner. Viktigt att vi är proaktiva för att 
möta marknadens behov.

Arbetsmarknadspolitiken
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspo-
litiken med ansvarsfördelning och resur-
ser kom mer att fördelas under och efter 
arbetsförmedlingens reformperiod 2019 
- 2021. Arbetsförmedlingens förnyelse-
process kommer att ha stor påverkan för 
kommunen, I dagsläget är det svårt att få 
en hel bild av de verkliga konsekvenser-
na för de kommuninvånare som saknar 
egen försörjning.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom kommunens 
verksamheter är fortsatt viktiga fokusom-
råden. En fortsatt satsning på förbättrade 
förutsättningar för företagarna i kommu-
nen är en viktig del i detta.
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REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE
KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är 
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier 
utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och smått, Teknik 
som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar 
Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna 
utarbetat mätbara mål.

Visionen och strategierna kommer att diskuteras varje år i samband med fastställande 
av budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med faststäl-
lande av budget.

Finansiella mål
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda.

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går 
till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska vil-
jeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen 
uppnås.

Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer: 
Mål nivå Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa Kommunfullmäktige

Kommunövergripande strategier Kommunfullmäktige

Nämndernas mätbara mål Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef

Handlings/aktivitetsplaner (vid behov) Verksamhetsansvarig

MÅLUPPFYLLELSE
Vid delårsbokslut 2019 blir första gången måluppfyllelse anges utifrån den nya styr-
modellen. Nämndernas måluppfyllelse presenteras under respektive styrelse/nämnds 
verksamhetsberättelse.
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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 service. 
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 samhäl-
le. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsam-
mans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Trygga kompetensförsörjningen 
Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensförsörjning. 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 kom-munikationer.

Torgför Ockelbo 
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommu-nen.

Ständiga förbättringar 
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 
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INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att 
återge och följa upp personalstrategiska 
mål, nyckeltal samt att ge en samlad be-
skrivning över kommunens medarbetare. 
Även gällande lagstiftning anger att det 
ska anges väsentliga personalförhållan-
den, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
Personalstrategiskt mål
Den personalstrategiska inriktningen 
innefattar kommunens personalstrategis-
ka mål, fokusområden och mätbara mål. 
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare”. För att uppnå detta mål 
har fyra olika fokusområden lyfts fram 
som kontinuerligt ska behandlas och 
diskuteras i personalutskottet för vidare 
förankring i kommunstyrelsen och övri-
ga nämnder.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
En god, sund och grön arbetsmiljö
PwC har granskat om kommunens sys-
tematiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Utifrån rapporten har följande 
åtgärder åtgärdats. Vägledning, informa-
tion och dokument till de flesta områden 
inom personalområdet finns att hämta i 
kommunens chefshandbok.
• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats
• Mål med inriktning mot den orga-

nisatoriska och sociala arbetsmiljön 
har utarbetats.

• Delegation av arbetsmiljöuppgifter 
har uppdaterats.

• Rutiner för sammanställning av 
olyckor och tillbud har upprättats 
och kommer att gälla samtliga för-
valtningar. 

• Årlig uppföljning av det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet sker enligt 
handlingsplan.

• Arbetsmiljöplan har upprättats som 
mall för det systematiska arbetsmil-
jöarbetet.

Behovsrelaterade partsgemensamma 
arbetsmiljöutbildningar genomförs kon-
tinuerligt. Under våren har tre utbild-
ningstillfällen genomförts.
Systematiska arbetsmiljöarbetet Akti-
viteter utifrån det systematiska arbets-
miljöarbetet att uppmärksamma och 
arbeta förebyggande mot kränkande 
särbehandling samt vidta aktiva åtgärder 
för likabehandling kommer att genom-

föras. Detta är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Policy för att motverka 
kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasseriet och repressalier har 
uppdaterats. 

Ett gott samverkansklimat
Avtal om samverkan och arbetsmiljö 
tydliggör kopplingen mellan samverkan 
och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar 
på vad som ska göras på de olika nivå-
erna – individnivå, arbetsplatsnivå och 
partsnivå. Samverkansavtalet ersätter 
förhandlingsskyldigheten och informa-
tionsskyldigheten enligt medbestämman-
delagen.

Ett arbete att växa i
Medarbetarenkät
Upphandling av medarbetarenkät pågår. 
Planeringen är att den kommer att ge-
nomföras i början av 2020.

Chefdagar 
Genomförs varje år och är en del av det 
fortsatta personalstrategiska arbetet. Två 
utbildningsdagar för chefer, enhetschefer 
och skyddsombud genomförs varje år, 
en dag på våren och en dag på hösten. 
Chefsdagarna har kompletterats med 
frukostmöten.

Medarbetardagar
Dagarna är riktade till kommunens alla 
medarbetare och kommer att genom-
föras årligen. Medarbetardagar (avser 
en för- eller en eftermiddag) dagarna 
plane-ras till vecka 44 varje år, den vecka 
som skolorna har höstlov.

Personalpolitiskt program
Enligt planering ska medarbetarpolicy 
tas fram under 2019. Ar-betet hänförs till 
2020 och i samband med framtagandet 
av ett personalpolitiskt program. Detta 
program innefattar: arbetsmiljöpolicy, 
medarbetarpolicy och ledarskapspolicy.

Friskvård Utifrån
I resultatet från tidigare års medarbe-
tarenkät finns erbjudande om friskvård 
för kommunens alla samtliga månads-
anställda. Timanställda har tillgång till 
gratis simning en gång per vecka. Erbju-
dande om friskvård för alla personal i 
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsning-
en påbörjades 2013. Friskvårdspengen 

har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/
medarbetare och år till 1 500 kronor/
medarbetare och år.

Statistik 2019-08-31 2018-08-31 2018

Friskvårdspeng/
anställd

1 500 1 500 1 500

Antal aktuella 
användare

486 545 530

Antal som beställt 
eller registrerat

206 222 367

Antal som regist-
rerat

42% 41% 69%

Utfall i kronor 296 731 211 113 393 050

Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning för 2018 har genom-
förts. Lönekartläggning för 2019 kom-
mer att genomföras under när lönerevi-
sionen för samtliga avtal är klara.
Projekt Heltid som norm, Heltidsresan 
är ett utvecklingsprojekt som drivs av 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet (Kommunal). Målet är att 
heltidsarbete ska bli det normala inom 
välfärden. Projekt kommer att pågå un-
der perioden 2017–2021. Ockelbo kom-
mun deltar i detta projekt. Projektet har 
intensifierats under våren 2019. Vårens 
process inleddes med en gemensam träff 
i maj 2019 anordnad av SKL. Därefter 
har en intern styrgrupp utsett. Gruppen 
har träffats två gånger ( juni och augusti) 
och gruppen kommer fortsättningsvis att 
ha kontinuerliga träffar.

PERSONALSTRATEGISKT MÅL:
Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare
Kommunen är på god väg att arbeta 
fram verktyg och incitament för att 
måluppfyllelse om att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån 
det personalstrategiska arbetet som 
genomförts de senaste åren har perso-
nalfrågor under de senaste åren lyfts upp 
till diskussion i flera interna och politiska 
forum.

Pågående uppdrag
Löne- och pensionsadministration
Kommunens löneadministration sköts se-
dan 2018 i sin helhet via avtal med Gävle 
kommun. Fr o m 2019 anlitar kommu-
nen KPA pension för ad-ministration 
av pensioner till kommunanställda och 
förtroendevalda.

PERSONALBERÄTTELSE
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Riktad lönesatsning 2019
Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 
2019 och har fördelats till personal inom 
individ- och familjeomsorg och riktats till 
yrkeskategorin socialsekreterare.

Marknadsföring av kommunala yrken
Alla kommuner i regionen har medver-
kat i ett projekt för att marknadsföra 
kommunala yrken med Hudiksvall som 
värdkommun. I projektet har material 
tagits fram för att marknadsföra kommu-
ner och kommunala yrken. Projektet har 
upphört men intentionerna i projektet 
fortsätter i det nätverk som har byggts 
upp under projekttiden.

Nätverk för att stärka arbetet mot diskrimi-
nering
Nätverk tillsammans med flera kommu-
ner Gävleborg är ett gemensamt arbete 
för att stärka arbetet mot diskrimine-
ring i arbetsli-vet och säkerställa aktiva 
åtgärder för likabehandling i kommunen 
i enlighet med nya lag-krav (diskrimine-
ringslagen).

Utvecklingsprogrammet Framtida ledare 
Programidén är att tillsammans hitta 
framtida ledare och utbilda dem inom 
ramen för det kommunala uppdraget. 
Satsningen 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 utveck-
lingsprogrammet Framtida ledare. Un-
der 2019 har kommunen inga deltagare.

Semesterdagsväxling
Lokalt kollektivavtal avseende semester-
dagsväxling har tecknats inför 2018. I 
utbyte av semesterdagstillägget erhåller 
medarbetaren extra semesterdagar, fem 
alternativt sex dagar.

En chefshandbok och en personalhandbok 
Handboken är en praktisk uppslagsbok 
med syftet att vara ett hjälpmedel och 
en övergripande handbok för chefer och 
medarbetare och finns på kommunens 
intranät, obonätet.

SJUKFRÅNVARO
Inledning
Gällande lagstiftning anger att det i sam-
band med delårsbokslut och i årsredovis-
ningen ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska 
anges. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrån-
varon för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åld-rarna 29 
år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller 
äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i 
relation till arbetstid enligt avtal.

Den totala sjukfrånvaron per 31 augusti 
2019 är 6,5 % att jämföra med 5,6 % vid 
bokslut 2018. Jämförelse med samma 
period 2018-08-31 (5,2 %) visar även 
på en ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron 
har ökat vid jämförelse med årsskiftet. 
Uppföljning av sjukfrånvaron görs kon-
tinuerlig.

Att beakta vid jämförelsen är att i och 
med att beräkningsunderlaget utgörs av 
ett fåtal personer så påverkas förändring-
en markant vid enstaka sjukfrånvarotill-
fällen. 

Sammanställning över tid
Sjukredovisning 
i % 2019-08-31 2018-08-31 2018

Total sjukfrånvaro 6,5 5,2 5,6

- varav långtids 38 29 28

- för kvinnor 7,4 5,8 6,3

- för män 3,2 3,2 3,2

29 år eller yngre 7,3 3,8 4,2

30 - 49 år 6,8 5,5 5,9

50 år eller äldre 5,9 5,5 5,8

Sjukfrånvaro över tid
Obligatorisk sjukredovisning
i %

2017 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro 5,9 6,8 6,7 7,2

– varav långtidssjukfrånvaro 37 38 40 44

Långtidsjukfrånvaro
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar 
eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersätt-
ning ingår i beräkningen.

Per 31 augusti 2019 står långtidssjuk-
skrivningarna för 38 % (29 %) av den to-
tala frånvaron. Kontinuerlig uppföljning 
av sjukfrånvaron görs och antal långtids-
sjukskrivningar för 2019 har ökat.

Långtidssjukfrånvaro har tidigare och 
över tid successivt minskat från en 
väldigt hög nivå, vilket förklaras av 
konsekvenser av gällande lagstiftning, re-
habiliteringskedjan, vilket resulterat i att 
fler personer har återrehabiliterade helt 
eller delvis eller slutat sin anställning. En 
överenskommelse om samarbete mellan 
kommunen och Försäkringskassan finns. 
Överenskommelsen har utvecklat sam-
verkan med att arbeta med att förebygga 
ohälsa samt arbetet med anställda sjuk-
skrivna. Kommunens företagshälsovård 
är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.
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MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
Mätbara mål Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka Målet ej uppfyllt

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka Målet uppfyllt

En värdegrund för kommunen ska utarbetas Målet ej uppfyllt

Kommentar:
Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % till 6,5 % vid jämförelse med 2018-12-31. Sjukfrånvaron 
har även ökat vid jämförelse med samma period föregående år (från 5,2 % till 6,5 %).

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.

Arbetet och processen med att utarbeta en värdegrund för kommunen flyttas till 2020.

PERSONALSTATISTIK
Antal anställda
I Ockelbo kommun finns tillsvidare-
anställda och visstidsanställda. Totalt 
görs ca 700 utbe-talningar av löner och 
arvoden varje månad. Den 31 augusti 
juni 2019 hade Ockelbo kommun totalt 
511 månadsanställda.

Antal anställda/anställningsform
Styrelse/ 
nämnd

20190831 20180831 2018

Tillsvidare 420 413 417

Visstid 91 129 99

Summa 511 542 516

-tillsvidare 
i %

82% 76% 81%

- visstid 
i %

18% 24% 19%

Antalet månadsanställda har minskat 
med 5 personer vid jämförelse med 31 
december 2018. Förändringen visar på 
att antalet tillsvidareanställda har ökat 
och visstidsanställda har minskat. 

Antal anställda per nämnd 20190831

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa Fördel-
ning i %

Socialnämnden 195 11 206 40%

Utbildning/
kultur 166 39 205 40%

Kommun-
styrelsen 51 49 100 20%

Summa 412 99 511 100%

Fördelning kön 81% 19%

Av kommunens 511 månadsanställda är 
81 % kvinnor och 19 % män. Samtliga 
verksamheter har en tydlig dominans 
av kvinnor. Av kommunens månadsan-
ställda finns 80 % inom vård, skola och 
omsorg.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett enligt god redo-
visningssed och i överensstämmelse med 
kommunal redovisningslag. Redovisning-
en bygger också på rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL

Ny kommunal redovisningslag, Lag om 
kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) ska tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019. Den största föränd-
ringen gäller ändrade värderingsregler 
med ändrade redovisningsprinciper. An-
dra nyheter är att resultaträkningen har 
nya resultatrader. Den nya lagen medför 
även en del nya upplysningskrav.

De ändrade redovisningsprinciper har 
inte fått någon effekt på kommunens 
redovisning vid delårsbokslutet augusti 
2019. Ingen justering av ingångsbalans-
räkningen har skett utan värdering till 
verkligt värde sker först från 2019.

Ändring av period för delårsrapport-
Inför 2019 har perioden för upprättande 
av delårsbokslut ändrats från per 30 juni 
till per 31 augusti. Resultaträkningen 
innehåller jämförelsetal från samma 
period föregående år. Jämförelsetalen 
från augusti 2018 är inte helt jämförbara 
eftersom ett fullständigt månadsbok-slut 
med avstämningar och periodiseringar 
inte sammanställts i enlighet med ett 
delårsbokslut.
Semesterlöneskuldsförändringen för 
2018 har inte kunnat beaktats varvid ett 
antagande per augusti 2018 har fram-
räknats.

Övriga kommentarer
Redovisningen har upprättats i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen 
med undantag av att systemdokumenta-
tion ej uppdaterats. Rekommendationen 
vad gäller redovisning av pensioner och 
pensionsförpliktelser har ej följts fullt ut.

Pensionsskuld inklusive garanti och 
visstidspension redovisas i enlighet med 
LKBR fr o m 1998 intjänade pensions-
förmåner inkl. ränta redovisats som av-
sättning i balansräkningen. Kommunen 

har tagit beslut om att hela pensionen 
som intjänats skall vara individuell del 
och överlåtas åt de anställda att placera.
 
Pensionsförmåner som intjänats före 
1998 redovisas som en ansvarsförbin-
delse. Pensionsberäkningarnas aktuali-
seringsgrad är 93 % och är oförändrad 
jämfört med bokslut 2018.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS17.

Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar. Avtal som inte 
lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Resultaträkningen visar intäkter, kostna-
der och resultatet för perioden och med 
årsprognos och hur det har uppkommit. 
Kommunens resultaträkning är upp-
ställd enligt kommunal redovisningslag. 
Resultaträkningen innehåller jämfö-
relsetal från samma period föregående 
år. Resultaträkningen för perioden har 
eliminerats från interna poster.

Periodiseringar av fordringar och skulder 
görs enligt väsentlighetsprincipen.

Leverantörsfakturor av väsentlig betydel-
se har periodiserats.

Timlöner och Ob-ersättning för augusti 
2019 har periodiserats. Sociala avgif-
ter har bokförts i form av procentuella 
PO-pålägg i samband med löneredovis-
ningen. Augusti månads ar-betsgivarav-
gifter har skuldförts.

Lönerevisionen 2019 är till största delen 
verkställd och finns med i redovisningen 
per 2019-08-31, förutom vårdförbundet. 
Periodisering av detta har inte beaktats.

Kostnadsräntor hänförliga till redovis-
ningsperioden har skuldbokförts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandepe-
riod om minst tre (3) år klassificeras som 
anläggningstillgång om anskaffningsvär-
det överstiger 20 000 kr. 

Investeringsbidrag tas upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nytt-
jandeperioden med linjär avskrivning, 
dvs. lika stora nominella belopp varje år, 
baserat på anskaffnings-värdet exklusive 
eventuellt restvärde.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas 
i bruk. På tillgångar i form av mark, 
konst och på-gående arbeten görs inga 
avskrivningar. En samlad bedömning av 
nyttjandeperioden för respektive tillgång 
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på 
den avskrivningstiden.

Komponentavskrivning tillämpas på 
byggnader. Detta innebär att en byggnad 
delas upp i olika komponenter. Fördel-
ning är möjlig på ett flertal olika kom-
ponenter av byggnadens värde på olika 
beståndsdelar, till exempel stomme, tak/
fasad, installationer med mera.

Respektive komponent har sedan en 
bedömd nyttjandeperiod, till exempel 80 
år för stomme eller 40 år för tak/fasad. 
Omräkning har inte skett av historiska 
värden.

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10 år

Fordon 5 år

Anläggningar 20 – 33 år

Fastigheter

- Stomme 80

- Tak/fasad 40

- Installation 35

- Inre ytskikt 20

- Övrigt 10
 
I den interna redovisningen har kapital-
kostnaderna bestått av internränta med 
2,0 % på tillgångarnas bokförda värden.
 
Slutavräkning för åren 2018 och 
prognos 2019
Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) prognos enligt cirkulär 19:35, 
daterad 2019-08-22, har använts för be-
räkning av slutavräkning för åren 2018 
och prognos för 2019.

Fastighetsavgift
Prognos för fastighetsavgift 2019 enligt 
SKL:s cirkulär 18:67 har använts vid 
beräkning.
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BALANSRÄKNING
Balansräkningen innehåller inga noter 
utan kommenteras enligt följande. En 
prognostiserad balansräkning har inte 
upprättats.

Kassaflödesanalys har upprättats.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, 
avsättningar och skulder samt det egna 
kapital kommunen har för perioden.

Kommunens balansräkning är uppställd 
enligt kommunal redovisningslag och 
innehåller jämförelsetal från föregående 
årsbokslut.

Anläggningstillgångar har tagits upp i 
balansräkningen till anskaffningsvärdet 
(utgiften minus eventuella investeringsbi-
drag) med avdrag för planenliga avskriv-
ningar.

Lånekostnader redovisas enligt huvud-
metoden och belastar resultatet för den 
period de uppkommer. Ingen amortering 
av låneskulden och ingen nyupplåning 
har skett.

För beräkning av pensionsskuld, pen-
sionsavsättning och pensionskostnadens 
individuella del har KPA:s prognos per 
2019-08-31 använts.

Semesterlöneskuldsförändring per augus-
ti 2019 har beräknats och ligger med i 
resultatet. I årsprognosen ligger semes-
terlöneskulden på 2018 års nivå.

KONCERNEN
Ändring av period för delårsrapport
Inför 2019 har perioden för upprättande 
av delårsbokslut ändrats för kommunen 
och Ockelbogårdar AB från per 30 juni 
till per 31 augusti. Detta i likhet som 
Ockelbo Vatten AB och Bionär Fjärrvär-
me AB.

Koncernbokslutet har upprättats enligt 
följande principer: bolag där ägarande-
len uppgår till 20 % eller mer ingår. Det-
ta överensstämmer med kommunal prax-
is om väsentligt inflytande i företagen. 
VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller 
visserligen inte kravet på ägar-andel men 
Ockelbo kommun har ett betydande in-
flytande på företaget då exempelvis taxa 
och investeringsbeslut tas av fullmäktige. 
Kommunen har även överlåtit betydan-
de 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 redovis-
ningen.

Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportio-
nell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda 
andelar av dotterföretagens resultat och 
balansräkning tas in i koncernredovis-
ningen. Förvärvsmetoden innebär att 
dotterföretagens anskaffningsvärden har 
avräknats mot förvärvat eget kapital. I 
koncernens egna kapital ingår, förutom 
kommunens endast den del av bolagens 
kapital som intjänats efter förvärvet.

Eftersom koncernredovisningen endast 
ska visa koncernens förhållande gente-
mot externa parter har interna mellan-
havanden inom koncernen eliminerats, 
varvid väsentlighetsprincipen har 
tillämpats.

Det finns även skillnader i redovisnings-
principerna mellan kommunen och bola-
gen vad gäller redovisning av pensioner 
och hantering av anslutningsavgifter. 
Inga justeringar till kommunens redo-
visningsprinciper har skett då eventuella 
skillnader bedömts som oväsentliga.
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INLEDNING
God ekonomisk hushållning innefattar 
att kommunen i ett kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella pro-
blem. Den ekonomiska utvecklingen i 
kommunerna bestäms av den totala sam-
hällsekonomins utveckling, arbets-lös-
het, befolkningsutveckling, löne- och 
prisutveckling, skatteunderlaget, statens 
agerande samt den egna ambitionsnivån.

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Skatteunderlagsprognoser görs av reger-
ingen, Ekonomistyrningsverket (ESV) 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Kommunen använder sig av 
SKLs prognos i budgetberäkningarna i 
enlighet med rekommendation.

ÅRSPROGNOS
Prognos för 2019 visar ett överskott 
om 3,4 mkr, vilket är 3,4 mkr bättre än 
budget.

Årets resultat (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

3,4 9,1 7,0 9,6 4,4

NÄMNDERNAS RESULTAT
Nämndernas resultat per 31 augusti 
2019 visar på överskott om 11,8 mkr, vil-
ket till stor del beror semesterlöneskulds-
förändringen för perioden (6,0 mkr). 
Årsprognosen visar på ett marginellt 
underskott om totalt 0,5 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett över-
skott för perioden om 2,5 mkr och som 
årsprognos ett underskott om 1,5 mkr. 
Underskottet hänför sig till avvecklings-
kostnader för kommunens HVB hem.

Utbildnings- och kulturnämnden redo-
visar ett underskott för perioden om 2,3 
mkr. Årsprognos visar på ett underskott 
om 4,7 mkr, där avvikelse 1,9 mkr avser 
gymnasieskolan.

Socialnämnden redovisar ett överskott 
för perioden om 5,6 mkr och som års-
prognos ett överskott om 5,6 mkr.

Semesterlöneskuldsförändringen för pe-
rioden har redovisats på en övergripande 
nivå och har inte fördelats ut till styrelser 
och nämnder.

KAPACITET
Eget kapital, utveckling
Det egna kapitalet prognostiseras vara 
134,0 mkr vid utgången av 2019. Med 
kommunens positiva resultat de senas-
te åren har kommunens långsiktiga 
finansiella motståndskraft förbättras 

mot tidigare. Prognosen för 2019 med 
ett positivt resultat är i enlighet med 
kommunens målsättning. Delårsbokslu-
tets årsprognos kommer att finnas med i 
höstens budgetprocess.
FINANSIELL STYRKA
Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka. Det visar 
hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, det egna kapitalet 
i förhållande till de totala tillgångarna. 
Vid årets slut beräknas soliditeten till 34 
% (33 %).

Soliditet (%)

2019 2018 2017 2016 2015

34 33 33 31 28

LÅNESKULDSUTVECKLING
Låneskulden beräknas att vid årets slut 
uppgå till 150,2 mkr. Låneskulden inne-
bär en skuld om 25 tkr per invånare.

RISK
Borgensåtaganden och ansvarsför-
bindelser
Kommunens totala åtaganden vid årets 
slut fördelas på borgen 177 mkr samt 
pensions-skuld 132 mkr, tillsammans är 
det 309 mkr, vilket motsvarar ca 52 tkr/
invånare. Det är ur ett riskperspektiv ett 
högt åtagande utifrån att vi är en liten 
kommun.

Eget kapital (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

134 131 122 115 105

BALANSKRAVET
Resultatet per 31 augusti 2019 om 13,6 
mkr medför att kommunen uppfyller 
balanskravet. Även i årsprognosen klarar 
kommunen balanskravet. Målet om 
totalbudget i balans upp-nås för perio-
den och som årsprognos, men inte för 
samtliga nämnder.

Belopp i mkr Augusti
2019

Prognos
2019

Augusti
2018

Resultat enligt
resultaträkning 13,6 3,4 19,7

Balanskravsjusteringar 0 0 0

Resultat efter Balans-
kravsjusteringar 13,6 3,4 19,7

Medel till resultatutj
reserv 0 0 0

Medel från resultatutj.
reserv 0 0 0

Justerat resultat 13,6 3,4 19,7

EKONOMISK ANALYS

Låneskuldutveckling (mkr)

2019 2018 2017 2016 2015

150 150 150 155 167
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Finansiella mål Kommentar Måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning ska genom-
syra kommunens alla verksamheter.

Kommunen redovisar ett totalt 
resultat för perioden ett överskott 
om 13,6 mkr (19,7 mkr). Prognos 
för helåret 2019 uppgår till 3,4 mkr 
(9,1 mkr).

Kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott för perioden om 2,5 mkr 
och som årsprognos ett underskott 
om 1,5 mkr. Underskottet hänför 
sig till avvecklingskostnader för 
kom-munens stödb.

Utbildnings- och kulturnämnden re-
dovisar ett underskott för perioden 
om 2,3 mkr. Årsprognos visar på ett 
underskott om 4,7 mkr, där avvikelse 
1,9 mkr avser gymnasieskolan.

Socialnämnden redovisar ett över-
skott för perioden om 5,6 mkr och 
som årsprognos ett överskott om 
5,6 mkr. 

Semesterlöneskuldsförändringen för 
perioden har redovi-sats på en över-
gripande nivå och har inte fördelats 
ut till styrelser och nämnder.

Kommunen redovi-
sar ett totalt resultat 
för peri-oden ett 
överskott om 13,6 
mkr (3,4 mkr) 

Målet är delvis 
uppfyllt för såväl 
perioden som i 
årsprognos.

Två av kommunens 
nämnder uppnår 
inte målet.

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

För år 2019 beslutade fullmäktige att 
ändra det finansiella målet om att 
årets resultat, efter finansnetto, ska 
vara 2,0 % av skatter och statsbidrag 
till att för 2019 vara 0,0 % av skat-ter 
och statsbidrag.

Resultatet för perioden (inkl jämfö-
relse störande post) är
5,4 % (8,0 %) av skatter och stats-
bidrag.

För prognostiserat resultat 2019 är 
resultatet 0,9 % (2,5 %) av skatter 
och statsbidrag.

Målet uppfyllt

Investeringar ska i möjligaste mån själv-
finansieras.

Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske 
utifrån separat bedömning.

Investeringarna under 2019 har och 
kommer att självfinansieras. Ingen 
upplåning har skett. Målet uppfyllt

Amortering av låneskulden sker med 
minst 1 % årligen.

Låneskulden kommer vid årets slut 
att uppgå till 150,2 mkr. Ingen amor-
tering beräknas ske.

Målet ej uppnått

Soliditeten ska årligen öka med 2 %. Soliditeten som årsprognos ligger 
på 34 % och vid bokslut 2018 var 
den 33 %.

Målet ej uppnått

UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS FINANSIELLA MÅLSÄTTNING
I en helhetsbedömning av det finansiella läget så bedöms ekonomin vara bra. 
Efter flera års positiva resultat har kommunens ekonomi förbättrats.

Årsprognosen för 2019 visar på ett positivt resultat om 3,4 mkr.

MÅLUPPFYLLELSE
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KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår 
förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 
%) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 
%) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

RESULTAT
Från och med 2019 gör Ockelbo kommun-
koncern sitt delårsbokslut per sista augusti. 
Jämförelsesiffrorna för bolagen för 2018 
har endast beräknats utifrån delårsbokslutet 
180630 vilket ger viss osäkerhet i materialet. 
Per 2019-08-31 är resultatet för koncernen 
Ockelbo efter konsolidering och internelimi-
neringar 16,8 mkr när Ockelbo kommuns 
semesterlöneskuld beaktats. Det är ett svagare 
resultat jämfört med fjolårets 23,2 mkr.

Koncernen har haft positiva resultat de se-
naste fem åren. Ockelbogårdar AB redovisar 
2019-08-31 ett resultat på 2,0 mkr. Uthyr-
ningsgraden är fortfarande hög med ett lågt 
antal lediga lägenheter. Beslut om nybygg-
nation har fattats och försäljning av delar av 
beståndet planeras. För 2019 ligger årsprog-
nosen på ett resultat om 2,7 mkr. Några 
amorteringar har inte gjorts under perioden.

Bionär Närvärme AB redovisar för perioden 
ett överskott för Ockelbos andel (24 %) om 
1,2 mkr. En utdelning till ägarna på 2 mkr 
har utbetalats 2019, vilket innebär 480 tkr till 
Ockelbo kommun. Efter att ha haft en kraftig 
tillväxt sedan starten befinner sig Bionär 
Närvärme AB nu i en mindre expansiv fas 
och företagets ställning tillåter utdelning. Det 
prognosticerade resultatet för hela 2019 för-
väntas ligga i enlighet med budget, 0,9 mkr.

Ockelbo Vatten AB redovisar för perioden 
ett nollresultat men innehåller ett underuttag 
på 158 tkr vilket är drygt 624 tkr lägre än 
budgeterat överuttag. När det gäller progno-
sen för helår bedöms den hamna på ett lägre 
underskott än budgeterat.

Förutom ovanstående företag samverkar 
kommunen utan att något egentligt ägande 
föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike 
Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg 
samt Gästrike Återvinnare.
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledan-
de politiska förvaltningsorgan och ansva-
rar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområ-
de omfattar allmänna val och stöd till 
politiska partier, medlemskap i kommu-
nala intresseorganisationer, övergripande 
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och 
beredskap och överförmyndarverksam-
heten.

Kommunstyrelsen omfattar även föl-
jande områden där mätbara mål har 
utarbetats; kommunadministration, 
integration och arbetsmarknad, utveck-
lingsenhet, näringsliv, kommunikationer, 
samhällsplanering och teknikområdet 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Målstyrningsmodell
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats 
att växa är fastställd av fullmäktige och 
är kommunens övergripande mål nivå. 
Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Därefter och utifrån 
Visionen och strategierna har kom-
munstyrelsen och nämnderna utarbetat 
mätbara mål. Nämndernas mätbara mål 
ska behandlas varje år i samband med 
fastställande av budget. Utöver detta ska 
verksamhetsplaner upprättas och dessa 
fastställs av respektive förvaltningschef.

Förskola i södra/centrala Ockelbo
Byggnationen av kommunens nya försko-
la, Wij förskola fortsätter enligt plan och 
beräknas stå klart oktober 2019.

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 
Ombyggnationen av gallerian, biblio-
teket och Välkomstcenter blev så gott 
som färdig under juni månad. Ytorna är 
funktionella och fräscha och förhopp-
ning på ett flöde av människor som blir 
gynnsamt för handeln i kommunen.

Detaljplaner/försäljning tomter
Detaljplanen för flerfamiljshus vid vat-
tentornet (Rävbacken) är klar. Bygglov är 
inlämnat byggnationen beräknas att på-
börjas under hösten 2019. En detaljplan 
för flerfamiljshus, på lucktomten vid 
gamla apoteket är under framtagande.

Arbete med ny översiktsplan
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 
att påbörja arbetet med en ny översikts-
plan för kommunen. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är 
en strategisk plan som beskriver kom-
munens avsikter när det gäller framtida 
mark och vattenanvändning i form av 
exempelvis strategier för bebyggelseut-
veckling, trafikförsörjning, naturmiljöer 
med flera intressen.

Kommunens stödboende
Verksamheten Stödboende riktar sig 
till barn och ungdomar åldern16-20 år. 
Placeringsformen stödboende och är en 
tillsynspliktig verksamhet. Vid årsskiftet 
var 10 ungdomar inskrivna på stödbo-
endet. Antal placeringarna har succesivt 
sjunkit med anledning av att de placera-
de barnen fyller 21 år och blir utskrivna 
från stödboendet. De har idag egna 
lägenheten. Kommunstyrelsen fattade 
beslutet att stänga boendet 2019-05-31.

Integration
Integrationsenheten arbetar med ny-
anlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, 
individ- och familjeomsorg och Ockel-
bogårdar AB har upparbetats i mottag-
andet av flyktingar i Ockelbo. Till och 
med 21 augusti 2019 har det kommit 45 
nyanlända flyktingar med uppehållstill-
stånd och bosatte sig i kommunen, 15 
vuxna och 30 barn (12 anknytningar och 
33 självbosatta).

Arbetsmarknadsåtgärder
Enheten arbetar med personer som 
är arbetslösa och behöver coachning, 
arbetsträning och/eller vägledning för att 
underlätta inträdet på arbetsmark-naden 
eller hitta nya vägar mot studier. Inom 
arbetsmarknadsenheten finns det 10 
olika aktiviteter att prova på.

Feriejobb/sommarjobb
Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 
samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet och 
är folkbokförda i kommunen är garan-
terad sommarjobb 60 timmar. 200 (190) 
ungdomar hade möjligheten att söka 
sommarjobb, varav 107 (109) ungdomar 
har ansökt och erhållit sommarjobb. 
Jobben fördelades inom kommunen 
samt föreningslivet, några exempel är 
äldreomsorgen, förskole/fritidsverksam-
het, lägerverksamheter, café och service, 
trädgård, och underhållsarbeten. Dessa 
delas upp i två veckors perioder då de 
arbetar 30 timmar varje vecka.

Från försörjningsstöd till anställning
Med målet att minska behovet av 
försörjningsstöd och samtidigt erbjuda 
arbete och praktik genom en modell som 
används i allt fler kommuner. Modellen 
innebär att kommunen/arbetsmark-
nadsenheten anställer ett antal personer 
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort 
kostnaden från individ- och familjeom-
sorg. Projektet har fasats ut i början av 
2019.

Extratjänster
Från och med 2019-01-01 beslutades 
att anställningsformen ”extratjänst” 
skulle upphöra. De deltagare som 
redan anställts under 2018 fick fortsätta 
anställningstiden ut, in på 2019. Under 
första halvåret har totalt 50 personer 
varit anställda. 30 juni 2019 var antalet 
27 personer och 23 personer har avslutat 
sin tjänst.

Företagsklimat
I maj släpptes Svenskt Näringsliv en-
kätsvar kring företagsklimatet. Enkäten 
går till ungefär 200 företag, 85 svarade. 
Vartannat är får även kommunfullmäk-
tigeledamöter enkäten. Enkätsvaren 
från företagare 2019 gick från 3,25 till 
3,39 på det sammanfattande omdömet. 
”Glappet” mellan politikernas och före-
tagens svar minskade, vilket är vårt mål. 
Själva rankingen släpps 24 september 
2019.
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Årets företagare 
Företagarnas företagargala i regionen 
är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls 
Årets Företagarevent hos förra årets 
vinnare Stilleben. Den uppskattade 
tillställningen började hos Stilleben och 
fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets 
företagare i Ockelbo 2019, som före-
tagarföreningen Företagarna Ockelbo 
tillsammans med Ockelbo Kommun fjol-
årets vinnare utser, blev Sofie Almkvist 
som äger och driver Sofies Kroppsvård.
Projekt i kommunen Det är flera projekt 
som näringslivsenheten är involverade i 
såsom: 
• ”Destinationsutveckling Gäst-

rikland”, som är ett besöksnärings-
projekt tillsammans med övriga 
Gästrikekommuner och finansieras 
av Region Gävleborg. Fokus både 
lokalt och gemensamt, ser över sam-
verkansmöjligheter. 

• Leader Gästrikebygden har beviljat 
projekten ”Testeboåns Vänner” och 
”Biking Gästrikland”, som med sina 
olika inriktningar (fria vandrings-
vägar för fisk och utökade moun-
tainbike leder) syftar till en ökad 
besöksnäring. 

• Övriga projekt näringslivsenheten 
är involverad i är ”Vattendragsres-
taurering Gopån” (LOVA), ”Na-
turlyftet” (LONA) och ”förstudie 
Kölsjöån” (Länsstyrelsen).

Kollektivtrafiken i kommunen
Inom kommunen körs Kuxatrafiken, 
avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla se-
dan 1995. Kuxatrafiken består till största 
delen av öppna skolturer, andra delar är 
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer 
och anropsstyrd trafik. Möjlighet att 
pendla 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.

Servicetrafik samordnas av beställnings-
centralen och innefattar vissa skolskjut-
sar, färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar 
handlägger vi själva, men färdtjänsten 
sköter kollektivtrafikmyndigheten, 
Region Gävleborg. Träffar hålls med en 
samrådsgrupp.

Färdtjänst Nytt gemensamt regelverk för 
färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 
juni 2019. Personer med färdtjänsttill-
stånd kan nu beställa resor inom hela lä-
net, tidigare var man begränsad till resor 
inom kommunen. Nu får man möjlighet 
att nå ett större utbud vilket är positivt 
för individen.

Länstrafik Utökad trafik i december 
2018 följs nu av aviseringar om bespa-
ringar i länstrafiken med anledning av 
besparingskraven inom regionen. X-tra-
fik håller möten med länets kommuner 
under hösten för att diskutera föränd-
ringar.

Skolskjutsar organiseras till största delen 
i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre 
antal elever har behov av enskild skjuts. 
Somliga körs av Ockelbo taxi medan 
andra har beställningar hos Serviceresor 
och ingår i den länsomfattande taxitrafi-
ken.  Det går dagliga skjutsar till särsko-
lorna i Gävle och Sandviken.

Kommunikation
Marknadsföring 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.
 
Under våren har vi arbetat tillsammans 
med förvaltningarna för att skapa kom-
munikationsplaner och stötta förvalt-
ningarna i deras kommunikationsarbete. 
Arbetet fortsätter under året. Dessutom 
har vi under våren arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för 
sociala medier samt nya arbetssätt för de 
sociala kanalerna. Vi har också arbetat 
intensivt för att säkerställa att allt kom-
munikationsarbete sker enligt GDPR.

Ny kommunikationspolicy för Ockelbo 
kommun har antagits med giltighet fr 
o m 1 juli 2019. Kommunikationspoli-
cyn är ett viktigt verktyg som ska ligga 
till grund för att säkra att kommunens 
kommunikationsarbete följer de lagar 
och förordningar som gäller i dag. I den 
nya kommunikationspolicyn säkerställs 
att den nya dataskyddsförordningen följs 
samt att vi har en rättslig grund för att 
hantera personuppgifter då vi mark-
nadsför och informerar om kommunens 
verksamhet.

Vänortsamarbete
För perioden 2019–2020 har Charter of 
European rural Communities beviljats 
medel från EU för ungdomsprojektet 
”Lyceum” med Ockelbo kommun som 
projektägare. Under årets första del har 
två möten anordnats i Neastved, Dan-
mark och Pölva, Estland.

När det rör vuxendelen av samarbetet 
har ännu inget projekt beviljats men en 
ansökan till EU ligger inne. Ockelbo 
kommun har även deltagit i 15-års firan-
det av EU- utvidgningen i Nagycenk, 
Ungern. Det helt enligt syftet med euro-
peisk integration ”people meet people”.

I enlighet med EU-handslaget har det 
även varit EU-information i bl. a. kom-
munfullmäktige. Samarbetet kring inter-
nationella frågor med Region Gävleborg, 
Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby 
kommun fortsatt. Samverkan inom flera 
verksamhetsområden planeras såsom 
skola och näringsliv. 
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MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån 
Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Under hösten 2018 har kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen 
och strategierna utarbetat mätbara mål. 
Vid delårsbokslut 2019-08-31 är det första gången måluppfyllelse anges av nedanstående mål.

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

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos
Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma 
arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter

Detta mål redovisas i personalberättelsen

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande.

Statistik över resor med kollektivtrafik, kom-
munbilar respektive privatbilar.

Minskat totalt resande med 5 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande 
till andra färdsätt.

Målet finns på två ställen.

Värna miljön och teknik som underlättar.

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

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation 
genom kontinuerlig tillgång till tomter.

Det ska finnas minst en byggklar tomt för 
flerbostadshus till försäljning. Villatomter 
centralt i Ockelbo och i byarna samt sjönära 
tomter ska finnas fördelade i kommunen.

Kontinuerlig tillgång till minst 10 tillgängliga 
tomter i attraktiva lägen för småhus och 1 
tomt för flerbostadshus.

Lägenheter

Målet uppfyllt
Arbetet och måluppfyllelse beräknas upp-
nås vid årets slut.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska 
öka.

Målet uppfyllt
(Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas till-
gång till bredband i oktober 2018. 
Ökning sedan föregående mätning är 10,3 
procentenheter)

Målet uppfyllt

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 Måluppfyllelse prognos

Korta vägen till egen försörjning i samverkan 
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen 
och näringslivet.

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens 
officiella statistik

Minska arbetslösheten i kommunen med 50 
personer

Målet ej uppfyllt
Efter en positiv trend så öka åter arbetslös-
heten i kommunen.

Förbättra dialogen med företagare. Ökning enkätsvar med 0,2: Företagares 
gällande tjänstemännens attityder respek-
tive politikers attityder till företagande. 
Utfall: ökning med 0,05 för tjänstemännens 
attityder och 0,19 för politikers attityder.

Målet ej uppfyllt
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Medborgarna är nöjda med kvalitet och be-
mötande i sina kontakter med kommunens 
verksamheter.

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med 
kommunens verksamheter.

Måluppfyllelse kan inte anges

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

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, 
kom-munbilar respektive privatbilar.

Minskat totalt resande med 5 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande 
till andra färdsätt.

För att möta målet om att Öka användan-
det av befintlig teknik och minska resan-
det revideras Ockelbo kommuns Bil- och 
resepolicy. 
I samarbete med VGS pågår projektet 
Hållbart resande, som också det strävar till 
minskat och smartare resande. 

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

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse prognos

Nå fler invånare, besökare och företagare i 
digitala forum.

Antal följare och sökträffar på Instagram och 
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och 
visitockelbo.se

Målet uppfyllt
Ökning av antalet följare respektive besöka-
re med xxx antal under 2019.
Målet sätts när mätningen gjorts för 2018.

Målet uppfyllt
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KOMMENTARER TILL RESULTATET
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott 
för perioden om 2,5 mkr. Detta förklaras 
till största delen av att medel för system-
stöd, integration, vakanser inom admi-
nistration inte har nyttjats samt erhållen 
ersättning som en uppgörelse avseende 
yttre skötsel.

Kommunstyrelsens redovisar som års-
prognos ett underskott om 1,5 mkr.

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning 
uppnås för perioden men inte för års-
prognosen.

DRIFTSBUDGET
Avvikelser/områden att kommentera
Kommunens stödboende redovisar ett 
underskott för perioden på 0,9 mkr. 
Verksamheten har upphört och vissa 
avvecklingskostnader kvarstår, årsprog-
nosen beräknas till ett underskott om 1,0 
mkr.

Flyktingverksamheten har ett förändrat 
mönster i mottagande där mottagande 
personer kommer från andra kommuner 
där etableringsersättningen har nyttjats 
och för kommunen innebär det inget 
bidrag. Detta innebär att tidigare års-
prognos har justerats ned. Det visar dock 
fortfarande ett överskott.

Arbetsmarknadsenheten visar ett under-
skott just nu och även i årsprognosen. 
Här har vi tappat pengar från arbetsför-
medlingen vilket motsvarar underskottet.
 
Politisk verksamhet redovisas ett under-
skott med anledning av nytt arvodesreg-
lemente samt två utbildningsdagar för 
förtroendevalda som inte var budge-
terade. Uppföljningen visar på ökade 
kostnader för detaljplaner. Näringsliv, 
räddningstjänst och kommunadministra-
tion visar på överskott.

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 
2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6 
mkr (inkl tillägg om 3,0 mkr för genom-
förande av åtgärdsförslagen i Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
MSBs utredning ”Kommunal lednings-
plats”.

Utöver detta har investeringsnivån för 
förskolan beslutats under åren 2017 till 
2019 till totalt 33,0 mkr, 25,2 mkr av 
detta har upparbetats under perioden.

Kommentarer
Nettoinvestering för perioden är 27,2 
mkr. Årsprognos 45,7.

De stora investeringarna för 2019 är att 
slutföra om- och nybyggnation av Wij 
förskola, investeringar Åbyggeby skola, 
reservkraftverk Bysjöstrand och ombygg-
nationen av gallerian 5;an, Framtidens 
centrum.

FRAMTID
Arbetsmarknadspolitik
Stora oklarheter hur arbetsmarknads-
politiken med ansvarsfördelning och 
resurser kommer att fördelas under och 
efter arbetsförmedlingens reformperiod 
2019 - 2021. Arbetsförmedlingens förny-
elseprocess kommer att ha stor påverkan 
på enhetens resurser. I dagsläget är det 
svårt att få en hel bild av de verkliga 
konsekvenserna för de kommuninvånare 
som saknar egen försörjning.

Det vi kan se är att arbetslösheten åter 
ökar i kommunen sedan maj 2019 och 
att arbetsmarknadsenheten får färre an-
visade deltagare från arbetsförmedling-
en. Det lokala kontoret i Ockelbo stängs 
ner. De arbetssökande kommer i större 
utsträckning att hänvisas till myndighe-
tens digitala kanaler för att få kontakt 
med myndigheten och därmed färre 
fysiska möten med de arbetssökande.

Med färre insatserför för de som är ar-
betslösa bedömer vi att kostnaderna för 
kommunen kommer att öka och indivi-
derna kommer i kläm.

Kommunen behöver fokusera på att 
utveckla arbetsmarknaden och integra-
tionsarbetet för att möjliggöra för fler 
personer att erhålla en egen försörjning.

Näringsliv
Vi upplever ett växande intresse för 
Ockelbo från både lokala och externa 
företag. De företag som bygger och 
investerar sänder positiva vibbar till 
övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår 
nuvarande översiktsplan och detaljplaner 
är begränsande och hämmar tillväxt. 

Utmaningen för att få tillväxt är en ny 
översiktsplan, som pekar riktning och 
underlättar för etableringar och expan-
sioner. Viktigt att vi är proaktiva för att 
möta marknadens behov.

Det är stor efterfråga på bostäder och 
framtagandet av detaljplaner och möj-
liggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

Det som saknas i kommunen är en 
metod eller modell för att snabba på 
etableringen på arbetsmarknaden för de 
människor som saknar utbildning och 
endast uppbringar arbetslivserfarenheter, 
ett valideringssystem. 

Det finns system/metoder som andra 
kommuner använder för att få en snabb-
are väg till att bli anställningsbar, samt 
att ge en praktik ett ännu större värde än 
vad det redan har idag.

Kommunen har åtagit sig att vidta åtgär-
der för att stärka delaktigheten, kunska-
pen och engagemanget för EU-frågor. 
Det antagna EU-handslaget kommer 
också att innebära informations och 
utbildningsinsatser för förtroendevalda 
och tjänstemän.

I Ockelbo planeras aktiviteter under året 
för att göra vänortsarbetet mera känt 
och för att kunna bredda möjligheterna 
för samverkan med våra vänorter. Det 
gemensamma arbetet med Gästrikekom-
munerna fortsätter.

Framtida kommunikationer är en viktig 
tillväxtfaktor för kommunen. 
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbos 
kommuner samverkar i en gemensam 
samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsnämnd. Till 
nämnden hör en gemensam förvaltning 
benämnd Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp 
är de fysiska och juridiska personer som 
söker olika typer av lov, tillstånd eller vill 
ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. 
Som exempel kan nämnas kommunernas 
invånare, fastighetsägare, företagare.

Tillståndsprövning och tillsyn sker i 
huvudsak enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även 
tillgodose behoven av grundläggande 
geografiska data och följdprodukter från 
dessa data.

Nämnden ansvarar för Bostadsanpass-
ningsbidrag för alla tre kommuner.

Inom den mätningstekniska verksam-
heten utförs utstakning och inmätning 
av hus och infrastruktur. Ansvaret för 
namnfrågor inom Ockelbo och Sandvi-
ken gällande gator, allmänna platser och 
kvarter ligger också under nämnden. 
Här tas även beslut om adressnummer i 
alla tre kommuner.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH FRAM-
TIDSUTSIKTER FÖR NÄMNDENS VERKSAMHET
För att säkerställa att viktig information 
inte hamnar i orätta händer har VGS 
organisation genomlysts och samtliga 
medarbetare (tjänster) som har tillgång 
till viktig information ska säkerhetsklas-
sas.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd, VGS har i uppdrag att ta fram 
underlag till en ny översiktsplan för 
Ockelbo kommun som kommunen kan 
ta ställning till innan beslut om projektet 
eventuellt kan tas.

Ockelbo Kommun beviljades tidigare 
ett stort LONA-bidrag för projektet 
Naturlyftet. Projektet fortgår och det 
handlar om att få en meningsfull tillvaro 
för långtidsarbetslösa och nyanlända och 
samtidigt få naturvårdande arbete utfört.
Projektet Processledare Hållbart resande 
har kommit en bit på väg. Nu pågår ar-
bete med att analysera insamlat material. 
En ekonomisk kalkyl över åtgärdsförslag 
ska tas fram, vilket sker med hjälp av fö-
retaget Cero. För att avgöra vilka åtgär-
der som ska genomföras ska workshops 
hållas med valda tjänstepersoner inom 
Ockelbo kommun. Projektet sträcker sig 
till hösten 2020.

VGS aktiva medverkan i projektet DI-
GIT; Utvecklat näringsliv genom digitala 
detaljplaner, har pausats. Projektet var 
flerårigt och genomfördes i samverkan 
med Uddevalla, Orust, Trollhättan och 
Vänersborgs kommuner.

VGS arbetar med att ta fram en utveck-
lingsplan. Stort fokus är på utvecklande 
aktiviteter som leder till och möjliggör 
digitala möten, kanaler och digital hand-
läggning.

Den 29 augusti lämnade Ockelbo kom-
mun in en ansökan till Lantmäteriet om 
förrättningsförberedande åtgärder. Om 
ansökan beviljas innebär det att VGS 
gör mätningsarbetet i lantmäteriförrätt-
ningar inom detaljplanelagda områden i 
Ockelbo kommun. Den statliga lantmä-
terimyndigheten är fortfarande fastig-
hetsbildningsmyndighet.

Två drönare är nu införskaffade till verk-
samheten. Ny teknik som medför nya 
arbetssätt för insamling av geodata.

Nöjd-Kund-Index (NKI), Löpande 
insikt, rapporterades under våren 2019 
för verksamhetsåret 2018. Resultatet för 
helår 2018 slutade sammanlagt NKI på 
73. År 2017 var NKI-värdet 72 (över 70 
betecknas enligt SKL som godkänt) och 
en kommunplacering/ranking på 82. 
Ockelbo Kommuns resultat 2018 är 63 
och kommunplaceringen 164.

Ekonomisk redovisning
Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd redovisar för Ockelbo kommun 
ett överskott för perioden på 1,5 mkr och 
en prognos på 0,5 mkr.

Nämndens överskott beror på lägre 
kostnader för bland annat utbildning. 
Utbildning för kommer att pågå löpande 
under året. Prognosen för helår blir ett 
överskott.

Miljö- och hållbarhetsenhetens över-
skott beror på inkomna LONA-bidrag 
(Naturlyftet) där kostnaderna ännu inte 
har fallit ut. Dessutom ska det göras ett 
arbete avseende miljöstrategiskt program 
för Ockelbo. Ett marginellt underskott 
förväntas främst på grund av lägre 
timintäkter.

Plan- och byggverksamheternas överskott 
beror på högre detaljplaneintäkter då 
fler planer har debiterats. Inom bygglov 
är intäkterna lägre. Då många ärenden 
har inkommit under januari-februari när 
vintertaxan gäller är det troligt att intäk-
terna totalt under året blir något lägre 
än budgeterat. Nämnden har många 
pågående planer därmed är prognosen 
att intäkterna kommer att bli högre vilket 
genererar ett överskott totalt.

Verksamheterna för bostadsanpassning 
har ett överskott på grund av lägre per-
sonalkostnader vilket beror på färre, men 
också enklare ärenden att handlägga. 
Därmed prognostiseras ett överskott.

Övrig verksamhet består av förvaltnings-
ledning och administration. Förvaltning-
ens OH- kostnader så som lokalhyror, 
IT- och telefoni med mera återfinns här. 
Överskottet beror hittills på lägre per-
sonalkostnader samt övriga kostnader. 
Årets resultat förväntas bli ett överskott 
bland annat på grund av lägre licenskost-
nader (engångstillfälle) för verksamheter-
nas ärendehanteringssystem.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Utbildnings- och kulturnämnden ansva-
rar för förskola, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt kommunal vux-
enutbildning.

Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd 
till föreningar och studieförbund samt 
allmän kultur- och fritidsverksamhet 
ryms inom nämndens ansvarsområde 
liksom kommunövergripande kostverk-
samhet.

VIKTIGA HÄNDELSER
Förskolan
Förskolan i Ockelbo på väg att nå de 
målen som verksamheten satt upp. En 
del avdelningar kommer som brukligt är 
längre, andra behöver lite längre tid.

Svårigheten att rekrytera förskollärare 
har fortskridit under året men till vår 
glädje lyckades vi rekrytera två förskol-
lärare till kommunen som började sina 
anställningar i januari. Vi har fortsatt att 
annonsera de vakanta tjänsterna under 
våren (10 st) och anställt två förskollärare 
till hösten som startar sina anställningar 
i november.

Behovet att anordna en förkortad för-
skollärarutbildning för barnskötare är 
stort och det finns många intresserade, 
en fråga som ledningen måste arbeta 
vidare med.

Grundskolan
Under läsåret 2018/19 organiserades 
skolan under en rektor. Läsåret 18/19 
infördes organisationen med en rektor 
för grundskolan i Ockelbo kommun, 
under året så har rektor formerat sin 
inre organisation i form av anställning av 
ytterligare en biträdande rektor 
(1/2-19), en biträdande var med redan 
vid läsårsstart. Grundskolorna i kom-
munen har under året kommit närmre 
i form av mötes forum skapades där 
pedagogerna gavs möjlighet att mötas 
mellan skolenheterna. Organisationen 
är fortfarande i sin inledning, att sätta en 
organisation tar tid.

Vuxenutbildningen
En handlingsplan för vuxenutbildningen 
med prioriterade utvecklingsområden 
fastställdes under hösten 2018 och de 
första insatserna genomfördes under vå-
ren 2019 som en del i skolverkets riktade 
insatser.

En ny kombinationstjänst med inrikt-
ningen verksamhetsutvecklare och 
speciallärare har blivit en del av organi-
sationen från januari 2019.

Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor 
av totalt 6 000 skolor i Sverige som blivit 
utvald för att delta i försöksverksamheten 
med digitalisering av nationella prov. 
Försöksverksamheten pågår till decem-
ber 2021 och från 2022 ska hela Sverige 
genomföra digitala nationella prov.

På ett år har vi gått från en behörig 
lärare till sex behöriga lärare vid SFI på 
motsvarande elevunderlag och det har 
fått ett mycket stort genomslag i verk-
samhetens kvalitet.

Ockelbo kommun har ingått ett avtal 
med Skolverket om att delta i de riktade 
insatserna som erbjuds kommuner med 
hög andel nyanlända elever i förhållan-
de till det totala elevantalet. Till grund 
för insatsen ligger Skolverkets uppdrag 
(U2015/3356/S) med syfte att stärka 
huvudmännens förmåga att skapa goda 
förutsättningar för nyanlända elevers lä-
rande. De riktade insatserna ger stöd till 
huvudmannens verksamhetsutveckling 
med inriktning på de nyanlända elever-
na. Insatsen är tidsbegränsad.
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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 priori-
teras under 2019.

Målet ej uppfyllt

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

Målet uppfyllt

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.

Målet ej uppfyllt

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.

Målet uppfyllt

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. 
Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.

Delvis uppfyllt

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering. 
Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

Målet ej uppfyllt

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

Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Delvis uppfyllt

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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EKONOMISK REDOVISNING  
Ekonomisk redovisning har under 
våren analyserats och bearbetats för att 
möjliggöra att hämta upp så mycket som 
möjligt av prognostiserat underskott.

DRIFTSREDOVISNING
Utbildnings- och kulturnämnden redovi-
sar ett underskott för perioden om -2 303 
tkr fördelat på gymnasieskola +686 tkr 
och övriga verksamheter -2 989 tkr.

Delårsresultatet för perioden kopplas till 
förskolan och grundskolan som uppvisar 
underskott. Gymnasiet och vuxenutbild-
ningen uppvisar överskott.

Förskolans underskott förklaras av 
utökad personal inom elevhälsa och 
administration. Grundskolans underskott 
förklaras av retroaktiva löner, ökade 
kostnader för elevhälsa, placering och 
särskilt stöd. Gymnasieskolans överskott 
per 31 augusti 2019 kommer att vända 
under höstterminen då kostnaderna 
kommer att öka markant på grund av 
ökat antal elever på gymnasiet. Vuxenut-
bildningen visar ett överskott.

Den preliminära årsprognosen för Ut-
bildnings- och kulturnämnden redovisar 
ett resultat om -2 750tkr. Gymnasiesko-
lans preliminära prognos -1 900 tkr.

Det totala prognostiserade underskottet 
är -4 650 tkr på årsbasis.

INVESTERINGSREDOVISNING
Återstående investeringsmedel kommer 
att förbrukas under året.

FRAMTIDEN
Inom utbildningsverksamheterna finns 
behov av att ta fortsatta steg i att utrusta 
med digitala lärverktyg.

Vuxenutbildningen har utökat använ-
dare av IPads men där kvarstår några 
teknikaliteter innan beståndet kan utökas 
ytterligare. I förskolan finns tre IPads/
avdelning vilket täcker dagens behov.

Det är mycket hög beläggning i förskolan 
och fler avdelningar behövs, inte minst 
utifrån Skolverkets nya riktlinjer om 
barngruppernas storlek. 

Den nya förskolan ska enligt tidigare 
beräkning stå klar hösten 2019. Befintlig 
verksamhet flyttas då över dit och de 
gamla lokalerna rustas, vilket medför att 
en total utbyggnad inte är klar förrän 
2020.

Stora utmaningar inom utbildningssek-
torn då vi har många utmaningar. Flera 
av utmaningarna ligger i den generella 
kompetensförsörjningen. Hur utbildar vi 
våra elever så att de går mot den arbets-
marknad som finns. Även hur vi utbildar 
till de yrken vi själva ser en kompetens-
brist, välfärdsyrken så som vård- och 
omsorgspersonal men även behöriga 
pedagoger.

Kommunen har en positiv trend vad det 
gäller antalet elever i grundskolan, 2023 
kommer vi med det vi vet idag vara 591 
elever i grundskolan, det ställer krav på 
organisationen att hantera det på bästa 
sätt.
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SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialnämnden planlägger, samordnar 
och utvecklar hela socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården, om-
sorgen om de äldre, samt omsorgen om 
personer med psykisk- och fysisk funk-
tionsvariation. Socialnämnden prövar 
tillstånd och utövar tillsyn för serve-
ringsärenden enligt alkohollagen och de 
kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ett antal släpp av nya versioner inom 
verksamhetssystemet Treserva. Arbetet 
har tidvis varit tidkrävande och tungar-
betat pga. av bristande funktionalitet i 
systemet. Ny version av planeringssyste-
met TES har gjort systemet mer lättar-
betat för användarna i Hemtjänsten/ 
Boendestöd.

Ett stort arbete har påbörjats kring 
”systemsäkerhet” - Risk och sårbarhets-
analyser, federerad inloggning samt 
”tvåfaktorsinlogg”. Syftar till att, på ett 
säkert sätt, kunna vara så mobila och 
digitala som möjligt bl.a. när det gäller 
dokumentation. Kommer att möjliggö-
ra igångsättande av Trygghetskameror 
innan årsskiftet.

Ett arbete har påbörjats som syftar till 
digital tillgänglighet enligt webbtillgäng-
lighetsdirektivet.

Märkbart ökat tryck på individ- och 
familjeomsorg under perioden. Ett exem-
pel är placeringar av barn och unga som 
ökat i förhållande till föregående år.
 
Stödboende stängde den sista maj 2019. 
Ungdomarna övergick till befintliga 
former av insatser inom individ- och fa-
miljeomsorg, med sociala kontrakt samt 
stöd i övrigt. Några ungdomar som har 
haft större vårdbehov har omplacerats. 
Under första halvåret 2019 har Ockelbo 
inte fått nya anvisningar.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd, 
har flera åtgärder och satsningar både på 
lokal och regeringsnivå inneburit mins-
kade kostnader för försörjningsstöd.

En satsning på löner för personalen inom 
individ- och familjeomsorg, har genom-
förts. Lönerna är nu mer rimliga i för-
hållande till andra kommuner avseende 
erfarenhet och utbildning.

Under sommaren inträffade ett antal 
svåra händelser inom individ- och famil-
jeomsorg. En extern resurs anlitas för 
hjälp med bearbetning.

Chefer, HR samt kommunal har åter-
upptagit arbetet med ”Heltid som norm/
Heltidsresan”. Medarbetare involveras 
under hösten.

Utökad samverkan med läkare från 
Ockelbo HC där man upprättat en ge-
mensam rutin som innefattar hembesök 
tillsammans med läkare till patienter in-
skrivna i HSV och bor i ordinärt boende. 

Ett flertal chefsbyten har skett under 
första halvan av året:
• Ny socialchef anställd fr o m febru-

ari 2019
• Enhetschef och biträdande enhets-

chef inom hemtjänsten har anställts i 
början av 2019.

• Enhetschef inom LSS/SOL tillträd-
de i juni 2019 med biträdande chef i 
september

Ökad sjukfrånvaro under perioden;
2017 2018 2019-08-31
7,2 6,3 9,2

Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler lång-
tidssjukskrivna, oklar värdegrund, otyd-
lighet vid avtalsbyte, omorganisation, 
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.

Arbetet med att implementera arbetsme-
toden IBIC (Individens behov i centrum) 
har fortsatt under året. LSS handläg-
garen har under våren 2019 utbildat 
personal inom LSS och socialpsykiatri.

Under bokslutsperioden så har brukar-
underlaget på Bysjöstrand varit lågt, som 
mest 15 tomma lägenheter. Under våren 
har antalet brukare ökat - 7 tomma 
lägenheter i augusti 2019.

Under våren påbörjades ett samarbete 
med Arbetsmarknadsenheten och en dag 
i veckan viss personal på Bysjöstrand fått 
specialundervisning i yrkessvenska.
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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

Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjd-heten hos brukarna. Målet uppfyllt

Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för brukare och personal Målet uppfyllt
 

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. Målet uppfyllt

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt. Målet ej uppfyllt

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

Mätbara mål Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten underlättar för brukare* Målet ej uppfyllt

Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbetare. Målet uppfyllt

Utbilda i användandet av teknik. (50 %) Målet uppfyllt

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

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka antalet volontärer i väntjänsten Målet uppfyllt

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

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. Målet uppfyllt
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EKONOMISK REDOVISNING
Socialnämnden redovisar ett överskott 
för perioden 5 587 tkr.
Årsprognos 5 600 tkr.
Kommentarer
Utifrån delårsbokslutet kan vi konstatera 
följande;

Område Kommentar

Individ- och familjeom-
sorg

Överskott/Lägre kost-
nader för placeringar 
samt försörjningsstöd

Särskilt boende Håller budget

Hemtjänst Överskott/Lägre per-
sonalkostnader pga av 
färre beslut

Hemsjukvård Håller budget

LSS/SOL Överskott/Färre beslut

Handläggarenhet Håller budget

Stab Överskott/IT kost, 
konsultkost, vakans, 
utbildningskostnader

FRAMTIDEN
Verifieringsprotokoll kommer att lämnas 
in i september för Treserva/TES. Ett le-
veransgodkännande kan då tas beroende 
på om leverantörerna tillgodosett kraven.

Granskning av rutiner/instruktioner 
samt behörighetsstyrningen genomför-
des under våren påvisade stora dator-
skyddsrättsliga brister inom tex Treserva. 
En systemförvaltare/projektledare har 
anställts för kvalitetssäkra systemen samt 
arbeta med olika projekt – initialt inom 
Digitalisering.

Ett utökat samarbete med skolan kom-
mer att inledas under hösten. Behov 
av utveckling av nya samarbetsformer 
främst med individ- och familjeomsorg-
föreligger. Arbetet pågår kring förebyg-
gande där en gemensam tjänst planeras 
att upprättas i samarbete med skolan.

Fortsatt satsning på kompetenshöjande 
åtgärder inom alla verksamhetsområden.

Arbete med lokalöversyn för hemtjänst.
Layoutöversyn för individ- och famil-
jeomsorg/stab. Främst med syfte att 
ytterligare öka säkerheten.

Den nationella utredningen om reglering 
av yrket undersköterska presenterades 
under våren, SOU 2019:20, ”Stärkt 
kompetens i vård och omsorg”. Kort 
sammanfattat föreslås att undersköterska 
ska bli en skyddad yrkestitel 1/1 2025. 
Socialstyrelsen föreslås ansvara för titeln 
som kopplas till en undersköterskeexa-
men.
Det kommer troligtvis innebära att titeln 
undersköterska endast är förbehållen den 
som genomgått särskild utbildning.

Den medicinska utvecklingen går framåt 
vilket innebär att fler personer behöver 
avancerad vård och omsorg i hemmet. 
En stor utmaning blir att ge trygg och 
säker omvårdnad och omsorg i de grad 
som den enskilde behöver och förväntar 
sig. Kommer att kräva samverkan och 
flexibilitet dygnet runt.

En snabbare utskrivning från sjukhu-
set kan leda till att vi får fler kunder i 
verksamheten med ett större behov av 
specialistvård.

Den nya Lagen om stöd och service,LSS 
lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2022.
• Personligt stöd till barn
• Förebyggande pedagogiskt stöd 
• Personlig service och boendestöd
Inget nytt att rapportera, ärendet beva-
kas

Barnkonventionen blir svensk lag den 
1 januari 2020 där ett större ansvar 
läggs på myndigheter att försäkra barns 
rättigheter.

Digitaliseringsplanen omsättande i prak-
tiken är en utmaning - vem, vad, hur. 
Benchmarking där lyckade satsningar på 
digitalisering/väldfärdsteknik initierats 
behöver genomföras.

Under oktober kommer den ”nya led-
ningsgruppen” för socialförvaltningen 
att genomföra två verksamhetsdagar. 
Focus kommer att vara;

• Formulera gemensamma aktiviteter 
mot Socialnämnden mål 

• Framtagande av relevanta nyckeltal
• Aktiviteter för att öka frisk närvaron
• Ökat samarbete internt förvaltning-

en 

Förutsättningarna att förstärka ledarska-
pet på individ- och familjeomsorg samt 
tillfällig förstärkning av ledarskapet på 
Bysjöstrand övervägs.

Fortsatt focus/satsning på preventivt/
förebyggande arbete inom individ- och 
familjeomsorg.
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DRIFTREDOVISNING 
Verksamhetens nettokostnader, tkr

Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Kommunstyrelsen  87 198     88 698    -1 500     58 132     55 649     2 483     54 276    

Utbildnings- och kulturnämnd  134 409     139 059    -4 650     89 606     91 909    -2 303     91 320    

Socialnämnd  146 020     140 370     5 650     97 347     91 760     5 587     92 577    

Kommunrevisionen  682     682     -       455     458    -3     359    

Valnämnden  50     50     33    -8     41     98    

Semesterlöneskuldsförändring -5 964    -5 847    

Summa styrelse och nämnder  368 359     368 809    -450     245 573     233 804     5 805     232 783    

Finansiering -7 395    -7 744     349    -4 930    -3 834    -1 096    -8 629    

Summa driftsredovisning  360 964     361 065    -101     240 643     229 970     4 709     224 154    

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringar, tkr

Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Kommunstyrelsen  14 600     45 000    -30 400     9 733     27 079    -17 346     2 834    

Utbildnings- och kulturnämnd  720     720     -       480     153     327     463    

Socialnämnd  300     -       300     200     -       200     -      

Summa investeringar  15 620     45 720    -30 100     10 413     27 232    -16 819     3 297    

Pågående arbeten

2017 2018 2019-08 Summa Total budget Kvarstår

Wij-förskola  72     5 385     19 710     25 167     33 000     7 833    

C-huset värme och vent  38     17     55     12 500     12 445    

Framtidens centrum  241     410     5 359     6 010     13 000     6 990    

Åbyggebyskola  2 500     2 500     3 500     1 000    

Bysjöstrand reservkraft  77     531     608     500    -108    
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PROGNOS
Kommunen Koncernen

Budget Prognos Utfall Prognos Utfall

2019 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter  114 239     114 291     80 808     181 211     159 219    

Verksamhetens kostnader -475 203    -475 269    -425 802    -525 743    -484 640    

Av- och nedskrivningar -12 707    -12 039    -12 018    -23 256    -24 255    

Verksamhetens nettokostnader -373 671    -373 017    -357 012    -367 788    -349 676    

Skatteintäkter  267 387     268 350     263 221     268 350     263 221    

Generella statsbidrag och utjämning  107 226     107 922     103 475     107 922     103 475    

Verksamhetens resultat  942     3 255     9 684     8 484     17 020    

Finansiella intäkter  1 100     1 438     2 251     1 488     1 862    

Finansiella kostnader -2 000    -1 277    -2 867    -3 035    -4 942    

Resultat efter finansiella poster  42     3 416     9 068     6 937     13 940    

Uppskjutna skatter -1 244    

Årets skatt -156    

Årets resultat  42     3 416     9 068     6 937     12 540    

RESULTATRÄKNING
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Verksamhetens intäkter  49 806     48 910     98 946     86 387    

Verksamhetens kostnader 1 -279 778    -267 217    -316 300    -293 930    

Av- och nedskrivningar 2 -8 026    -8 112    -16 220    -14 078    

Verksamhetens nettokostnader 3 -237 998    -226 419    -233 574    -221 621    

Skatteintäkter 4  178 987     176 294     178 987     176 294    

Generella statsbidrag och utjämning  71 948     68 763     71 948     68 763    

Verksamhetens resultat  12 937     18 638     17 361     23 436    

Finansiella intäkter  1 512     1 817     1 542     1 485    

Finansiella kostnader -851    -795    -2 090    -1 908    

Resultat efter finansiella poster  13 598     19 660     16 813     23 013    

Uppskjutna skatter  -      

Årets skatt  163    

Resultat  13 598     19 660     16 813     23 176    



OCKELBO - PLATS ATT VÄXA    31

BALANSRÄKNING
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar  107    

Materiella tillgångar  234 038     242 064     443 095     449 725    

Pågående investeringar  35 410     6 283     57 374     17 665    

Finansiella anläggningstillgångar  32 636     32 636     6 805     6 805    

Summa anläggn tillgångar  302 084     280 982     507 274     474 302    

Fastigheter under exploatering  3 017     3 164     3 017     3 164    

Förråd  -       745     765    

Fordringar  18 774     22 788     20 332     26 140    

Kortfristiga placeringar  1 000     1 500     1 000     1 500    

Likvida medel  67 349     83 366     63 260     83 366    

Omsättningstillgångar  90 140     110 817     88 354     114 935    

SUMMA TILLGÅNGAR  392 224     391 799     595 628     589 237    

EGET KAPITAL O SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital  130 927     121 860     158 724     140 361    

Periodens resultat  13 598     9 067     16 813     12 540    

Summa eget kapital  144 525     130 927     175 536     152 901    

Avsättningar

Avsättningar (inkl löneskatt)  31 595     26 055     33 760     28 341    

Latent skatt  -       4 617     3 838    

Summa avsättningar  31 595     26 055     38 377     32 179    

SKULDER

Långfristiga skulder  150 200     150 200     317 442     318 198    

Kortfristiga skulder  65 903     84 617     64 273     85 959    

Summa skulder  216 103     234 817     381 715     404 157    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  392 224     391 799     595 628     589 237    

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden  177 658     178 438     10 973     11 141    

Ansvarsförbindelser  132 277     136 936     132 436     136 936    

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser  309 935     315 374     143 409     148 077    
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KASSAFLÖDESANALYS
Delårsbokslut

Belopp i tkr 2019-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  13 598    

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar  8 026    

Övriga justeringar    

Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar  5 540    

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital  27 164    

Ökning (-)/minskning (+) exploateringsfastigheter  147    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  4 014    

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar  500    

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -18 714    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 111    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar -29 127    

Investering av finansiella tillgångar  -      

Försäljning av finansiella tillgångar  -      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 127    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar  -      

Nyupptagna lån  -      

Amortering av skuld  -      

Vilkorade ägartillskott  -      

Förändring av övriga långfristiga skulder  -      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -      

Årets kassaflöde -16 016    

Likvida medel vid årets början  83 366    

Likvida medel vid periodens slut  67 349    

Förändring av likvida medel -16 016    
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FINANSIELLA NYCKELTAL
2019-08-31 2018 2017 2016

Eget kapital mkr

Tillgångar  392,2     391,8     370,9     365,9    

Skulder och avsättningar  247,7     260,8     249,0     251,0    

Eget kapital  134,3     130,9     121,9     114,8    

Soliditet i procent 37% 33% 33% 31%

Rörelsekapital mkr

Omsättningstillgångar  90,1     110,8     89,7     88,8    

Kortfristiga skulder + avsättningar  97,5     110,6     98,8     95,9    

Rörelsekapital -7,4 0,2 -9,2 -7,1

Likviditet i procent 92,5% 100,2% 90,7% 92,6%

Nettokostnadsutveckling mkr

Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster  238,0     357,0     348,0     332,6    

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster  238,0     357,0     348,0     332,6    

Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster 4,9% 2,6% 4,6% 3,7%

Skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkter  179,0     263,2     259,0     250,0    

Kommunal utjämning (inkl fastighetsavgift)  71,9     103,4     95,6     93,3    

Summa skatteintäkter och kommunal utjämning  250,9     366,6     354,6     343,3    

Utveckling av skatteintäkter och kommunal utjämning 2,4% 3,4% 3,3% 5,1%

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som åtgår till verk-
samhet exkl jämförelsestörande poster

94,8% 97,4% 98,1% 96,6%

Resultat i % av skatter och utjämning 5,4% 2,5% 2,0% 2,8%



OCKELBO - PLATS ATT VÄXA34      

NOTFÖRTECKNING
Not Text

1 Semesterlöneskuldsförändring

Enlig god redovisningssed ska semesterlöneskuldsförändringen redovisas per augusti 2019, 5 964 tkr. 
Förändringen för 2018 finns inte beräknad utan är en beräkning utifrån 2019 års värde, 5 847 tkr

2 Avskrivningar

De planenliga avskrivningarna beräknas bli i likhet med budgetering.

3 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter och kostnader har eliminierat från interna poster

Interna poster 2019-08-31 2018-08-31

Resultaträkning inkl interna poster

verksamhetens intäkter  70 691     75 429    

verksamhetens kostnader -300 663    -293 736    

Avskrivningar -8 026    -8 112    

Nettokostnad -237 998    -226 419    

Interna poster

verksamhetens intäkter -20 885    -26 519    

verksamhetens kostnader  20 885     26 519    

Avskrivningar

Nettokostnad  -     -    

Exkl int. poster

verksamhetens intäkter  49 806     48 910    

verksamhetens kostnader -279 778    -267 217       

Avskrivningar -8 026    -8 112    

Nettokostnad -237 998    -226 419    

4 Skatteintäkter och utjämning Årsbudget Budget Delårsbokslut Årsprognos

2019 2019-08-31 2019-08-31 2019

 Skatteintäkter

Prel kommunalskatt 270 091 180 061 180 714 271 070

Prognos slutavräkning -2 704 -1 803 -1 727 -2 721

Summa skatteintätker 267 387 178 258 178 987 268 350

Kommunal utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 73 022 48 681 49 027 73 541

Regleringsbidrag 3 591 2 394 2 774 4 161

Kostnadsutjämningbidrag 7 840 5 227 4 981 7 471

Mellankommunl utj LSS 5 128 3 419 3 502 5 253

Fastighetsavgift 12 635 8 423 8 607 12 911

Generella bidrag 5 010 3 340 3 057 4 586

Regleringsavgift 0 0

Summa kommunal utjämning 107 226 71 484 71 948 107 922

Summa skatter och utjämning 374 613 249 742 250 935 376 272
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5 Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna avser borgensavgift, återbäring Kommuninvest samt intäkter från 
inkassoverksamheten.

6 Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna består av kostnadsräntor på av kommunen upptagna lån 
Låneskulden kommer att vid utgången av 2019 att vara 150,2 mkr.  
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