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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-03

Referens

KS 2018/00276

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2019-04-11 ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den11 april 2019 till och
med den 14 oktober 2022.
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Birgitta Åstrand
Ny ersättare: Inger Högberg Kalmering
Avgången ledamot: Carin Engblom
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-21

Referens

KS 2019/00232
2.5.1

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 - Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Årsredovisning 2018 – Ockelbo kommun godkänns
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2018 är 9,1 mkr och för koncernen 12,5 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
4

Datum

Ockelbo kommun

2019-03-21

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
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NÄMND
GEMENSAM NÄMND
FÖR
VERKSAMHETSSTÖD

SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND
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KOMMUNSTYRELSE

UTBILDNINGS- OCH
KULTURNÄMND

KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING
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BIONÄR
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OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

OCKELBO VATTEN AB

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
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MANDATFÖRDELNING I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2014-2018:
SOCIALDEMOKRATERNA:
15 mandat
CENTERPARTIET:
5 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
5 mandat
LIBERALERNA:
2 mandat
MODERATA SAMLINGSPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
VÄNSTERPARTIET:
1 mandat

MANDATFÖRDELNING I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2018-2022:
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
CENTERPARTIET:
5 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat
MODERATA SAMLINGSPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
KRISTDEMOKRATERNA:
1 mandat

KOMMUNFAKTA

Yta:
1 070 km2
Folkmängd:
5 906 invånare

RESTIDER

KOLLEKTIVTRAFIK

Sandviken 40 minuter
Gävle 25 minuter
Arlanda 100 minuter
Stockholm 120 minuter

AVSTÅND

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

OCKELBO
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Våra bolag sid. 48

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

F

ör tolfte året i rad levererar Ockelbo
kommun ett positivt resultat. I år
landar resultatet för både nämnder och
bolag på 12,5 miljoner plus. Det är ett
starkare resultat än vad vi hade budgeterat för och det mest glädjande är att vi
ökar befolkningen, lite i taget. Jämfört
med förra året är vi i år tio fler Ockelbobor.

G

lädjande är också att socialnämnden gör ett starkt resultat tack vare
målmedvetet arbete och förhållandevis
få placeringar och kostsamma ärenden,
vilket i sig förstås är positivt. Trots ett
underskott inom utbildnings- och kulturnämnden är jag stolt och nöjd över vårt
resultat under ett skakigt valår.

Å

rets sjukfrånvaro ger en riktig
aha-känsla och är en positiv injektion. Sjukfrånvaron bland våra anställda
är historiskt låg – 5,6 procent. Vi har
ökat friskvårdspengen och vi ser att fler
använder sig av bidraget. Våra chefer
arbetar aktivt med preventivt arbete,
rehabplaner och tidiga insatser. Men
den låga sjukfrånvaron är färskvara och
resan fortsätter för att vi ska vara en
attraktiv arbetsgivare. Det innebär ett arbete för att höja lönerna men också med
att skapa möjlighet till delaktighet och
att alla medarbetare ska bli sedda av sina
chefer – det gör att vi mår lite bättre.

V

i lever i en globaliserad värld där
det som händer i världen i allt högre
utsträckning påverkar oss Ockelbobor,
vilket många av oss nog kände under året
som gick. Vi hade en fantastiskt härlig
vinter med mycket snö. Sedan kom våren
dramatiskt snabbt och med den också
vårfloden. Därefter kom den fantastiskt
varma och långa sommaren med extrem
värme och torka. Det var en intensiv
period med skogsbränder i våra närområden och det blev allt tydligare att vi
framgent måste arbeta ännu mer med
beredskapsfrågor och samverkan. En kan
inte göra allt, men alla kan göra lite.
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018 kännetecknas för mig också
som ett utbildningsår där vi genom
SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”
har fått förståelse och kunskap om hur
det kan vara att driva ett stort eller litet
företag. En viktig insikt var att företagare

			

kan möta 21 olika myndigheter vid 21
tillfällen – då förstår man ju att vi som
kommun kan upplevas som byråkratiska och långsamma. Utbildningen har
givit oss ett mandat att rocka loss, utan
att bryta mot lagar och den har lett till
att vi har skapat Lots-funktionen där vi
som kommun bjuder in alla ansvariga
myndigheter till en samordnad träff med
berörd företagare.

V

i har under det här året skapat en
mötesstruktur för att ge företagare
en dörr in och samtidigt fortsätter vi
med våra kontinuerliga och uppskattade företagsbesök. Dessutom känns det
fantastiskt trevligt med en toppmodern
företagsetablering vid Tegelbruket –
välkommen till kommunen, säger vi till
världsledande företaget John Deere. Här
skrivs det historia! Det var över 20 år
sedan vi hade en nyetablering i den här
storleken i vår kommun.

V

årt finrum är vår natur och vi vill
boosta upp den och ge fler tillgång
till den. Därför är det otroligt spännande
med projektet Biking Gästrikland där vi
ska öppna upp Gästrikeleden för att våra
invånare på ett enkelt sätt ska komma
ut i naturen och motionera. Men även
vardagsmotion är viktigt och då är gångoch cykelvägar nödvändiga.

D

et är en plan som förpliktigar och
som vi ska beta av successivt. Hela
planen är en enorm investering, men
resan är påbörjad och ett utbyggt gångoch cykelnät är friskvård i allra högsta
grad. Infrastrukturen är viktig för oss
och efter en lång kamp har vi nu i princip fått entimmestrafik med tåg, vilket
möjliggör studie- och arbetspendling
men också för en aktiv fritid.

tionella lösningarna, såsom till exempel
frukost för årskurs 4-9 på Perslunda. Det
är ett positivt inslag för många av våra
barn som reser långt och kan komma
till en lugn och stabil frukost och inleda
dagen på ett bra sätt. Extra roligt att
gröten är elevernas favorit! Jag säger som
Allan Svensson: ”Är magen glad, då är
människan (och skolan) glad”.

O

ch årets ”WOW!”. Vi skrev under
2018 invigningshistoria i Uggelbo
arena – vi är duktiga på det här med fest.
Även om man inte var där så tror jag att
alla hade någon form av sinnesnärvaro
över hur viktigt det var att äntligen få
inviga denna multiarena. Bidragande
orsaker till detta var förstås Christian och Bosse Stark som tillsammans
med prinsen och hockeystjärnorna gav
Ockelboborna en folkfest som vi sent ska
glömma.
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018 var också spänningens år och
det känns härligt och spänstigt att få
företräda en kommun där valdeltagandet
åter höjdes. Om jag summerar valåret är
utanförskap och otrygghet viktiga frågor
för alla partier att ta med och arbeta
med för att alla våra Ockelbobor ska
känna sig inkluderade och trygga med
varandra.

T

ack alla för året som gått – det
känns oerhört stimulerande och jag
är taggad inför ytterligare en mandatperiod där vi måste bygga, bygga, bygga
bostäder!

S

atsningen på ”En frisk generation”
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, och
tillsammans med familjer från andra
kulturer. Man förenar nytta med nöje,
under ett fantastiskt ledarskap, och åker
hem med ett leende på läpparna. Det
som kännetecknar Ockelbo är de otradi-
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Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA

Kommunstyrelsen har beslutat att
tidigare fastställd Vision ska gälla mot
år 2030 med benämningen Vision 2030
– Plats att växa. Under våren 2018 har
målprocessen fortsatt med att ta fram
kommunövergripande strategier:
Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön
i stort och smått, Teknik som underlättar,
Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och
Ständiga förbättringar.
Utifrån Visionen och strategierna har
styrelsens och nämndernas under 2018
utarbetat mätbara mål för 2019.

INVIGNING AV KOMBIHALLEN

Ugglebo Arena, invigdes den 25 januari
2018. Prins Daniels hockeylag invigde
hallen med stjärnor som Peter Forsberg,
Mats Sundin, Maria Rooth och Nicklas
Lidström. Laget besegrade Ockelbo HC
i en hall där stämningen var på topp

VALÅR 2018

Riksdagsvalet i Sverige 2018 hölls söndagen den 9 september 2018. Samtidigt
hölls också allmänna val till kommunoch landstingsfullmäktige. I Ockelbo steg
valdeltagandet när det gäller till riksdagen från 85,2 procent till 86,2 procent.

WIJ TRÄDGÅRDAR

Fullmäktige beslutade i början 2018
om ett inriktningsbeslut avseende Wij
trädgårdar. Kommunkontoret fick i uppdrag att identifiera de icke kommersiella
delarna och tydliggöra/renodla det kommunala ansvaret och att utreda lämplig
framtida organisation med tillhörande
ekonomiska konsekvenser.
Fullmäktige beslutade därefter i oktober
2018 om tidplan för förändrad drift- och
ägandeform för Wij Trädgårdar. Tidplanen anger att fr o m 2019 tar kommunen
över fastigheter, park, drift och skötsel,
fastighetsförvaltning och aktuell personal. Fastigheter, park, drift, skötsel och
fastighetsförvaltning överförs från Wij
Säteri AB och Stiftelsen Wij Trädgårdar
till Ockelbo kommun efter erforderliga
beslut. Drift och skötsel av fastigheter och
park sköts fr o m 2019-01-01 av Ockelbo
kommun.

FÖRSKOLA I SÖDRA/CENTRALA OCKELBO

Kommunens kommande/pågående
investeringssatsningar avseende ny
förskola, Möjligheternas hus och Framtidens centrum är tillväxtfaktorer som
kommer att prägla kommunens framtid
de närmsta åren.
Utredning pågår utifrån inriktningsbeslut att bygga tre nya förskoleavdelningar
samt en maximal nivå på investering på
25 mkr. Planarbete påbörjades hösten
2017 och med byggstart hösten 2018.

Intresset för industrimark från lokala och
externa företag har ökat och de flesta
tomterna vid Tegelbruket är sålda. För
att arbeta proaktivt och möta efterfrågan
har kommunen förvärvat ytterligare
mark vid området Tegelbruket.
För att få till stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare
med Ockelbogårdar, den kooperativa
hyresrättsföreningen Hästen och privata
entreprenörer. För att stärka kommunens
beredskap för nybyggnation kommer
fastställd översiktsplan och bostadsförsörjningsplan att ses över under 2019 och
uppdateras och revideras.

KOMMUNENS HVB HEM OCH STÖDBOENDE
Kommunens HVB hem för mottagande av ensamkommande flyktingbarn
avvecklades 2018-01-01. Placeringsformen HVB finns inte längre i kommunal
regi. Ungdomarna placerade vid HVB
hemmet erbjöds boende i kommunens
stödboende. Stödboende riktar sig till
barn och ungdomar åldern16-20 år.
Stödboendet är en tillsynspliktigad
verksamhet. Under 2018 minskade
antalet ungdomar successivt i och med
att ungdomarna fyllde 21 år och blev utskrivna från stödboendet. I och med det
minskade antalet ungdomar beslutade
kommunen att avveckla stödboende med
dess placeringsform fr o m 1 juni 2019.

INTEGRATION
BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. Det är stor
efterfråga på bostäder och framtagandet
av detaljplaner och möjliggörandet av
byggnation är viktiga faktorer för kommunen. För att trygga framtida behov av
främst industrimark men även tomtmark
behöver en satsning göras och utrymme
skapas för att möjliggöra detta.
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Integrationsenheten arbetar med
nyanlända flyktingar utifrån det avtal
kommunen har för mottagandet av
flyktingar, i dagsläget 10 personer/år. Ett
nära samarbete med arbetsförmedlingen,
Svenska för invandrare (SFI), Ockelbogårdar och individ- och familjeomsorgen har upparbetats i mottagandet av
flyktingar i Ockelbo. Under 2018 kom
63 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte sig i kommunen, 36
vuxna och 27 barn.

Tendensen att allt fler personer som får
uppehållstillstånd själva bosätter sig i en
kommun fortsätter. Men för vår kommun så är detta i nuläget inte en så stor
utmaning då det faktiska antalet som bosätter sig i Ockelbo fortsätter att minska
kraftigt jämfört med 2016 och 2017.

EXTRATJÄNSTER

Regeringen beslutade inför 2016 om
ökade resurser för att extratjänster i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Tillsammans med personal, arbetstagarparter och arbetsförmedlingen har
ett arbetssätt och en överenskommelse
tagits fram. Sammanlagt har kommunen
åtagits sig att anställa max 75 personer.
Samtliga extratjänster är anställda av
arbetsmarknadsenheten som handleder
och administrerar placeringarna. Den
anställde anställs inom arbetsmarknadsenheten och erhåller en inledande
utbildning och matchas mot arbetsplatser
under 10 – 12 veckor innan de placeras
ut i kommunens olika verksamheter. Den
31 december 2018 hade 61 anställning
som extratjänst på arbetsplatser runt om
i kommunens alla verksamheter.

MACKEN I LINGBO

Preem stängde drivmedelsstationen
i Lingbo 31 maj 2018. Samordnade
möten kring detta har genomförts. Det
krävs engagemang och investeringar
från föreningar, företag eller näringslivet
i Lingbo för att arbeta med framtida
lösning. En grupp arbetar nu med detta
och lotsmöte har skett där miljökrav och
placering, detaljplan diskuteras. Även
kontakter med regionen vad gäller ansökan till finansieringsstöd.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The
General Data Protection Regulation)
trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i
hela EU och har till syfte att skapa en
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns
i personuppgiftslagen. Under året har
arbete pågått med att kartlägga, analysera, säkerställa arbetet i och med den nya
lagstiftningen.

UTBILDNING ”FÖRENKLA - HELT ENKELT”

Kommunen deltar i Sveriges kommuner
och Landsting, SKL, utbildning tillsammans med Hofors, Sandviken och Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
(VGS) för att förbättra företagsklimatet. Utbildningens mål är att utveckla
kommunens kontakter med näringslivet
genom bra interna samarbeten, en större
förståelse för företagens behov och att
skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala
näringslivet. Två gemensamma
utbildnings-/inspirationsdagar genomförs
under året varav den ena har skett på
våren. Inbjudna är medarbetare, chefer
och förtroendevalda som möter företag
utifrån sin yrkesroll.

			

ÅMOT-LINGBO VINDKRAFT AB

I december 2017 blev det klart med
finansieringen av vindkraftsetableringen
i Åmot-Lingbo, en mångmiljardaffär som
bör ge många lokala företagare positiva
effekter. Förutom markarbete behövs
olika typer av bostäder/logi, mat och
fritidsaktiviteter.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
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FRAMTID

Ockelbo fortsätter att växa och invånarna har blivit fler under året. Detta
skapar förutsättningar för att fortsätta att
satsa på verksamheterna. Samtidigt är
det viktigt att lyfta blicken och se framåt
och arbeta offensivt för att möjliggöra
för framtida bostäder och företagsetableringar. Ockelbos tillväxt är även
beroende av möjligheterna till en tät
och stabil pendling när det gäller både
arbete, service och fritid. Turtätheten på
Norra stambanan har förbättrats och det
är i princip en timmestrafik, vilket skapar
väldigt goda förutsättningar framåt.
Arbetsmarknadsåtgärder och kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden.
En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för företagarna i kommunen
är en viktig del i detta.
De bästa vägarna till framgång inom
nämnda fokusområden hittar vi genom
samverkan, både mellan kommunens
olika enheter och med andra aktörer i
samhället.

TILLVÄXTFAKTORER OCKELBO
BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bostadsbyggandet är ett fortsatt viktigt
fokusområde för kommunen, då det råder brist på bostäder. För att få till stånd
nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare med Ockelbogårdar och
den kooperativa hyresrättsföreningen
Hästen. Här är också det lokala näringslivet en mycket viktig samarbetspartner.
Beredskap inför nybyggnationer behöver
stärkas genom att aktualisera gällande
översiktsplan. Även Bostadsförsörjningsprogrammet bör uppdateras. Behov av
att genomföra en analys av bostadsmarknaden kommer att prioriteras under
kommande år.
Vidare ska det ske en fortsatt satsning
för att ta fram attraktiv industrimark för
etableringar.

BYGGANDE AV NY FÖRSKOLA

Kommunens framtida förskola är en viktig tillväxtfaktor. Om- och nybyggnation

WIJ TRÄDGÅRDAR
av kommunens nya förskola pågår, Wij
förskola. En förskola som ska möta förskolans behov av ändamålsenliga lokaler.
Under 2018 har fullmäktige beslutat om
att utöka investeringsram för att möjliggöra ett tillagningskök vid Wij förskola.
Inflyttning beräknas till hösten 2019.

SKOLA/UTBILDNING

Grundskolan ska ge förutsättningar för
att alla flickor och pojkar ges rätten och
möjligheten att lämna grundskolan med
fullgoda betyg och en tro på sin egen
förmåga att lära mer. Skolresultatet har
varit ett fokusområde under många år,
både i kommunen i Sverige. Kommunens satsning på skolan är en faktor som
påverkar inflyttningen till kommunen
och ett viktigt fokusområde.

SYSSELSÄTTNING/KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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.
Kommunen ska fortsätta att utvecklas
som en attraktiv arbetsgivare samt se
över olika former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och framtidens
kompetensbehov. Flertalet personalrelaterade projekt pågår under 2018 med
inriktning mot framtidens kompetensförsörjning.

FÖRETAGSKLIMAT/UTVECKLING

Det lokala näringslivets välmående är av
största vikt för kommunen. Kommunen
kommer att fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för företagarna
i kommunen. Arbetet med att utveckla
centrum har påbörjat under 2018. Kommunen ska vidare fortsätta att utveckla
centrum och bygga om välkomstcenter,
biblioteket och Gallerian för att skapa
mötesplatser och möjliggöra för handeln.
Nästa etapp innebär en fortsatt satsning
på torget.
Turismstrategin kommer att revideras
under kommande år tillsammans med
näringen för att tillsammans stärka och
bygga vidare på Ockelbos varumärke
och som besöksmål.
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Sedan starten har det varit en nära
samverkan mellan kommunen och Wij
Trädgårdar. Wij Trädgårdar har haft en
stor del i Ockelbos utveckling och blivit
en viktig del av Ockelbo, inte bara som
den största turistattraktionen och ett välkänt varumärke utan även som en arena
för kommunal verksamhet.
Fullmäktige har under hösten tagit ett
inriktningsbeslut avseende stiftelsens Wij
Trädgårdars framtid. Målet är att forma
och organisera trädgårdsparken till ett
besöksmål med stärkt attraktionskraft,
med ambitionen att vara en tillväxtmotor för besöksnäringen i kommunen.

KOLLEKTIVTRAFIK

Under 2018 har antal pendlingsturer utökats. Kommunikationer är ett fokusområde som kommer att utvecklas vidare
även fortsättningsvis.

ARBETSMARKNAD

Att utveckla arbetsmarknaden och integrationsarbetet för att möjliggöra för fler
personer att erhålla en egen försörjning
kommer att prägla de kommande åren.
Arbetslösheten i är fortsatt hög, i synnerhet bland utrikesfödda och ungdomar.
Kommunen kommer under kommande
år att fortsätta sin satsning på att skapa
förutsättningar för kommunmedborgare
till egen försörjning.

DIGITALISERING

Digitalisering är ett viktigt fokusområde
framåt och kommunstyrelsen och nämnder ska arbeta fram digitaliseringsplaner.
Skolan och hela utbildningssektorn genomgår just nu en stor förändring inom
digitalisering. Där står vi bra utrustade
med hårdvara och nu jobbar vi intensivt
med att anpassa undervisningen mot det.

DET GRÖNA

Som en del av kommunens klimat- och
energiarbete kommer Centrumhusets
ventilationsanläggning att bytas ut mot
ett energieffektivt aggregat med energiåtervinning, vilket kommer att generera
en besparing på 40 procent av den nuvarande energianvändningen. Investeringen är framflyttad till 2019.
Fortsatt satsning på ekologisk och närproducerad mat.

KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA

I kommunens fastställda målstruktur finns Vision 2030 – Plats att växa, följt av kommunövergripande mål, kommunövergripande mätbara mål och nämndernas mätbara mål. Parallellt med verksamhetsmålen finns fastställda finansiella mål. Kommunövergripande mål
och mätbara mål behandlas och fastställs av fullmäktige varje år.

DET GRÖNA

TECKENFÖRKLARING

OCKELBO PRIORITERAR DET GRÖNA, DET NATURLIGA OCH VÄXANDET

Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning.
Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden. Kosten i kommunen ska i möjligaste mån komma från den närmaste producenten.

MÅLET UPPFYLLT

År 2020 ska energianvändningen för fastigheter effektiviseras med 35 % jämfört med utgångsåret 2009.

MÅLET EJ UPPFYLLT

Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömålen uppfylls.
Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och känna sig delaktiga i arbetet
med att uppnå dem.

MÅLET DELVIS UPPFYLLT ELLER PÅBÖRJAT

Byggnationer ska uppföras i hållbara miljövänliga material, i möjligaste mån i trä, och vara
energieffektiva.
Mätbara mål

Måluppfyllelse

10 % av livsmedelsinköpen till kostverksamheten ska vara lokal- eller
närproducerat
Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska
Alla nya fordon som leasas eller köps in till kommunens verksamheter är
miljöklassade enligt regeringens definition som är gällande för anskaffningsåret.
Kommentar:
Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 47 %, vilket är samma som förra årets snitt.
Energiförbrukningen för kommunens fastigheter har minskat vid jämförelse med föregående
år.
Alla nya fordon som leasas eller köps in är miljöklassade enligt regeringens definition som
är gällande för anskaffningsåret. Två av kommunens fordons som leasas eller köpts in till
kommunens verksamheter är inte miljöklassade.

VI VÄLKOMNAR

OCKELBO STÅR ETT FÖR TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Antal kommuninvånare ska årligen öka
I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att
erbjuda till år 2018 (basår 2014)
•
I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter att erbjuda
•
Ockelbo kommun finns 5 nya villatomter att erbjuda
Alla hyresgäster inom det kommunala beståndet ska erbjudas bredband
via fiber.
Antal tågstopp är en prioriterad fråga - antal tågstopp ska öka
Gång- och cykelvägar i kommunen ska utvecklas utifrån fastställd plan
Kommunens styrelse/nämnder ska ta fram en plan för ökad digitalisering
inom verksamheterna för att möta morgondagens behov
Kommentarer och bedömning helår:
Vid jämförelse mellan 31 december 2017 och med samma tidpunkt 2018 har befolkningen
ökat med 10 personer, från 5 896 personer till 5 906.
Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv.
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Befolkningsutveckling

2018

2017

2016

2015

2014

Antal invånare 31 december

5 906

5 896

5 849

5 765

5 785

10

47

84

-20

-65

Förändring

Ockelbogårdars hyresgäster har möjlighet att koppla upp sig till bredband via fiber. Utbyggnad fortgår men är något förskjutet på grund av brist på leverantörer. Målet uppskjutet till
2019.
Under 2018 prioriterades detaljplanerna för Wij förskola, tomter vid Rävbacken och tomt
vid gamla apoteket.
Antalet tågstopp har fr o m december 2018 ökat med tio tågstopp på vardagar och sex på
lördagar och söndagar, ett 60-tal fler tågstopp per vecka på Ockelbo station. På vardagar
stannar numera åtta SJ-tåg i Ockelbo, det var tidigare bara två.

VI VÄXER

OCKELBO TILLÅTER MÄNNISKOR ATT VÄXA OCH BLOMSTRA TILLSAMMANS

Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg
och en tro på sin egen förmåga att lära mer.
All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete.
Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet.
Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som har
•
uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen
•
Mäts utifrån genomsnittligt meritvärde
Ungdomsarbetslösheten ska under 2018 minska med 15 ungdomar
Det kommunövergripande målet ”All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt
arbete”: Nämnderna har att förhålla sig till det övergripande målet och ska utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter.
Kommentar:
Ockelbo kommun är på plats 44 enligt Lärarförbundets sammanställning på elever som nått
lägst E i samtliga ämnen.
Vid jämförelse med genomsnittligt meritvärde har måluppfyllelse ej uppnåtts. Kommunen
ligger på 85 plats enligt Lärarförbundets sammanställning över meritvärdet.
Ungdomsarbetslösheten är mellan januari – december 2018 oförändrad med 55 ungdomar
mellan 18 – 24 som är arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens officiella statistik.

VI SAMVERKAR

OCKELBO SAMSPELAR MED ANDRA LOKALT, REGIONALT OCH GLOBALT

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen
av individen, kommunen och regionen.
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden
ska samverka för att behovet av försörjningsstödet inte ska öka.
Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt näringslivs mätning
Den bästa kommunen i länet varje år
•
•
Bland de 100 bästa i landet varje år
Kommentarer:

Målet uppfyllt via projektet från försörjningsstöd till anställning. Personer får en aktivitet via arbetsmarknadsenheten och med
en aktivitetsersättning, vilket minskar behovet av försörjningsstöd. Under 2018 har 4 personer haft denna form av anställning.
Projektet fasas ut inför 2019 och övergår till anställningsformen extratjänster. Den anställde anställs inom arbetsmarknadsenheten och erhåller en inledande utbildning och matchas därefter mot arbetsplatser under 10 – 12 veckor innan de placeras ut i.
Årets placering presenterades i september av Svenskt Näringsliv. Företagsklimatet Ockelbo kommun placerar sig på 263 plats i
Svenskt Näringslivsmätning om Företagsklimatet. En förbättring med 30 platser vid jämförelse med föregående år. Kommunen
är på sjätte plats i länet. Ranking 2018 baseras på enkätsvar från våren 2018.
2018 2017 2016 2015 2014
Företagsklimatet
Placering
Förändring
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233

263

232

274

217

30

-31

42

-57

-34

OMVÄRLDEN

ARBETSMARKNAD

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningsutvecklingen har varit positiv
under de senaste fyra åren. Under 2018
har kommunen ökat med 10 personer
till 5 906 invånare. Detta beror på ett
positivt flyttnetto på 27 personer. Så som
tidigare år har kommunen ett negativt
födelsenetto, d.v.s. det avlider fler än det
föds under året, en minskning med 17
personer.
Under 2018 föddes 62 barn att jämföras
med 47 barn under 2017. Samtidigt
avled det 79 personer under året att
jämföras med 68 personer 2017.
Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt
mindre andel i åldersgrupperna 20-40
år. En växande befolkning har betydelse
för storleken på de statsbidrag som kommunen erhåller.
2018
Antal invånare 31/12
Förändring

5 906

5 896

10
Totalt

Befolkning
2017-12-31

2017

2016
5 856

40
Kvinnor

7
Män

5 896

2 862

3 034

Födda under året

62

37

25

Avlidna under året

79

46

33

Födelsenetto

-17

-9

-8

Inflyttade under året

379

183

196

Utflyttade under året

352

163

189

27

20

7

5 906

2 873

3 033

Flyttnetto
Befolkning
2018-12-31

			

BOSTADSMARKNAD

Kommunen har arbetat med framtagande och förändringar av detaljplaner
som ett led att underlätta etablering och
motverka bostadsbrist. Fler planerade
byggprojekt har försvårats eller hindrats
pga ej fungerande eller överprövade
planer. Lösningar utifrån Ockelbos
förutsättningar är avgörande för framtida utveckling. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den
efterfrågan som finns mötas och fler hus
ska kunna frigöras till försäljning. Det
är av stor betydelse för att kunna möta
befolkningsökningen. Ett antal nya lägenheter har producerats av flera privata
hyresvärdar. Tomt finns tillgänglig för
byggande av kooperativa hyresrätter när
föreningen har hittat tillräckligt många
intressenter. Tomter har även försålts på
bl a Äppelbacken.
Antalet tomma lägenheter hos Ockelbogårdar AB är fortsatt lågt och bostadskön
lång. Ockelbogårdar har försålt fastighet
för att frigöra resurser för nybyggnation.

Jämfört med 2017 har andelen arbetslösa i Sverige minskat, både vad gäller
öppet arbetslösa och totalt arbetslösa.
Ockelbo följer den trenden och situationen sammantaget har förbättrats något.
Undantaget är kategorin öppet arbetslösa ungdomar 18–24 år som ökat något i
Ockelbo. Siffrorna för Öppet arbetslösa
är ändå under såväl rikets som länets.
Det är när man tittar på Totalt arbetslösa, där också personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår, som Ockelbo sticker
ut i statistiken. Visserligen har antalet
minskat något sedan 2017, men siffrorna
ligger fortsatt högt över rikets. Gruppen
med högst total arbetslöshet är män
18–24 år, 19,9 % varav 4,3 % är öppet
arbetslösa.
Öppet arbetslösa
2018
16-64 år

Ockelbo kommun har en tradition av att
vara en stark företagarkommun i regionen. Kommunen klättrar 30 placeringar
och ligger på plats 233 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking kring
företagsklimat. Dialog och analys visar
att det gäller fortsätta jobba vidare med
redan etablerade forum och dialoger.
Under 2018 har intresset för industrimark varit stort. Här är det viktigt att
arbeta proaktivt för att ge företagen
förutsättningar att växa. I december blev
det klart med försäljning av mark för en
stor företagsetablering gällande en serviceanläggning. Ytterligare mark har köpts
in för att kunna möta kommande efterfråga på industrimark. Vindkraftsparken
Åmot-Lingbo, som blir ett av de största
landbaserade verken i Europa, har
påbörjats med förhoppningsvis positiva
effekter på det lokala näringslivet under
byggperioden. Ett livskraftigt näringsliv
är av stor betydelse för Ockelbos framtid
med 26 nyregistrerade företag 2018.
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2017
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Ockelbo

3,7

3,6

3,8

4,0

3,6

4,3

Länet

3,8

3,6

4,0

3,8

3,4

4,2

Riket

3,8

3,6

3,9

4,0

3,7

4,2

Totalt Kvinnor

18-24 år

NÄRINGSLIV

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Ockelbo

3,7

3,1

4,3

3,0

1,7

4,1

Länet

4,6

4,0

5,2

4,5

3,7

5,2

Riket

4,1

3,3

4,8

4,6

3,6

5,5

11

PERSONALBERÄTTELSE
INLEDNING

Syfte med personalberättelsen är att
återge och följa upp personalstrategiska
mål, nyckeltal samt att ge en samlad
beskrivning över kommunens medarbetare. Gällande lagstiftning anger att det
i samband med årsredovisningen ska
anges väsentliga personalförhållanden,
där speciellt sjukfrånvaro ska redovisas.
Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro
såsom långtidssjukfrånvaro, 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.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL

Kommunens personalstrategiska
inriktning har utarbetats och fastställts
av fullmäktige. Den personalstrategiska
inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska 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 övriga nämnder.

FOKUSOMRÅDEN
•
•
•
•

En god, sund och grön arbetsmiljö
Ett gott samverkansklimat
Ett arbete att växa i
Jämställdhet och mångfald

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för har fastställts
av fullmäktige. Det personalstrategiska
dokumentet diskuteras varje år i samband med budgetprocessen i samband
med att mål för kommande period ska
fastställas.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ

Kommunens arbetsmiljöpolicy kommer
att revideras och arbetet kommer att
hänföras till 2019.

Behovsrelaterade partsgemensamma
arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt. Under våren har tre utbildningstillfällen genomförts.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT

Nytt centralt avtal om samverkan och
arbetsmiljö tecknades mellan de centrala
parterna med giltighet fr o m 2017-1101. Det nya samverkansavtalet benämns
som Avtal om samverkan och arbetsmiljö
och ersätter tidigare samverkansavtal.
Avtalet tydliggör kopplingen mellan
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i
avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som
ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Det
fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Implementering av samverkansavtalet
pågår kontinuerligt. Personalenheten
har varit representerad och delaktig vid
arbetsplatsträffar där behov finns.

ETT ARBETE ATT VÄXA I

MEDARBETARENKÄT/MEDARBETARDAGAR
Enligt fastställd planering skulle en
medarbetarenkät genomförts i början
av 2018. Pga av olika faktorer kommer
genomförandet att flyttas till 2019.
Medarbetardagar (Personalstrategiska åtgärder)
Medarbetardagar infördes första gången
hösten 2017. Dagarna är riktade till
kommunens alla medarbetare och
kommer att genomföras årligen. Medarbetardagar har under hösten 2018
genomförts med temat ”Vill Du bli Din
egen kollega”.
Personalpolitiskt program
Enligt planering skulle medarbetarpolicy ha tagits fram under 2018. Arbetet
hänförs till 2019 och i samband med
framtagandet av ett personalpolitiskt
program. Detta program innefattar:
arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och
ledarskapspolicy.
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Friskvård
Utifrån resultatet från tidigare års
medarbetarenkät finns erbjudande om
friskvård för kommunens alla samtliga
månadsanställda. Timanställda har
tillgång till gratis simning en gång per
vecka. Erbjudande om friskvård för alla
personal i kommunen kvarstår.
Friskvårdssatsningen påbörjades i februari 2013. Friskvårdspengen har fr o m
2018 höjts från 800 kronor/medarbetare
och år till 1 500 kronor/medarbetare och
år.
Uppföljning

2018

2017

Friskvård i kronor/anställd

1 500

800

Antal aktuella användare

530

430

Antal användare

367

198

Antal som registrerat

69%

46%

393 050

116 150

Utfall i kronor

Framgångsfaktorer för kommunen
som attraktiv arbetsgivare
Kontinuerlig kompetensutveckling
Ett förbättringsområde utifrån resultatet från föregående medarbetarenkät.
Ett område som kommer att diskuteras
vidare.
Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till påverkan
Diskussioner om detta sker i enlighet
med samverkansavtalet.
Lätt att rekrytera
Uppfattningen är att det i stort är ganska
lätt att rekrytera personal till kommunen. Rekrytering av vikarier, speciellt
under sommartid, kan vara svårare,
eftersom flera arbetsgivare söker vikarier
samtidigt.
Verka för konkurrenskraftiga löner
Konkurrenskraftiga löner diskuteras
kontinuerlig

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

LÖNEKARTLÄGGNING
Arbetsgivare och arbetstagare ska verka
för att utjämna och förhindra skillnader
i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete
som är lika eller likvärdigt. Varje år ska
en lönekartläggning med efterföljande
analys göras. Om det upptäcks löneskillnader som beror på kön är man skyldig
att upprätta en handlingsplan för hur de
ska jämnas ut.

Lönekartläggning av 2017 års löner har
genomfördes och har presenterades i
början av 2018. Lönekartläggning ska
genomföras efter avslutad lönerevision.
Revisionen för 2018 är inte slutför varvid
kartläggningen inte har genomförts.

VIKTIGA HÄNDELSER/PÅGÅENDE UPPDRAG
Löneadministration
Fr o m 2018 sköts löneadministrationen i
sin helhet via avtal med Gävle kommun.
Förändringen har präglat arbetssituationen under våren i och med den nya organisationen. Implementering av avtalet
och arbetssätt pågår.

Nätverk för att stärka arbetet mot
diskriminering
Nätverk tillsammans med flera kommuner i Gävleborg är ett gemensamt arbete
för att stärka arbetet mot diskriminering i arbetslivet och säkerställa aktiva
åtgärder för likabehandling i kommunen
i enlighet med nya lagkrav (diskrimineringslagen).

Policy för att motverka kränkande
särbehandling
Policy för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier har fastställts.
Syftet med policyn är att verka för en
arbetsmiljö fri från kränkningar och
trakasserier. Policy har sin utgångspunkt
i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Tillsammans med policyn finns en
handlingsplan och rutin för anmälan i
det fall kränkningar skulle förekomma.

Riktad lönesatsning 2018
Riktad lönesatsning för personal inom
vård och omsorg, yrkeskategori undersköterskor har genomförts. Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 2018 och
har fördelats generellt till yrkeskategorin
tillsvidare anställda undersköterskor.
Chefsdagar
Chefsdagar 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 sedan 2017
kompletterats med frukostmöten.
Marknadsföring av kommunala
yrken
Alla kommuner i regionen har medverkat i ett projekt för att marknadsföra
kommunala yrken med Hudiksvall som
värdkommun. I projektet har material
tagits fram för att marknadsföra kommuner och kommunala yrken. Projektet har
upphört men intentionerna i projektet
fortsätter i det nätverk som har byggts
upp under projekttiden.
KIVO projektet
För att klara det framtida personalförsörjningsbehovet inom vård- och
omsorgssektorn initierades KIVO-projektet, Kvalitetssäkrad inkludering i vård
och omsorg. Arbetsförmedlingen och
offentliga arbetsgivare i Gävleborg har
börjat utveckla en metod för att personer med utländsk bakgrund som fastnat
i långtidsarbetslöshet snabbare skulle
kunna bli anställningsbara. Projektet
avslutats december 2018. KIVO har under projekttiden ändrad benämning till
Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet
och organisation.

			

Chefs- och personalhandbok
En chefs- och personalhandbok finns på
kommunens intranät. Chefs- och personalhandboken är en praktisk uppslagsbok, där syftet är att ge information och
vägledning i anställningsfrågor.

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 utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Under 2018 har två medarbetare deltagit.
Semesterdagsväxling
Lokalt kollektivavtal avseende semesterdagsväxling har tecknats inför 2018. I
utbyte av semesterdagstillägget erhåller
medarbetaren extra semesterdagar, fem
alternativt sex dagar.
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Lokalt kollektivavtal
Lokalt kollektivavtal för Studentmedarbetare har inför 2018 tecknats. Avtalet
syftar till att kunna anställa högskolestudenter terminsvis. Ett sätt att vara en
attraktiv arbetsgivare och stödja kompetensförsörjningen.
Dataskyddsförordningen, GDPR
Processen med införande av Dataskyddsförordningen, GDPR, påbörjades hösten
2017. Förordningen innehåller regler om
hur man får behandla personuppgifter
och förordningen började gälla den 25
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

13

MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA 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 personalfrågor under de senaste åren lyfts upp till diskussion i
flera interna och politiska forum.
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka
För att möta dagens och framtidens kompetensbehov ska olika former av
utbildningsmöjligheter ses över
Kommentar:
Sjukfrånvaron har minskat från 5,9 % till 5,6 % vid jämförelse med samma period föregående år.
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.
Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika former av utbildningsmöjligheter för
att möta dagens och framtidens kompetensbehov. Flertalet personalrelaterade projekt har
pågått under 2018 med inriktningen om framtidens kompetensförsörjning.

SJUKFRÅNVARON

Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårsbokslut och i årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska
anges. Långtidssjukfrånvaro, 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 re
lation till arbetstid enligt avtal.
Sammanställning över tid
Sjukfrånvaro i %

2018 2017 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro

5,6

5,9

6,8

6,7

7,2

- varav
långtids sjukfrånvaro

28

37

38

40

44

Tabellen visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun.
Den totala sjukfrånvaron 2018 har minskat från 5,9 till 5,6 %.
Korttidssjukfrånvaro
Korttidsjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro

Kön
Kvinnor

2018

2017

2018

2017

4,4

4,0

1,9

2,5

Män

2,6

3,1

0,7

0,9

Totalt

4,0

3,8

1,6

2,2

SJUKFRÅNVARON I HELA SVERIGE

Några tydliga trender har kunnat skönjas
under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt
vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka
och det är en samtidig ökning över hela
landet och över alla av arbetsmarknadens olika sektorer.
Både korttids- och långtidssjukfrånvaron
ökar. Vad de bakomliggande orsakerna
är har inte klarlagts. Regeringen har
startat studier som kommer att analysera
detta vidare.
Hög sjukfrånvaro är ett problem på
svensk arbetsmarknad. Typiskt för Sverige är att sjukfrånvaron svänger kraftigt
över tid. Förklaringarna till dessa svängningar är många. Det handlar bland
annat om faktorer som förändringar i
tillämpningen av försäkringen, förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna
samt förändrade attityder i samhället.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro som avser frånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer benämns långtidssjukfrånvaro.
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen. För 2018 står
långtidssjukfrånvaron för 28 %, vilket är
en minskning från 37 % år 2017. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid
jämförelse med andra kommuner i länet.
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Förklaring till tidigare minskad långtidssjukfrånvaro över tid är konsekvenser av
gällande lagstiftning, 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 samverkan med att arbeta med att förebygga
ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård,
är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

KOMMENTARER SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron har minskat
vid jämförelse med föregående år. Både
vid jämförelse totalt och vid jämförelse
mellan kvinnor/män. Att beakta vid
analys av sjukfrånvaro och speciellt vid
analys av männens sjukfrånvaro är att i
och med att beräkningsunderlaget utgörs
av ett fåtal personer, så påverkas förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro. Kommunen har vid jämförelse
med andra kommuner i länet minskad
sjukfrånvaro.
Sammanfattning
Obligatorisk sjukredovisning i %

2018

2017

Total sjukfrånvaro

5,6

5,9

varav
långtids sjukfrånvaro

28

37

Sjukfrånvaro för
kvinnor

6,3

6,5

Sjukfrånvaro för män

3,2

4,0

29 år eller yngre

4,2

4,8

30 - 49 år

5,9

6,3

50 år -

5,8

6,0

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

PERSONALSTATISTIK

All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både
tillsvidare och visstidsanställda. Vid annan beräkningsgrund anges detta.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK
Personalstatistik

2018

2017

2016

2015

2014

Antalet anställda

516

541

538

511

506

- Kvinnor

79%

79%

80%

81%

82%

- Män

21%

21%

20%

19%

18%

Medelålder

45,5

45,1

45,0

45,9

46,1

- Kvinnor

46,1

45,8

45,5

46,1

46,3

- Män

43,4

42,4

47,7

44,9

45,2

Antalet anstälda 60 år eller äldre

77

71

71

67

59

Antalet pensionsavgångar

10

7

7

9

15

ANTAL ANSTÄLLDA

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca
700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2018 hade
Ockelbo kommun totalt 516 (541) månadsanställda. Av kommunens månadsanställda
finns 80 % (82 %) inom vård, skola och omsorg.
2018

FÖRDELNING AV ANTAL ANSTÄLLDA
Styrelse/nämnd

Kvinnor

2017

Män

Summa

Kvinnor

Män

Summa

Socialnämnd

198

12

210

214

13

227

Utbildning och Kultur

161

41

202

164

55

219

47

57

104

48

47

95

516

426

115

541

79%

21%

Kommunstyrelsen
Summa

406

110

Procentfördelning

79%

21%

ANTAL ANSTÄLLDA/ÅRSARBETARE

Sammanställningen visar på en minskning med 25 (3) månadsanställda och 16,4 (9,1)
årsarbetare. Antalet visstidsanställda inom utbildning/kultur och socialnämnd har
minskat, vilket till viss del kan förklaras av ändrad nämndstillhörighet.
Antal anställda
Styrelse/nämnd

Antal årsarbetare

2018

2017

Förändring

2018

2017 Förändring

Socialnämnd

210

227

-17

179,4

191,1

- tillsvidare

198

201

-3

170,4

171,3

-0,9

12

26

-14

9,0

19,8

-10,8

Utbildning/kultur

202

219

-17

190,1

204,6

-14,5

- tillsvidare

163

158

5

155,1

150,3

4,8

39

61

-22

35,0

54,3

-19,3

- visstid

- visstid
Kommunstyrelsen

-011,7

104

95

9

100,0

90

9,8

- tillsvidare

56

61

-5

55,1

60,3

-5,2

- visstid

48

34

-22

44,9

29,9

15,0

Summa antal

516

541

-25

469,5

485,9

-16,4

Tillsvidare

417

420

-3

380,6

381,9

-1,3

99

121

-22

88,9

104,0

-15,1

516

541

-25

469,5

485,9

-16,4

Visstid
Summa totalt
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KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTUR

Av kommunens 516 (541) månadsanställda är 79 % (79 %) kvinnor och 21 % (21
%) män.
Medelåldern i kommunen är 45,1 år
(45,0 år). Bland kvinnor är medelåldern
45,8 år (45,5 år) och bland männen 42,4
år (47,7 år).
Inom Ockelbo kommun är 77 (71)
månadsanställda i en ålder av 60 år eller
äldre. Under 2018 har 10 (7) medarbetare slutat med pensionsavgång.

Beräknade pensionsavgångar under perioden 2017
- 2021 (tillsvidareanställningar)
2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
3

3

8

14

14

42

MEDELLÖN

Sammanställning över medellöner för
enbart tillsvidareanställda. I beräkning
av medellön inräknas lönetillägg.
Kön

Antal Heltidslön

2018

2017

Förändring

Kvinnor

28 210

27 775

942

Män

33 846

31 452

777

Summa

29 102

28 336

978

Män Antal Heltidslön

Kvinnor

Män

Undersköterska äldreomsorg

90

24 837

24 932

23 707

96

24 265

24 342

22 870

Vårdare gruppbostäder

37

23 698

22 934

29 050

37

23 541

22 977

25 294

Lärare tidigare år

32

33 582

34 046

31 076

30

32 789

33 173

26 830

Förskollärare

30

29 180

28 980

31 980

30

28 843

28 762

27 012

Vårdbiträde äldreomsorg

25

23 189

23 337

19 635

24

22 836

22 836

-

Barnskötare

27

24 536

24 536

-

20

23 705

23 705

-

Socialsekreterare

10

31 790

31 822

31 500

10

30 940

30 956

30 800

Elevassistent

10

25 317

24 921

26 243

10

24 829

24 464

22 592

Friskvårdssatsningen
Friskvårdssatsning är en prioriterad
åtgärd och ytterligare ett steg i detta
är att friskvårdpengen inför 2018 har
höjts. Utifrån ett framtidsperspektiv är
det av vikt att följa konsekvenserna av
satsningen på friskvård. Målsättningen
är att antal medarbetare som nyttjar
friskvårdsinsatser ökar.

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 presenteras för aktuellt år en
sammanställning över medellöner. För
jämförelse redovisas medellöner för två
år. Sammanställningen avser tillsvidareanställda.

2017

Kvinnor

FRAMTID

Föregående års värden redovisas inom parentes.

Kommande
pensionsavgångar
(65 år)

2018
Befattning

Resultatet kommer att visa vilka områden som är i behov av förbättring och
som kommer att prägla kommande år.
Chefs- och medarbetardagarna ska
genomföras varje år och kommer att bli
en del av det fortsatta personalstrategiska
arbetet.
Heltid som norm
Det gemensamma projektet samordnad
av SKL kommer att pågå och prägla arbetet under flera år framåt. Heltid är en
viktig fråga för välfärdens arbetsgivare
och allt fler medarbetare i kommunerna
jobbar heltid. För att klara välfärdens
rekryteringsutmaningar är det avgörande
att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt
med heltidsfrågan.
Ett av de personalstrategiska målen är att
se över olika former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och framtidens kompetensbehov. Flertalet personalrelaterade projekt har pågått under
2018 med inriktningen om framtidens
kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaro
Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad
sjukfrånvaro är en viktig faktor.

Arbetet med att utveckla ledarskap- och
chefsutbildning är av vikt och kommer
att intensifieras under 2019.

Medarbetarenkät
Arbetet med att genomföra en medarbetarenkät pågår. Det uppdrag som
pågår är att hitta rätt system/verktyg och
leverantör. Det är av vikt att erhålla en
kontinuitet i det fortsatta arbetet.

För att underlätta processen med rehabilitering pågår en inventering och en
översyn av olika verksamhetsstöd i det
arbetet.
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EKONOMISK ANALYS

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling, löne- och prisutveckling,
skatteunderlagsutveckling, statens
agerande samt den egna kommunens
ambitionsnivå. 2018 har liksom de senaste
åren kännetecknats av ovisshet kring
världsläget. Frågor ställs om hur klimathot, handelskrig eller Brexit kommer att
påverka världsekonomin. Även det inhemska politiska läget med oklara politiska
majoriteter och sen regeringsbildning har
bidragit till en osäkerhet.
Trots en måttligare tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin upp av
inhemsk efterfrågan och växer. Sverige
befinner sig i en högkonjunktur men efter
några år med snabb tillväxt så väntar en
återgång till ett konjunkturellt normalläge.
Under den kommande treårsperioden förväntas tillväxten och sysselsättnings- och
skatteunderlagsutvecklingen mattas av.
Inflationstakten och räntenivån i Sverige
och internationellt har under några år
varit historiskt låg. Räntorna ligger kvar
på låga nivåer men antas också stiga
framöver. De svenska räntorna förväntas
stiga fortare än i vår omgivning för att
stärka den svenska valutan. De svenska
hushållen är fortsatt högt skuldsatta och
därmed känsliga för räntehöjningar.
Skatteunderlaget och dess prognoser ser
relativt gynnsamma ut för 2019 men
tillväxten ser senare ut att bli lägre.
Sveriges offentliga finanser, framförallt
statens, har en starkare ställning än
många länder i vår omgivning. Den
offentliga sektorn har, som i helhet, under
några år visat goda resultat. Det har skett
med hjälp av bl.a. ökning av skatteintäkter
och statsbidrag men också på faktorer
med mer av engångskaraktär som exempelvis återbetalning av AFA premier.
Det befaras kostnadsökningar för kommunerna beroende både på befolkningsförändringar i form av den demografiska utvecklingen men även den ökade
befolkningen. 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
välfärden. Åldersstrukturen i kommunen
och befolkningsförändringar kommer att
anstränga den kommunala ekonomin med
omfattande effektiviseringsbehov.

			

Ny teknik och metoder kommer att krävas
för att god omsorg med bibehållen kvalité
ska kunna erbjudas. Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora
anpassningar för kommunerna att möta
dessa utmaningar.

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 (mkr) - Ockelbo koncern
2018

2017

2016

2015

2014

12,5

9,8

12,2

8,2

10,5

la framtida vattenförsörjning i Ockelbo
kommun. 2018 var ett år med utmaningar, både med översvämningar och torka.
En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under respektive bolags
verksamhetsberättelse.
Bokslut (tkr)

Årets resultat för koncernen Ockelbo är
efter konsolidering och internelimineringar 12,5 mkr. Inget av de ingående
dotterbolagen eller kommunen uppvisar
underskott för 2018. Det är ett något
starkare resultat jämfört med fjolårets
9,8 mkr.
Koncernen har haft positiva resultat de
senaste fem åren. Ockelbogårdar AB
redovisar 2018 ett resultat på 2,8 mkr.
Uthyrningsgraden var i genomsnitt
under året 98,0 (98,5) %. Under året var
i genomsnitt 13 (11) lägenheter tomma.
Bolaget har under året erlagt borgensavgift till kommunen med 415 tkr. Bolaget
har uppfyllt det i ägardirektivet ställda
avkastningskravet på 6 % i direkt avkastning på fastigheternas bokförda värde
för 2018. Bolaget hoppas att genom försäljning skapa resurser för nybyggnation.
Bionär Närvärme AB redovisar ett
överskott för Ockelbos andel (24 %) om
0,8 mkr. Rörelseresultatet efter finansiella
poster för hela bolaget 2018 är positivt
med 4,5 mkr (7,0). Till årsstämman
föreslås en utdelning till ägarna på 2 mkr
2019, vilket innebär 480 tkr till Ockelbo
kommun. Utifrån Bionär fjärrvärme
AB:s stabila ekonomiska läge bedöms
företagets ställning tillåta utdelning. Efter
ett antal år med kraftig expansion ser
bolaget nu en period av konsolidering.
Ockelbo Vatten AB redovisar för 2018
ett nollresultat men innehåller ett överuttag på 0,2 mkr
Bolaget har ett positivt rörelseresultat på
0,5 mkr. Strategin framåt är att säkerstäl-
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2017

Kommunen

9 067

7 024

Ockelbogårdar AB

2 813

1 539

797

132

0

0

Koncernen

12 677

8 695

Koncernen efter interna elemineringar

12 540

9 801

2018

2017

Bionär Närvärme AB
Ockelbo Vatten

Nyckeltal
Antal anställda

544

566

Soliditet

26%

24%

83

61

318

324

Likvidamedel (mkr)
Långfristiga skulder (mkr)

ÅRETS RESULTAT

2018

ÖVRIGT

Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kommunens övriga
aktieinnehav per 2018-12-31.
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt
ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund,
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.
Företag

Bokfört värde (tkr)

Kommunalförbundet SAM

224

Kommuninvest

890

Förenade småkommuners
försäkrings AB

1 640

Norrsken AB

51

Inera

43

Gästrike Vatten AB

500

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

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

Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänsten i fyra kommuner förutom
Ockelbo; Gävle, Sandviken, Hofors
och Älvkarleby kommuner. Förbundet
bildades 1 januari 1994 och styrs av en
politiskt vald direktion med representanter från alla fem medlemskommunerna.
I räddningstjänsten 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 2018 för räddningstjänsten var 4,4 mkr (4,4 mkr). Gästrike
Räddningstjänst beslutade i samband
med årsbokslutet att återbetala del av
medlemsbidrag till respektive kommun.
Det sena beslutet gjorde dock att återbetalningen, för Ockelbos del 0,4 mkr,
kommer att påverka 2019 års resultat.

INKÖP GÄVLEBORG

Förbundet bildades 1 september 2007
genom en sammanslagning av Inköp
Hälsingland och Gästrike Inköp. I
förbundet ingår alla kommuner i Gävleborgs län förutom Sandvikens kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp
Gävleborg har som ändamål att vara
kommunernas gemensamma organ för
inköpssamverkan. Genom samordningen kan betydande kostnadsbesparingar
göras, samtidigt som vi har tillgång till
kompetens inom upphandlingsområdet.
Förbundet styrs av en direktion där varje
medlem utser en ledamot och ersättare. I
förhållande till befolkningsstorleken fördelas de kostnader som ej täcks på annat
sätt av kommunerna. Utifrån att Gävle
kommun har beslutat att lämna förbundet har förbundets framtid och andra
eventuella alternativ för samverkan kring
inköp och upphandling utretts. Förbundet har haft ett turbulent verksamhetsår
med ett visserligen positivt resultat men
med hög personalomsättning. För en
kommun av Ockelbos storlek finns stora
fördelar med att kunna samverka i dessa
frågor.
Ockelbo kommuns kostnad för 2018 blev
0,5 mkr (0,5 mkr).

MÅLUPPFYLLELSE
Mätbara finansiella mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter.
Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % 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 %.
Kommentar:
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 9,1 mkr. Nämnderna totalt håller sina budgetramar.
Resultatet 9,1 mkr motsvarar 2,4 % av skatter och utjämning.
Ingen nyupplåning har skett.
Ingen amortering har skett.
Soliditeten oförändrart 33 %.

WIJ TRÄDGÅRDAR

1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo
kommun, lokala företag och privatpersoner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades
i november 2002. Kommunen har idag
samverkan med både Stiftelsen Wij
trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB
som sköter driften. Wij Trädgårdar har
utvecklats till den stora dragaren inom
den växande turismnäringen och bidrar
till att utveckla Ockelbo.
Kommunen är dels den största av stiftarna men har även ett betydande borgensåtagande gentemot Wij Trädgårdar.
Kommunen verkar även som medfinansiär i olika utvecklingsprojekt i samverkan med Wij Trädgårdar. För 2016
– 2018 har kommunfullmäktige beviljat
Wij Trädgårdar 1,9 mkr årligen. De lån
som kommun tidigare beviljat om 2 mkr
har återbetalats under året. Kommunen
har ökat sitt borgensåtagande gentemot
Wij Trädgårdar under 2018 med 4,0
mkr lån för att täcka likviditetsbehovet.
Under 2018 togs beslut om att de kommersiella delarna av Wij Trädgårdar ska
upphandlas och konkurrensutsättas. För
övriga delarna ska kommunen ta ett större ansvar. Parkförvaltning och fastigheter
planeras att hanteras av kommunen.

18						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
23

OCKELBO KOMMUN

I årsredovisningen görs en analys av
Ockelbo kommuns finansiella utveckling
och ställning. Syftet med analysen är att
identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida 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 potential 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.

LIKVIDITET

Driftsredovisning (tkr)
Budget
Nämnd

Intäkter Kostnader

Resultat Avvikelse

Resultat

2018

2018

2018

2018

2018

2017

-82 768

61 520

-141 754

-80 234

2 534

-79 912

Utbildnings- och Kulturnämnden

-131 691

37 421

-174 051

-136 630

-4 939

-133 145

Socialnämnden

-142 312

23 504

-160 492

-136 988

5 324

-132 732

-668

0

-566

-566

102

-544

Kommunstyrelsen

Revision
Valnämnd
Summa styrelse och nämnder
Finansförvaltning

-100

142

-160

-18

82

-32

-357 539

122 587

-477 023

-354 436

3 103

-346 365

361 071

373 796

-10 293

363 503

2 432

353 389

3 532

496 383

-487 316

9 067

5 535

7 024

Summa total Driftsredovisning

ÅRETS RESULTAT

Kommunens resultat efter skatteintäkter
och finansnetto är 9,1 mkr (7,0 mkr).
Mot budget 3,5 mkr så är avvikelsen 5,6
mkr. Nämnderna har en sammantagen
budgetavvikelse på 3,1 (-2,8) mkr. Det
stora flyktingmottagandet 2015 medförde konsekvenser, både för utbyggda
verksamheter men även ökade statsbidrag. Under 2018 har kommunen fått
anpassa verksamheter och budgeten efter
de nya förutsättningarna. Överskottet på
finansförvaltningen 2,5 (5,4) mkr består
till största del av lägre räntekostnader
och högre utdelning än beräknat.
Årets resultat (mkr)
2018
9,1

2017
7,0

-0,5 mkr. Socialnämnden uppvisar för
2018 ett betydande överskott på 5,3 mkr.
Det är främst inom Individ och familjeomsorgen som den största avvikelsen
finns, 6,2 mkr, med lägre kostnader för
placeringar inom barn och ungdom,
institutionsvård och lägre ekonomiskt
bistånd. Hemtjänsten visar ett överskott
om 1,3 mkr. Underskott finns inom LSS/
socialpsykiatri -3,8 mkr och särskilt
boende -0,7 mkr. Både revisionen och
valnämnden uppvisar ett överskott om
100 tkr respektive 80 tkr.
Eget kapital (mkr)
2018
131

2016

2015

9,6

DRIFTSRESULTAT

4,4

2014
9,9

Nämndernas totala resultat visar på ett
överskott. Kommunstyrelsen redovisar
en positiv budgetavvikelse motsvarande
2,5 mkr. Avvikelsen mot budget beror
till största del på att Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd, som också
ligger under kommunstyrelsen, har en
positiv avvikelse på 1,8 mkr. Kommunadministration, utvecklingsmedel och
näringsliv uppvisar också ett överskott.
Underskott om -1,9 mkr finns inom
Ensamkommande/integration/arbetsmarknad. Även överförmyndarnämnden
och kommunikationer har negativa
resultat. Utbildning och kulturnämndens
resultat är totalt -4,9 mkr. Där av utgör
-1,5 mkr underskott för gymnasieskolan.
Negativa budgetavvikelser återfinns inom
grundskola -1,1 mkr, förskola -0,5 mkr,
förvaltningsadministration -1,0 mkr
och fritid med extra föreningsbidrag

			

2017
122

2016
115

2015
105

2014
101

KAPACITET
EGET KAPITAL, UTVECKLING

Kommunens egna kapital har mellan
åren 1998-2003 minskat 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 ansvarsförbindelse har
haft stor inverkan på det egna kapitalet.
Kommunens pensionsåtagande är dock
detsamma som tidigare. Teoretiskt blev
kommunen rikare, men i praktiken är
kommunens totala åtagande beträffande
pensioner oförändrat. Kommunens egna
kapital har till utgången av 2018 ökat
och uppgår till 131 mkr. Det innebär
att det egna kapitalet även har förbättrats under 2018. Ett stärkt eget kapital
ger långsiktig finansiell motståndskraft.
De närmaste årens resultat måste vara
fortsatt positiva för att kommunen skall
kunna återställa det egna kapitalet till en
acceptabel nivå.
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Kommunens svaga likviditet har tidigare
påverkat kommunens handlingsförmåga.
Allt eftersom ekonomin har förbättrats
har också likviditeten stärkts. Även under
2018 har likviditeten stärkts något jämfört
med 2017. Årets investeringar har kunnat
finansieras utan nyupplåning. Under
året har ingen amortering gjorts på de
långfristiga lånen. Detta har inte fått till
följd att de likvida medlen minskat, utan
de har förbättrats med 22,6 mkr. Det som
gjort det möjligt är det goda kassaflödet
från den löpande verksamheten med ett
positivt resultat. Likviditeten ligger idag
på en acceptabel nivå, men bör framöver
noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera framtida
investeringar och underhållsåtgärder.

LÅNESKULD

Kommunens långfristiga lån är 151,7
mkr om man tar med den kortfristiga
delen på 1,5 mkr som planeras att amorteras under 2019. Skulden motsvarar
c:a 26 tkr/invånare. Tas även hänsyn till
den långfristiga skulden i Ockelbogårdar
AB. motsvarar det c:a 49 tkr/ invånare.
Bionär Närvärme AB som är samägt
med Gävle Energi AB och Älvkarleby
kommun har under 2018 betalat av sin
skuld som vid årets ingång var 20 mkr.
Under 2018 så har ingen nyupplåning
eller amortering skett. Av kommunens
totala skuld utgörs 9,5 mkr av grönt lån.
Låneskuld (mkr)
2018
150

2017

2016

150

155

2015
167

2014
149

FINANSIELL STYRKA
SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på kommunens
långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar
hur stor andel av de totala tillgångarna
kommunen själv äger, egna kapitalet i
förhållande till de totala tillgångarna.
Soliditeten för 2018 är 33 %, vilket är
oförändrat jämfört med föregående år.
Tar man även hänsyn till den del av pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräkningen så blir soliditeten negativ -2 %.
Vilket är en förbättring sedan föregående
år, mest beroende på att ansvarsförbindelsen minskat i omfattning 2018 och
förstärkningen av det egna kapitalet.
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I den nya kommunala redovisningslagen ingick inte det tidigare förslaget att
hela pensionsåtagandet ska lyftas in på
balansräkningen. Något som idag skulle
innebära ett negativt eget kapital för
Ockelbo kommun. Tack vare det positiva
resultatet är nu inte differensen mellan
eget kapital och ansvarsförbindelsen
större än 6 mkr. Positiva resultat och
förmåga att amortera ger möjligheter för
en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar
även möjligheten att få låna och till mer
gynnsamma villkor från kreditgivare.
Soliditet (%)

BORGENSÅTAGANDEN

Prognos pensionsförpliktelser
2018

2019

2020

2021

2022

134,6

132,6

131,2

129,8

36,9

41,9

Ansvarsförbindelser
136,9

Avsättning exkl åldersbestämd pension
21,6

29,4

32,9

Pensionsåtagande (mkr inklusive löneskatt)
2018
Pensionsförpliktelser i balansräkningen

2017

36,4

32,4

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser

136,9

143,0

Summa Pensionsförpliktelser

173,3

175,4

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel, bokfört värde

1,5

2,5

RISK

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel, marknadsvärde

1,5

2,5

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Återlånade medel

171,8

172,9

2018
33

2017

2016

33

31

2015
28

2014
30

I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löneskatt) på 173
mkr. Åtagandet har minskat något
sedan 2017. 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.
Den delen kommer att minska medan
avsättningarna på balansräkningen ökar.
Det har funnits begränsade ekonomisk möjligheter att göra fondering för
framtida pensionsutbetalningar och det
är därför av stor vikt att årsresultatens
storlek ger möjlighet att möta behovet
av ökande pensionsutbetalningar. Vid
årsskiftet fanns 1,5 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån ett KF-beslut
2005 och finanspolicyn antagen 2015
som komplimenterats vad gäller etiska
och miljömässiga krav.
Där ges riktlinjer för hur medlen framöver ska förvaltas. Placeringarna har
framförallt gjorts i ränteobligationer för
att uppnå låg placeringsrisk. I kommunens balansräkning finns upptaget 36
mkr för kommande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redovisas 137
mkr avseende intjänandet till och med
1997. Det totala pensionsåtagandet för
kommunens anställda uppgår den
sista december 2018 till 173 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har
återlånats till verksamheten.

INVESTERINGAR

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investeringar i huvudsak
finansieras med egna medel. En av
tankarna 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 har inte kunnat
finansieras med egna medel. Under 2018
har investeringarna genomförts utan att
nya lån tagits upp.
Investeringsredovisning (tkr)
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

Kommunen har 178 (175) mkr i borgensförbindelser vilket ungefär ger 30
(30) tkr/invånare. I dagsläget fördelas
det största åtagandet på Ockelbogårdar
AB 138 (138) mkr, Ockelbo vatten AB
29 (30) mkr, Wij Trädgårdar 10,8 (6,7)
mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,2
(0,3) mkr. Borgensåtagandet vad gäller
Ockelbo Vatten uppkom då de tidigare
vidareförmedlade lånen övergick till ett
borgensåtagande. Dessutom har vi som
medlem i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtaganden. Åtagandet motsvarar
kommunens ägarandel i Kommuninvest.
Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin
är att både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.
Årets resultat enligt resultaträkningen
(mkr)
Realisationsresultat

9,1
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
(mkr)

9,1

Årets balanskravsresultat (mkr)

9,1

Budget

Bokslut

Avvikelse

Bokslut

Budget

2018

2018

2018

2017

2019

55 400

8 134

47 266

18 780

11 600

1 400

620

780

1 731

720

300

0

300

281

300

57 100

8 754

48 346

20 792

12 620

BALANSKRAVET

Det primära under de närmaste åren
är att upprätthålla målsättningen med
positiva resultat som är nödvändigt för
att bygga upp en sund och balanserad
ekonomi. Målet om totalbudget i balans
uppnås 2018. Att kommunen trots ändrade förutsättningar lyckats leverera en
positiv budgetavvikelse är glädjande. För
verksamhetsåret 2018 uppfyller Ockelbo
kommun balanskravet.
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RESULTATRÄKNING

Not

Budget

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2018

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

54 275

80 808

84 221

159 219

157 818

Verksamhetens kostnader

2

-403 854

-425 802

-420 576

-484 640

-474 114

Av- och nedskrivningar

3

-12 239

-12 018

-11 201

-24 255

-24 742

-361 818

-357 012

-347 556

-349 676

-341 038

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

263 170

263 221

259 090

263 221

259 090

Generella statsbidrag och utjämning

5

103 181

103 475

95 631

103 475

95 631

Finansiella intäkter

6

1 000

2 251

1 292

1 862

1 011

Finansiella kostnader

7

-2 000

-2 867

-1 433

-4 942

-4 041

3 533

9 067

7 024

13 940

10 653

-1 244

-690

-156

-162

12 540

9 801

Resultat före extraordinära poster
Uppskjutna skatter
Skattekostnader
Årets resultat

			

3 533

9 067
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7 024
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BALANSRÄKNING

Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

Tillgångar
Immateriella tillgångar

8

Materiella tillgångar

9

242 064

Pågående investeringar

10

Finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar
Fastigheter under exploatering

12

107

532

245 126

449 725

449 348

6 283

469

17 665

13 371

32 636

35 636

6 805

9 713

280 982

281 231

474 302

472 965

3 164

2 819

3 164

2 819

765

666

Förråd
Fordringar

13

22 788

23 563

26 140

25 859

Kortfristiga placeringar

14

1 500

2 500

1 500

2 500

Likvida medel

15

83 366

60 777

83 366

61 257

Summa omsättningstillgångar

110 817

89 659

114 935

93 101

Summa tillgångar

391 799

370 890

589 237

566 066

121 860

114 836

140 361

130 560

9 067

7 024

12 540

9 801

16

130 927

121 860

152 901

140 361

17

26 055

21 752

28 341

23 183

3 838

2 594

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt)
Latent skatt
Summa avsättningar

26 055

21 752

32 179

25 777

Skulder
Långfristiga skulder

18

150 200

150 200

318 198

324 386

Kortfristiga skulder

19

84 617

77 078

85 959

75 542

Summa skulder

234 817

227 278

404 157

399 928

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

391 799

370 890

589 237

566 066

Borgensåtaganden

20

178 438

175 475

11 141

7 233

Ansvarsförbindelser

21

136 936

142 980

136 936

142 980

315 374

318 455

148 077

150 213

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS

Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat
22

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital

9 067

7 024

12 540

9 801

17 119

12 803

32 086

27 266

26 186

19 827

44 626

37 067

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter

12

-345

936

-444

838

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

13

775

4 199

-281

17 469

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

19

7 539

1 376

10 417

-18 838

34 155

26 340

54 318

36 536

-14 567

-14 562

-29 928

-25 479

-748

-91

-746

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering av materiella tillgångar

9

Investering av finansiella tillgångar

11

Försäljning av finansiella tillgångar

11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

44
-14 567

-15 310

-30 019

-26 181

Finanisieringsverksamheten
Nyupptagna lån

13 143

Amortering av långfristiga skulder

-5 000

-6 189

-16 988

Förändring av långfristiga fordringar

2 000

3 000

Minskning kortfristiga placeringar

1 000

1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 000

-5 000

-2 189

-3 845

22 589

6 030

22 109

6 510

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

15

60 777

54 747

61 257

54 747

Likvida medel vid årets slut

15

83 366

60 777

83 366

61 257

22 589

6 030

22 109

6 510

Förändring av likvida medel
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23

NYCKELTAL

2018

2017

2016

2015

2014

Eget kapital mkr
Tillgångar

391,8

370,8

365,9

370,9

334,8

Skulder och avsättningar

260,8

249,0

251,0

265,7

233,9

Eget kapital

130,9

121,8

114,8

105,3

100,9

Soliditet i procent

33,0

33

31

28

30

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i %

-1,5

-5,7

-8,3

-12,0

-17

Omsättningstillgångar

110,8

89,6

88,8

98,0

102,1

Kortfristiga skulder + avsättningar

110,6

98,8

95,9

99,0

87,2

0,2

-9,2

-7,1

100,2

90,7

92,6

99,0

117,1

Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster

357,0

348,0

332,6

320,7 *

306,6

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster

357,0

348,0

332,6

321,0

306,6

2,6%

4,6%

3,7%

4,7%

0,1%

Skatteintäkter

263,2

259,0

250,0

243,9

236,4

Kommunalekonomisk utjämning

103,4

95,6

93,3

82,7

82,2

Summa

366,6

354,6

343,3

326,6

318,6

Utveckling av skatteintäkter och utjämning

3,4%

3,3%

5,1%

2,5%

1,4%

97,38%

98,1%

96,9%

98,3%

96,2%

Rörelsekapital mkr

Rörelsekapital
Likviditet i procent

14,9

Nettokostnadsutveckling mkr

* exkl återbetalning AFA premier 2,3 mkr samt
ekonomiskt stöd Wij Trädgårdar 2,0 mkr 2015
Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster
Skatteintäkter och utjämning mkr

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
som åtgår till verksamhet exkl jämförelsestörande poster
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NOTFÖRTECKNING
Not
1

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

Text

Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisningen

122 587

131 340

182 082

180 110

Interna poster

-41 779

-47 119

-22 863

-22 292

80 808

84 221

159 219

157 818

-467 349

-467 695

-507 503

-496 406

Externa intäkter
2

Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen
Interna kostnader
Externa kostnader

3

41 547

47 119

22 863

22 292

-425 802

-420 576

-484 640

-474 114

Av- och nedskrivningar
Nedskrivningar
Fastigheter

-900

Teknisk anläggning

-240

Inventarier

-124

-994

-124

Avskrivningar
Goodwill
-10 080

Fastigheter

-9 660

Markanläggning
Teknisk anläggning
Inventarier

-1 613

-1 542

IT-installation
Exploateringsfastighet

-202

Summa
4

-426

-15 926

-15 357

-44

-54

-5 334

-5 229

-1 786

-1 686

-173

-96

-202

-12 018

-11 201

-24 255

-24 742

264 440

259 973

264 440

259 973

-1 219

-882

-1 219

-882

263 221

259 090

263 221

259 090

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkning kommunalskatt
Summa

5

-426

Generella statsbidrag o utjämningar
Inkomstutjämning

68 724

65 684

68 724

65 684

Kostnadsutjämning

6 716

3 995

6 716

3 995

LSS-utjämning

5 971

6 670

5 971

6 670

Regleringsavgift

927

-57

927

-57

Generellt bidrag

8 340

6 736

8 340

6 736

Bidrag från staten, Asylsökande 18 år

560

560

Bidrag från staten, Byggbonus

575

575

Fastighetsavgift
Summa

			

12 797

11 468

12 797

11 468

103 475

95 631

103 475

95 631
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Kommunen
2018
6

74

207

110

Utdelning aktier o andelar

1 537

708

1 057

468

Övriga finansiella intäkter

671

510

597

434

2 251

1 292

1 862

1 011

-1 312

-1 358

-3 387

-3 966

Finansiella kostnader
Ränta långfristig upplåning
Ränta pensionsskuld

-477

Övriga finansiella kostnader

-78

Värdereglering fordran

-1 000

Summa

-2 867

-477
-74

-78

-74

-1 000
-1 433

-4 942

-4 041

Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

9

Koncernen
2017

42

Summa

8

Koncernen
2018

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

7

Kommunen
2017

4 258

4 258

-3 726

-3 300

-426

-426

0

0

107

532

358 521

350 557

708 845

690 148

-124 969

-114 890

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde

-245 415

-232 660

Ackumulerade nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

-44 826

-47 544

Ackumulerade uppskrivningar

20 239

27 761

Bokfört värde

233 552

235 667

438 844

437 705

Redovisat värde vid årets början

235 667

226 929

438 032

421 202

7 965

18 398

23 662

22 364

-4 326

-200

-240

-1 894

Investeringar
Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar

3 000

Avskrivningar

-10 080

-9 660

-21 285

Överföring från eller till annat slag av tillgång

-20 599
16 832

Redovisat värde vid årets slut

233 552

235 667

438 844

437 705

3 790

3 790

28 709

29 443

220 748

225 247

353 587

350 316

9 014

6 629

56 548

57 946

varav
Mark
Fastigheter
Övriga anläggningar
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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

23 447

22 831

32 442

30 787

-14 936

-13 372

-21 562

-19 144

Bokfört värde

8 512

9 459

10 880

11 643

Redovisat värde vid årets början

9 459

8 606

11 315

28 112

788

2 394

1 971

2 508

Ackumulerade avskrivningar

Investeringar
Nedskrivningar

-123

-123

Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

-1 613

-1 542

-2 284

Överföring från eller till annat slag av tillgång

-2 146
-16 831

Redovisat värde vid årets slut

8 511

9 459

10 880

11 643

8 077

9 135

10 445

11 319

varav
Inventarier

10

Fordon

163

53

163

53

Konst

272

272

272

272

469

6 700

13 371

12 764

5 934

267

12 362

11 128

-120

-6 498

-8 068

-10 521

6 283

469

17 665

13 371

Insatskapital Kommuninvest

890

890

890

890

Kommunalförbundet SAM

224

224

224

224

1 640

1 640

1 640

1 640

97

97

97

97

Ockelbogårdar AB

12 000

12 000

Bionär Närvärme AB

14 275

14 276

Gästrike Vatten AB

500

500

500

500

Ockelbo Vatten AB

1

1

900

900

900

900

41

41

3 109

3 109

Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Årets utgifter
Årets aktivering
Redovisat värde vid årets slut

11

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

Förenade småkommuners Försäk. AB
Övriga
Aktier och and. koncernföretag

Obligationer
Kommuninvest förlagslån
Långsiktiga värdepappersinnehav
Långfristig utlåning
Wij Säteri AB

2 000

Ockelbo Ryttarförening

3 109

Värdereglering Ockelbo Ryttarförening

			

-1 000
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3 109

2 000
-1 000

27

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Långfristig fordran
Uppskjuten skatt
Summa
12

351

269
9 713

1 201

678

1 201

678

Bost område Ladugårdsgärde

812

812

812

812

Hästen 8

300

300

300

300

Äppelbacken

687

1 030

687

1 030

Tidernas hus

165

Fastigheter under exploatering

165

3 164

2 819

3 164

2 819

Kundfordringar

2 477

3 139

5 311

4 402

Skattefodringar

3 403

4 034

3 403

4 034

246

295

455

947

5 728

7 723

5 728

7 723

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter

10 935

8 372

11 243

8 753

Summa

22 788

23 563

26 140

25 859

Fordringar

Stats- och EU-bidragsfordr. projekt

Kortfristiga placeringar
Carnegie

500

500

SGP

500

500

500

500

Mangold

500

1 000

500

1 000

Consensus

500

500

500

500

1 500

2 500

1 500

2 500

Kassa

168

120

168

120

Plusgiro

197

4 896

197

4 896

Summa

16

44

6 805

Andra kortfristiga fodringar

15

53
35 636

Summa

14

Koncernen
2017

32 636

Ind område Tegelbruket

13

Koncernen
2018

Likvida medel

Bank

83 001

55 761

83 001

73 195

Summa

83 366

60 777

83 366

78 211

121 860

114 836

140 361

130 560

9 067

7 025

12 540

9 801

130 927

121 860

152 901

140 361

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
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Kommunen
2018
17

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Avsättningar (inkl löneskatt)
IB avsättning

21 752

20 151

21 752

20 151

4 345

1 502

4 345

1 502

592

594

592

594

Utbetalningar

-508

-494

-508

-494

Övrigt

-126

Nyintjänad
Ränte- och basbeloppsuppräkning

UB avsättning
Aktualiseringsgrad

-126

26 055

21 752

93%

93%

26 055

21 752

16 106

12 867

16 106

12 867

2 629

1 316

2 629

1 316

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Ålderspension
Visstidspension
Förmånsbestämd/kompl pension

157

126

157

126

Intjänad PA-KL

2 077

3 197

2 077

3 197

Löneskatt

5 086

4 247

5 086

4 247

26 055

21 752

26 055

21 752

1 484

646

801

785

Summa avsatt till pensioner
Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB
Övriga avsättningar
Summa

26 055

21 752

28 340

23 183

1

1

2

2

Ingående balans

17 505

16 217

17 505

16 217

Intjänat belopp

3 497

1 209

3 497

1 209

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Analys av avsättning för pension och
liknande förpliktelser (exkl löneskatt)

Ränte- och basbeloppsuppräkning

476

477

476

477

Utbetalt belopp

-409

-398

-409

-398

Övriga förändringar

-100

Summa utgående skuld

			

20 969
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-100
17 505

20 969

17 505

29

Kommunen
2018
18

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

150 200

150 200

323 950

324 386

Summa

150 200

150 200

323 950

324 386

0,87%

0,87%

1 år

42%

36%

2-3 år

24%

41%

3-5 år

23%

12%

> 5 år

11%

11%

Låneskulder

21 414

18 454

22 359

19 159

Leverantörsskulder

15 254

14 636

6 316

6 623

Lönerelaterade skulder

23 882

23 435

23 883

23 435

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader

9 921

6 115

17 614

11 572

Pensioner

9 410

9 915

9 411

9 915

Skatteskulder

4 024

3 813

4 273

3 816

711

710

2 104

1 021

84 617

77 078

85 959

75 542

138 200

138 200

201

316

201

316

Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar

10 763

6 738

10 763

6 738

Ockelbo Vatten

29 265

30 210
168

168

Uppgifter om lån i banker
och kreditinstitut
Genomsnittsränta
Lån som förfaller inom

19

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa
20

Borgensåtaganden
Ockelbogårdar
JAK-banken för Åbyggeby landsb center

Fastigo
Övriga
Summa

9

12

9

12

178 438

175 475

11 141

7 233
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Kommunen
2018
21

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)
Ingående ansvarsförbindelse

142 980

145 252

142 980

145 252

3 203

3 926

3 203

3 926

Gamla utbetalningar

-6 581

-6 745

-6 581

-6 745

Övrigt

-2 666

546

-2 666

546

136 936

142 980

136 936

142 980

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Utgående ansvarsförbindelse

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar 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 medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på medlemskommunernas 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelse till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 367 498 562 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 369 662 116 kronor.
22

Ej likviditetspåverkande poster
Förändring pensionsavsättning

4 303

1 601

Förändring övriga avsättningar

1 552

1 244

Av- och nedskrivningar

12 816

Nedvärdering , långsiktig fordran
Övrigt
Summa

			

5 158
24 255

25 265

1 000

1 000

-202

429

449

32 086

27 266

17 119
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11 201

12 803

31

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning,
med undantag av att systemdokumentation ej tillfullo har uppdaterats, och
enligt rekommendationer 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 beräknas 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 utgifter
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 uppfyller visserligen
inte kravet på ägarandel men Ockelbo
kommun 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.

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos
i februari som inte innebär någon
förändring av skatteunderlaget för 2018.
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
20 tkr. Investeringsbidrag tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. På
tillgångar i form av mark, konst och
pågående arbeten görs inga avskrivningar. Respektive tillgångstyp skrivs sedan
av utifrån en samlad bedömning av
nyttjandeperioden. Komponentavskrivning infördes på byggnader 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. Respektive komponent har sedan
en bedömd nyttjandeperiod, till exempel
80 år för stomme eller 40 år för tak/fasad. Omräkning har ej skett av historiska
värden.

Inga förändringar har skett under året
i kommunkoncernens sammansättning.
Den sammanställda redovisningen
upprättas enligt förvärvsmetoden med
proportionerlig konsolidering.
Ekonomiska transaktioner mellan de i
koncernen ingående bolagen respektive
kommunen har i allt väsentligt eliminerats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt (22
%) och eget kapital (78 %). Vid avvikelse
i redovisningsprinciper mellan kommun
och kommunala bolag är kommunens
redovisningsprinciper vägledande för
den sammanställda redovisningen.

Ockelbo kommun har samma gräns för
obetydligt värde som vid investeringar,
20 tkr.
Kommunens hyres- och leasingavtal har,
efter bedömning av kriterier, avtalstider
och sammantagna värden per tillgångsslag, 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 värde 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 balansomslutningen och värdet anses
därmed som oväsentligt.
Pensionsskuld inklusive garanti och
visstidspension redovisas 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 kommunen 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.
Under 2018 beslutade riksdagen om en
ny kommunal redovisningslag som ska
tillämpas för räkenskapsåret 2019.
Avskrivningstider
Inventarier
Fordon
Anläggningar

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.
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År
5 - 10
5
10-33

Fastigheter
- stomme

80

- tak/fasad

40

- installation

35

- inre ytskikt

20

- övrigt

10

MILJÖREDOVISNING
Ockelbo kommuns miljöarbete utgår
från miljöprogrammet som fastställdes i
kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av
lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo
kommun beskriver Ockelbo kommuns
miljömålsarbete och vad vi ska göra på
lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar
mot vår Vision 2030.

Kommunens miljöarbete och nyckeltal
redovisas i enlighet med de fem fokusområden i miljöprogrammet.
Statistik har inhämtats från SCB, Jordbruksverket, Energimyndigheten eller
från den interna organisationen. När
data inhämtas från centrala källor går
det oftast inte att få statistik för 2018.
Den statistik som hämtats är från det
senaste året som det finns tillgängligt
data från.
Medlem i Sveriges Ekokommuner
Ockelbo kommun är medlem i Sveriges
Ekokommuner - världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Utgångspunkten är ett ekosystem i
balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.
Nätverket vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare
samt en kunskapsförmedlare och en
arena för erfarenhetsutbyte!
Biologisk mångfald
Arealen ekologisk odlad jordbruksmark i
kommunen 2009-2017 har ökat från 224
ha år 2009 till 671 ha.

822

2017

723

2016

690

2015

739

2014

712

2013

Ekologiskt odlad jordbruksmark i hektar

Ekologiska livsmedel
Andelen ekologiska livsmedel fortsätter
att öka under 2018 och utgör nu totalt
47 % av de totala inköpen av livsmedel.
Kommunens inköpskostnad ligger i nivå
med rikssnittet för skolmat.

			

Kostenheten arbetar med matsedel,
recept och nya råvaror för att ytterligare
kunna flytta fram positionerna. Arbetet med att hitta fler leverantörer från
kommunen fortsätter bl a med att delta
i nätverket för lokala livsmedelsproducenter.
Inköp av närproducerade livsmedel har
främst varit grönsaker, rotfrukter, potatis,
ägg, rapsolja och kött. Kostverksamheten
strävar också efter att minska matavfallet, vilket i vissa fall kan vara en viktig
faktor för att minska utgifterna. Inköp
av närproducerade livsmedel uppgick till
12,5% (mål 5%) och närodlade ekologiska
produkter uppgick till 9,7%.
Energimyndigheten beviljar stöd till
Processledare för hållbart resande
Under slutet av 2018 meddelade Energimyndigheten att Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning beviljats
stöd 1,98 mkr för att genomföra projektet Processledare för hållbart resande.
Projektet vill öka andelen hållbara resor
bland de anställda i Sandviken, Hofors
och Ockelbo kommuner genom att
sprida kunskap om hållbart resande och
de alternativ som finns samt ge bättre
förutsättningar för att resa hållbart.
Målsättningen är att minska andelen
resor med bil med 20% för att istället öka
andelen resor med kollektivtrafik, gång,
cykel samt webbmöten för anställda
Ockelbo kommun bygger om förskolan
Under hösten 2018 påbörjades ombyggnaden av Wij förskola. Kommunen arbetar för att det byggnadsmaterial som ska
användas vid byggnationen ska vara miljömässigt hållbart så långt det är möjligt.
Barn växer och utvecklas, vilket gör att
de är särskilt känsliga för att utsättas för
kemiska ämnen. Därför vill man minska
de miljögifter som barnen utsätts för på
förskolorna. Detta har gjorts genom att
kartlägga vilka källor till farliga ämnen
som finns på förskolorna och målet är
att byta ut de produkter som innehåller
farliga ämnen.

som barnen kommer i direkt kontakt
med under den tid de vistas i förskolan.
Det här är ett arbete som kommer att
fortgå löpande som en naturlig del i den
ordinarie verksamheten.
Gästrike Återvinnare
Genom Ockelbo kommuns deltagande
i kommunalförbundet Gästrike Återvinnare arbetas det med avfalls- och
återvinningsfrågor. Förbundet jobbar
utifrån uppdraget att samla in och ta
emot avfallet, transportera och se till att
det behandlas på ett så miljöriktigt och
klimatsmart sätt som möjligt. Så mycket
som möjligt av material, energi och näringsämnen ska återvinnas och bidra till
en cirkulär ekonomi. Målsättning är att
försöka förebygga uppkomsten av avfall.
Ökad Sortering
För att nå målet om ökad kvalitet på sorteringen av avfall har den extra satsning
på kommunikation som togs
fram 2017 ”#hursvårtskadetva” fortsatt
under 2018. Det finns tre miljöpedagoger
som arbetat aktivt med särskilt fokus på
skolbesök i de fem medlemskommunerna, i syfte att tidigt grundlägga goda attityder och beteenden i fråga om sortering
och miljömedveten konsumtion.
Tidigare genomförda plockanalyser
pekar på att uppemot två tredjedelar av
restavfallet består av material som inte
borde finnas där (främst förpackningar
och matavfall) som borde sorterats ut för
återvinning istället för att gå till förbränning. Denna felsortering innebär både
en betydande onödig miljöbelastning
och onödig kostnad. En åtgärd i syfte att
motverka felsorteringar och öka medvetenheten av behovet att öka sorteringen
är att vi nu arbetat aktivare och snabbare
med återkoppling till våra kunder. Inte
minst med påföljder i form av felsorteringsavgifter.
Den nya förordningen för förpackningar
och tidningar som träder i kraft i januari
2019 innebär förändringar mot tidigare
och kan påverka många kommunala
verksamheter och innebära möjligheter
till nya insamlingssystem.

Inom förskolan på Ockelbo kommun har
man sedan flera år tillbaka arbetat för att
förskolan ska vara kemikalie- och giftfri.
Inom förskolan har man fokuserat på att
byta ut befintliga produkter och material
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Ockelbogårdar vill öka sorteringsgraden
Ockelbogårdar har tillsammans med
Gästrike återvinnare inlett ett arbete för
att öka sorteringen hos Ockelbogårdars
hyresgäster. Gästrike Återvinnare har
gjort en nollmätning av sorteringen och
sett att det finns mycket att förbättra.
Ockelbogårdar har ordnat ett första återvinningsrum och har tillsammans med
Gästrike Återvinnare gjort en informationsinsats för berörda hyresgäster.
Ockelbogårdar har med hela sin personalstyrka varit på studiebesök vid
Forsbacka avfallsanläggning och Ekogas,
samt hos Gavlegårdarna för att utbyta
erfarenheter och insikter från framförallt det arbete som är gjort i stadsdelen
Nordost i Gävle.
Vidare har Ockelbogårdar energieffektiviserat ett större bostadsområde på
Marstrand i Ockelbo genom att isolera
vindar med cellulosa lösull i 23 byggnader. Förhoppningen är att varje år
kunna arbeta med energieffektiviserande
åtgärder inom Ockelbogårdar.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bedriver ett långsiktigt
och viktigt arbete i de samverkande
kommunerna Sandviken, Hofors och
Ockelbo med uppgifter inom miljö- och
livsmedelsområdet, plan- och byggområdet, geografisk information och trafik.
Nämnden har också ansvar för bl. a.
kommunal energi- och klimatrådgivning
och bostadsanpassning.
I den dagliga viktiga verksamheten
arbetar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för att kommunernas medborgare ska få bra service
och för att vi ska klara av den uppgiften
behöver förvaltningen tillgång till en bra
fungerande fordonsflotta. För att minska
utsläppet av avgaser har en vätgasbil
införskaffats under 2018. Det som
utmärker en vätgasbil är att den avger
vattenånga istället för fossila avgaser.
Den extra kostnaden försvaras av att
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vill föregå med gott exempel
och sporra andra verksamheter att följa
efter.

Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget
Delar av föreningslivet
har det svårt att hinna
med underhåll och service
inom sina föreningar. Vilket kan resultera i eftersatt underhåll eller stagnering
i utvecklingen av besöksmål som t ex
vandrings/skoterleder, vindskydd, spänger, igenvuxna sjöar & vattendrag.
Med hjälp av Naturlyftet i Ockelbo kan
kommunen erbjuda långtidsarbetslösa
och nyanlända en meningsfull sysselsättning, hjälpa föreningar med resurser
samt utföra naturvårdsåtgärder.
Projektets långsiktiga mål är att förutom
att ge långtidsarbetslösa och nyanlända
i Ockelbo kommun en meningsfull sysselsättning även att inspirera till fortsatt
intresse för naturvård och engagemang
för föreningsliv.
Projektet hjälper till att integrera nyanlända i samhället och att stärka det
lokala föreningslivet.
Ett annat långsiktigt mål efter projekttidens slut är att Naturlyftet fortgår och ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Projektet startades upp under 2018 och
har ett brett samarbete med kommunen,
Arbetsmarknadsenheten, Näringslivsenheten, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Tekniska enheten
samt lokala föreningar.
Bidrag från länsstyrelsen
Under verksamhetsåret 2018 erhölls
bidrag från länsstyrelsen för att utföra en
rad olika åtgärder och projekt. Ockelbo
kommun fick lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA)-bidrag från länsstyrelsen för att
återställa Gopån och restaureringsarbetet påbörjades.
Återställning av Pålströmmen och Långforsen i Testeboån genomfördes. Bidrag
beviljades från Länsstyrelsen, med stöd
för åtgärd till biotopåterställning.
En förstudie gällande återställning av
Kölsjöån genomfördes under verksamhetsåret, vilken fick bidrag för biologisk
återställning i kalkade vatten från länsstyrelsen.
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Bidrag från Svenska Naturskyddsföreningen
Byströmmen etapp 2 genomfördes med
bidrag från SNF (Naturskyddsföreningen). Biotopåterställning ovanför och
nedanför Kvarndammen slutfördes.
Fiskevård i Testeboån
Under 2018 har samverkansorganisationen för hela Testeboåns vattensystem,
Testeboåns Vänner, bildats. Ockelbo
kommun har sökt och fått stöd från
Leader Gästriksbygden till att bilda
denna organisation. Syftet med att bilda
Testeboåns Vänner är att samla allt arbete som sker för att vårda och utveckla
Testeboån, från källan till havet, under
en hatt och därigenom nå en mycket
större effektivitet i arbetet.
Testeboåns Vänner är en ideell förening
och därmed en juridisk person som kan
söka stöd, ingå avtal med parter som vill
stödja arbetet med Testeboån, söka tillstånd och utföra åtgärder. Att öppna upp
Testeboån för fiskvandring är den fråga
som har högsta prioritet för Testeboåns
Vänner. Exempel på andra frågor Testeboåns Vänner kommer att engagera sig i
är biotoprestaurering, fiskförvaltninge
på kusten som har betydelse för Testeboåns fiskbestånd och skarvförvaltning.
Alla som är intresserade av att medverka
i eller stödja arbetet med Testeboån är
välkommen att bli medlem i Testeboåns
Vänner.

Energi- och klimatrådgivning
Under 2018 har ett antal utåtriktade
aktiviteter genomförts inom ramen för
energi- och klimatrådgivning förutom
sedvanlig rådgivning per telefon och
e-post. De viktigaste momenten har varit
delaktighet i en minimässa för krisberedskap, Trafikantveckan där energi- och
klimatrådgivaren demonstrerade elcyklar
och pratade om hållbara resvanor och
deltagande vid Bomässan i Göransson
arena.

Badvattenprover
Ockelbo har inget EU-bad, men rekommenderas att följa vägledningen för vattenprovtagning vid sina badvattensjöar.
Under verksamhetsåret 2018 togs 39
badvattenprover samt 2 omprov. 4 badplatser hade vid sammanlagt 8 tillfällen
otjänligt eller tjänligt med anmärkning..
Totalt har 13 strandbad provtagits i
Ockelbo kommun 2018.
Viktiga händelser under 2018
Ockelbo har en vision ”DET GRÖNA
OCKELBO”, vilket innebär att kommunen prioriterar det gröna, naturliga och
växandet.
Kommunen förfogar över 34 bilar i den
dagliga verksamheten och av dessa körs
32 stycken på fossilfri HVO (syntetisk
diesel som framställs genom hydrering av
växt- och djurfetter), vilket leder till att
klimatet inte påverkas negativt.
Under 2018 beviljades Ockelbo kommun
investeringsstöd från Naturvårdsverkets
satsning Klimatklivet. Investeringsstödet
ska finansiera en snabbladdare samt två
22 kwh-laddare. Det är ett viktigt steg
i rätt riktning för att elbilar ska kunna
färdas genom landet och ladda sina bilar
snabbt och smidigt.
Möjligheten till kollektivresande i Ockelbo kommun har utökats kraftigt under
2018 genom att antalet tågstopp i kommunen har ökat från 134 år 2017 till 196
tågstopp i veckan under verksamhetsåret
2018. I samband med att kollektivtrafiken har utökat möjligheterna i Ockelbo
kommun har man valt att lägga extra
resurser på pendlarparkeringen vid tågstationen. Den har fått bättre belysning
och asfalterats.
För att energieffektivisera kommunhuset
i Ockelbo har Centrumhuset fått nya
fönster och under kommande år ser man
över möjligheterna att även arbeta med
centralventilationen.

			

Ockelbo antar gång- och cykelplan
Under 2015 togs ett förslag på en gångoch cykelplan för Ockelbo kommun fram
som även gick ut på samråd. Under 2016
sammanslöt Ockelbos, Sandvikens och
Hofors samhällsbyggnadsförvaltningar
ihop till en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Invånare, föreningar och myndigheter
har givits möjlighet att yttra sig över planen i syfte att berika innehållet.
Syftet med gång- och cykelplanens är
att fungera som ett underlag för vidare
planering av gång- och cykeltrafiken i
Ockelbo kommun. I planen finns både
åtgärdsförslag där nya åtgärder föreslås
och prioriteras samt planeringsunderlag
som kan användas i Ockelbos kommun
arbete med gång- och cykelfrågor. Målet
med planen är att arbets- och studiependlingen i kommunen ska öka. Nu
när planen är antagen kan kommunen
och VGS börja arbeta både internt och
externt för att förbättra cykelinfrastrukturen i Ockelbo.

Den fick i uppgift att revidera och slutföra gång- och cykelplanen. Arbetet
med den nya gång- och cykelplanen har
letts av tjänstemän på förvaltningen,
trafikingenjör och planarkitekter. Arbetet
med framtagandet av planen har skett
i samarbete med Tekniska enheten på
Ockelbo kommun samt en politisk styrgrupp bestående av Tillväxtutskottet i
Ockelbo. Ett öppet samråd har hållits på
kommunens bibliotek där invånarna fått
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planen har även funnits tillgänglig i
pappersform på biblioteket samt på Ockelbo kommuns hemsida.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNINGEN

VÅRA BOLAG
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

KOMMUNSTYRELSEN
Årets resultat, tkr

2018

Pågående arbeten (belopp tkr)

2017

Område

Budget

82 768

78 711

Politisk verksamhet

Utfall

80 234

79 911

Justering VGS

Resultat mot budget

2 534

-1 200

Åretsnettoinvesteringar

8 134

18 780

104

95

Kommunadministration

Antal kvinnor

47

48

EKB/Integration/arbetsmarknad

Antal män

57

47

Planverksamhet

Sjukfrånvaro

3,5

6,3

Teknikområdet/reglering

Kvinnor

4,9

7,9

Summa netto

Män

2,3

4,7

Personalredovisning
Antal anställda 31/12

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt
resultat om 2,5 mkr för verksamhetsåret
2018. Detta förklaras till största delen
av att medel för systemstöd, integration,
vakanser inom administration inte har
nyttjats samt erhållen ersättning som en
uppgörelse avseende yttre skötsel.
Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning
uppnås för 2018. Måluppfyllelse avseende sjukfrånvaro har uppnåtts.

DRIFTBUDGET

Avvikelser/områden att kommentera
Ensamkommande/integration och
arbetsmarknad tillsammans redovisar ett
underskott om 1,9 mkr. Beslut om att avveckla kommunen HVB hem fastställdes
hösten 2017 och beslut om att avveckla
kommunens stödboende beslutades under hösten 2018. Underskottet hänför sig
till avvecklingskostnader och successivt
minskade intäkter.
Kommunen har erhållit ersättning för en
uppgörelse avseende yttre skötsel om 1,9
mkr. Denna ersättning gör att kommunstyrelsens resultat förbättrades markant.
Ersättningen väger upp mot extrakostnader från yttre skötsel samt kostnader för
temporära lokaler i samband med omoch nybyggnation av Wij förskola.

			

Förskoleutredning

169

Yttre miljö förskola

2017

72

72

0

121

1 838

Framtidens centrum

202

202

Utvecklingsmedel

869

Framtidens centrum

40

40

Näringsliv

438

Kyrkparken

35

35

5 385

0

C-husetvärme o vent

38

0

Bysjöstrand reservkraft

77

0

Laddstolpar - Fortum

26

0

409

0

6 283

469

Kommunikationer

ÅRETS RESULTAT

Utfall (tkr)

2018

-151
757
-1 855
469

Kombihallen
2 534

Teknikområdet har erhållit en reglering/
återbetalning avseende yttre skötsel, vilket har
finansierat övriga tillkommande poster.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen investeringsbudget
2018 fastställdes till 55,4 mkr (inkl investeringssatsningen ny förskola om totalt
33,0 mkr.
Kommentarer
Nettoinvestering för 2018 är 8,1mkr.
De stora investeringarna för 2018 är
pågående om- och nybyggnation av Wij
förskola, fönsterbyte vid Centrumhuset,
reservkraftverk Bysjöstrand, utbyte av
kylmaskin till Kombihallen och ombyggnationen av gallerian 5;an med planerad
byggstart i januari 2019.
Besiktningar av lekplatsutrustning på
skolor och förskolor har medfört att en
stor del av lekutrustningen har plockats
bort. 1,1 mkr har avsatts för att förbättra
lekplatserna på skolor och förskolor.
Flertalet av investeringsprojekten har
påbörjats under 2018 och kommer att
slutföras och redovisas under 2019/2020.
6,3 mkr har för 2018 bokats som pågående arbete.
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Förskoleutredning

Framtidens hus 2.0
Summa

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi
och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till
politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och
beredskap och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har
utarbetats; kommunadministration,
integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommunikationer,
samhällsplanering och teknikområdet.

VIKTIGA HÄNDELSER

Förskola i södra/centrala Ockelbo.
Inriktningsbeslutet utgår från att bygga
tre nya förskoleavdelningar. Under 2018
har fullmäktige beslutat om att utöka till
33,0 mkr för att möta förskolans behov
av ändamålsenliga lokaler. Förslag har
framkommit om att beslutad investering
bör kompletteras med att ett tillagningskök byggs. Förskolan beräknas vara klar
hösten 2019.
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Invigning av Kombihallen Ugglebo
Arena
Kombihallen invigdes den 25 januari
2018. Prins Daniels hockeylag invigde
hallen med stjärnor som Peter Forsberg,
Mats Sundin, Maria Rooth och Nicklas
Lidström. Laget besegrade Ockelbo HC
i en hall där stämningen var på topp.

Wij Trädgårdar
Fullmäktige beslutade 2018-10-01 om
tidplan för förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar. Tidplanen
anger att fr o m 2019 tar kommunen
över fastigheter, park, drift och skötsel,
fastighetsförvaltning och aktuell personal. Den personal som det avser är
totalt 3,0 tjänst. Fastigheter, park, drift,
skötsel och fastighetsförvaltning överförs
från Wij Säteri AB och Stiftelsen Wij
Trädgårdar till Ockelbo kommun efter
erforderliga beslut. Drift och skötsel av
fastigheter och park sköts från 1 januari
2019 av Ockelbo kommun.
Gallerian
Arbetet med lokaler i gallerian har fortsatt under året. Under hösten blev det
klart att nya caféägarna kommer att flytta in i Swedbanklokalen. Fullmäktige har
beslutat om att gå vidare med utveckling
av Gallerian och med en ombyggnad för
café och med en öppning mellan lokalen
och biblioteket. I början av januari 2019
kommer ombyggnationen att påbörjas.
Detaljplaner/försäljning tomter
En ny detaljplan är under framtagande
för flerfamiljshus vid vattentornet. Området ska vara klart för byggnation under
våren 2019. Ytterligare en detaljplan för
flerfamiljshus, norra samhället, är under
framtagande.

Kommunens HVB
Kommunens HVB hem i egen regi
(Gläntan och Åsbacka) avvecklades
fr o m 2018-01-01. Verksamheten Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Placeringsformen
stödboende och är en tillsynspliktig
verksamhet. I början av 2018 fanns det
17 placeringar och vid årets slut var det
10 ungdomar inskrivna på stödboendet.
Antal ensamkommande har fortsatt att
minskat under året. Kommunstyrelsen
har beslutat att fasa ut stödboendet för
att slutligen stänga boende 2019-05-31.
Extratjänster
Under 2018 har arbetet med att anställa
extratjänster i Ockelbo kommun fortsatt.
61 personer är anställd som extratjänst
vid året slut. Samtliga extra tjänster är
anställda av arbetsmarknadsenheten som
handleder och administrerar placeringarna. Den anställde anställs inom
arbetsmarknadsenheten och erhåller
en inledande utbildning och matchas
mot arbetsplatser under 10 – 12 veckor
innan de placeras ut i kommunens olika
verksamheter.

Från försörjningsstöd till anställning.
I och med bidragsformen extra tjänster har projektet bedrivits i marginell
omfattning. Målet med projektet är att
minska behovet av försörjningsstöd och
samtidigt erbjuda arbete och praktik
genom en modell som används i allt fler
kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer
ett antal personer med försörjningsstöd
för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg.
Under 2018 har 4 (15) personer haft denna form av anställning, 1 (13) man och 3
(2) kvinnor. En person till en tillsvidare
anställning vid ett lokalt företag. Projektet fasades ut under början på 2019.
Servicepunkter
Servicepunkter innebär en möjlighet för
näringsställe i byarna Jädraås, Lingbo
och Åmot att söka ersättning för en lokal
servicepunkt. Det innebär att näringsstället åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller man
en uppdragsersättning.

Arbetsmarknadsåtgärder
Enheten arbetar med personer som
är arbetslösa och behöver coachning,
arbetsträning och/eller vägledning för att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden
eller hitta nya vägar mot studier. Inom
arbetsmarknadsenheten finns det 10 (8)
olika aktiviteter att prova på. Inom arbetsmarknadsenheten finns även flertalet
projekt.

Projekt i kommunen
Näringslivsenheten är involverade i
flera projekt. ”Destinationsutveckling
Gästrikland”, ett besöksnäringsprojekt
tillsammans med övriga Gästrikekommuner. Leader Gästrikebygden har
beviljat projektet ”Testeboåns Vänner”.
Fler projekt är ”Vattendragsrestaurering
Gopån” (LOVA), ”Naturlyftet” (LONA)
och ”förstudie Kölsjöån” (Länsstyrelsen).

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 (190)
ungdomar hade möjligheten att söka
sommarjobb, varav 109 (127) ungdomar
har ansökt och erhållit sommarjobb.
Jobben fördelades inom kommunen
samt föreningslivet, några exempel är
äldreomsorgen, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service,
trädgård, och underhållsarbeten.

Utbildning ”Förenkla - helt enkelt”
Kommunen deltar i Sveriges kommuner
och Landsting, SKL, utbildning tillsammans med Hofors, Sandviken och VGS
för att förbättra företagsklimatet. Utbildningens mål är att utveckla kommunens
kontakter med näringslivet genom bra
interna samarbeten, en större förståelse
för företagens behov och att skapa ett
tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Två gemensam utbildnings-/inspirationsdagar genomförs under året varav
den ena har skett på våren. Inbjudna är
medarbetare, chefer och förtroendevalda
som möter företag utifrån sin yrkesroll.
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Kuxatrafiken
Arbete pågår med länsgemensamma
reglementen för färd- och riksfärdtjänsten. Kommunstyrelsen beslutade i maj
att komplettera lovtrafiken till Åmot och
Jädraås. Det innebär att det finns möjlighet för pendling och med anslutning till
tåg och buss från Gävle och Sandviken.
Kollektivtrafik Gävleborg
Från december 2018 har antalet tågavgångar totalt cirka ett 60-tal fler tågstopp
per vecka. På vardagar stannar numera
åtta SJ-tåg, tidigare bara två. Ökningen
av antalet tågstopp avser SJ-tåg, vilket
för resenärerna innebär en ökad kostnad.
Gymnasieelevers skolbiljetter gäller inte
på SJ-tåg. Vid behov ersätts skolbiljetten
med årskort med SJ-tillägg.
Fossilfritt
Laddplatser för elbilar: snabbladdare på
Perslundaskolans parkering togs i bruk i
juni 2018. Den är finansierad med statligt stöd från Klimatklivet, Naturvårdsverket. Ytterligare fyra laddare kommer
på plats under 2018. Fossilfri diesel finns
att tillgå i Ockelbo. Kuxatrafiken körs
fossilfritt sedan hösten 2017, kommunens
dieselbilar från juli 2018.

Kommunikation Marknadsföring
Kommunikation Marknadsföring är en
annan viktig del, att 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.

Vänortssamarbete/Internationellt
arbete
Under året har Ockelbo deltagit i möten
i Naestved, Danmark och Esch, Nederländerna och Strzyzow, Polen och
ungdomsmöten i Nagycenk, Ungern
och Zagare, Litauen och Tisno, Kroatien samt stormötet i Nadur, Malta.
Ockelbo deltog även vid ett presidieval
i Österrike. Ockelbo kommun har nu
en representant i de båda styrelserna.
Under vårvintern besöktes Ockelbo av
en delegation från Kannus, Finland med
inriktning vindkraft och näringsliv.
Internationella frågor
I samarbetet kring internationella frågor
med Gävle, Sandviken, Hofors och
Älvkarleby kommun planeras aktiviteter
inom flera verksamhetsområden såsom
skola och näringsliv. För att fira Europadagen den 9 maj 2018 togs ett gemensamt program för Gävle, Sandviken och
Ockelbo fram.

Utvecklingsmedel
För år 2018 har 500 tkr avsatts till utvecklingsprojekt. Sju utvecklingsprojekt
har under året beviljats medel, bidrag
om 435 tkr har utbetalats.

Mål för 2018 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska
genomarbetas och förnyas. Arbetet har ej
genomförts under året.

Vaktmästeri i kommunen har inför 2018
ändrad organisatorisk tillhörighet, från
utbildnings- och kulturnämnd till kommunstyrelsen (teknikområdet).

Färdtjänstriktlinjer
Samrådsgruppen för servicetrafiken
arbetar med länsgemensamt reglemente
för riksfärdtjänst och ser över tillämpningsanvisningar för färdtjänstresor.
Beslut om ändringar fattas av Region
Gävleborg.
Även denna sommar körs Helgkuxa,
men i mindre skala än föregående tre år.
På grund av tidigare somrars väldigt få
resenärer är det 2018 endast turerna till
Jädraås i samverkan med Jädraås Tallås
Järnväg ( JTJ) som erbjuds.
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DET GRÖNA
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Byggnationen av ventilationen Centrumhuset ska påbörjas under 2018
Vid byggnation av ny förskola ska byggnationerna uppföras i hållbara
miljövänliga material och vara energieffektiva, dvs vara minst 10 % under
Boverkets riktlinjer, för att minska klimatpåverkan
Kommentar:
Ventilationen Centrumhuset Projekteringen av nya ventilationen tar längre tid än beräknat
då anläggningen är mycket komplex.
Byggnation Ny förskola Under projekteringen har vi ställt dessa krav, så det kommer att bli
utfört i och med att byggnationen kommer igång.

VI VÄLKOMNAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Uppdatera och revidera fastställd turismstrategi
Bredbandstrategi ska revideras för att harmonisera med den nya nationella strategin.
Kommunkontoret ska samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för styrelse och nämnder.
Kommentar:
Arbetet med att uppdatera och revidera fastställd turismstrategi pågår och beräknas vara
klart våren 2019.
Samverkansgruppen för bredbandsfrågor i Gävleborg har kommit fram till att en ny länsstrategi ska tas fram och antas vid halvår 2019 där gruppen även deltar i arbetet. Förslag är
att länets kommuner tar fram lokala strategier utifrån den nya strategin för Gävleborgs län,
om man anser att det finns behov av det.
Arbetet med att samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för styrelse och
nämnder flyttas fram till 2019.

VI VÄXER
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och arbetsförmedling, fortsätta utveckla dialogen för att etablera 60 platser för arbets-/
språkpraktik samt extratjänster inom de kommunala förvaltningarna
Ungdomsarbetslöshet ska minska med 20 ungdomar under 2018.
Kommentar:
Fortsatt arbete för minska ungdomsarbetslösheten pågår. Vid jämförelse med januari 2018
är ungdomsarbetslösheten oförändrad.

VI SAMVERKAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Arbetsmarknadsenheten ska i samverkan med Individ och familjeomsorgen, arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna minska behovet
av försörjningsstöd med 30 personer
Under året ska minst 60 företagsbesök genomföras under konceptet
Företagardialog.
Kommentarer:
Målet uppfyllt via projektet från försörjningsstöd till anställning och att personer får en aktivitet via arbetsmarknadsenheten och därmed aktivitetsersättning som minskar behovet av
försörjningsstöd minskar Till detta till kommer anställningar av extratjänster.
En besöksvecka i september med 38 bokade företagsbesök, samt besök löpande under året.
Företagardialogen sker också genom olika träffar; företagarfrukost, turismforum, näringslivsråd, drop-in lunch.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Årets resultat, tkr

2018

2017

Budget

131 691

127 576

Utfall

136 630

133 145

Resultat mot budget

-4 939

-5 569

- varav gymnasieskolan

-1 274

-2 268

619

1 731

Antal anställda 31/12

202

219

Antal kvinnor

161

164

41

55

Kvinnor

6,8

5,5

Män

2,8

2,3

Åretsnettoinvesteringar
Personalredovisning

Antal män
Sjukfrånvaro

ÅRETS RESULTAT

Utbildning- och kulturnämnden redovisar ett underskott om 4 939 tkr, varav
1 274 tkr avser gymnasieskolan.
Övriga poster med underskott är
minskad ersättning integration 1 000
tkr, personalkostnader i grundskolan 1
000 tkr, personalkostnader i förskolan
samt engångskostnader i samband med
övertagande av en fristående förskola
500 tkr, köpta platser särskola 550 tkr,
extra bidrag och personalkostnader inom
fritidsverksamhet och idrottsanläggningar 530 tkr.

VERKSAMHETEN

Utbildning- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola
och grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt kommunal
vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och
studieförbund samt allmän kultur- och
fritidsverksamhet ryms inom nämndens
ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet.

VIKTIGA HÄNDELSER

Den nya skolorganisationen påbörjades
under 2018. Huvudorsaken till denna organisationsförändring är att grundskolan
ska ledas av en rektor med budgetansvar,
som genom styrning och analys kan styra
resurserna utifrån de behov som verksamheten uppvisar. I det uppdrag som
formulerades har rektor att organisera
sin inre organisation utifrån vad denne
bedömer lämplig för verksamheten. Syftet med omorganisationen var att skapa
en skola i Ockelbo.

			

Digitaliseringen i form av en-till –en –
satsning för årskurs 4-9 fortsatte där årets
elever i åk 4 och 7 fick egen dator.
Ungdomsgalan är en återkommande
tradition, vilket gynnar kultur- och
fritidsdelar i kommunen, och framför allt
våra ungdomar.
En privat förskola avslutade sin verksamhet och förskolan övergick i kommunal
regi. Den kommunala förskolans omfattning utökades med två avdelningar och
mer personal. Beslut om att bygga om
Wij förskola med 4 avdelningar. Köket
byggs om till tillagningskök för tillagning
till alla förskolor i kommunen. Byggnationen planeras vara klar hösten 2019.
Wij förskola är förlagd till Kaplansgården under renoveringstiden.
Vuxenutbildningen i Ockelbo blev under
året en av 100 skolor, av totalt 6000
skolor i Sverige, utvald för att delta i
försöksverksamheten med digitalisering
av nationella prov. Försöksverksamheten
pågår till december 2021 och från 2022
ska hela Sverige genomföra digitala
nationella prov.
Ett samarbete mellan kulturskolan och
bandet Hoven Droven resulterade i konserter för samtliga elever i årskurs F-9,
samt en offentlig föreställning.
Under 2018/2019 kommer en planerad
ombyggnation av biblioteket att pågå.
En tillförordnad simhallschef tillträdde
under året och under 2019 ska simhallens organisation utredas.
Under året startade ett pilotprojekt med
avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan.
Ungefär 1/6 av barnen på skolan äter
frukost i skolmatsalen varje dag. Tallrikssvinnet har sedan 2013 halverats.
Utbildning och kulturnämnden beslutade att extra bidrag från fritidsverksamheten skulle betalas ut till Ockelbo
Ryttarförening.
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DET GRÖNA
Mätbara mål

Måluppfyllelse

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till 40 %.
Kommentar:
I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till 47 %.

VI VÄLKOMNAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Skolornas sammanfattande kvalitetsindex för området Normer och värden/trygghet och trivsel i den årliga elevenkäten är lägst 9.0.

Måluppfyllelse
kan inte anges

Kommentar:
Mätningen är inte genomförd enligt den enkät som tidigare gjordes. Mätning genomförd
men med förändrad skala (resultatet var på 7,0)
Trygghet, trivsel och säkerhet för skolskjutsarna följs upp i enkät i november. Viss otrygghet upplevdes i enkäten, insatser gjordes i form av mer vuxna på bussen vilket ledde till att
eleverna upplevde trygghet, trivsel och säkerhet ökade.
Under 2018 så har trygghetsenkäter genomförts på Gäveränge och Åbyggeby, där vi ser
vissa platser i vår skolmiljö som vi behöver arbeta mer med. På Perslunda har enkäten ej
genomförts.

VI VÄXER
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
•
•
•

Skolan och hela utbildningssektorn genomgår just nu en stor förändring inom
digitalisering, skolan är försedd med datorutrustning och nu jobbar vi intensivt
med att anpassa undervisningen mot det.
Utbildningens organisation kommer
ständigt vara en förändringsprocess, det
behövs analyser och flexibilitet för att
följa med i förändringar och fatta bra
beslut. Kursplaner kan förändras och
därför behöver undervisningen anpassas
utifrån det. Pedagogerna behöver i större
utsträckning ges möjlighet att individanpassa undervisningen, och på så sätt
arbete för en likvärdig skola.
Organisationen för utbildning har förändrats under året. Den är vid årsskiftet
inte helt klar, men troligen mot slutet
av 2019 då det ska finnas en organisation som står sig bättre rustad för att nå
högre mål.
En stor utmaning är att rekrytera behörig personal. Det är viktigt att lyfta
fram vad Ockelbo kommun kan erbjuda
inom organisationen och att det är en
tilltalande och attraktiv arbetsgivare. Ett
utökat samarbete med externa aktörer,
så som högskola och liknande, ökar förutsättningarna att rekrytera behörig och
kompetent personal.

andel elever i åk 6 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen
genomsnittligt meritvärde i åk 6
andel elever i åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen

Behörighet till gymnasieskolan
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är lägst 229 totalt.
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är lägst 229 för både flickor och
pojkar.

Nettokostnad per barn/elev

Kommentar:
I årskurs 6 har 14 % av eleverna inte nått upp till betyget E i alla ämnen
Antal elever med behörighet till gymnasieskolan 79% 2018
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är 212,08

År

- antal barn i snitt
- Nettokostnad per barn

Måluppfyllelse

- antal elever i snitt

Kommentar:
Utveckling av samarbete pågår med lokala och regionala samarbetspartners, samt vänorter
i Europa.

Särskolan

För att kunna bibehålla och utveckla
verksamheten så är det flera delar som
förvaltningen behöver arbeta med under
den närmaste tiden. Inom utbildning så
finns det flertalet utmaningar för att klara uppsatta mål, dels de mål som staten
formulerar men även det som utformas
inom kommunen.

I förskolan är behovet av platser påtagligt
för att kunna leva upp till lagkraven. Att
det finns lämpliga lokaler avsedda för
ändamålet, och att det finns en bra plan
för att hålla en god kvalitet på förskolan.
Det ska arbetas aktivt för att få bort
en-avdelningar så att vi kan bedriva en
bra verksamhet med bättre utnyttjande
av kompetenser och resurser.
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254

257

127 078 124 230

Grundskolan

Nämndens verksamheter utvecklar kontakter med samarbetspartners
lokalt, regionalt eller globalt för berikande samarbete och verksamhetsutveckling.

FRAMTIDEN

2017

Förskolan

VI SAMVERKAR
Mätbara mål

2018

- Nettokostnad per elev

- antal elever i snitt
- Nettokostnad per elev

584

548

90 532

99 651

15

15

424 647 405 906

Gymnasieskolan
- antal elever i snitt
- Nettokostnad per elev

178

198

119 741 110 147

Fritidsverksamhet
- kronor per invånare

1 144

1 048

1 171

1 131

Kulturverksamheten
- kronor per invånare

SOCIALNÄMNDEN
Årets resultat, tkr

2018

2017

Budget

142 312

136 626

Utfall

136 988

132 733

5 324

3 893

0

281

Antal anställda 31/12

198

201

Antal kvinnor

Resultat mot budget
Åretsnettoinvesteringar
Personalredovisning

187

193

Antal män

11

8

Sjukfrånvaro

6,3

7,2

Kvinnor

6,2

7,1

Män

8,1

7,5

Trots att flera nya versioner släppts så
kvarstår problem efter årsskiftet. Det
nya verksamhetssystemet har dock lett
till ett flertal processförtydliganden och
processförbättringar i verksamheten.
I samband med övergången till nytt
verksamhetssystem dokumenteras alla
utredningar enligt Individens behov i
centrum (IBIC), både inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen har utvecklat IBIC som är ett
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
med dokumentation av individens behov.

En regeländring har skett gällande anvisningar av ensamkommande barn och
antalet bygger numera på invånarantal.
Under 2018 har Ockelbo kommun fått
två nya anvisningar.
Under 2018 gjordes en stor förändring
gällande upphandling av HVB hem för
barn och unga. Upphandlingen sköttes
av Sveriges kommuner och landsting
(SKL). IFO har därmed fått tillgång till
flera placeringsalternativ.

ÅRETS RESULTAT

Socialnämndens bokslut påvisar ett positivt resultat på 5 324 tkr. Det är individ
och familjeomsorgen som gör det största
plusresultatet – 6 200 tkr.
Den största plusposten härrör sig till placeringar barn och unga samt att kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre
än budgeterat.
Även hemtjänsten gör ett plusresultat, 1
300 tkr – lägre personalkostnader.
LSS/Socialpsykiatri gör ett minusresultat
på 3 800 tkr – ett antal tillkommande
brukarplaceringar samt ökade kostnader
för personlig assistans.

VERKSAMHETEN

Socialnämnden planlägger, samordnar
och utvecklar hela socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen 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

I slutet av mars driftsattes det nya
verksamhetssystemet Treserva inom
Socialförvaltningen. Arbetet har varit
prioriterat, alla utredningar och uppdrag
gällande utförare samt taxor hanteras
i systemet. Övergången till det nya
systemet har inte fungerat problemfritt.

			

Kommunen fick under året statliga stimulansmedel i syfte att öka habiliteringsersättningen inom LSS. Socialnämnden
beslutade att fördela pengarna till Socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet
samt LSS dagligverksamhet. Ersättningen fördubblades till 70 kr för heldags
närvaro och 35 kr för halvdags närvaro.
Servicebostaden, som är en insats enligt
LSS, flyttade under året till nya större
och mer ändamålsenliga lokaler.
Kommunens korttidsvistelse för barn
och unga enligt LSS, Smultrongården,
lades ner i slutet av 2018 på grund av
minskat antal barn/ungdomar. Idag finns
ett beviljat ärende som verkställs i en
grannkommun.
Inom individ- och familjeomsorgen
(IFO) har projektet Tryggare barn startat. Detta är ett nationellt projekt för att
utveckla metoder vid orosanmälan kring
våld eller kränkning mot barn. Föräldrar
som fått en orosanmälan om våld kommer att erbjudas utbildning
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Det lokala Helmeravtalet är uppsagt
och från 2019 arbetar personal inom
hemtjänsten och särskilt boende utifrån
kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser
(AB).
Under året har antalet brukare på Bysjöstrand minskat varpå det för närvarande är 15 tomma platser. Beläggningen
på korttidsenheten har varierat under
året – i skrivande stund är 4 av 6 platser
belagda. Det är därmed en överkapacitet
på personal.
Den nya samverkanslagen för samverkan
vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården trädde i kraft den 1
januari men började tillämpas i Gävleborgs län i mars. För att snabbare kunna
ta emot färdigbehandlade förstärktes
hemtjänsten med personal under helgerna. Dock har inte någon brukare behövts
ta emot helgtid. Förutom att hälso- och
sjukvårdsansvaret utökas finns det en
tydlig tendens att omvårdnaden blir allt
mer avancerad och specialistkrävande.
Hösten 2018 anlitade hemsjukvården för
första gången bemanningssjuksköterskor.
Detta p.g.a. svårigheten att tillsätta nya
sjuksköterskor samt avsaknaden av ett
fungerande verksamhetssystem.
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DET GRÖNA
Mätbara mål

Måluppfyllelse

I ett led att öka frisknärvaron vill vi införa schemalagda friskvårdsaktiviteter.
Utse seniormentorer inom verksamheterna som stärker våra nyanställda
i sin yrkesroll.
Kommentar:
• Inom Individ- och familjeomsorg och handläggarenheten försöker genomför en aktivitet i månaden. Övrig tid finns möjlighet att avsätta en timme i veckan åt friskvårdsaktivitet
• Övriga verksamheter har valt att ha som mål ”öka frisknärvaron” bl.a. genom att öka
chefstätheten (ger möjlighet till snabbare uppföljning) samt ”promota” Friskvårdserbjudandet.

VI VÄLKOMNAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Utreda förutsättningarna att inom Bysjöstrand skapa en psykogeriatrisk
enhet under 2018.
Vi ska arbeta mer digitalt med mobila lösningar i alla verksamheter.
Under 2017 ska hyresgästerna vid Bysjöstrand ha tillgång till internet i I
ett led att uppfylla SKL:s rekommendationer att Sätta ljus på natten vill vi
införa kombinationstjänster vid Bysjöstrand.
Kommentar:
• Psykogeriatrisk enhet ej skapat men behovet konstaterat
• Treserva, TES, Lifecare, har implementerats under 2018 inom flera
områden. Återstår en del arbete.
• Även om kombinationstjänster ej har införts/ målet ej är uppfyllt
har arbete påbörjats med att se över hur kombinationstjänster kan
utformas för att passa verksamheten.

VI VÄXER
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Genom en öppen dialog fastställa vilken kompetens som ska gälla som
formell kompetens för anställda inom LSS/Socialpsykiatri
Öka antalet adekvat utbildade inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionsnedsatta.
Vi vill erbjuda flera alternativ till den beviljade insatsen utevistelse exempelvis cykling.
Antalet verksamma volontärer skall öka under 2018.
Kommentar:
• Nya formella kravspecifikationer har införts både inom LSS och inom Socialpsykiatrin
• Vid rekrytering av lediga tjänster anställs personal som uppfyller de nya formella kraven. Under 2018 har två personal med pedagogisk utbildning anställts inom LSS.
• Utevistelse finns i flertal brukares genomförandeplaner
• Antalet volontärer har ökat från 3–6 st

VI SAMVERKAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Införandet av den nya samverkanslagen vid utskrivning från sluten
hälso-och sjukvård ska inte generera några kostnader för oss.
Implementera IBIC arbetssätt inom omsorgsverksamheten
Kommentarer:
• Handläggare SOL/LSS/SP utreder enligt IBIC sedan i mars.
• Särskilt boende har kommit längst, Hemtjänst/LSS/Boendestöd pågår
Det återstår inom alla områden en del att göra kring genomförandeplanerna.

44						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
49

FRAMTIDEN

2019 kommer flera verksamheter att gå
in i det nya schemasystemet Timecare.
Fortsatt viktigt för förvaltningen är att
arbeta med kompetensförsörjning. Detta
då det blir allt svårare att rekrytera och
behålla personal i våra verksamheter.
Samverkan med grannkommunerna
måste utvecklas och stärkas när det gäller
spetskompetenser.
För att klara det ökade vårdbehovet hos
en allt äldre befolkning parallellt med
brist på personal med rätt kompetens, så
måste vi öka användningen av välfärdsteknik. Välfärdsteknik inkluderar bland
annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, tillsyn via kameror,
sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt
samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för den enskilde. Viktigt i samband
med detta är att ha en klar strategi för
ansvarsfrågan när tekniklösningar inte
fungerar eller klarar de krav på säkerhet
och sekretess som föreligger.
SKL och Kommunal arbetar gemensamt
i ett projekt för att heltidsarbete ska bli
norm. Projektet kallas för Heltidsresan.
Arbetet med heltidsresan inom kommunen är påbörjat men behöver återupptas
och prioriteras.
Hot, kränkningar och våld blir allt vanligare i socialförvaltningens verksamheter.
All personal behöver få bättre verktyg att
kunna möta och hantera detta. Viktigt
är att arbetet mot hot och våld integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) där vi kontinuerligt arbetar med
rutiner/instruktioner kring förebyggande,
akuta samt uppföljande åtgärder. En viktig del är kartläggning av vilka risker för
hot och våld som finns samt framtagande
av åtgärdsprogram för dessa.
Trygghetslarmssystemet på Bysjöstrand
behöver bytas ut och övergå till ett modernare digitalt system. Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den
moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster.

Den nyligen släppta LSS-utredningen föreslår bl.a. att staten ska ansvara
för insatsen personlig assistans medan
kommunerna ska vara huvudman för de
nya LSS-insatserna. Det innebär bl.a. att
personlig assistans för barn under 16 år
försvinner och ersätts med en ny insats,
personligt stöd till barn, som kommunen
ska ansvara för. En annan ny insats som
föreslås är pedagogiskt stöd och riktar
sig till personer med stor och varaktig
psykisk funktionsnedsättning med behov
av personligt stöd av ett begränsat antal
personer som har ingående kunskaper
om honom eller henne och funktionsnedsättningen. Tidigare hade dessa
personer personlig assistans men den
insatsen upphör, kommunen föreslås bli
ansvarig.

NYCKELTAL

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning
i oktober månad av SCB som kallas ”oktobermätningen”, den mäter antalet brukare
och antalet beviljade timmar den 1 oktober
varje år.
Oktobermätningen - hemtjänsten
År

2018

Antal brukare
Beviljade timmar

2017

2016

2015

2014

171

167

167

160

183

2 115

2 240

2 775

2 578

2 908

16,6

16,1

15,9

Timmar/brukare
Försörjningsstöd - utbetalade kronor per invånare
År

2018

2017

2016

2015

2014

Kronor

1 501

1 627

1 503

1 539

1 287

Antal personer med beviljad assistans enligt Socialförsäkringsbalken, avseende sista december
År
Antal beslut

2018

2017

2016

2015

2014

20

20

21

21

23

Den medicinska utvecklingen går framåt
och innebär och kommer att innebära
att fler personer har avancerad vård och
omsorg i hemmet. Det kommer att kräva
samverkan och flexibilitet dygnet runt.
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLBYGGNADSFÖRVALTNING VGS
VERKSAMHETEN

Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden
hör en gemensam förvaltning benämnd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
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 inrymmer Sandvikens kommuns lantmäterimyndighet och medverkar med lantmäteri teknisk rådgivning i
samhällsbyggnadsprocessen.

VIKTIGA HÄNDELSER

För att ytterligare möta omvärldens
förväntningar på organisationen har
Hofors, Ockelbo och Sandviken under år
2018 tillsammans genomgått utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt”. Detta är en
utbildning som SKL anordnat i många år
och som syftar till att förbättra för kunden; ”det ska vara lätt att göra rätt”.
Under år 2018 har hela ledningsgruppen,
samt nyckelpersoner inom förvaltningen
genom-gått SKL:s utbildning i Tjänstedesign. Tjänstedesign är att arbetssätt
som syftar till att i större grad ta hjälp
av kunden i utformandet av processer/
tjänster inom organisationen. En plan för
hur arbetet ska ske inom förvaltningen
är framtagen och implementeringen är
påbörjad, och kommer att färdigställas
under 2019.

För att säkerställa att viktig information
inte hamnar i orätta händer ska VGS
organisation genomlysas och samtliga
medarbetare (tjänster) som har tillgång till
viktig information ska säkerhetsklassas.
I början av 2018 införde verksamheterna
inom miljö- och hållbarhet en ny tillsynsmetodik kallad ”Sprint”. Tre arbetsgrupper fick i uppdrag att genomföra
minst en sprint under året. Fyra sprintar
genomfördes. Baserat på medarbetarnas
erfarenheter under året har metoden
justerats och processerna vidareutvecklats
inför 2019.

En förstudie kring ett eventuellt gemensamt miljöstrategiskt program togs fram
under 2017. Förstudien beslutades av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
i början på 2018. De tre kommunstyrelserna fattade dock olika beslut och framtagandet av ett gemensamt miljöstrategiskt
program blev därmed inte aktuellt.
Handläggningstiderna inom bygglovsverksamheten har under 2018 arbetet
stabiliserats och enheten har haft god
ärendebalans och bra handläggningstider.
1 januari 2018 tog VGS över ansvaret för
bostadsanpassningsbidrag för Ockelbo
Kommun. I juli 2018 har ny lagstiftning
inom bostadsanpassningsbidrag, BAB,
börjat gälla. De nya kraven i lagen har
medfört att nya arbetssätt har implementerats för att kunna underlätta för
sökande och förbättra handläggningstid
av ärenden som inkommit.
Under 2018 infördes MittBygge som är
en portal för att kunden via e-tjänster/
Mina sidor bland annat ska kunna ansöka
om bygglov. Även en stor del information
finns att tillgå via denna portal.

Hofors och Ockelbo vill att den kommunala lantmäterimyndigheten undersöker om möjlighet finns för Sandvikens
kommun att bli förrättningsförberedande
kommun åt dem. Dialog om detta kommer att föras under år 2019.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet för Ockelbo är positiv med
1,8 mkr. Överskottet kan hänföras till
taxefinansierade intäkter. I Plan- och byggenheten ligger taxefinansierade intäkter
över budget för Ockelbo och då främst på
bygglov. Procentuellt sett är nedlagd tid
för Ockelbo lägre än faktureringen vilket
också påverkar resultatet positivt.

FRAMTID

På VGS pågår ett aktivt arbete med att
möta nuvarande och framtida digitaliseringskrav. Digitala systemstöd kommer
kunna bidra till en effektivare arbetsprocess och ärendehandläggning. Samtidigt
förbättrar vi vår tillgänglighet och service
till medborgare och företag. VGS har
gått med i projektet DIGIT; Utvecklat
näringsliv genom digitala detaljplaner.
Pro-jektet är flerårigt och genomförs i
samverkan med Uddevalla, Orust, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
I november valde Sandviken, Hofors och
Ockelbos Kommuner att alla underteckna
en avsiktsförklaring om de globala hållbarhetsmålen tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.
För att svara upp till avsiktsförklaringen
har VGS ansökt och beviljats att vara med
i FN-förbundets och SKL:s projekt Glokala Sverige. Projektet kommer att pågå
under 2019.
Energimyndigheten har beviljat 1,9 miljoner kr i externa medel för projektet ”Processledare hållbart resande”. Projektet
riktar sig internt till de tre kommunkoncernerna och ska pågå till oktober 2020.

En ny ekonomisk modell för den grundläggande geodataverksamheten inom
VGS har beslutats. Detta innebär att
kommunalt ägd geodata, under 2019,
kommer att bli gratis för alla att nyttja
och vidareförädla.
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KOMMUNREVISION

Kommunens revisorer lämnar härmed
redogörelse för sin verksamhet och för
användningen av 2018 års anslag.
Utöver denna verksamhetsberättelse
kommer revisorerna, i enlighet med
kommunallagens bestämmelser, att efter
granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2018, avlämna särskild
revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHET

Kommunens revisorer har under 2018
genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed
och de medel som fullmäktige anslagit
till revisorernas verksamhet.
För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget
revisionsreglemente.
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
kontroll som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt
enskilda ledamöter i dessa nämnder.

Granskning av delårsbokslut
Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen minst en
gång under räkenskapsåret upprätta en
särskild delårsrapport för verksamheten.
Revisorerna har översiktligt granskat
räkenskaperna och bedömt om resultatet
i delårsrapporten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella
mål.
Fördjupade granskningsprojekt
Revisorerna har i särskilda revisionsrapporter redovisat granskningar avseende
•
•
•

Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
Granskning av leverantörsregister
och leverantörsutbetalningar
Gemensam granskning - förstudie
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Revisorerna har haft 7 sammankomster
under 2018 för att avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2017,
dels övrig granskning enligt planen för
2018. Revisorerna har även haft ett antal
sammankomster under 2018 avseende
gemensamma nämnder med Gävle
kommun, Sandvikens kommun, Hofors
kommun samt Region Gävleborg.
Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC
(Public Sektor) enligt särskilt avtal. PwCs
revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra
uppdrag. PwC (Public Sektor) har också
svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

EKONOMI

För 2018 års granskningsarbete erhöll
revisorerna ett anslag om totalt 668 tkr.
De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 566 tkr

Löpande granskningsarbete
Revisorerna har följt nämndernas och
kommunstyrelsens verksamhet genom
träffar med förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre granskningar föranledda
av revisorernas iakttagelser i bl a protokollsgranskningen.

Revisorerna har genomfört följande
aktiviteter för att skapa underlag för
bedömningen:
Granskning av nämndernas och
styrelsens ansvarsutövande
Med ansvarsutövande avses nämndens/
styrelsens aktiva åtgärder för att styra,
följa upp och kontrollera verksamhet och
ekonomi.
Granskning av årsredovisningen
Kommunens årsredovisning regleras
i den kommunala redovisningslagen
och det ankommer på den kommunala
revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om
redovisningen ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ekonomiska
ställning.
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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 biobränslebaserad
närvärme i form av produkter, tjänster
eller kompetens. Bionär bedriver ett
aktivt miljöarbete genom att ersätta oljeoch elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara värmelösningar för fastigheter, bostadsområden
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.

MILJÖPÅVERKAN

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

NÄRVÄRME
ÅRETS RESULTAT

Nettoomsättningen exkl. anslutningsavgifter uppgår till 82 150 (81 248) tkr. Det
ger en ökning med 902 tkr jämfört med
föregående år. Ökningen beror främst på
nya kunder.
Det goda kassaflödet möjliggjorde att
Bionär kunde amortera av samtliga lån.
Detta innebär att bolaget står väl rustat
för framtida reinvesteringsbehov.
Resultatet efter finansnetto uppgår till 4
541 (7 040) tkr, en minskning med 2 499
tkr.
Detta beror främst på extra nedskrivningar av anläggningstillgångar samt
fluktuerande väderlek vilket påverkar
verkningsgraden i produktionsanläggningarna negativt.
Styrelsen föreslår årsstämman att dela
ut 2 000 tkr till ägarna, vilket motsvarar
480 tkr för Ockelbo kommun.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under året uppnåddes en mycket god
biomix i produktionen och andelen
fossilfritt bränsle har uppgått till 97,5%
(98,3). Anläggningarna har haft god
tillgänglighet och gynnsamma driftsförhållanden. Nytt flisavtal har tecknats till
anläggningarna i Ockelbo och Forsbacka. Ett nytt styrsystem har installerats i Ockelbo. Det har tecknats ett nytt
avtal avseende färdig värme till nätet
i Skutskär för perioden 2020 - 2024.
Vid stämman i april utsågs Anders
Malmström till ny VD, han var tidigare
driftchef inom Bionär. Totalt arbetar fem
personer för bolaget även om de formellt
är anställda i Gävle Energi AB.

MARKNADEN

FRAMTIDEN

Den geografiska marknaden är mellansverige med utgångspunkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som
ligger utanför de större fjärrvärmenäten.
Bionärs affärsmässiga marknad består
av olika kategorier av fastighetsägare.
De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga företag. Det
historiskt låga elpriset har inneburit att
fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt
än tidigare.

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

Ockelbogårdar AB har haft egen
personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, för drift och underhåll av
fastighetsbeståndet, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 27,5
årsarbetare anställda vilket är en ökning
med 1,5 årsarbetare. Fördelningen ligger
på 20 kvinnor och 7,5 män.
Enligt kommunfullmäktiges beslut så
har bolagets och kommunens fastighetsbestånd samordnats med samordningsansvar hos bolaget. Förvaltningsavtalet
mellan Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB är förlängt och gäller t.o.m.
2019-12-31.

VIKTIGA HÄNDELSER

Gamla Apotekshuset har sålts och
därmed minskade lägenhetsbeståndet
med åtta lägenheter. Försäljningen ska
ses som ett led i att frigöra ekonomiska
resurser för framtida nybyggnation och
större underhållsåtgärder. Större investeringar är renovering på Sjöängsvägen,
utemiljön på Uret samt installation av
fastighetsnät och byte av tak på Stenvägen där även två nya garage har uppförts. På Marstrand har samtliga vindar
tilläggsisolerats vilket hjälpt till att sänka
energianvändningen. Radonsanering
pågår efter framtagen plan och kompletterande åtgärder har skett på Stenvägen.

			

Den 31 december fanns det 678 uthyrningsbara lägenheter i beståndet vilket är
åtta färre än året innan. Antalet lokaler
var oförändrat 54 stycken. I snitt var det
13 tomma lägenheter under året vilket
ger en uthyrningsgrad på 98%. Under
föregående år var snittet tomma lägenheter 11 och uthyrningsgraden 98,5%. Vid
årsskiftet fanns åtta lediga lägenheter i
Ockelbo och två i Lingbo.

ÅRETS RESULTAT

Bolaget redovisar ett positivt resultat
för 2018 på 2 813 tkr (1 539) tkr. Årets
avskrivningar motsvarade 2,1 (2,1) % av
fastigheternas bokförda värde.
Bolagets låneskuld uppgår vid årsskiftet
till 138,2 mkr. För att sprida ränteriskerna får max 1/3 av lånestocken placeras
i lån med rörlig ränta och resterande
lån ska placeras så att löptiden fördelas
jämnt under en längre tidsperiod.

FRAMTIDEN

Stort fokus kommer att ligga på nybyggnation. En utredning har påbörjats på
området där Bysjöbacke och Kaplansgården ligger. Detaljplanen ska uppdateras och förhoppningsvis kommer det att
möjliggöra för om- och nybyggnation i
fastigheterna.
Bolaget beviljades bidrag på 1 150 tkr
från Boverket för ett utemiljöprojekt på
Marstrand vilket motsvarar hälften av
projektets totala kostnad. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och fortsätter
under våren 2019 där hyresgästerna,
Hyresgästföreningen och förskolorna
samarbetar för att öka på trivsel, säkerhet och trygghet i området.
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OCKELBO VATTEN AB
VERKSAMHETEN

Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag
till Gästrike Vatten AB som innehar 99
% av aktierna. Ockelbo kommun äger
resterande 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 kommun.
Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar
VA-anläggningarna i Ockelbo och är
därmed huvudman. Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt moderbolaget
Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger
60 % av aktierna och övriga kommuner
äger var för sig 10 %.

VIKTIGA HÄNDELSER

Den varma och torra sommaren påverkade vattenanvändning vilket ledde till
uppmaning om sparsamhet. Stort fokus
under året har legat på åtgärder och
utredningar för att säkerställa leverans av
dricksvatten. Bland annat har klorering
skett under sommaren och hösten på
grund av grumligt och färgat råvatten i
Lingbo och vid ett av de fyra vattenverken i Ockelbo tätort, Rabo. Vid ett annat
av de fyra vattenverken i Ockelbo tätort,
Kyrkan, har byte av kol i filtren skett
för att säkerställa att dricksvattnet inte
har rester av ogräsbekämpningsmedel.
Projektering har påbörjats för en bättre
beredning vid Källängets vattenverk.
Genomförande och driftsättning är
planerat till 2019. Arbete fortlöper inför
utförande av vattenledning mellan Mobyheden och Ockelbo tätort. Entreprenadarbetet startar under våren 2019 och
arbetet beräknas vara klart under 2020.
HACCP (livsmedelsriskanalys) för
vattenverk enligt nytt lagkrav från 2017
har utförts och ligger för fastställande av
tillsynsmyndigheten. Brutet vatten har
installerats på Lingbo och Åmot reningsverk för att uppfylla gällande regelverk.

MILJÖANSVAR

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn tas
till kommande generationers behov av en
bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt
vatten hanteras, bevaras och brukas på
ett miljövänligt sätt.
Ockelbo Vatten ABs verksamhet är till
väsentliga delar tillståndspliktig enligt
miljöbalken. För varje tillståndspliktigt
reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det finns sex tillståndspliktiga
verk i Ockelbo kommun, samtliga verk
har reningsresultat inom gällande tillståndsvillkor för reduktion av total fosfor
och biologiskt nedbrytbara ämnen.
Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras
kontinuerligt genom provtagningar i
enlighet med fastställt kontrollprogram.
Kvaliteten är god och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

ÅRETS RESULTAT

Årets utfall visar på ett högre resultat än
budgeterat. Årets resultat är 0, efter att
0,2 mkr av intäkterna har redovisat som
överuttag och utgör därmed en skuld till
VA-kollektivet. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en
mindre del av intäkterna kommer från
periodens anläggningsavgifter. Intäkterna för året är något lägre än budgeterat
vilket förklaras av en storkund som
minskat sin förbrukning.
Rörelsens kostnader är högre än budgeterat på grund av bland annat högre
kostnader för snöröjning och läckor.
Även kostnaderna från Gästrike Vatten
är något högre än budgeterat på grund
av högre användning av resurser. Totalt
sett blir dock kostnaderna lägre än budget på grund av större underhåll som inte
når upp till budget, främsta förklaringen
där är att renovering av Rabo högreservoar flyttas till 2019 och kommer
redovisas som en investering vilket leder
till högre utfall på investeringar än budget. Även större underhåll på befintliga
VA-ledningar och VA-anläggningar har
ett utfall lägre än budgeterat.
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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 anläggningsbolag
fördelas genom en fördelningsnyckel som
fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten
AB. Andelen av Gästrike Vatten ABs
kostnader som belastar Ockelbo Vatten
AB uppgår till 3 %.

INVESTERINGAR

Årets investeringar, 2,6 mkr, rör främst
befintligt vattenverk och nya VA-ledningar.

TAXOR

VA-verksamheten finansieras av taxor
och avgifter. Verksamheten har inget
ekonomiskt vinstintresse, men ska vara
kostnadseffektiv. Självkostnadsprincipen
gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolagen bör
justeras inom tre år.
Det finns anläggnings- och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften betalas
en gång för att ansluta fastigheten till
VA-nätet, avgiften periodiseras enligt
matchningsprincipen för anläggningarnas avskrivningstid. Brukningsavgiften
betalas löpande för nyttjandet av vattenoch avloppstjänster.

FRAMTID

Utöver generella kostnadsökningar, ökar
kostnaderna som en följd av investeringar dels ökat behov av resurser för den
långsiktiga VA-planeringen. Det krävs ett
helhetsgrepp ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv för en god VA-försörjning
som är hållbar. Åtgärder för en bättre
och mer robust vattenleverans pågår.
Ytterligare åtgärder och även behov av
ökad rening av avloppsvatten föreligger.
Detta gör att utredningar och åtgärder
fortlöper under många år framåt.
Taxejusteringar kan behövas under
planperioden för att inte verksamheten
ska vara underfinansierad.
Detta kommer att utredas närmare.
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2019-04-02
Kommunstyrelsen

§ 47

Dnr 2019/00232

Årsredovisning 2018 - Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Årsredovisning 2018 – Ockelbo kommun godkänns.
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
Särskilt yttrande
Stig Mörtman (M) avger särskilt yttrande, se bilaga 1, § 47.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2018 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2018 är 9,1 mkr och för koncernen 12,5 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
Kommunstyrelsen

ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06

Referens

KS 2019/00320

Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
Joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet 2018
- Ockelbo kommun
Förslag till beslut
1. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa instanser.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse och redogörelse för år 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga till revisionsberättelse för år 2018
Not till protokollet
De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, deltar inte i
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2019/00312

Krüger, Joachim 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2018 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
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§ 63

Dnr 2019/00312

Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2018 godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
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Datum

2019-04-12
Krüger, Joachim 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser
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Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2019/00313

Årsredovisning 2018 - Förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2018 godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-17

Referens

KS 2019/00233

Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Målstyrningsmodell Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående nivåer:
Målnivå:
Vision 2030
6 strategier
Nämndernas mätbara mål
Verksamhetsplan
Handlingsplaner (vid behov)

Beslutas av:
Fullmäktige
Fullmäktige
Respektive nämnd
Förvaltningschef
Enhetschef

Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun har reviderat sin Vision (Vision 2030) och också tagit
fram 6 strategier utifrån Vision 2030. Arbetet har bedrivits under 2017 och
2018 och genomförts med bred förankring med både politik och
förvaltningar. Vision 2030 och de 6 strategierna har sedan beslutats av
kommunfullmäktige.
Under hösten 2018 har nämnderna tagit fram mätbara mål som
förvaltningarna har att arbeta med under verksamhetsåret. Det har inte fattats
något beslut angående verksamhetsplaner och ovanstående förslag är ett sätt
att tydliggöra styrmodellen och också föra in verksamhetsplaner i
styrmodellen.
Förslaget enligt ovan innebär en tydligare styrmodell som klargör var
besluten av de olika målen tas. Förslaget är också att verksamhetsplaner
beslutas av respektive förvaltningschef. Detta förutsätter dock en bred
förankring i den egna verksamheten och en dialog med respektive nämnd
innan fastställande av verksamhetsplan.

98

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Kommunstyrelsen

§ 52

Dnr 2019/00233

Målstyrningsmodell Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående nivåer:
Målnivå:
Vision 2030
6 strategier
Nämndernas mätbara mål
Verksamhetsplan
Handlingsplaner (vid behov)

Beslutas av:
Fullmäktige
Fullmäktige
Respektive nämnd
Förvaltningschef
Enhetschef

Ärendebeskrivning
Ockelbo kommun har reviderat sin Vision (Vision 2030) och också tagit
fram 6 strategier utifrån Vision 2030. Arbetet har bedrivits under 2017 och
2018 och genomförts med bred förankring med både politik och
förvaltningar. Vision 2030 och de 6 strategierna har sedan beslutats av
kommunfullmäktige.
Under hösten 2018 har nämnderna tagit fram mätbara mål som
förvaltningarna har att arbeta med under verksamhetsåret. Det har inte fattats
något beslut angående verksamhetsplaner och ovanstående förslag är ett sätt
att tydliggöra styrmodellen och också föra in verksamhetsplaner i
styrmodellen.
Förslaget enligt ovan innebär en tydligare styrmodell som klargör var
besluten av de olika målen tas. Förslaget är också att verksamhetsplaner
beslutas av respektive förvaltningschef. Detta förutsätter dock en bred
förankring i den egna verksamheten och en dialog med respektive nämnd
innan fastställande av verksamhetsplan.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-30

Referens

KS 2019/00315

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Investeringsbeslut ledningsplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
För genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSBs utredning ”Kommunal ledningsplats” utökas
investeringsbudget för år 2019 med 3 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl a att anordna en
ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
Kommunens ledningsplats är i Centrumhuset, med hjälp av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, har Ockelbo kommun inventerat vilka
åtgärder som är lämpliga att genomföra för att förbättra förutsättningarna för
ledningsplatsen i huset. Nedan listas vilka övergripande åtgärdsförslag som
finns med i rapporten från MSB:
 Rum som bör utrustas med modern teknisk utrustning för att kunna
utnyttja dessa vid både kris och vardag; Stora Vänortsrummet
(beslutsgrupp), Lilla Vänortsrummet (analysgrupp),
Kommunchefsrummet (beredningsgrupp), Ballongrummet
(informationsdelning),
 Reservkraftaggregat som försörjer hela byggnaden.
 Nytt ställverk + elpanna
 Ombyggnad av nodrum
 Åtgärder i reception
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna i MSBs rapport beräknas hamna
runt 5 miljoner kronor varav MSB kan delfinansiera med 50 procent av
kostnaderna.
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§ 68

Dnr 2019/00315

Investeringsbeslut ledningsplats
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
För genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSBs utredning ”Kommunal ledningsplats” utökas
investeringsbudget för år 2019 med 3 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl a att anordna en
ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
Kommunens ledningsplats är i Centrumhuset, med hjälp av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, har Ockelbo kommun inventerat vilka
åtgärder som är lämpliga att genomföra för att förbättra förutsättningarna för
ledningsplatsen i huset. Nedan listas vilka övergripande åtgärdsförslag som
finns med i rapporten från MSB:







Rum som bör utrustas med modern teknisk utrustning för att kunna
utnyttja dessa vid både kris och vardag; Stora Vänortsrummet
(beslutsgrupp), Lilla Vänortsrummet (analysgrupp),
Kommunchefsrummet (beredningsgrupp), Ballongrummet
(informationsdelning),
Reservkraftaggregat som försörjer hela byggnaden.
Nytt ställverk + elpanna
Ombyggnad av nodrum
Åtgärder i reception
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Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna i MSBs rapport beräknas hamna
runt 5 miljoner kronor varav MSB kan delfinansiera med 50 procent av
kostnaderna.
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Dnr: 2018-12718

Kommunal ledningsplats
Förslag till tekniska åtgärder för
kommunal ledningsplats i
Ockelbo kommun
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1 SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP
Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet
förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid
allvarliga händelser, kriser i samhället samt till och med vid civilt försvar,
kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den
förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en
utpekad organisation eller en aktör. Det är i stället en integrerad del av olika
aktörers ordinarie verksamhet.
Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa
samt samhällets grundläggande värden och funktionalitet. Ett fungerande
samhälle förutsätter en demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård,
informations-och kommunikationssystem, vatten- och energiförsörjning samt
flöden av varor och tjänster. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att
de återfår sin funktionalitet snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga
de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner bör det finnas en god
förmåga att hantera störningar.
Alla aktörer måste ha kompetens, metodik och en robust teknik som skapar
goda förutsättningar för att åtgärder samordnas vid en kris. Samhällets
samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt för att hantera
samhällsstörningar.

1.1 Kommunens ledningsplats - Inventering
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
en ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
MSB:s stöd till kommunernas utveckling av förmågan till ledning och att
agera samordnat vid kriser inom kompetens och metodik och har sin grund i
den justerade överenskommelsen om kommunal krisberedskap, och
samordnas och koordineras med respektive länsstyrelse i deras planerade
utvecklingsarbete.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer kommuner för
åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. MSB kan
delfinansiera med maximalt 50 procent av kostnaden för föreslagna åtgärder.
En väl fungerande ledningsplats med en robust teknik för ledning och
samverkan är en viktig del i det förmågeuppbyggande arbetet.
Med ovanstående som underlag har MSB utfört en inventering och
dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och
funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning. Resultaten
tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå den avsedda ledningsförmågan. Arbetet har
resulterat i detta åtgärdsförslag som består av en textdel med en
kostnadskalkyl och som utgör underlag för bedömningen om statligt stöd.
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1.2 Projektgrupp
MSB

Ulf Nyberg

Projektledare

Ockelbo kommun

Lars Sjödin

Kommunchef

Ockelbo kommun

Mia Lindblom

Beredskapssamordnare

Ockelbo kommun

Lotta Sen Thakuri

IT-ansvarig

Ockelbo kommun

David Hedman

Teknisk chef
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Monica Åkesson

Informationsansvarig

…

Per Ola Ericson

Elkonsult
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2 GENOMFÖRANDE
Efter att detta åtgärdsförslag har fastställts och beslutats inom kommunens
normala budgetprocess kan kommunen ansöka om bidrag vilket framgår i
detta dokument.
Åtgärdsförslaget är aktuellt i max 2 år och ärendet stängs därefter.
Revidering av åtgärdsförslaget kan behövas att revideras under dessa två år
om behov anses föreligga. (se processen på sista sidan).
Kommunen svarar för genomförande av åtgärder efter det att det statliga
bidraget är beslutat och reserverat.
Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning så att
funktionskraven redovisade i detta åtgärdsförslag uppnås.
Finns tveksamheter om att utförandet inte uppfyller funktionskraven
kontaktas MSB:s projektledare.
Åtgärderna skall uppfylla gällande regler och föreskrifter samt kommunens
egna krav på teknik och utförande.
Före genomförandet av föreslagna åtgärder hålls ett till två startmöten,
beroende på projektets storlek, där MSB deltar.
Det första för att stämma av att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt samt
hur projektet ska bedrivas för att uppnå ställda mål liksom en tidsplan för
utförandet. Ett eventuellt andra startmöte hålls med utsedd projektledare och
upphandlade leverantörer och avser att stämma av tekniska lösningar på en
mer detaljerad nivå.
Kommunen ska planera in provnings och besiktningsaktiviteter i tidplan för
projektet. Grunden för detta läggs med fördel vid inledande startmöte som
beskrivs ovan.
Installerade utrustningar såsom reservkraftaggregat, UPS-aggregat, AVutrustning etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att
vidmakthålla investeringen d.v.s. hålla utrustningen i gott skick och att ha
utbildad personal som handhar och underhåller utrustningen.
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3 LOKALER OCH KOMMUNIKATION
Avser lokaler och kommunikationssystem för ledning, information och teknik.

3.1 Ledningslokaler
3.1.1 Allmänt
Ockelbo kommun har ca: 6 000 invånare varav ca: 2 500 i tätorten Ockelbo.
Andra större tätorter i kommunen är Lingbo och Åmot
Kommunledningskontoret och kommunens förvaltningar är lokaliserade till
kommunhuset i Ockelbo.
Kommunhuset ägs och förvaltas av kommunen
Kommunens krisledningslokaler har placerats utifrån vilka de delar som är
försörjda med reservkraft. Dessa lokaler är, i nuläget, mestadels kontor och
är inte optimala då krisledningslokaler ska vara välanvända och välbekanta
även i de vardagliga mötena. MSB utgår därför när det gäller
ledningslokalerna utifrån sina rekommendationer och i de samtal som förts
med kommunens representanter. Se vidare kommentarer under avsnitt 8.
3.1.2 Rum för beslutsgrupp
Krisledningsnämnden kommer vid extraordinära händelser
och vid svåra påfrestningar på samhället att verka i Stora
vänortsrummet på våning 2. Lokalen innehåller en
interaktiv tavla av äldre typ vars skick är tvivelaktig.
Lokalen föreslås att utrustas med:


Befintlig teknik demonteras och en
videoprojektor installeras liksom en
visningsduk ovanför befintlig whiteboard.
Kabelanslutning för laptop görs lättåtkomlig
för föredragshållare eller liknande vid talarstol.

3.1.3 Rum för beredningsgrupp
För detta ändamål avser kommunen att använda
kommunchefens rum på våning 3, då detta är
reservkraftförsörjt och att kommunchefen tillika leder
beredningsgruppen. Lokalen är inte optimal sett ur ett
operativt läge där överblick över visningsytor och utrymme
är att rekommendera. Ett alternativ är annars Lilla
vänortsrummet.
I nuläget är antalet el- och datauttag otillräckligt för att
kunna användas vid stabsarbete. Lokalen har endast en
visningsyta, en projektor som inte är överskådlig från
sammanträdesbordet, samt en mindre whiteboard.
För att få effektiva verktyg för ledning, samverkan,
kommunikation, övervakning och dokumentation så bör har
kommunen önskemål om komplettering av tekniska
hjälpmedel i ledningsrummet. Lokaler som denna ska ha
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minst 2 visualiseringsytor (TV, Videprojektor eller interaktiv display) för att
kunna samverka kring lägesbilder.
Det är av vikt att nedan föreslagen utrustning används i vardagen så en
inarbetat vana att nyttja den redan finns vid uppkomna krissituationer.
Lokalen föreslås med installation av följande grundutrustning:


4 eluttag och 4 anslutningar till nätverket erhålls genom
installation av uttagsbrunn i bord.



4 st eluttag samt 2 nätverksuttag vid lämplig plats intill
skärm/display



Whiteboard (på lämpligt ställe, alternativt en mobil sådan)



TV-uttag

Lokalen föreslås att utrustas med följande teknik för bättre förmåga
att dela och samverka för en gemensam lägesbild:


Interaktiv bildskärm/display - i för lokalen anpassad storlek



TV (via väggfäste med vinklingsmöjlighet)



HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ
”Skype för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare



AV-hylla eller liknande för basenhet, extender(par) samt för
medföljande extra mikrofon

Exempel på teknik. Interaktiv skärm kan ersättas av en ytterligare TV.

Erforderlig utbildning av ovanstående AV-utrustning ska ingå och är
bidragsberättigad.
3.1.4 Rum för informationsdelning
Åtgärderna avser att samla kommunikatörer och informationsflödet vid en störning och att ge
ökade möjligheter till bl.a. omvärldsbevakning
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I nuläget så används lokalen intill kommunchefens rum
som kontor, men där kriskommunikatörer ska verka
vid en samhällsstörning. kriskommunikatörer. Denna
lösning har valt p.g.a. den hör till de få lokalerna som
har reservkraft. Lokalen är mycket olämplig när det
gäller att kunna utföra det viktiga informationsarbetet
under en större samhällsstörning under en längre
period. Viktigt är därför att lokal ska kunna användas
direkt vid behov och utan ommöblering m.m. Lokaler
för krisledning skall användas i vardagen vilket ger
trygghet i användandet när det väl är dags att utöva
krisledning i alla dess funktioner. Därför
rekommenderar MSB att istället utnyttja rum på våning
2, vilket tillfälligt utnyttjas som kontor p.g.a.
ombyggnationer. För att kunna fylla funktionen med
informationsinhämtning och förmedling så bör lokalen
utrustas med:
Lokalen föreslås med installation av följande grundutrustning:


2 eluttag och 2 anslutningar till
nätverket erhålls genom installation av
uttagsbrunn i bord.



4 st eluttag samt 2 nätverksuttag vid
lämplig plats intill skärm/display



Whiteboard



TV-uttag

Lokalen förses med:


TV -ca: 50-60”



HD-kamera samt mikrofon för
webbaserad videokonferens typ ”Skype
för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare



AV-hylla eller liknande för basenhet, extender(par) samt
förmedföljande extra mikrofon

3.1.5 Rum för analysgrupp
Åtgärderna avser att utnyttja en verksamhetslokal för analys av en
händelses utveckling i de fall funktionen innefattas i kommunens
ledningsplan.

Kommunen har, idag, ingen analysfunktion i sin
krisledningsplan men får här en option att kunna ha en
sådan samtidigt som kommunen erhåller en bra möjlighet till
användandet i de vardagliga mötena. MSB anser att ”lilla
vänortsrummet” är en mycket lämplig lokal i både storlek
och dess placering.
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Lokalen föreslås att utrustas med.


Befintlig TV kan ev behållas



HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ
”Skype för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare

3.1.6 Rum för upplysningscentral
Åtgärderna avser stärka möjligheterna till upplysningar och information till allmänheten vid en
samhällsstörning.

Upplysningscentral förstärker vid ökad belastning telefonistfunktionen när det
finns behov för extra resurser till information till allmänheter. Lämplig lokal
för ändamålet kan vara det nuvarande som är reservkraftförsörjt Ett annat
alternativt är vilrummet på plan 2 som snabbt kan anpassas för 2-3 personer
vilket bedöms som tillräckligt.
Rummet förses med en whiteboard

3.1.7 Reception, entré
Receptionen är f.n. under ombyggnation liksom entrén till kommunhuset.
Telefonister/receptions-personal sitter i oskyddat läge bakom en
receptionsdisk.
Receptionen förses med överfallslarm.
Receptionsdisken förses med en sektion som är höj- och
sänkbar(Option).
Finns det behov av lägre säkerhetsglas så finns det med som en
option.
Receptionen förses med en informationsmonitor(för allmänhet och
anställda)
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3.1.8 Tillträdesskydd
Kommunhuset och ledningsrummen kan inte avskiljas från allmänhet och
media vid behov och aktuell hotbild.
För snabb åtgärd vid snabbt uppkommen hotbild förses reception
med ”nödknapp” för att låsa alla ytterdörrar via befintlig
dörrkontrollanläggning.
Nytt dörrparti monteras vid huvudentrén så en inpasseringssluss
skapas för kontrollerad passage in till kommunhuset vid exempelvis
en hotsituation.
3.1.9 Värme
Kommunhuset har fjärrvärmeuppvärmning. Fjärrvärmen levereras från
Bionär Närvärme AB som saknar möjlighet att leverera fjärrvärme vid
långvariga elavbrott.
Option: För uthållighet att verka i kommunhuset under en längre
period så installeras en reservkraftförsörjd elpanna på 150 kW.
Elpannan ska kunna styras i olika effektsteg samt förses med
effektbrytare för en anpassning till installerad reservkraft.
3.1.10 Övrigt lokaler
Fastigheten kan behövas att kompletteras när det gäller det trådlösa
nätverket vid krissituationer.
Fastigheten kompletteras med accesspunkter per våningsplan, för
det trådlösa nätverket, med förslagsvis 2 st. per våningsplan.

3.2 Radio/TV
Avser åtgärder för installation av mottagning av radio- och televisionsutsändningar.

Osäkerhet finns om befintlig centralantennanläggning är i drift och tar via
Teracoms sändningar emot digital TV och FM-radio.
Ny KTV-anläggning installeras med uttag inom ledningsrummen
enligt 3.1.3 – 3.1.5.

3.3 Rakel
Avser åtgärder för installation/införskaffande av radioutrustning för säker kommunikation med
länsstyrelse, samverkande kommuner och räddningstjänst.

Kommunen har terminaler för RAKEL avsedd för kommunal ledning.
Inga åtgärder. Ev kan en yttre antenn monteras för Rakelmobilen i
rum för beredningsgrupp (Option)
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4 STRÖMFÖRSÖRJNING
Avser åtgärder för reservkraft som långvarigt ska kunna försörja kommunens ledning och de
stödsystem som är en förutsättning för ledning.

4.1 Reservkraft kommunhuset
Kommunhuset har reservkraft för IT:s kommunikationsutrustning samt de
lokaler som idag ingår i ledningsplanen, ej i de större sammanträdesrummen.
Ny reservkraftförsörjning för hela fastigheten kan erhållas genom installation
av ett nytt automatstartande stationärt reservkraftaggregat.
4.1.1 Bygg och mark
Nytt reservkraftaggregat placeras i container i
sluttningen nedan hotellets lastintag.
Erforderliga markarbeten utförs för schakt,
grundläggning, tillgänglighet för montage,
service och underhåll.
Containern förses med sadeltak och
fasadbeklädnad enligt kommunens val.
Dörren förses med registrerande passersystem.
Kabelväg anordnas mellan reservkraftcontainer
och fastighetens ställverksrum.
Dörr till ställverksrum förses med panikregel.
Ställverksrummet förses med rökdetektor, och
handbrandsläckare.
Kontrollera möjlighet till utrymning vid brand för befintliga
byggnader samt skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt
BBR 5:3 respektive 5:6.
4.1.2 VVS elverksrum
Diesel MK1 utan RME-tillsats fylls på. Alternativt kan syntetisk diesel
användas.
Kommunen utreder och redovisar en plan på hur en uthållighet på sju
dygn erhålls med avseende på bränsleförsörjning.
4.1.3 Elinstallation elverksrum
Inga åtgärder
4.1.4 Reservkraftaggregat.
Fastigheten saknar reservkraft.
Fastighetens befintliga reservkraftsaggregat på 40 kVA är installerat 2002
och försörjer enbart IT-utrustning och delar av ledningslokalerna.
Bränsletankens storlek är dimensionerad för ett dygns drift.
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Här föreslås att nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat
på 370 kVA i containerutförande installeras. Reservkraftaggregatet
skall försörja hela fastigheten.
En noggrann effektberäkning (mätning) skall utföras innan definitiv
storlek fastslås.
Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav på
reservkraftaggregatsanläggning gälla. Dessa krav är inarbetade i den
centralavtalsupphandling som staten har med en leverantör.
Kommunen har möjlighet att genom MSB utnyttja detta avtal och
behöver då endast avropa ett aggregat hos MSB.
Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en
projekteringsanvisning som utarbetats. I anvisningen framgår vad
som erfordras vad gäller mått, avgasrör, kylluftvägar, larm, och
övriga kompletterande installationer. Projekteringsanvisningar finns
att tillgå på MSB:s hemsida:
Väljer kommunen att anskaffa reservkraftaggregat i egen
upphandling gäller kraven i bilaga som överlämnas vid startmöte.
I detta åtgärdsförslag har räknats med ett reservkraftsystem typ
MSB 2018 stationärt i utförande enligt nedan:
Antal reservkraftsnät

1

Nät längre bort än 300 m

Nej

Reservdelar

Ja

72-timmarsprov

Nej

Extern övervakningspanel

Ja

Anläggning kategori 4

Ja

Sadeltak

Ja

Z-profil för yttre beklädnad Ja

Anläggning för TN-C-system Ja
Styrning av elpanna

Extra korrosionsskydd

Nej

Ja

4.1.5 Elinstallationer för reservkraft
Befintligt servisställverk är installerat vid nybyggnationen av fastigheten.
Ställverket uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, reservdelar finns ej
att få tag på.
Huvudledningarna i fastigheten är utförda för TN-C-system.
För fastigheten finns ca 14 st. mätare för el-abonnemang.
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Statsbidrag utgår för:


Utbyte av befintligt ställverk till nytt servisställverk med
utrustning för automatstartande reservkraftsaggregat och
utgående grupper för befintlig stigare samt matning till
elcentral i reservkraftscontainer.



Antalet elmätare reduceras, behövs statistikmätning inom
kommunens lokaler görs detta lämpligen genom egen mätning
på utgående grupper.



Separat jordtag för reservkraftsanläggning, ansluten till ny
huvudjordningsplint i elrum samt plint i
reservkraftsaggregatet.



Ställverksrum förses med belysningsarmaturer i LEDutförande.
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5 IT OCH TELEFONI
Avser åtgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö.

5.1 Primärhall för IT
Kommunens servrar är placerade hos Gävle kommun och driftas av Gävle
kommun. Nodrummet är ansluten med redundans via Gavlenet och utan
aktiv utrustning på sträckan.
Inom fastigheten finns kommunikationsutrustning placerad i nodrummet i
källaren

5.2 Nodrum kommunhuset
Nodrummet i kommunhusets källare är uppförd i skyddsklass
2 enligt rådande rekommendationer. Däremot är lokalen
liten och trång samt 2 st värmealstrande aggregat för
avbrottsfri kraft. Detta medför vissa problem med kylan och
luftombytet. Öppna batteripaket utgör en brand och
skaderisk i och med lokalens litenhet och avsaknaden av
automatisk släckanläggning.
Att blanda olika IT-miljöer, d.v.s. de kommunala och
externa, är ej att rekommendera.
Överlämningspunkterna och dess ODF:er befinner sig
utanför nodrummet och utan erforderligt skydd.
MSB föreslår en utbyggnad enligt skissen nedan. Därigenom nås en bättre
luftväxling med gemensam kyla och släcksystem. Ett effektivare nyttjande av
befintlig kyla blir dessutom miljövänligare i och med detta.
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5.2.1 Bygg
Håltagning vägg, vilken ersätts med en troaxvägg, inkl
dörr.
Nytt serverrum och UPS-rum förses med ståldörr och
registrerande passersystem. Ståldörr ska vara i
skyddsklass 2 enligt Stöld-skyddsföreningens regler för
mekaniskt inbrottsskydd SSF 200 och försedd med
tätningslister.
Befintliga genomföringar för kablar, rör och
ventilationskanaler brandtätas.
5.2.2 VVS
Inga åtgärder
5.2.3 Kyla
Kylsystemet har krånglat och bör ses över. Ev installeras ett nytt vars
utedelar skyddas mot åverkan.
5.2.4 Automatisk släckanläggning
Nytt serverrum och UPS-rum förses med automatisk släckanläggning,
typ Novec 1230, med samplande detekteringssystem.
5.2.5 Elinstallationer serverrum
Belysningsarmaturer bytes till LED utförande
Samtliga stativ, stegar etc ansluts till funktionsjord.
5.2.6 Avbrottsfri kraft servrar
Inga åtgärder

5.3 IT-säkerhet
Inga åtgärder

5.4 Telefoni
Telefonisystemet är uppbyggt kring en lösning ihop med Gävle kommun.
Anknytningarna, ca: 200 till antalet, är mestadels mex-anknytningar och en
del är Ip-anknytningar.
Telefonistfunktionen kan övertas av Gävle kommun vid avbrott
2 st krisnummer finns upplagda och är vidarekopplade till ordinarie telefonist
under normaltid
Operatör är Tele2
Inga åtgärder
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6 LARM OCH ÖVERVAKNING
Avser åtgärder för säker övervakning och avhjälpande av fel vid larm från prioriterade system.

6.1 Allmänt och centralanläggning
Brandlarm överförs till SOS, inbrottslarm till lokal larmoperatör.
Centralutrustning för brand är av äldre modell med problem med
reservdelsförsörjning.
Statsbidrag utgår för byte av centralapparat för brandlarm

6.2 Reservkraftaggregat
Larm från befintligt reservkraftsaggregat överförs till driftpersonal via SMS
A och B-larm från nytt reservkraftsaggregat överförs till 24/7
larmoperatör. Ny larmsändare installeras.

6.3 IT och telefoni
Temperaturlarm från nodrum inkopplas på ny larmsändare.

6.4 Fastighet
Inga åtgärder

6.5 Övrigt
Inga åtgärder

Ockelbo kommun
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8 KOSTNADER
Under denna rubrik redovisas kostnader för samtliga åtgärder som har föreslagits.

Kostnad
3
3.1
3.1.2 - 3.1.6
3.1.2 - 3.1.6
3.1.2 - 3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.3

LOKALER OCH KOMMUNIKATION
Ledningslokaler
Div uttag
Bygg
AV-utrustning
Rec/Entré
Tillträdesskydd
Värme
Övrigt lokaler
Radio/TV
Rakel

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

STRÖMFÖRSÖRJNING
Reservkraft kommunhuset
Bygg/ Mark
VVS Elverksrum
El
Reservkraftsaggregat
Elinst. Reservkraft inkl nytt ställverk
Reservkraft annan lokal

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4

IT och TELEFONI
Primärhall för IT
Nodrum för IT
Bygg
VVS
Kyla
Aut släckanläggning
Elinstallationer serverrum
Avbrottsfri kraft servrar
IT-säkerhet
Tele

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LARM OCH ÖVERVAKNING
Allmänt och centralanläggning
Reservkraftaggragat
IT och Telefoni
Fastighet

Bidrag

69 000

34 500

272 000
114 000
265 000
170 000
33 000
48 000
14 000
985 000

136 000
57 000
132 500
85 000
16 500
24 000
7 000
492 500

189 000
56 000
36 000
1 650 000
822 000

94 500
28 000
18 000
825 000
411 000

2 753 000

1 376 500

102 000

51 000

75 000
160 000
30 000

37 500
80 000
15 000

367 000

183 500

60 000
16 000

30 000
8 000

24 000
100 000

12 000
50 000

Summa entreprenadkostnader
Byggherrekostnader
Oförutsett/Index

4 205 000
464 000
290 000

2 102 500
232 000
145 000

Summa totalt (avrundat jämna Tkr)
Summa prel statligt bidrag

4 959 000
2 479 500

Anm: 1) = Markerar max bidragsberättigade kostnader/bidrag, enligt MSB-schablon
2) innehåller optioner
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9 KOMMENTAR
Här ovan framgår åtgärder med beräknade kostnader för de föreslagna
åtgärderna. Dessa är möjliga att förändra beroende på vilken inriktning
kommunen väljer i framtiden. Alternativen när det gäller ledningslokalerna
är flera och MSB lägger sig inte i vilka lokaler kommunen bestämmer sig för
att använda utan vi vill bara understryka vikten av att ledningsrummen skall
vara de mest utnyttjade sammanträdesrummen i fastigheten. Detta ger en
vana av tekniken när det väl behövs vid en samhällsstörning. MSB har
däremot utgått från vad vi kunde notera vid inventeringstillfället och det är
också vad som föreslagits i avsnitt 3. Vi har valt att hålla en nivå på tekniken
som ska kännas enkel och vardagsnära och saknar därför styrutrustning och
touchpaneler. Det enda rummet med en dyrare interaktiv skärm är lokalen
för krisberedningsgrupp. Det går även bra med en monitor/TV också vilket
bara kostar en tredjedel av kostnaden för en interaktiv skärm. Vill kommunen
satsa på interaktivitet i fler rum så är det OK men först efter samtal med
MSB:s handläggare angående fördyringen.
Den stora investeringen är dock kring strömförsörjningen vilket idag inte
håller måttet. Det nuvarande aggregatet försörjer förvisso ett mindre antal
kontorsrum samt nodrummet, men det är ju inte bara ledningsfunktionerna
som ska upprätthållas vid ett bortfall av el. Därför har ett helhetsgrepp gjorts
i och med de föreslagna åtgärderna där hela fastigheten reservkraftförsörjs.
Då även ställverket i fastigheten är av äldre typ och det kan vara svårt med
reservdelar så ingår ett utbyte av detta i åtgärdsförslaget.
Åtgärdsförslaget innehåller även en del optioner vilket redovisas här nedan.

Optioner
Sänkbar sektion i disk
Säkerhetsglas i rec.

Elpanna inkl install
Yttre antenn Rakel
Summa

Kostnad

Kostnad inkl
byggherre

50 000
40 000
170 000
14 000

61 250
49 000
208 250
17 150
335 650

Summa kostnader exkl optioner

4 623 350

Kommunen kan välja att utföra detta under 1-2 år, i vissa speciella fall under
3 år. Reservelverk kan avropas via MSB:s statliga ramavtal en kostnad som
MSB tar och reglerar detta i samband med bidragsgivningen. Kommunen
behöver således inte ligga ute med för stora summor innan reglering sker.
Delreglering av bidrag kan ske i etapper om så önskas. Se processen i nästa
avsnitt.
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10 HUR GÅ VI VIDARE?
Detta åtgärdsförslag utgör ett underlag för beslut hos kommunen, där det
kan beredas i vanlig ordning, dock högst i 2 år då förslagets innehåll därefter
ej kan sägas vara aktuellt. Om, och när, kommunen har beslutat för att
investera de föreslagna åtgärderna, så gäller följande:

1. Skriv en Ansökan om bidrag till kommunal ledningsplats till MSB:s

2.

3.

4.

projektledare i ärendet. Ange i brödtexten att investeringsbeslutet
bygger på MSB:s åtgärdsförslag, daterat XX-XX-XX. Ange också
vilket/vilka år åtgärderna ska utföras.
MSB fattar det formella beslutet och tar sedan kontakt med Er för att
ha ett s.k. startmöte, där myndigheten går igenom alla åtgärderna
och sätter upp en tidsplan. Vid detta startmöte så har kommunen
möjlighet att komma med ev. förändringar, diskutera tillval eller annat
som behöver korrigeras. MSB går igenom de rekommendationer som
finns när det gäller vissa av åtgärderna. MSB och våra konsulter
fungerar sedan som ”bollplank” igenom hela processen.
Kommunen kan nu starta eventuella upphandlingar och påbörja
utförandet. Kostnadskalkylen innehåller en punkt
”Byggherrekostnader”, vilket är ett påslag som ska täcka kostnader
som kan gälla projekteringskostnader, bygglov, ev inhyrd
projektledare, egen tid (schablon) m.m.
Fortlöpande uppföljning av kostnader sker, exempelvis genom bifogad
redovisningsmall.
Då åtgärderna är utförda, entreprenadbesiktade och där erforderliga
protokoll finns till hands så utför MSB en ersättningsbesiktning, där
alla åtgärder kontrolleras. Kostnaderna redovisas och fakturor ska
kunna verifieras. Därefter sker slutreglering av bidrag.

Anm: Då ett reservkraftaggregat ingår i åtgärdsförslaget så finns det
möjlighet för kommunen att avropa detta via MSB:s ramavtal, vilket betyder
att MSB är beställare och faktureras denna kostnad och regleras i samband
med bidragsregleringen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-26

Referens

KS 2018/00894

Kommunkontoret
Wike, Sofia,
sofia.wike@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun antas att gälla från och
med 1 juni 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy antogs 2012 och sedan dess har
såväl medielandskapet som kommunens kommunikationsarbete förändrats.
Kommunikationspolicyn har nu uppdaterats för att fungera som ett gott stöd
till alla kommunens medarbetare i deras kommunikationsarbete.
Kommunikationspolicyn är också 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 marknadsför och informerar om
kommunens verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy

Ärendet
Ockelbo kommuns nuvarande kommunikationspolicy arbetades fram och
antogs 2012. Då såg medielandskapet helt annorlunda ut och kommunen
hade helt andra parametrar att ta hänsyn till i omvärlden.
Sedan 2012 har mediebevakningen av kommunen minskat och viss
bevakning har helt upphört. Samtidigt har kommunen själv tagit ett större
ansvar att förmedla nyheter och information om aktuella händelser och
ärenden i kommunen, såväl från den egna verksamheten som från externa
aktörer så som företag, föreningar och andra organisationer i kommunen.
Samtidigt ser vi också att våra invånares kommunikationsvanor har
förändrats i grunden sedan 2012. Den tekniska utvecklingen som har skett de
tio senaste åren har inneburit den största omläggningen av beteende i
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människans historia. Vanor och beteenden förändras snabbt vilket ställer
höga krav på policydokument att vara konkreta men övergripande för att
kunna leva under en längre tid.
Tack vare de förändrade kommunikationsvanorna och den förändrade
mediebranschen har kommunens förutsättningar att kommunicera också
förändrats. Vi kommunicerar i fler kanaler än någonsin och har helt nya
verktyg att använda i vårt arbete. Vi har också en digital omställning att ta
hänsyn till samtidigt som vi vet att över en halv miljon svenskar inte är i den
digitala världen ännu.
Den kanske allra viktigaste parametern att ta hänsyn till
kommunikationsarbetet är de lagar och förordningar som reglerar arbetet. De
senaste åren har flertalet nya lagar och direktiv tillkommit, vilket ställer höga
krav på oss att anamma de nya förutsättningarna och förändra våra arbetssätt
så att de stämmer överens med uppdraget så väl som de lagar vi har att
förhålla oss till.
I maj förra året började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla,
vilket innebär att vi måste införa nya arbetssätt i vårt kommunikationsarbete
för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på rätt sätt. Vi behöver se
över rutiner och arbetssätt och vi behöver framför allt ha en övergripande
policy som är i enlighet med GDPR. För att kunna fortsätta bedriva ett
utåtriktat kommunikationsarbete såsom tidigare, vilket inte är ett av
kommunens huvuduppdrag, behöver vi ha stöd i kommunikationspolicyn. Vi
behöver ha en rättslig grund att vila på för att kunna hantera personuppgifter,
såsom till exempel namn och bild, även framgent. I den policy som är
föreslagen finns nu en koppling till detta och det är tydligt att kommunens
viljeinriktning är att vi ska fortsätta att arbeta med att informera om och
marknadsföra kommunens verksamheter eller sådant som berör
kommuninvånarna. Det finns också en tydlig koppling till den övergripande
strategin att torgföra Ockelbo (Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt
det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen), vilken har beslutats
av kommunfullmäktige.

Wike, Sofia
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KOMMUNIKATIONSPOLICY
Inledning
En fungerande kommunikation är en hörnsten i en levande demokrati. Ockelbo
kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som är till för alla som bor,
lever och verkar i kommunen. Korrekt och relevant information och
kommunikation är en grundförutsättning för deras insyn, delaktighet och
inkludering, samt för att de ska kunna vara del i kommunens utveckling.
Korrekt, öppen, proaktiv och inbjudande kommunikation ska genomsyra all
verksamhet och bidra till att stärka bilden av Ockelbo kommun som en attraktiv
plats att bo, leva och verka på, och även bidra till att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke.
Att torgföra Ockelbo – informera om och marknadsföra våra verksamheter och
händelser i kommunen – är ett viktigt och prioriterat mål i kommunikationsarbetet.
Att förmedla rätt information till rätt personer, vid rätt tidpunkt är ytterligare en
viktig del i kommunikationsarbetet.

Struktur
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy är ett övergripande
och långsiktigt styrdokument som ska prägla all verksamhet
och bidra till att förverkliga kommunens vision, övergripande
mål och beslut. Policyn antas av kommunfullmäktige.
Utifrån kommunikationspolicyn utarbetas riktlinjer för verktyg
och plattformar som används i kommunikationsarbetet.
Dessa antas i kommunstyrelsen.
Utifrån detta upprättas sedan instruktioner, som detaljerat
redogör för rutiner och arbetssätt i respektive
kommunikationskanaler, för att kommunikationspolicyn och
riktlinjerna ska följas. Dessa beslutas av kommun-/
förvaltningschef.

POLICY
RIKTLINJER
”Vad?”
INSTRUKTIONER
”Hur?”

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
 Sofia Wike  0297-55551  070-4141417  sofia.wike@ockelbo.se
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Vad ska vår kommunikation uppnå?
Kommunikationspolicyn anger ett gemensamt förhållningssätt i
kommunikationsfrågor i kommunen och ska vara vägledande för alla
medarbetare.
All vår kommunikation ska vara korrekt, öppen, proaktiv och inbjudande och
målet är att vår kommunikation, såväl extern som intern, ska:








Göra Ockelbo kommuns vision och mål kända samt bidra till att
övergripande mål nås.
Öka invånarnas insyn, kunskap om och förståelse för Ockelbo
kommuns verksamhet.
Ge en tydlig och korrekt bild av Ockelbo kommun.
Uppmuntra till kommunikation och dialog med alla intressenter
som kan bidra till kommunens utveckling.
Skapa en vi-känsla och öka delaktigheten i kommunen, med såväl
interna som externa aktörer.
Skapa intresse och engagemang för kommunens verksamhet.
Attrahera potentiella Ockelbobor och medarbetare.

Var kommunicerar vi?
Kommunens kommunikationsarbete sker i ett antal olika digitala och analoga
kanaler som är strategiskt valda utifrån syfte, målgrupp och mål.

Med vilka kommunicerar vi?
Intern kommunikation
Vår interna kommunikation riktar sig till medarbetare och förtroendevalda inom
kommunen. Den interna kommunikationen ska bidra till att medarbetare och
förtroendevalda känner sig delaktiga och välinformerade, vilket leder till hög
kvalitet och effektivitet även i den externa kommunikationen. Information som ska
kommuniceras både internt och externt ska i största möjliga mån kommuniceras
internt först.
Extern kommunikation
Vår externa kommunikation riktar sig till nuvarande och potentiella
kommuninvånare. Organisationer, företag, besökare samarbetspartners,
föreningar, myndigheter, media med flera är andra viktiga målgrupper som vi
syftar till att nå. Vår externa kommunikation ska bidra till att alla som bor, lever
och verkar i Ockelbo kommun får relevant information i aktuella frågor.
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Medierelationer
Media spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som förmedlare
av information utan också som opinionsbildare och kritisk granskare av den
kommunala verksamheten.
Det är viktigt att ha en professionell relation till media och att mediefrågor
prioriteras. Kommunen ska arbeta aktivt för att tillhandahålla relevant och korrekt
information samt att vara öppen, inbjudande och proaktiv i kontakter med media.
Detta gäller såväl i med- som motgång.
Genom att vara öppna och transparenta och informera om händelser, problem,
missförhållanden eller kontroversiella frågor ökar vår trovärdighet och vi undviker
spekulationer och rykten.
Förvaltningschef alternativt berörd chef svarar för Ockelbo kommuns räkning i
kontakter med media.

Hur kommunicerar vi?
Vårt kommunikationsarbete ska sprida kunskap och skapa dialog och
engagemang. Vi ska utgå från våra fyra grundregler i vårt kommunikationsarbete.
Korrekt
All kommunikation ska vara korrekt – kontrollera därför alltid fakta före
publicering! Medarbetare och invånare ska kunna lita på att kommunens
information är sann. Vi ska vara en tydlig avsändare och genom att använda
kommunens grafiska profil visar vi tydligt vem som är avsändare.
Öppen
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens medarbetare och
politiker och vi ska informera i såväl med- som motgång. Vi ska alltid vara ärliga
och ge så mycket information som vi kan. Vi ska alltid svara på frågor, även om
det inte finns någon ny information att ge.
Proaktiv
Information är en färskvara och därför bör den spridas så snabbt som möjligt till
berörda. Vi ska ha ett proaktivt arbetssätt och omvärldsbevaka för att ta till oss
informationsbehov. Vi ska, om möjligt, göra information tillgänglig innan den
efterfrågas.
Inbjudande
Vi ska anpassa både form och innehåll i vår kommunikation till mottagarens
behov och förutsättningar för att den ska vara lättillgänglig och nå alla. Vi
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kommunicerar på ett enkelt och begripligt vis. Vi ska uppmuntra till dialog och
engagemang och vara lyhörda för synpunkter av alla slag.

Vem är ansvarig?
Kommunstyrelsen och kommunledningen har det övergripande ansvaret för
kommunens kommunikation.
Kommunstyrelsen och respektive nämnd är ansvariga för politiska frågor och
ställningstaganden.
Kommunikationsenheten är en resurs i alla verksamheters
kommunikationsarbete och ska vara en rådgivande och stödjande funktion i
kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten arbetar aktivt för att utveckla
kommunens kommunikationsarbete.
Förvaltningarna och verksamheterna är sina egna informationsägare och
berörda chefer ansvarar för att kommunicera förändringar och beslut, såväl
internt som externt. Verksamheterna har ett informationsansvar och ska arbeta
för att vara korrekta, öppna, inbjudande och proaktiva i sin kommunikation.
Medarbetarna är de som känner verksamheten bäst och har därigenom möjlighet
och ansvar att förmedla en bild av sin arbetsplats.
Alla våra medarbetare åtnjuter yttrandefrihet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Kommunstyrelsen

§ 55

Dnr 2018/00894

Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun antas att gälla från och med
1 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy antogs 2012 och sedan dess har
såväl medielandskapet som kommunens kommunikationsarbete förändrats.
Kommunikationspolicyn har nu uppdaterats för att fungera som ett gott stöd
till alla kommunens medarbetare i deras kommunikationsarbete.
Kommunikationspolicyn är också 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 marknadsför och informerar om
kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy_utkast

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Referens

KS 2019/00260

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till Arbetsmiljöpolicy godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Gällande Arbetsmiljöpolicy är från 2005 och är i behov av aktualisering.
Uppdatering av kommunens Arbetsmiljöpolicy är en av de åtgärder som är
planerade att genomföra utifrån det personalstrategiska dokumentet.
I samband med genomförd granskningsrapport över kommunens
arbetsmiljöarbete har det i rapporten även angivits att kommunens
Arbetsmiljöpolicy behöver uppdateras.
Förslag till policy har utarbetats.

Beslutsunderlag
Förslag till Arbetsmiljöpolicy
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ERSÄTTER:
Arbetsmiljöpolicy KF § 80/03

ARBETSMILJÖPOLICY
Kommunfullmäktige 2019-05-11, § xx
ARBETSMILJÖPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ockelbo kommun ska säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare eller elever för ohälsa genom olycksfall, stress, psykisk eller fysisk påfrestning.
Ockelbo kommun ska vidta åtgärder för att säkerhetsställa att arbetsuppgifter och
arbetssituationer som är starkt psykiskt och fysiskt påfrestande inte leder till
ohälsa hos medarbetarna.
Ockelbo kommun ska ha uppsatta mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar till att främja hälsa och öka vår förmåga att motverka ohälsa.
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska verksamhetsansvariga utföra ett
ständigt förbättringsarbete genom att samverka, undersöka, genomföra och följa
upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Ockelbo kommun ska säkerställa att chefer och arbetsledare har kunskaper om:
−
−
−

hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier.
olika definitioner av tillbud och vilka tillbud som ska anmälas.

Arbetsmiljön ska kännetecknas av trygghet, engagemang och delaktighet genom att
ge goda förutsättningar för inflytande, ansvarstagande och kompetensutveckling.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den löpande verksamheten där utsedda
skyddsombud ute i verksamheterna ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet samt följa de instruktioner, rutiner och policys som finns fastlagda.
Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med
respekt. Kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier accepteras inte på våra arbetsplatser.
Rutiner för arbetsanpassning ska, så långt möjligt, förebygga arbetshinder för medarbetarna.
Genom aktivt rehabiliteringsarbete ska medarbetare som drabbats av arbetshinder erbjudas hjälp för att så snabbt som möjligt kunna återgå till arbete om så möjligt.
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Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 78

Dnr 2019/00260

Arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till Arbetsmiljöpolicy godkänns.
Ärendebeskrivning
Nu gällande Arbetsmiljöpolicy är från 2005 med behov av aktualisering.
En av de åtgärder som är planerade att genomföra utifrån det
personalstrategiska dokumentet är att uppdaterad Arbetsmiljöpolicy. I
samband med genomförd granskningsrapport över kommunens
arbetsmiljöarbete har det angivits att kommunens Arbetsmiljöpolicy behöver
uppdateras.
Förslag till policy har utarbetats.
Beslutsunderlag
Förslag till Arbetsmiljöpolicy

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Referens

KS 2019/00261

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Policy för att motverka Kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasseriet och repressalier
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat kommunens riktlinjer och
rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
De riktlinjer som kommunen inlämnat var Policy för att motverka kränkande
särbehandling och trakasserier.
Dokumentet ska kompletteras med riktlinjer för sexuella trakasserier och
repressalier.
Kompletterande policy för att motverka kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har utarbetats.
Beslutsunderlag
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.
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Ersätter Policy för att motverka kränkande
särbehandling & trakasserier KF § 75/17)

Policy för att motverka
Kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasseriet
och repressalier

Kommunfullmäktige 2019-05-xx, §
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER & REPRESSALIER
Kränkande särbehandling och repressalier accepteras inte i Ockelbo kommun. Sexuella trakasserier samt trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder
är ett brott och får inte förekomma i Ockelbo kommun.
Det är respektive chefs ansvar att arbeta förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete
mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt arbeta aktivt för likabehandling. Det är respektive medarbetares ansvar att anmäla risker och tillbud till arbetsgivaren om man misstänker eller upptäcker att någon har ett kränkande bemötande/beteende,
trakasserar eller sexuellt trakasserar en anställd eller straffar en anställd genom repressalier.
Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
klargör hur kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier ska
hanteras om det skulle uppmärksammas. Policyn omfattar alla anställda, de som fullgör praktik samt de som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Policyn ska vara väl förankrad hos samtliga.

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?
Det gemensamma för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är beteenden som
är ovälkomna.
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4). Det är den som utsätts som avgör vad som är kränkande. Exempel
på kränkande särbehandling är:
•

Genom ord eller handling nedvärdera eller kränka någons integritet

•

Att dölja information eller lämna felaktig sådan

•

Att frysa ut någon ur gemenskapen

•

Att systematiskt ignorera någon, t ex. att inte prata med eller inte lyssna till

•

Att förtala eller prata illa om någon

•

Att medvetet göra arbetet svårare för någon

Trakasserier och sexuella trakasserier kan ske på samma sätt som kränkande särbehandling
men har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet (Diskrimineringslagen 2008:567).
Den person som utsatts upplever sig ofta i underläge och det kan vara mycket svårt att hantera situationen. Det kan kännas som inbillning, man kan klandra sig själv, tvivla på att man
kommer att tas på allvar eller vara rädd för repressalier. Därför är det viktigt att dessa frågor
tas på största allvar.
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När ord eller handling med sexuell innebörd skapar en hotfull eller kränkande arbetsmiljö är
det sexuella trakasserier. Det kan handla om jargong, förslag, tafsningar, skämt eller beröring som har en sexuell anspelning. Sexuella trakasserier ingår i diskrimineringsgrunden kön
och omfattas av Diskrimineringslagen.
Repressalier är när en chef vidtar åtgärder mot en medarbetare i form av hämnd eller bestraffning pga. att medarbetaren har påtalat eller anmält diskriminering. Repressalier kan uttrycka sig i uttalanden, underlåtenhet och handlingar som kan medföra obehag eller skada
för någon som påtalat eller anmält diskriminering. Detta kan då handla om försämrade villkor
eller förhållanden på arbetsplatsen, bli fråntagen arbetsuppgifter eller att få nya arbetsuppgifter som tydligt understiger medarbetarens kompetensnivå.
Förbud mot repressalier råder (2 kap. § 18 Diskrimineringslagen 2008:567) för att skydda
medarbetare ifrån repressalier pga. att medarbetaren har:
•

Anmält eller påtalat diskriminering

•

Medverkat i en utredning om diskriminering

•

Avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier

Syftet med förbud mot repressalier är att skydda den eller de på en arbetsplats som exempelvis har anmält arbetsgivaren för diskriminering. Förbudet skyddar även de som söker arbete, söker eller fullgör praktik, utför arbete som inhyrd eller inlånad hos arbetsgivaren.

Om du blir utsatt…
Var tydlig med att visa att beteendet är ovälkommet! Tala om för den som utsätter dig att beteendet är ovälkommet och att du vill att beteendet upphör.
Dokumentera! För dagbok över den kränkande behandlingen/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalierna och spara all korrespondens. Dina anteckningar kan vara ett underlag vid en utredning eller vid en eventuell polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, epostmeddelanden, sms och annan korrespondens du haft med den du upplever dig utsatt av.
Berätta om kränkningen/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalier! Berättar du om
dina upplevelser för en chef eller en arbetsgivarrepresentant är den personen skyldig att se
till att det hanteras omgående (AFS 2015:4) och säkerställa att Ockelbo kommun påbörjar en
utredning (2 kap. § 3 Diskrimineringslagen 2008:567).
Vänd dig i första hand till din närmaste chef. I det fall det är din närmaste chef som utsatt dig
för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, vänd dig
till närmast överordnad chef. Är det av någon anledning inte möjligt kan du vända dig till Personalenheten. Vill du söka råd och stöd utan att en utredning påbörjas kan du vända dig till
din fackliga organisation, skyddsombud eller företagshälsovården.
Gör en anmälan! Du som utsatt ska fylla i blanketten ”Anmälan om kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier”. Anmälan ska lämnas till närmaste chef
alt. närmast överordnad chef. En utredning av det inträffade startas omgående.
Om kränkningarna/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalierna är mycket allvarliga
så som hot, våld eller av sexuell natur bör du som utsatt göra en polisanmälan.
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VISA ATT BETEENDET ÄR OVÄLKOMMET

DOKUMENTERA

BERÄTTA OM
KRÄNKNINGEN/TRAKASSERIERNA/SEXUELLA
TRAKASSERIERNA/REPRESSALIERNA

GÖR EN ANMÄLAN

Ditt ansvar som chef…
Som chef har du ett ansvar att genom det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmärksamma
och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling (AFS 2015:4) samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling (Diskrimineringslagen 2008:567).
Respektive chef har också ett direkt ansvar att hantera kränkande särbehandling (AFS
2015:4) , trakasserier samt sexuella trakasserier (Diskrimineringslagen 2008:567) när du
som chef får kännedom om att det förekommit. Ansvaret innebär en skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna/trakasserierna samt vidta åtgärder för att
förhindra kränkningar/trakasserier i framtiden.
Ta det du hör på allvar! Att berätta att man blivit utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier innebär en mycket utsatt position och det är viktigt att bemöta medarbetaren med
en hög grad av respekt.
Kränkande särbehandling/trakasserier/sexuella trakasserier/repressalier accepteras inte i
Ockelbo kommun! Klargör för medarbetaren att kränkande särbehandling, trakasserier och
sexuella trakasserier inte får förekomma i Ockelbo kommun och att det ses som en allvarlig
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händelse. Påtala även att det kan vara olagligt. Berätta att det är viktigt att personen har informerat dig om detta och hjälp medarbetaren att fylla i blanketten ”Anmälan om kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier” samt informera om vikten av dokumentation. Informera om hur du nu kommer att gå vidare med detta.
Agera direkt och diskret! Ta tag i problemet omgående, agera diskret och informera alltid
Personalenheten om vad som hänt.
Utredningsskyldighet! Tillsammans med Personalenheten ska du utreda vad som hänt.
Uppmana medarbetaren att lämna anteckningar över den kränkande särbehandlingen,
trakasserierna eller sexuella trakasserierna samt brev, e-postmeddelanden, sms och liknande. Även du som chef skall dokumentera alla steg i processen. I varje enskilt fall tas
ställning till om ärendet behöver utredas av extern expert 1, så som företagshälsovården.
Se till att beteendet upphör! Vid avslutad utredning ska chef tillsammans Personalenheten
ha ett klargörande samtal med den som anmälts för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier och markera Ockelbo kommuns allvarliga syn på kränkande
särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Beroende på vad som skett kan arbetsrättsliga åtgärder komma att vidtas.
Om kränkningarna, trakasserierna, sexuella trakasserierna och repressalier är av mycket
allvarlig natur så som hot, våld eller sexuella trakasserier skall en anmälan till arbetsmiljöverket upprättas.
Stöd! I det fall samtalsstöd önskas ska det erbjudas via företagshälsovården.
Upprätta handlingsplan! Närmaste chef är ansvarig för att en handlingsplan upprättas. Tänk
på att vara så konkret som möjligt, ange planerade aktiviteter och vem som är ansvarig för
att det genomförs. Notera även när uppföljningar skall göras.
Följ upp!

Ditt ansvar som medarbetare…
Du som medarbetare i Ockelbo kommun förväntas i ditt medarbetarskap att leva upp till
Ockelbo Kommuns medarbetarpolicy och ha kännedom om policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Du som medarbetare har ett ansvar att visa respekt för alla medarbetare i Ockelbo kommun.

Den som genomför utredningen bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och förtroendefullt (AFS 2015:4).
1
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2019/00261

Policy för att motverka Kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier godkänns.
Ärendebeskrivning
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat kommunens riktlinjer och
rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
De riktlinjer som kommunen inlämnat var Policy för att motverka kränkande
särbehandling och trakasserier.
Dokumentet ska kompletteras med riktlinjer för sexuella trakasserier och
repressalier.
Kompletterande policy för att motverka kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har utarbetats.
Beslutsunderlag
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2018/01038

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reglemente arbetsformer - komplettering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komplettering av Reglemente för arbetsformer godkänns
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade i mars 2019 om Reglemente för arbetsformer.
I reglementet § 20, stycket om utskott finns det angivet hur många ledamöter
det ska vara i utskotten; det står angivet följande: Utskotten ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare.
Detta behöver ändras för att möjliggöra för nämnderna att själv besluta om
vilket antal ledamöterna det behöver vara i respektive utskott.
Antal ledamöter beslutas av respektive nämnd det berör.
Beslutsunderlag
Reglemente för arbetsformer, kommunfullmäktige 2019-03-11, § 15
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MENTE FÖR STYRELSE/NÄMND

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx, §

Tidpunkt för sammanträden
1§
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och inne-hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
2§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
3§
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
4§
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/ nämnden.

Närvarorätt
5§
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Ordförande
6§
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Presidium
7§
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordförande och vice ordförande
8§
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Kommunalråd
9§
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ett
kommunalråd.
Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder
10 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
11 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. Ersättaren tjänstgör under pågående ärende även om ordinarie ledamot återkommer. Ordinarie ledamot återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt
ärende är avslutad.

Jäv, avbruten tjänstgöring
12 §
En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin
plats under handläggningen av ärendet.
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När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersättare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande
ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad.
Yrkanden
13 §
När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar
att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
14 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Initiativrätt
15 §
Varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden.
Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
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Reservation
16 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.

Justering av protokoll
17 §
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter m m
18 §
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
19 §
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
20 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall
för ordföranden inträder vice ord-föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
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Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott
21 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett tillväxtutskott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta. I de fall utskott inrättas
i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna principer för utskott.
Utskotten ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Även inte tjänstgörande ersättare i utskotten
kan adjungeras om de fungerar som sitt partis företrädare.
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordförande eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag
till beslut.
Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att närvara
vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv, förfarandet vid fattande
av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation gäller i tilllämpliga delar även utskott. För beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden
och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2018/01038

Reglemente arbetsformer - komplettering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Komplettering av Reglemente för arbetsformer godkänns.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade i mars 2019 om Reglemente för arbetsformer.
I reglementet § 20, stycket om utskott finns det angivet hur många ledamöter
det ska vara i utskotten; det står angivet följande: Utskotten ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare.
Detta behöver ändras för att möjliggöra för nämnderna att själv besluta om
vilket antal ledamöterna det behöver vara i respektive utskott.
Antal ledamöter beslutas av respektive nämnd det berör.
Beslutsunderlag
Reglemente för arbetsformer, kommunfullmäktige 2019-03-11, § 15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-11
Kommunfullmäktige
§ 15

Dnr 2018/01038

Reglemente arbetsformer
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för arbetsformer antas med giltighet fr o m 2019-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Ny kommunal lag trädde i kraft den 1 juli 2018. I och med detta behöver
Reglemente för arbetsformer anpassas till den nya lagstiftningen.
Förslag till ny reglementet har utarbetats som bygger på lagstiftningens
innehåll den 1 juli 2018.
De reglementen som behöver anpassas i övrigt är Reglementen för styrelse
och nämnder. Dessa kommer att behandlas av kommunstyrelsen i april 2019.
Beslutsunderlag
Förslag till Reglemente för arbetsformer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-18

Referens

KS 2019/00087

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheterna Ugglan 10, Slänten 9
och Fallet 1:92
Sammanfattning av ärendet
Ockelbogårdar AB har avsikten att försälja fastigheter i syfte att effektivisera
förvaltningen och frigöra kapital som kan användas för nybyggnation och
större underhållsåtgärder inom övrigt fastighetsbestånd.
Förslaget från Ockelbogårdar innebär att allmännyttan fortfarande är
representerad i de större kommundelarna (Ockelbo, Lingbo, Åmot och
Jädraås). Något som bedöms vara av betydelse och bidra till att allmännyttan
kan uppfylla sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1036 Fastighetsförsäljning
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Ockelbogårdar
Ockelbogårdars kontor, Södra Asgatan 16, kl 13.00-17.00
Beslutande

Carina Löfgren, ordförande
Patrik Jonsson, vice ordförande
Birger Larsson
Anders Bohlin
Björn Östberg
Krister Söderberg

Övriga deltagare

Pamela Warren, VD
Henrik Brolin, verksamhetscontroller
Tobias Magnusson, Konsult MATLA Bygg- och projektledning AB§ 1035
Ann-Christin Persson, ersättare
Kristina Rossander Palm, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

ki.':
KristinaRÖs'sander Palm

Ordförande

Justerande
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Anders Bohlin
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ANSLAG/BEVIS
Organ

Ockelbogårdar AB

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Datum för
anslagets uppsättande

Cc

Paragrafer

Datum för
anslagets nedtagande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Sammanträdesdatum
2019-03-20

Ockelbo gårdar

DIREKT JUSTERING
KONSEKVENSALANYS VID NYBYGGNATION GÄVERÄNGE 4:10

§ 1034

Ärende
Verksamhetscontroller presenterade konsekvensanalys
Beslutsunderlag
Bilaga konsekvensanalys
Styrelsens beslut
Att godkänna analysen

§ 1035

BESLUT OM NYBYGGNATION

NY PUNKT

Ärende
Beslut om nybyggnation enligt alternativ 2
Förslag till beslut
Att föreslå styrelsen besluta om nybyggnation enligt alternativ 2 i bifogad konsekvensanalys
Beslutsunderlag
Bilaga konsekvensanalys, konsult Tobias Magnusson, MATLA Bygg - Projektledning AB
Styrelsens beslut
Att godkänna nybyggnation

§ 1036

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
Ärende
Bolagets fastighetsportfölj, dess effektivitet och förvaltning
Beslutsunderlag
VD:s tjänsteskrivelse 2019-03-20
Bilaga konsekvensanalys 2018-2020
Styrelsens beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att ge Ockelbogårdar rätten att försälja Ugglan 10, Slänten 9
samt Fallet 1:92

Ockelbo den
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Anders Bohlin, Tusterare
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Carina Löfgren, ordförande

Uldragsbestyrkande
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Sarnmanträdesdatum

2019-03-20

Ockelbogårdar
§ 1036
FASTIGHETS FÖRSÄLJNING
Ärende

Bolagets fastighetsportfölj, dess effektivitet och förvaltning

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-03-20
Bilaga konsekvensanalys 2018-2020
Styrelsens beslut

Att föreslå kommunfullmäktige att ge Ockelbogårdar rätten att försälja Ugglan 10, Slänten 9
samt Fallet 1:92

c·L

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen Ockelbogårdar AB
2019-03-20
Ockelbo gårdar

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER
Ärendet
Ockelbogårdars styrelse har tillsammans med ansvariga tjänstemän sett över
bolagets fastighetsportfölj för att framåt kunna driva en effektiv och
affärsmässig fastighetsförvaltning.
Bakgrund
I Ockelbo har det under ett antal år funnits behov av nybyggnation av
lägenheter och vår bostadskö vittnar om att det är många som är i behov av
lägenheter i kommunens centrala delar. Bostadsbolaget kan tyvärr inte täcka
efterfrågan.
För att möjliggöra nybyggnation och samtidigt slimma och effektivisera
befintligt bostadsbestånd har Ockelbogårdars styrelse beslutat pröva frågan om
försäljning av ett antal fastigheter hos ägaren Ockelbo kommun.
De fastigheter som föreslås att avyttras har behov av investeringar i form av
stamrenoveringar och nya uppvärmningsanläggningar mm. För att driva en
effektiv förvaltning i ett bolag som har ett stort eftersläpat underhåll både inoch utvändigt så vill vi koncentrera oss på ett mindre antal fastigheter och
nybyggnation.
Övervägande och slutsats
Ockelbogårdar vill möjliggöra nybyggnation och ser en försäljning av ett antal
"udda fastigheter" som ett sätt att frigöra kapital för detta samt för att investera
i större ombyggnationer i redan befintligt bostadsbestånd.
Bolaget bör som ett kommunalt helägt bolag se om- och nybyggnation i
Ockelbo ur ett samhällsnyttoperspektiv och sälja fastigheterna utifrån gjord
fastighetsvärdering och försäljning via annonsering.
Förslag till beslut
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att ge Ockelbogårdar rätten att
försälja Ugglan 10, Slänten 9, Fallet 1:92
Bilagor: Kartöversikt över fastigheterna

Pamela Warren
VD Ockelbogårdar AB
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linus Gunnarsson <gunnarssonlinus@hotmail.com>
den 4 maj 2019 00:39
Eriksson, Ann-Chatrine
Reservation

Skriftlig reservation gällande ärende försäljning fastigheter ockelbogårdar, ks-smtr 190430
Vi reserverar oss mot beslutet på grund av att upplysningar av stor vikt saknats i utsända handlingar,
trots att detta specifikt efterfrågats av kommunstyrelsen vid Ockelbogårdars tidigare dragning.
Reservationen avser även bristfällig information på sittande möte då eftersatt underhåll och
investeringsbehov inte kunnat specificerats, och inga ekonomiska kalkyler kunnat redovisats.
Sd, M, Kd
Mvh
Linus Gunnarsson
Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

163

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2019/00087

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheterna Ugglan 10, Slänten 9
och Fallet 1:92.
Reservationer
Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ockelbogårdar AB har avsikten att försälja fastigheter i syfte att effektivisera
förvaltningen och frigöra kapital som kan användas för nybyggnation och
större underhållsåtgärder inom övrigt fastighetsbestånd.
Förslaget från Ockelbogårdar innebär att allmännyttan fortfarande är
representerad i de större kommundelarna (Ockelbo, Lingbo, Åmot och
Jädraås). Något som bedöms vara av betydelse och bidra till att allmännyttan
kan uppfylla sitt uppdrag.
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan 11:50-12:00 och bordlägger därefter
ärendet till eftermiddagen.
Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1036 Fastighetsförsäljning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG ATT SÄLJA
AV FASTIGHETER
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S. ÅSGATAN 72, 4 LÄGENHETER
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OPTIONSPRISER EXKL. MOMS
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SÖDRA ÅSGATAN 3 – 5, 2 LÄGENHETER OCH 2 LOKALER
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SJÖVÄGEN 2 – 32, 16 LÄGENHETER
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-18

Referens

KS 2019/00288

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Beslut om nybyggnation – Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbogårdars förslag på nybyggnation av bostäder på fastigheten
Gäveränge 4:10 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av bostäder i Ockelbo är stort. Ockelbogårdars bostadskö är lång,
både sett till totalt antal sökande men även den aktiva andelen är betydande.
Situationen har under en längre tid varit densamma och bl. a i kommunens
bostadsförsörjningsprogram påvisas behoven av nya bostäder. En
nybyggnation skulle kunna bidra till att förbättra läget på bostadsmarknaden.
Under de senaste åren har Ockelbogårdar också försökt att bygga nytt på
fastigheten Stallet 14. Kommunfullmäktige stödde förslaget och beslutade
även om ett utökat borgensåtagande om 25 mkr som del av finansieringen.
Projektet stötte dock på betydande svårigheter då Länsstyrelsen upphävde
den nya detaljplanen med hänvisning till bullerproblematik. Bolaget gör
bedömningen att en fortsatt process angående Stallet 14 kommer att bli
tidskrävande och väljer då istället att gå vidare med byggnation på
fastigheten Gäveränge 4:10.
Ockelbogårdar AB vill med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige
2016-10-03, § 68 ersätta det då aktuella projektet Stallet med projektet
Höjdvägen. Det tidigare beslutade utökade borgensåtagandet om 25 mkr
bedöms vara tillräckligt även för denna byggnation.
Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-02-27, § 1029
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1034-1034
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 2019/00288

Beslut om nybyggnation - Ockelbogårdar AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbogårdars förslag på nybyggnation av bostäder på fastigheten
Gäveränge 4:10 godkänns.
Ärendebeskrivning
Behovet av bostäder i Ockelbo är stort. Ockelbogårdars bostadskö är lång,
både sett till totalt antal sökande men även den aktiva andelen är betydande.
Situationen har under en längre tid varit densamma och bl. a i kommunens
bostadsförsörjningsprogram påvisas behoven av nya bostäder. En
nybyggnation skulle kunna bidra till att förbättra läget på bostadsmarknaden.
Under de senaste åren har Ockelbogårdar också försökt att bygga nytt på
fastigheten Stallet 14. Kommunfullmäktige stödde förslaget och beslutade
även om ett utökat borgensåtagande om 25 mkr som del av finansieringen.
Projektet stötte dock på betydande svårigheter då Länsstyrelsen upphävde
den nya detaljplanen med hänvisning till bullerproblematik. Bolaget gör
bedömningen att en fortsatt process angående Stallet 14 kommer att bli
tidskrävande och väljer då istället att gå vidare med byggnation på
fastigheten Gäveränge 4:10.
Ockelbogårdar AB vill med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige
2016-10-03, § 68 ersätta det då aktuella projektet Stallet med projektet
Höjdvägen. Det tidigare beslutade utökade borgensåtagandet om 25 mkr
bedöms vara tillräckligt även för denna byggnation.
Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-02-27, § 1029
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1034-1034

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06

Referens

KS 2019/00202

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Rönnåsen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Det finns många äldre och ensamstående föräldrar som kanske vill komma
till Rönnåsen för att åka skidor, fika och njuta av utsikten när Rönnåsens
stuga är öppen, men som saknar bil och körkort.
Föreslås att Kuxabussen kör till Rönnåsen 1-3 gånger i veckan på sportlov
och under sommarlov 2-3 gånger per dag, så att fler invånare kan få njuta av
utsikten, att fler kan åka skidor på sportlovet samt att både äldre och
ensamstående får samma möjligheter att uppleva fin vistelse i Rönnåsen.”
.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2019-00202

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06

Referens

KS 2019/00217

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Under ett flertal år har Ockelbo kommun hjälpt Wij Trädgårdar att leva
vidare! Mångas tro var att, Wij Trädgårdar skulle betala tillbaks det som
kommunen hjälp dem med år efter år! Men i stället har nu Ockelbo kommun
nu övertagit Wij Trädgårdar för 3 milj kronor. När man nu sett och vet att
företagit inte har fungerat, hur kan man då för sin vildaste fantasi tro att man
skulle kunna driva detta i samma anda? Varför skulle det nu helt plötsligt
komma att fungera!
Det är inte bara detta som är på gång! Ugglebo Arena är långt ifrån klarställd
samt att Centrumhuset håller på att rustas. Ett hus skall rustas upp på utsidan
trotts att innanmätet är totalförstört. Varför kan man inte göra en sak i taget?
Vi är väl inte den rikaste kommunen precis!
Mitt förslag är att starta upp ett Rehabiliterings Centrum ..... för Traumatiska
trauman, Hjärnskadade, Afasi, Parkinson, Stroke.
Här behövs det stora utrymmen för aktiviteter, gym, varmvattengymnastik
mm samt stor personalstyrka. Och alla behöver ha någon stans att bo!
Familjer med barn gynnar oss också mm. Listan skulle kunna göras lång.
Det alla ovan drabbade behöver är vårdhjälp i olika formen. Hela Wij
”skriker” värme och vård och njutning! I stället för att komma till ex ett hem
där dessa möjligheter är obefintliga. Möjligtvis att det finns en balkong att
kunna sitta på.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2019-00217

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06

Referens

KS 2019/00227

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Fler övergångsställen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Som nyinflyttad har jag märkt att Ockelbo har extremt dåligt med
övergångsställen, vilket är väldigt negativt.
Då jag har ett litet barn kommer jag vara nog med att lära henne att man
endast går över vägen vid i övergångsställen. Men det blir ju väldigt svårt
här då det knappt finns några. Fler övergångsställen skulle öka säkerheten
för alla som rör sig i Ockelbo, både gamla som unga. Det borde kommunen
kunna göra något åt anser jag.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2019-00227

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2018/00993

Kommunkontoret
Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Byggande av bostäder anpassat för
äldreboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där man vill att kommunen säljer mark
vid kvarnvägen till en privat aktör som vill bygga bostäder anpassat för
äldreboende.
Kvarnvägen kan vara strategiskt intressant plats för den som väljer att vilja
driva rörelse på Wij trädgårdar. Därför har kommunen har tidigare avböjt en
försäljning i väntan på vad som kommer att hända med Wij trädgårdar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 96, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2018-00993

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 71

Dnr 2018/00993

Medborgarförslag - Byggande av bostäder anpassat för
äldreboende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där man vill att kommunen säljer mark
vid kvarnvägen till en privat aktör som vill bygga bostäder anpassat för
äldreboende.
Kvarnvägen kan vara strategiskt intressant plats för den som väljer att vilja
driva rörelse på Wij trädgårdar. Därför har kommunen har tidigare avböjt en
försäljning i väntan på vad som kommer att hända med Wij trädgårdar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 96, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2018-00993

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2018/00960

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Regnbågsfärger på vattentornet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen målar
regnbågsfärger på vattentornet. Detta för att visa att alla är välkomna i
kommunen.
Tekniska enhetens reflektion är att en målning på en sådan hög byggnad
ställer till problem med underhåll, vid behov av rengöring eller
förbättringsmålning kommer det att kosta mycket pengar.
En bättre lösning är att ta fram ett pris på färgad belysning eller en laser som
projicerar en bild på vattentornet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 95, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr 2018/00960

Medborgarförslag - Regnbågsfärger på vattentornet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen målar
regnbågsfärger på vattentornet. Detta för att visa att alla är välkomna i
kommunen.
Tekniska enhetens reflektion är att en målning på en sådan hög byggnad
ställer till problem med underhåll, vid behov av rengöring eller
förbättringsmålning kommer det att kosta mycket pengar.
En bättre lösning är att ta fram ett pris på färgad belysning eller en laser som
projicerar en bild på vattentornet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 95, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS 2018-00960

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2018/00933

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Rullstolsanpassade vindskydd
Förslag till beslut
Medborgarförslaget bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen
rullstolanpassar vindskydd i centrala Ockelbo t ex Hästbacken.
Under sommaren utför tekniska enheten åtgärder för att rullstolsanpassa
vindskydd på Hästbacken.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 94, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS 2018-00933

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2018/00933

Medborgarförslag - Rullstolsanpassade vindskydd
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget bifalles.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen
rullstolanpassar vindskydd i centrala Ockelbo t ex Hästbacken.
Under sommaren utför tekniska enheten åtgärder för att rullstolsanpassa
vindskydd på Hästbacken.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 94, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS 2018-00933

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-12

Referens

KS 2019/00013

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Valärende – Bionär Närvärme AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamöter och 1 ersättare till styrelsen
Bionär närvärme AB samt 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års
bolagsstämma-2023 års bolagsstämma.
Ledamöter
Lars-Erik Wickberg (C)

Ersättare
Tord Horn (S)

Lekmannarevisorsersättare Anna Fencker Lang (S)

2. Ombud till bolagsstämma 2019-2022
Ombud
Birger Larsson (C)

Ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)

3. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ledamöter
och 2 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes styrelse samt
lekmannarevisorsersättare – Bionär närvärme AB till 2019 års bolagsstämma
– 2023 års bolagsstämma utifrån då gällande förutsättningar.
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-11, § 13, godkändes Bionär
Närvärme AB:s ändring av styrdokument angående aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Ändringen innebar bl a att styrelsemöten
kommer att bli färre i och med att lagefterlevnad och
myndighetsrapportering kommer därför vara i fokus och värdet av
sammanträden med korta mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen
beslutades vara lägre.
Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 1
ledamot och 1 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
208

Datum

Ockelbo kommun

2019-04-12

KS 2019/00013

lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma.

Beslutet ska skickas till
Bionär Närvärme AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2019/00013

Valärende - Bionär närvärme AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamöter och 1 ersättare till styrelsen
Bionär närvärme AB samt 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års
bolagsstämma-2023 års bolagsstämma.
Ledamöter
Lars-Erik Wickberg (C)

Ersättare
Tord Horn (S)

Lekmannarevisorsersättare Anna Fencker Lang (S)
2. Ombud till bolagsstämma 2019-2022
Ombud
Birger Larsson (C)

Ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)

3. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ledamöter
och 2 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma upphävs.
Ärendebeskrivning
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes styrelse samt
lekmannarevisorsersättare – Bionär närvärme AB till 2019 års bolagsstämma
– 2023 års bolagsstämma utifrån då gällande förutsättningar.
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-11, § 13, godkändes Bionär
Närvärme AB:s ändring av styrdokument angående aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Ändringen innebar bl a att styrelsemöten
kommer att bli färre i och med att lagefterlevnad och
myndighetsrapportering kommer därför vara i fokus och värdet av
sammanträden med korta mellanrum sjunker.
Antalet ledamöter i styrelsen beslutades vara lägre.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-30
Kommunstyrelsen

Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 1
ledamot och 1 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06

Referens

KS 2019/00367

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Valärende - Revisor till Samordningsförbund Gävleborg
Förslag till beslut
Nils Westling (C) utses som gemensam revisor till Samordningsförbund
Gävleborg för perioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg ska
kommunerna i länet samt Region Gävleborg utse en gemensam revisor för
perioden 2019-2022.

Beslutet ska skickas till
Samordningsförbund Gävleborg
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-06
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 1 2019


Granskning av årsredovisning 2018
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Referens

KS 2019/00152

Till
Kommunfullmäktige

2019-04-03

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 §
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 1, 2019
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28
h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställighet avbröts.
Tre individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kvartal 1, 2019
Individ och familjeomsorgen, IFO
Ett avbrott av verkställighet gällande kontaktfamilj enligt SoL.
Det har förflutit 153 dagar från dagen för avbrottet fram till 2019-0119 då insatsen verkställdes.
Ett ej verkställda beslut gällande bostad, socialt kontrakt enligt SoL
Det har förflutit 197 dagar från dagen för beslut 2018-09-06 och
fram till 2019-03-22 då insatsen verkställdes.
LSS
Ett ej verkställda beslut gällande Daglig verksamhet enligt LSS
Det har förflutit 104 dagar från dagen för beslut 2018-12-17 och
fram till 2019-03-31. Insatsen är inte verkställd.

Birgitta Hänninen
Handläggarchef/kvalitétsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0278-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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