ÅRSREDOVISNING
OCKELBO KOMMUN

2019

Pilotprojekt
Fiber tillsammans i
Sunnanåsbo

MANDATFÖRDELNING I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2019-2022:

KOMMUNFAKTA

Yta:
1 070 km2
Folkmängd:
5 906 invånare

RESTIDER

KOLLEKTIVTRAFIK

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

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
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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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

O

ckelbo kommun levererar ett positivt
resultat för trettonde året i rad. I år
landar resultatet för både nämnder
och bolag på 6,6miljoner plus. Det är ett
starkare resultat än vad vi hade budgeterat för. Befolkningen har ökat om så bara
lite i taget. Jämfört med förra året är vi i
år två personer fler Ockelbobor.

G

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

Å

rets sjukfrånvaro bland våra anställda
har ökat från en historisk låg nivå
på 5,6 procent till 6,4 procent, vilket
fortfarande är en låg siffra. Satsningen
på ökad friskvårdspeng har givit resultat.
Vi ser att fler använder sig av bidraget.
Våra chefer arbetar aktivt med preventivt
arbete, rehabiliteringsplaner och tidiga
insatser.

D

en 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.

F

lera personalrelaterade satsningar har
beslutats under 2019. Ett stort beslut
är att fr o m 1 januari 2020 ska alla
nya tillsvidareanställningar inom vård
och omsorg inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid. Viljeinriktningen är
att heltid ska bli vanligare bland de som
redan är anställda.

Y

tterligare ett glädjande besked är
beslut om en riktad lönesatsning till
tillsvidareanställda och vikarierande
undersköterskor i kommunen inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.
Från och med 1 januari 2020 får de en
riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst.

K

ommunens framtida undersköterskor
med satsning på vårdutbildningen
har redan blivit en succé. Man fick
så många sökanden att man startar två
klasser med totalt 38 elever och dessutom

			

har vuxenutbildningen anställt ytterligare
en vårdlärare.
Beslutet att äntligen få dra igång en vårdutbildning på vuxenutbildningen i Ockelbo togs så sent som i början av november
och därefter har det varit snabba puckar.
Vuxenutbildningen har sedan dess anställt
två legitimerade vårdlärare och satt ihop
kursplanerna till själva utbildningen som
är på tre terminer. Från mitten av november till 1 december kunde man ansöka
och när man såg att 38 personer hade
ansökt fick man revidera planerna på att
starta två klasser med tio elever i varje.

E

n toppmodern företagsetablering vid
Tegelbruket påbörjades förra året och
har fortsatt under 2019. Det var som
tidigare sagts över 20 år sedan vi hade
en nyetablering i den här storleken i vår
kommun. Stommen till John Deeres serviceanläggning på Tegelbruket i Ockelbo
är rest och väggar och tak kommer snart
på plats. Det är nu full fart på platsen
efter att bygget ett tag stod stilla. En av
underentreprenörerna har tyvärr gått i
konkurs, vilket har påverkat John Deeres
bygge. Nu har partnern som ansvarar för
att bygga fastigheten och underentreprenörer, hittat nya företag att samarbeta
med.

P

rojektet Biking Gästrikland, startade
för ett år sedan där kommunen har
fått två miljoner kronor för att arbeta
med. Målet är att skylta upp leder och
stigar för cykling för att på så sätt tillgängliggöra cykling för fler. Det långsiktiga
målet är både att locka flera av våra egna
invånare att prova cykling, men också att
locka turister till kommunerna. Tanken är
också att fler ska komma hit och stanna,
helst flera dagar. Gästrikland och Ockelbo
erbjuder redan i dag fantastiska miljöer
att både cykla och vandra i, men det som
behövs är att visa upp och paketera vår
natur bättre. Cyklingen är i toppklass här
i Gästrikland. Det som behöver kvalitetssäkras är våra stigar och leder”. Under
nästa år kommer det stora arbetet vara att
skylta upp och binda samman leder med
redan befintliga Gästrikeleden.

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.
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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.

F

r o m den 1 januari 2019 övertog kommunen skötseln av Wij Trädgårdar.
övertagande av fastigheterna kommer
att behandlas i början av 2020. Fokus
under året har varit att hitta nya aktörer och entreprenörer som vill driva de
kommersiella verksamheterna såsom logi,
restaurang, konferens och kafé på Wij
trädgårdar. Stiftelsen Wij trädgårdar finns
kvar för att säkerställa att verksamheten
drivs vidare i stiftelsens anda och att den
konstnärliga inriktningen finns kvar.

A

rbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen har under
året påbörjats. Översiktsplanen är en
strategisk plan som beskriver kommunens
avsikter när det gäller framtida mark och
vattenanvändning i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling,
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera
intressen.

O

m jag summerar året 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!

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
HÅLLBARHET

EKONOMISK STÄLLNING
RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
KASSAFLÖDESANALYS
NOTFÖRTECKNING
REDOVISNINGSPRINCIPER

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
UTBILDNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

5
6
12
15
18
20
25
26
29
29
30
31
32
38
39
40
44
47
50

KOMMUNREVISION

Hållbarhet sid. 26

Väsentliga personalförhållanden sid. 30

4						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA

Verksamhetsberättelser sid.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av
Ockelbo kommuns verksamhet det gångna året. Fokus är på den kommunala
koncernen och dess verksamhet.
Koncernen

2019

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter (mkr)

148,8

159,2

157,8

171,7

145,0

-490,8

-484,6

-474,1

-472,4

-435,4

6,6

12,5

9,8

12,2

8,2

Soliditet (%)

26,1

25,9

24,8

22,8

20,8

Investeringar (netto)

54,8

43,7

24,9

118,7

11,6

317,3

318,2

324,4

324,9

337,4

482

544

566

563

533

9 276

7 399

4 223

20 270

1 983

53 707

53 877

55 020

55 482

57 685

5 908

5 906

5 896

5 856

5 849

Verksamhetens kostnader (mkr)
Årets resultat (mkr)

Långfristig låneskuld (mkr)
Antal anställda
Investeringar / medborgare (kr)
Långfristig låneskuld/medborgare (kr)
Kommunen
Antal invånare

73,7

80,8

84,2

103,0

78,7

Verksamhetens kostnader (mkr)

Verksamhetens intäkter (mkr)

-434,1

-425,8

-420,6

-423,8

-390,5

Utveckling av nettokostnader(%)

4,5

2,6

4,6

3,7

4,7

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)

376,6

366,7

354,7

343,3

326,6

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag(%)

2,7

3,4

3,3

5,1

2,5

Årets resultat (mkr)

3,7

9,1

7,0

9,6

4,4

Eget kapital

134,7

130,9

121,8

114,8

105,3

Soliditet (%)

33,7

33,0

33,0

31,0

28,0

0,4

-1,5

-5,7

-8,3

-12,0

Likviditet(%)

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

81,8

100,2

90,7

92,6

99,0

Investeringar (netto)

44,9

8,8

20,8

101,0

10,2

150,2

150,2

150,2

155,0

167,0

452

516

541

538

511

Långfristig låneskuld (mkr)
Antal anställda
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS
NÄMND
GEMENSAM NÄMND
FÖR
VERKSAMHETSSTÖD

SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND
REVISION

KOMMUNSTYRELSE

UTBILDNINGS- OCH
KULTURNÄMND

KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND
BIONÄR
NÄRVÄRME AB
OCKELBOGÅRDAR AB

OCKELBO VATTEN AB

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

INKÖP GÄVLEBORG

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet,
befolkningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling,
statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå. 2019 har liksom de
senaste åren kännetecknats av ovisshet
kring världsläget. Osäkerhet om hur
Brexit och handelskonflikter mellan
världens största ekonomier kommer att
påverka konjunkturläget. Miljöhot och
epidemier som kan förstärka en försvagning av världsekonomin.
Den svenska ekonomin hålls upp av inhemsk efterfrågan och att exporten gynnats av en svag krona. Sverige bedöms
nu vara på väg in i en mild lågkonjunktur efter några år med tillväxt. Under
den kommande treårsperioden förväntas
tillväxten och sysselsättnings- och skatteunderlagsutvecklingen mattas av.
Arbetslösheten i Ockelbo kommun har
under 2019 ökat bland yngre och totalt.
En oroande utveckling då det redan idag
ligger på en högre nivå än både i länet
och riket.
Totalt arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Ockelbo

11,7

11,1

12,2

11,2

10,3

12,1

Länet

9,5

9,4

9,6

9,5

9,3

9,6

Riket

7,0

6,9

7,0

7,0

6,8

7,2

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

18-24 år

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE
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Ockelbo

18,2

14,0

21,0

16,8

13,3

19,9

Länet

13,8

11,7

15,6

14,4

12,6

16,1

Riket

8,6

7,0

10,1

8,9

7,1

10,5

Inflationstakten och räntenivån i Sverige
och internationellt har under några år
varit historiskt låg. Försöken att påverka
utvecklingen med räntepolitiken har
haft begränsad framgång. 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 2020 men tillväxten ser senare ut att
bli lägre.
Även det inhemska politiska läget med
oklara politiska majoriteter och har
bidragit till en osäkerhet.

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. Kostnader har även övervältrats
från staten på kommunerna. Utan ökade
statsbidrag kommer det att innebära
stora anpassningar för kommunerna att
möta dessa utmaningar.

Pensionsförpliktelser
Kommunen

Koncernen

2019

2018

2019

2018

Avsättning inkl. särskild
löneskatt

32,4

26,1

33,0

26,7

Ansvarsförbindelse inkl.
särskild löneskatt

133,0

136,9

133,0

136,9

Pensionsförpliktelse som
tryggats i pensionsförsäkring

0,0

0,0

0,0

0,0

Pensionsförpliktelse som
tryggats i pensionsstiftelse

0,0

0,0

0,0

0,0

165,4

163,0

166,0

163,6

1,0

1,5

1,0

1,5

Återlånade medel

164,4

161,5

165,0

162,1

Konsolideringsgrad

0,6%

0,9%

0,6%

0,9%

Total pensionsförpliktelse mkr

Summa pensionsförpliktelser
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Finansiering

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.
Även för 2019 visar Ockelbo kommun
en befolkningsökning. Dock en mindre
än de senaste femåren. Liksom tidigare
är det ett positivt flyttnetto som uppväger
det negativa födelsenettot.
Befolkningsutveckling		
Antal invånare 31 december

2019

2018

2017

5 908

5 906

5 896

2

10

40

Förändring
Totalt

Kvinnor

Män

5 906

2 873

3 033

Födda under året

61

31

30

Avlidna under året

75

26

49

Befolkning 2018-12-31

Födelsenetto

-14

5

-19

Inflyttade under året

354

176

178

Utflyttade under året

338

159

179

16

17

-1

5 908

2 895

3 013

Flyttnetto
Befolkning 2019-12-31

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

			

Ny teknik och metoder kommer att krävas för att god omsorg med bibehållen
kvalité ska kunna erbjudas. Förändrade
arbetssätt, en ökad sysselsättningsgrad
förlängt arbetsliv är andra viktiga medel
att kunna möta kommunernas utmaningar.

Bionär Närvärme AB redovisar ett
överskott för Ockelbos andel (24 %) om
0,1 mkr. Rörelseresultatet efter finansiella poster för hela bolaget 2019 är
positivt med 8,5 mkr (4,5). 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 fortsatt tillåta
utdelning. Efter ett antal år med kraftig
expansion ser bolaget nu en period av
konsolidering.
Ockelbo Vatten AB redovisar för 2019
ett negativt resultat om 57 tkr, men
innehåller ett underuttag på 0,3 mkr
Bolaget har ett positivt rörelseresultat på
0,5 mkr. Strategin framåt är att säkerställa framtida vattenförsörjning i Ockelbo
kommun.
En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under respektive bolags
verksamhetsberättelse.

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 %).

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för koncernen Ockelbo
är efter konsolidering och internelimineringar är 6,6 mkr. Endast ett av de
ingående dotterbolagen, Ockelbo Vatten
AB uppvisar ett litet underskott för 2019.
Det är ett svagare resultat jämfört med
fjolårets 12,5 mkr.
Koncernen har haft positiva resultat
de senaste fem åren. Ockelbogårdar
AB redovisar 2019 ett resultat på 1,5
mkr, något lägre än 2,8 mkr året innan.
Uthyrningsgraden var i genomsnitt
under året 97,0 (98,0) %. Under året var
i genomsnitt 21 (13) 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 avkast
ning på fastigheternas bokförda värde
för 2019.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
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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
FRAMTIDEN

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.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under året uppnåddes en mycket god
biomix i produktionen och andelen
fossilfritt bränsle har uppgått till 98,8%
(97,5). Anläggningarna har haft god
tillgänglighet och gynnsamma driftsförhållanden. Under året har Horndals
Fjärrvärmenät med kunder sålts. Nytt
flisavtal har tecknats till anläggningarna
i Ockelbo och Forsbacka. Den allmänna
prisutvecklingen på Biobränslen innebär
att kostnaden för produktion av närvärme kommer att öka. För att kunna
uppfylla ägardirektiven har prisjusteringar gjorts på både den fasta och rörliga
taxan på samtliga nät from 1 januari
2020. Totalt arbetar fem personer för
bolaget även om de formellt är anställda
av Gävle Energi AB.

MARKNADEN

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.

ÅRETS RESULTAT

Nettoomsättningen exkl. anslutningsavgifter uppgår till 85,3 (82,4) mkr. Det
ger en ökning med 2,9 mkr jämfört med
föregående år.
Avsaknaden av långa skulder innebär
att bolaget står väl rustat för framtida
reinvesteringsbehov.
Resultatet efter finansnetto uppgår till
8,5 (4,5) mkr, en förbättring med 4 mkr.
Detta beror främst på en god biobränslemix samt försäljningen av nätet i
Horndal.
Styrelsen föreslår årsstämman att dela ut
2 mkr till ägarna, vilket motsvarar 480
tkr för Ockelbo kommun.
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OCKELBOGÅRDAR AB
VERKSAMHETEN

På boinflytandedagar vi haft tillsammans
med Hyresgästföreningen, Gästrike
Återvinnare och ABF har vi diskuterat
trivsel, säkerhet och trygghet med våra
hyresgäster. Vi lyfte särskilt sop- och
källsortering eftersom bolaget lägger stora resurser på att ordna så att den ska bli
tillfredställande. Även ett försök att driva
boskola har gjorts.

Pensionsavgångar och övrig personalomsättning inom lokalvård och administration har inneburit att vi har gjort
ett omtag av vår organisationskultur och
vårt strategiska arbete för att involvera
nya medarbetare. Genom att vi mäter
medarbetarindex 2 ggr per år för att se
hur organisationen mår så ser vi snabbt
om någonting vacklar i verksamhet. Vi
hamnade på 7.2 på en 10-gradig skala
vid årets slut, en tillbakagång med 0,9
enheter mot samma tid förra året vilket
fortfarande är väldigt bra.

Vid årets utgång fanns 678 lägenheter
och 54 lokaler i beståndet. I genomsnitt
var 21 lägenheter vakanta, vilket innebär
en uthyrningsgrad på 97 %. Vi har exkluderat lägenheter som lagts i malpåse pga.
renovering och sanering och med dessa
lägenheter inkluderade är uthyrningsgraden 95 %. Vi prioriterar att åtgärda dessa
lägenheter för att få dem uthyrningsbara.

Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter,
drift och underhåll av fastighetsbeståndet
samt inom lokalvårdsorganisationen.
Den 31 december fanns 29,5 (27,5)
årsarbetare fördelat på 21 (20) kvinnliga och 8,5 (7,5) manliga medarbetare i
bolaget.

Fastighetsbeståndets verkliga värde har
vid årlig fastighetsvärdering fastställts per
2019-12-31. Värdering har utförts med
stöd av analysverktyget Datscha till ett
bedömt marknadsvärde. Inget bedömt
nedskrivningsbehov föreligger utifrån
gjord fastighetsvärdering.
Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB gäller och
löper till och med 2020-12-31.

VIKTIGA HÄNDELSER

Inga nya lägenheter har tillskapats, men
för första gången på 33 år projekterar vi
för nybyggnation på Höjdvägen. Bygglovet vann laga kraft i slutet av året och
byggnationerna beräknas komma igång
innan sista mars 2020.
Större investeringar som aktiverats under
året är installation av fastighetsnät,
utemiljöprojekt Marstrand, miljöhus
Gäverängevägen, nya låssystem samt
inbrotts- och utrymningslarm.

ÅRETS RESULTAT

Bolaget redovisar ett positivt resultat
efter finansiella kostnader 2019 på 1
727 tkr (3 991) tkr. Årets avskrivningar
motsvarar 2,1 % (2,1) % av fastigheternas
bokförda värde. Soliditeten har ökat
och ligger på 15,8 % (15,1). 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 i lån med rörlig ränta så att löptiden
fördelas under en längre period.

FRAMTIDEN

Vi investerar kraftigt under 2020 och
kommer att använda egna medel i möjligaste mån då vår likviditet är god. Om
allt kommer igång enligt plan så kommer
vi att behöva låna pengar och då ökar
vår belåningsgrad. Det egna kapitalet
kommer att vara konstant, men när våra
tillgångar ökar så minskar soliditeten. Vi
har som mål att ligga på 15 % och därför
kommer vi att se över fastigheter med
övervärde i slutet av 2020 och använda
oss av möjligheten att göra en uppskrivning för att hålla soliditeten på denna
nivå.

Betydande underhåll som utförts är
fasad- och takrenoveringar, isolering av
vindar, saneringar- och vattenskador.
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Första spadtaget där vi officiellt inviger att nybyggnation av 16 lägenheter
sätter igång äger rum i februari. Inflyttning sker under våren 2021. Behovet
av lägenheter i alla storlekar är stort i
centrala Ockelbo och att vi kommer att
kunna erbjuda nya lägenheter med hög
standard centralt är tillfredsställande. Vi
har sökt statligt investeringsstöd för dessa
hyreslägenheter.
Under 2020 påbörjas en omfattande renovering vid Fagerbacken. Det är starten
på ett flerårigt projekt där planen även
är att renovera samtliga byggnader på
Höjdvägen. Det kommer att bli ett lyft
för hela området eftersom vi också kommer att lägga vikt på att få en trivsam
utemiljö som även inkluderar området
för nybyggnationen.
Återställandet efter branden på Stenvägen pågår och i det området har vi
påbörjat en stamrenovering. Förskolorna
på Marstrand ska återgå från lokaler till
lägenheter och det innebär ett tillskott
på fem trerumslägenheter. I Lingbo på
Smalbyvägen och Parkvägen planeras en
renovering av byggnaderna samt att vi
byter värmesystem.
En ny Kretsloppsplan är under framtagande och i den kommer krav på fastighetsnära avfallsinsamling, en utmaning
för bolaget att lösa framåt.
Vid årsskiftet utökades förvaltningsverksamheten med två snickare och en målare. Vi kommer att göra mycket av vårt
underhåll i egen regi fortsättningsvis.
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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 kom-munfullmäktige 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 procent av aktierna
och övriga kommuner äger var för sig 10
procent.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under hösten infördes kokningsrekommendation för kunder i Lingbo som en
säkerhetsåt-gärd efter att delar av dricksvattennätet varit trycklöst på grund av
en läcka. En stor läcka på ledningsnätet
i centrala Ockelbo gjorde att vatten fick
köras med tankbil.
Stort fokus under året har fortsatt legat
på åtgärder och utredningar för att säkerställa leverans av dricksvatten. Vattentornet i Ockelbo (Rabo) har renoverats
utvändigt. Vid Svartandals vattenverk i
Åmot har ett extra beredningssteg med
klor byggts och UV-ljuset har bytts ut.
Vid Lingbo vattenverk har underhåll
skett och planering för åtgärder för att
förbättra dricksvattenkvaliteten har skett.
Arbete fortlöper för en bättre beredning
vid Källängets vattenverk men är försenat. Arbete fortlöper med vattenledning
mellan Mobyheden och Ockelbo tätort.
Driftstagning beräknas ske under 2020.

MILJÖANSVAR

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn även
ska tas till kommande generationers behov av en god VA-försörjning. På så sätt
kan vårt vatten hanteras, bevaras och
brukas på ett hållbart sätt. Avloppsvatten
renas i avloppsreningsverken från fosfor
och organiskt material innan det återförs
till naturen i ytvatten som är recipienter.
Ockelbo Vatten ABs verksamhet är till
väsentliga delar tillståndspliktig enligt
miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt
miljöbokslut. Det finns sex tillståndspliktiga verk, Gammelfäbodarna, Jädraås,
Lingbo, Ockelbo, Åbyggeby och Åmot,
samtliga har resultat inom gällande villkor. Uttag av vatten är tillståndspliktigt
enligt miljöbalken. Samtliga uttag ligger
inom tillstånden.
Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras
kontinuerligt genom provtagningar i
enlighet med fastställda kontrollprogram.
Andelen vattenprov enligt fastställt kontrollprogram som är tjänliga i enlighet
med Livsmedelsverkets föreskrifter
överstiger 99 %.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat är en förlust på 0,1 mkr,
efter att 0,2 mkr av intäkterna har redovisat som underuttag och räknats av mot
tidigare skuld till VA-kollektivet.
Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning.
Resurser som nyttjas gemensamt i
Gästrike Vatten AB och som inte går att
koppla direkt till ett anlägg-ningsbolag
fördelas genom en fördelningsnyckel som
fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten
AB. Andelen av Gästrike Vatten ABs
kostnader som belastar Ockelbo Vatten
AB uppgår till 3 %.

INVESTERINGAR

Årets investeringar, 12,1 mkr, rör främst
befintlig vattendistribution och ny
VA-ledning.
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FRAMTID

Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU,
vilket påverkar hela koncernens verksamhet. För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla
att öka skyddet för vattenresurserna, redundansen VA-systemet samt rening-en
i vattenverken. Det är även viktigt att
effektivt använda det vatten som produceras. Fortsatta åtgärder för minskade
vattenförluster planeras. Inom avloppsområdet kan nämnas åtgärder för en
förändrad slamhantering och åtgärder
för att minska mängden ovid-kommande
vatten.
Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både
direkt och indirekt genom primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas
arbetet med åtgärder i samband med
den nya säkerhetsskyddslagen samt informationssäkerhet för samhällsvik-tiga och
digitala tjänster (NIS-direktivet). Även
det stora arbetet för att klimatanpassa
såväl VA-verksamheten som våra städer
samt tillse att vattenresurser skyddas för
att säkerställa leverans behöver hanteras
integrerat med primärkommunernas
fysiska planering.
De ökade kraven gör att verksamhetskostnaderna bedöms öka något trots att
effektiviseringar sker. Detta kommer ge
en viss kostnadsökning samtidigt som
det finns en osäkerhet i intäkterna då
medvetenheten om att vara rädd om vårt
vatten är hög och förbrukningen ligger
på en låg nivå. Bedömningen är att taxejusteringar behövs under planperioden
för att inte verksamheten ska vara underfinansierad. Då det finns flera osäkra
parametrar sker en fördjupad analys

ÖVRIGT

Under 2019 beslutades att bilda ett
gemensamt ägt bolag, Ockelbo kooperativa fastigheter AB, tillsammans med den
kooperativa hyresrättsföreningen Hästen.
Bolagets syfte är att bygga och äga en
fastighet som föreningen kan hyra. 2020
kommer att bolagets första verksamhetsår.
Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kommunens övriga
aktieinnehav per 2019-12-31.
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt
ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund,
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunalförbundet ansvarar för
avfallshanteringen i 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 upphandlade entreprenad.
Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse utan ska vara kostnadseffektiva till
nytta för kunderna, miljön och samhället.

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 Gävle kommuns utträde ur förbundet har
förbundets framtid och andra eventuella
alternativ för samverkan kring inköp och
upphandling utretts. Inköp Gävleborg
kommer att under de närmaste åren endast förvalta de sedan tidigare ingångna
avtalen under deras resterande avtalstid.
För en kommun av Ockelbos storlek finns
stora fördelar med att kunna samverka i
dessa frågor och diskussion med lämplig samarbetspartner fortgår. Ockelbo
kommuns kostnad för 2019 blev 0,5 mkr
(0,5 mkr).

WIJ TRÄDGÅRDAR
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

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 en omtalad dragare inom
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. Under
2019 har de kommersiella delarna av Wij
Trädgårdar upphandlats och konkurrensutsatts enligt beslutet i kommunfulmäktige 2018. För parkförvaltning och
fastigheter ska kommunen enligt beslutet
ta ett större ansvar och förberedande
arbete har skett för ett övertagande av
fastighetsköp och förvaltning.
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Kommunalförbundet ansvarar för 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 2019 för
räddningstjänsten var 4,7 mkr (4,4 mkr).
Gästrike Räddningstjänst beslutade i
samband med årsbokslutet 2018 att
återbetala del av medlemsbidrag till respektive kommun under 2019. Det svaga
resultatet för 2019 gjorde dock att medel
återbetalades tillbaka till förbundet.
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OCKELBO KOMMUN
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Mätbara finansiella mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter.
Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,0 % 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 3,7 mkr. Nämnderna totalt håller sina budgetramar.
Resultatet 3,7 mkr motsvarar 1 % av skatter och utjämning.
Ingen nyupplåning har skett.
Ingen amortering har skett.
Soliditeten ökat med 1 %.

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.

ÅRETS RESULTAT

Kommunens resultat efter skatteintäkter
och finansnetto är 3,7 mkr (9,1 mkr).
Mot budget 0,42 kr så är avvikelsen 3,7
mkr. Nämnderna har en sammantagen
budgetavvikelse på 1,2 (3,1) mkr. Det
stora flyktingmottagandet 2015 medförde konsekvenser, både för utbyggda verksamheter men även ökade statsbidrag.
Under 2019 har kommunen fått fortsätta
anpassa verksamheter och budgeten efter
de nya förutsättningarna. Överskottet på
finansförvaltningen 2,5 (2,5) mkr består
till största del av högre skatteintäkter
och högre övriga finansiella intäkter.

Årets resultat (mkr)

2019

2018

2017

3,7

9,1

7,0

DRIFTSRESULTAT

Nämndernas totala resultat visar på ett
överskott. Kommunstyrelsen redovisar
en positiv budgetavvikelse motsvarande
2,6 mkr. Avvikelsen mot budget beror
till största del på att Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden, som också ligger
under kommunstyrelsen, har en positiv
avvikelse på 1,7 mkr. Kommunadministration och ej utnyttjade utvecklingsmedel uppvisar också ett överskott.
Underskott om -0,8 mkr finns inom
avvecklandet av kommunens stödboende
och -0,5 mkr inom politisk verksamhet..
Utbildning och kulturnämndens resultat
är totalt -8,3 mkr. Där av utgör -1,7 mkr
underskott för gymnasieskolan. Negativa budgetavvikelser återfinns inom
grundskola -5,4 mkr, förskola -1,3 mkr.
Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott
om 0,5 mkr. Socialnämnden uppvisar för
2019 ett betydande överskott på 6,9 mkr.
Det är främst inom Individ och familjeomsorgen som den största avvikelsen
finns, 2,8 mkr, med lägre kostnader för
ekonomiskt bistånd. Övriga områden
inom socialnämnden har kunnat bedrivas inom given budgetram. Revisionen
har ett smärre underskott och valnämnden uppvisar ett överskott om 84 tkr.

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.

Driftsredovisning (tkr)
Nämnd
Kommunstyrelsen

Budget

Intäkter

Kostnader

Resultat

Avvikelse

Resultat

2019

2019

2019

2019

2019

2018

-87 198

54 094

-138 705

-84 611

2 587

-80 234

Utbildnings- och Kulturnämnden

-134 409

36 606

-179 320

-142 714

-8 305

-136 630

Socialnämnden

-146 020

22 325

-161 462

-139 137

6 883

-136 988

-682

0

-690

-690

-8

-566

Revision
Valnämnd
Summa styrelse och nämnder
Finansförvaltning
Summa Driftsredovisning

-50

205

-171

34

84

-18

-368 359

113 230

-480 348

-367 118

1 241

-354 436

368 401

378 267

-7 408

370 859

2 458

363 503

42

491 497

-487 756

3 741

3 699

9 067
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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 2019 ökat och uppgår till 135 mkr. Vilket är högre än den
aktuella ansvarsförbindelsen för pensionerna. Det innebär att det egna kapitalet
även har förbättrats under 2019. 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.
Eget kapital

Eget kapital (mkr)

2019

2018

2017

135

131

122

			

LIKVIDITET

Kommunens svaga likviditet har tidigare
påverkat kommunens handlingsförmåga.
Allt eftersom ekonomin har förbättrats
har också likviditeten stärkts. Under
2019 har likviditeten försvagats jämfört
med 2018. Det negativa kassaflödet från
investeringsverksamheten kommer av att
årets investeringar inklusive investeringen
i ny förskola har finansierats utan nyupplåning. Under året har ingen amortering
gjorts på de långfristiga lånen. 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 2020. Under 2019 så har
ingen nyupplåning eller amortering skett.
Av kommunens totala skuld utgörs 9,5
mkr av grönt lån. Skulden motsvarar c:a
26 tkr/invånare. Tas även hänsyn till den
långfristiga skulden i Ockelbogårdar AB.
motsvarar det c:a 49 tkr/ invånare. Ockelbo Vatten AB har en långfristig skuld
28,7 mkr. Bionär Närvärme AB betalade
under 2018 av sin långfristiga skuld.
Låneskuld
2019

2018

2017

150

150

150

Låneskuld (mkr)

			

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 2019 är 34 %, vilket är
något förbättrat jämfört med föregående år. Tar man även hänsyn till den
del av pensionsåtagandet som lyfts ut
från balansräkningen så blir soliditeten
positiv (0,4%) för första gången sedan
redovisningsregel infördes efter 1998.
Vilket är en förbättring sedan föregående
år, mest beroende på att ansvarsförbindelsen minskat i omfattning 2019 och
förstärkningen av det egna kapitalet.
I den nya kommunala redovisningslagen ingick inte det tidigare förslaget att
hela pensionsåtagandet ska lyftas in på
balansräkningen. Positiva resultat och
förmåga att amortera ger möjligheter för
en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar
även möjligheten att få låna och till mer
gynnsamma villkor från kreditgivare.
Soliditet

Soliditet (%)

2019

2018

2017

34

33

33

			

RISK
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

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.
Ökade pensionskostnader och det totala
pensionsåtagandet utgör en allt större
utmaning att finansiera. Det har funnits
begränsade ekonomiska möjligheter att
göra fondering för framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor vikt
att årsresultatens storlek ger möjlighet
att möta det ökade behovet av ökande
pensionsutbetalningar.
Vid årsskiftet fanns 1,0 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån
ett KF-beslut 2005 och finanspolicyn
antagen 2015 som 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 42
mkr för kommande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redovisas 133
mkr avseende intjänandet till och med
1997. Det totala pensionsåtagandet för
kommunens anställda uppgår den
sista december 2019 till 174 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har
återlånats till verksamheten.

BORGENSÅTAGANDEN

Kommunen har 179 (178) 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
28 (29) mkr, Wij Trädgårdar 10,8 (10,8)
mkr samt ett nytt åtagande för Lingbo
pumpstation ekonomisk förening 1,4
mkr. 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.

I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löneskatt) på 174
mkr. Åtagandet har ökat något sedan
2018. Prognosen är att pensionsutbetalningarna ökade fr.o.m. 2015 för
att sedan ligga kvar på en hög nivå de
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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 2019
har investeringarna av bland annat Wij
förskola genomförts utan att nya lån
tagits upp.
Investeringsredovisning (tkr)

Budget
2019

2019

2019

2018

2020

Kommunstyrelsen

11 600

43 745

-32 145

8 134

6 900

Utbildnings- och Kulturnämnden

720

1 190

-470

619

720

Socialnämnden

300

0

300

0

300

12 620

44 935

-32 315

8 753

7 920

Summa investeringar

Bokslut

Avvikelse

Bokslut

Budget

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 2019. Att kommunen trots ändrade förutsättningar lyckats leverera en
positiv budgetavvikelse är glädjande. För
verksamhetsåret 2019 uppfyller Ockelbo
kommun balanskravet.
2019
Årets resultat enligt resultaträkningen
(mkr)

3,7

Realisationsresultat

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar (mkr)

3,7

Årets balanskravsresultat (mkr)

3,7
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019
INLEDNING

Förvaltningsberättelsen syftar till att
ge en övergripande och tydlig bild
av Ockelbo kommun verksamhet det
gångna året. Huvudsakligt fokus är den
kommunala koncernen som ger en bild
av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten
är organiserad.

FRAMTIDENS CENTRUM

Ombyggnationen av gallerian, biblioteket och Välkomstcenter blev så gott
som färdig under juni månad. Ytorna är
funktionella och fräscha och förhoppning på ett flöde av människor som blir
gynnsamt för handeln i kommunen.

FÖRSKOLA I SÖDRA/CENTRALA OCKELBO

Den 26 oktober 2019 invigdes kommunens nya förskola, Wij förskola. Totalt
finns sex avdelningar och plats för
omkring 90 barn på nya Wij förskola.
Där finns också ett tillagningskök där all
förskole mat ska tillagas. I lokalen finns
arbetsrum, bättre anpassade lokaler för
att inrymma förskola och ny ventilation.
Utemiljön är också iordninggjord och
uppfräschad och barnen har fått fler och
nya lekställningar.

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. Det är stor
efterfråga på bostäder och framtagandet
av detaljplaner och möjliggörandet av
byggnation är ett viktigt fokusområde
för kommunen. För att trygga framtida
behov av främst industrimark men även
tomtmark behöver en satsning göras
och utrymme skapas för satsningar på
området.
Detaljplanen för flerfamiljshus vid vattentornet (Rävbacken) är klar. Bygglov är
inlämnat och byggnationen påbörjades
under hösten 2019. En detaljplan för
flerfamiljshus på tomten vid gamla apoteket är under framtagande och beräknas
vara klar under 2020.

WIJ TRÄDGÅRDAR

Fr o m den 1 januari 2019 övertog
kommunen skötseln av Wij Trädgårdar
(fastigheter, park, drift och skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal.
Övertagande av fastigheterna kommer
att behandlas i början av 2020.
Fokus under året har legat på att hitta
nya aktörer och entreprenörer som vill
driva de kommersiella verksamheterna
såsom logi, restaurang, konferens och
kafé på Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021
ska de icke kommersiella delarna vara i
kommunal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas av entreprenörer på affärs- och marknadsmässiga
grunder. Stiftelsen Wij trädgårdar finns
kvar för att säkerställa att verksamheten
drivs vidare i stiftelsens anda och att den
konstnärliga inriktningen finns kvar.

			

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 och uppdateras och revideras.
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ÖVERSIKTSPLAN

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

EXTRATJÄNSTER

Regeringen beslutade inför 2016 om
att ökade resurser för att extratjänster
i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Inför 2019 ändrades
förutsättningarna och med beslut om
reformering av arbetsförmedlingen. Från
och med 1 januari 2019 beslutades att
an-ställningsformen ”extratjänst” skulle
upphöra. Under 2019 har det totalt
varit 49 extratjänster anställda i Ockelbo
kommun vara 34 män och 15 kvinnor
(47 utrikesfödda samt 2 svenskfödda). Av
dessa 49 så har 5 personer gått vidare till
studier med CSN stöd, 8 personer till en
yrkesutbildning, 12 personer till arbete
med egen försörjning. Dessa siffror och
resultat står för att 25 (50%) har efter
avslutat extratjänst blivit självförsörjande

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 2019 har
arbete fortsatt med att implementera och
säkerställa arbetet i och med den nya
lagstiftningen.

FÖRETAGSKLIMAT

KOMMUNENS STÖDBOENDE

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

Årets placering i Svenskt Näringslivsmätning om Företagsklimatet presenterades den 24 september 2019. Ockelbo
kommun placerar sig på 231 plats av 290
kommuner, vilket är en förbättring med
två platser vid jämförelse med föregående år. Kommunen är på fjärde plats i
länet, vilket också är en förbättring med
två platser. Ranking 2019 baseras på
enkätsvar från våren 2019.
Den definition av företagsklimat som Svenskt
Näringsliv satt upp är: Summan av de
institutioner, attityder, regler och kunskaper
som möter företagaren i vardagen. Det är
den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra
företagsklimat i respektive kommun är det
bara företagarna i varje kommun som kan
svara på.
Årtal
Placering

INTEGRATION

Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett nära samarbete
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi,
individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Under 2019
har det kommit 57 nyanlända flyktingar
med uppehållstillstånd och bosatte sig i
kommunen, 19 vuxna och 38 barn (15
anknytningar och 42 självbosatta).

Förändring

2019

2018

2017

2016

2015

231

233

263

232

274

2

30

-31

42

-57
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LÖNESATSNING 2020

Fullmäktige beslutade i november 2019
och en riktad lönesatsning till tillsvidareanställda undersköterskor. Under
2019 har olika beräkningsalternativ
tagits fram för att se över möjligheterna
att genomföra en riktad lönesatsning
för personal inom vård och omsorg.
Översynen resulterade i beslut om att
tillsvidareanställda och vikarierande
undersköterskor i kommunen inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård
erhåller fr o m 1 januari 2020 en riktad
lönesatsning med 600 kronor/månad och
per heltidstjänst, en satsning om totalt ca
950 000 kronor.

HELTIDSTJÄNSTER I OCKELBO KOMMUN

Fullmäktige har i november 2019 beslutat att fr o m 1 januari 2020 ska alla nya
tillsvidareanställningar inom vård och
omsorg inom kommunals avtalsområde
erbjudas heltid.
Viljeinriktningen är att heltid ska bli
vanligare bland de som redan är anställda. Processen med införandet av heltid
kommer att ingå i projektet Heltidsresan.

Sedan 2015 har det arbetats med att
utreda möjligheterna till förbättrade
villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med att utreda om konsekvenser om
delade turer skulle upphöra. Under årens
gång har uppdraget delade turer övergått
till att ingå i projektet Heltid som norm,
Heltidsresan. Ett av målen är att erhålla
ett politiskt beslut om att alla anställda
ska erhålla heltidstjänster.

Ytterligare ett Fiber tillsammansprojekt
har under december beviljats medfinansiering av Ockelbo kommun. Detta är
området mellan Ulvsta och Sunnanåsbo,
en direkt fortsättning på Sunnanåsboprojektet. I detta område finns totalt 14
fastigheter.

Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och
Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal).

TOTALFÖRSVARSÖVNING

FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV

Uppdrag finns om att ta fram en kompentensförsörjningsplan. Parallellt med
uppdraget om att ta fram en kompetensförsörjningsplan har det under 2019
pågått diskussioner i samarbete med
kommunens olika förvaltningar för att
hitta alternativa lösningar inför framtidens kompetensbehov och vilka olika
former av utbildningsmöjligheter som
finns att tillgå.
Utifrån diskussionerna beslutade fullmäktige att alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.

FIBER TILLSAMMANS

Ockelbo kommun och GavleNet har
gemensamt tagit fram en modell för att
stötta och inspirera eget initiativ och
arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber
tillsammans”. Ordet tillsammans syftar
på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo
kommun.

KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH
SÄKERHET
Under året har Ockelbo kommun genomfört ett antal övningar för att höja
vår krisberedskapsförmåga. Kommunen
har deltagit i alla kvartalsövningarna
som Länsstyrelsen samordnar. Kommunen har också deltagit i TFÖ 2020,
landets största totalförsvarsövning på
över 30 år.

CIVILT FÖRSVAR

Arbetet kring civilt försvar är i fokus.
Uppbyggandet av CF bygger på den
fredstida krisberedskapen och mycket
arbete har lagts på detta inklusive säkerhetsskyddet, under året.

EN FRISK GENERATION

”En frisk generation” – projektet (i
samverkan med region Gävleborg och
En frisk generat-ion) som går ut på att
erbjuda familjer till barn i årskurs två att
delta i aktiviteter två gånger per veck,
fortsätter och är framgångsrikt. Det är
något som föräldrar och barn ser fram
mot att få vara med i och det blir fler och
fler familjer som deltar.

Ett område i Sunnanåsbo har varit pilotprojekt i Fiber tillsammanskonceptet. I
området finns totalt 21 fastigheter fördelat på 15 hushåll. Projektet Sunnanåsbo
har varit väldigt lyckosamt, framförallt
med fokus på arbetet som föreningen har
utfört.

			

PROJEKT INTEGRATION/SAMTAL PÅGÅR

Under våren genomförde kommunen
fortsättningen av projektet Samtal pågår.
Projektet fokuserade bland annat på information/kommunikation/värderingar/
svenska samhället. Projektet, som har varit finansierat av Leader Gästrikebygden/
Jordbruksverket, avslutades i juni 2019.
Anställningen förlängdes året utifrån ett
bra projektresultat.
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KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA

Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och
Ständiga förbättringar Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

VERKSAMHETSMÅL

OCKELBO STÅR ETT FÖR TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går
till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen
uppnås.
Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer:
Mål nivå

Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa
Kommunövergripande strategier
Nämndernas mätbara mål

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner
Handlings/aktivitetsplaner (vid behov)

Kommunchef/förvaltningschef
Verksamhetsansvarig

PERSONALSTRATEGISKA MÅL

Inom begreppet verksamhetsmål finns även Personalstrategiska mål fastställda. Det
redovisas separat och under rubriken Väsentliga personalförhållanden.

FINANSIELLA MÅL

Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda. De finansiella
målen redovisas under rubriken Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

MÅLUPPFYLLELSE

Styrelse och nämnder arbetar utifrån fastställd styrmodell. Utifrån de av fullmäktige
fastställda mätbara mål 2019 redovisats måluppfyllelse. Det finns 32 mätbara mål
fastställda och av de har 14 mål uppfyllts och 12 mål i har inte uppfyllts. För 6 mål
anges det delvis uppfyllt eller påbörjats. Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas
mätbara mål redovisas under respektive nämnd.
Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (tre mätbara mål) och de ingår i
ovanstående redovisning och finns angivna i personalberättelsen. Målen hänförs till
den övergripande strategin Trygga kompetensförsörjningen: Kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.
Samtliga nämnder har arbetat utifrån Vision 2030, kommunövergripande strategier
och utifrån nämndernas mätbara mål. Måluppfyllelse har bedömts uppfyllt, inte
uppfyllt, delvis eller påbörjat. Man kan tydligt se att både att utifrån det arbete som
pågår och utifrån de mätbara målen på verksamhetsnivå att de är tydligt kopplade till
Visionen och strategierna.
De mätbara målen genomsyras av tankarna till Vision 2030 och till de kommunövergripande strategierna.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår
plats på jor-den, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande
och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR

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

VI VÄXER

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

VI SAMVERKAR

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

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

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

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT

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

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR

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

UTVECKLA SAMHÄLLET

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

TORGFÖR OCKELBO

Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen.
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
INLEDNING

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

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.
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

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC under våren
2019 granskat om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. Utifrån rapporten har följande
åtgärder åtgärdats.
• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats
• Mål med inriktning mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
har utarbetats.
• Delegation av arbetsmiljöuppgifter
har uppdaterats.
• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt
handlingsplan.

•

•

Rutiner för sammanställning av
olyckor och tillbud har upprättats
och kommer att gälla samtliga förvaltningar.
Arbetsmiljöplan har upprättats som
mall för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vägledning, information och dokument
till de flesta områden inom personalområdet finns att hämta i kommunens
chefshandbok. Systematiska arbetsmiljöarbetet Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma
och arbeta förebyggande mot kränkande
särbehandling samt vidta aktiva åtgärder
för likabehandling kommer att genomföras. Detta är ett arbete som pågår
kontinuerligt. Policy för att motverka
kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasseriet och repressalier har
uppdaterats.
Behovsrelaterade partsgemensamma
arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt. Under våren har tre utbildningstillfällen genomförts.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT

Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen mellan samverkan och
arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar på
vad som ska göras på de olika nivåerna,
individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

ETT ARBETE ATT VÄXA I

MEDARBETARENKÄT
Upphandling av medarbetarenkät har
genomförts. Medarbetarundersökningen kommer att genomföras i början
av 2020. Undersökningen är en del av
arbetet för att uppnå visionen att vara en
attraktiv arbetsgivare med en hälsosam
arbetsmiljö.
CHEFDAGAR
De genomförs varje år och är en del av
det fortsatta personalstrategiska arbetet.
Två utbildningsdagar för chefer, enhetschefer och skyddsombud genomförs
varje år, en dag på våren och en dag på
hösten. Chefsdagarna har kompletterats
med frukostmöten.
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MEDARBETARDAGAR (Personalstrategiska åtgärder)
Dagarna är riktade till kommunens alla
medarbetare och ska genomföras årligen. Medarbetardagar 2019 har riktats
till pedagogisk personal; förskolan och
grundskolan planerades som en lunch
till lunchsammankomst. Totalt deltog 50
personer.
PERSONALPOLITISKT PROGRAM
Enligt planering ska medarbetarpolicy
tas fram under 2019. Arbetet hänförs till
2020 och i samband med framtagandet
av ett personalpolitiskt program. Detta
program innefattar: arbetsmiljöpolicy,
medarbetarpolicy och ledarskapspolicy..
FRISKVÅRD
Erbjudande om friskvård för alla personal i kommunen kvarstår. Friskvård
erbjuds kommunens samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång
till gratis simning en gång per vecka.
Friskvårdssatsningen påbörjades 2013.
Friskvårdspengen höjdes 2018 från 800
kronor/medarbetare och år till 1 500
kronor/medarbetare och år.
Uppföljning

2019

2018

Friskvård i kronor/anställd

1 500

1 500

Antal aktuella användare

498

530

Antal användare

382

367

Antal som registrerat

77%

69%

533 125

393 050

Utfall i kronor

ERBJUDANDE TILL ELEVER OMVÅRDNADSPROGRAMMET
Fullmäktige beslutade i november 2019
att alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning)
och uppfyller kompetenskraven kommer
att erbjudas en tillsvidareanställning i
kommunen.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

LÖNEKARTLÄGGNING
Gar genomförts för 2018 och presenterats för personalutskottet under våren
2019. Lönekartläggning för 2019 kommer att genomföras när lönerevisionen
för samtliga avtal är klara.

PROJEKT HELTID SOM NORM
Sedan 2015 har det arbetats med att
utreda möjligheterna till förbättrade
villkor inom vården. Det uppdrag som
påbörjades var att utreda om att delade
turer skulle upphöra. Under årens gång
har uppdraget delade turer övergått till
att ingå i projektet heltid som norm.
HELTIDSRESAN
Är ett femårigt utvecklingsprojekt som
drivs sedan 2016 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Projektet pågår under perioden
2016–2021 och Ockelbo kommun deltar
i projektet. Arbetet i projektet har intensifierats under 2019. En gemensam träff i
maj 2019 anordnades av SKR. En intern
styrgrupp har utsetts som träffas kontinuerlig. Personalutskottet har kontinuerligt informerats om processen.
Fullmäktige har utifrån ovanstående
process beslutat att fr o m 1 januari 2020
ska alla nya tillsvidare anställningar
inom kommunals avtalsområde erbjudas
heltid. Viljeinriktningen är att heltid
ska bli vanligare bland de som redan
är anställda. Processen med införandet
av heltid kommer att ingå i projektet
Heltidsresan.
Vid personalutskottet i november 2019
presenterade utvecklingsföretaget
Alamanco sin deras företagsidé. Företagets utvecklingsstrategi är att öka de
anställdas insikt och förståelse för hur
de fungerar och samarbetar genom att
aktivt leda processer på arbetsplatser.
Nyckeln till framgång är flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn.
Socialnämnden har efter presentationen
beslutat att genomföra företagets utvecklingsstrategi inom i första hand inom
äldreomsorg och hemtjänst.

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KOMMUNEN
SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING
Ett förbättringsområde utifrån resultatet från föregående medarbetarenkät.
Ett område som kommer att diskuteras
vidare.

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.
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.

PÅGÅENDE UPPDRAG

NÄTVERK FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT DISKRIMINERING
Nätverk tillsammans med flera kommuner 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).
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 2019 har kommunen inga deltagare.

LÖNE- OCH PENSIONSADMINISTRATION
Kommunens löneadministration sköts
sedan 2018 i sin helhet via avtal med
Gävle kommun. Fr o m 2019 anlitar
kommunen KPA pension för administration av pensioner till kommunanställda
och förtroendevalda.

SEMESTERDAGSVÄXLING
Lokalt kollektivavtal avseende semesterdagsväxling har tecknats inför 2018. I
utbyte av semesterdagstillägget erhåller
medarbetaren extra semesterdagar, fem
alternativt sex dagar. 115 anställda har
nyttjat förmånen.

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

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

CHEFDAGAR
Varje år genomförs chefdagar och är en
del av det fortsatta personalstrategiska
arbetet. Två utbildningsdagar för chefer,
enhetschefer och skyddsombud genomförs varje år, en dag på våren och en dag
på hösten. Chefsdagarna har kompletterats med frukostmöten.
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
utvecklat en metod för att personer med
utländsk bakgrund som fastnat i långtidsarbetslöshet snabbare skulle kunna
bli anställningsbara. Projektet avslutades
i december 2018, men projektets metod
har fortsatt att diskuteras. KIVO har
under projekttiden ändrad benämning
till Kvalitetssäkrad inkludering i vård
och omsorg.

Som medarbetare är man synlig, vilket
präglas av delaktighet och möjlighet till
påverkan Diskussioner om detta sker i
enlighet med samverkansavtalet.
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överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan.
Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att förebygga ohälsa samt arbetet med anställda
sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård, Gemensamma nämnden Region
Gävleborg, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

PERSONALFÖRMÅNER
I kommunen finns det ett flertal personalförmåner såsom friskvård, personalstöd, semesterdagsväxling och löneväxling.

MÅLUPPFYLLELSE
PERSONALSTRATEGISKT MÅL

OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har 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
En värdegrund för kommunen ska utarbetas
Kommentar:
Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % till 6,4 % vid jämförelse med 2018-12-31.
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.
Arbetet och processen med att utarbeta en värdegrund för kommunen flyttas till 2020.

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
relation till arbetstid enligt avtal.
Sjukfrånvaro i %

2019 2018 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro

6,4

5,6

5,9

6,8

6,7

- varav
långtids sjukfrånvaro

36

28

37

38

40

Sammanställning över tid
Den totala sjukfrånvaron redovisas i
relation till arbetstid enligt avtal. Tabellen visar sjukfrånvaron för all personal i
Ockelbo kommun. Den totala sjukfrånvaron 2019 har ökat från 5,6 % till 6,4 %.
Korttidssjukfrånvaro
Korttidsjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro

Kön

2019

2018

2019

2018

Kvinnor

5,2

4,4

2,7

1,9

Män

2,7

2,6

0,8

0,7

Totalt

4,7

4,0

2,3

1,6

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 2019 står
långtidssjukfrånvaron för 36 %, vilket
är en ökning från 28 % år 2018. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid
jämförelse med andra kommuner i länet.
För arbete med rehabilitering finns en
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KOMMENTARER SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron har ökat 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 %

2019

2018

Total sjukfrånvaro

6,4

5,6

varav
långtids sjukfrånvaro

36

28

Sjukfrånvaro för
kvinnor

7,2

6,3

Sjukfrånvaro för män

3,2

3,2

29 år eller yngre

6,9

4,2

30 - 49 år

6,3

5,9

50 år -

6,2

5,8

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

PERSONALSTATISTIK

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

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK
Personalstatistik

2019

2018

2017

2016

2015

Antalet anställda

452

516

541

538

511

- Kvinnor

84%

79%

79%

80%

81%

- Män

16%

21%

21%

20%

19%

Medelålder

47,2

45,5

45,1

45,0

45,9

- Kvinnor

47,2

46,1

45,8

45,5

46,1

- Män

47,5

43,4

42,4

47,7

44,9

Antalet anstälda 60 år eller äldre

63

77

71

71

67

Antalet pensionsavgångar

16

10

7

7

9

Medellön (tillsvidare)

30 094

29 102

28 336

26 345

25 763

Kvinnor

29 204

28 210

27 755

26 139

25 258

Män

35 372

33 846

31 452

27 158

27 940

ANTAL ANSTÄLLDA

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca
700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2019 hade
Ockelbo kommun totalt 452 (516) månadsanställda. Av kommunens månadsanställda
finns 80 % (82 %) inom vård, skola och omsorg.
2019

FÖRDELNING AV ANTAL ANSTÄLLDA
Styrelse/nämnd

Kvinnor

2018

Män

Summa

Kvinnor

Män

Summa

Socialnämnd

192

14

206

198

12

210

Utbildning och Kultur

154

33

187

161

41

202

32

27

59

47

57

104

Summa

Kommunstyrelsen

378

74

452

406

110

516

Procentfördelning

84%

16%

79%

21%

ANTAL ANSTÄLLDA/ÅRSARBETARE

Sammanställningen visar på en minskning med 64 (25) månadsanställda och 73,4
årsarbetare (16,4) årsarbetare. Antalet visstidsanställda inom kommunstyrelsen och
utbildning/kultur har minskat. En förklaring är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder
och extra tjänster har under 2019 avslutas.
2019

2018

Förändring

2019

2018 Förändring

Socialnämnd

Styrelse/nämnd

206

210

-4

173,4

179,4

-6,0

- tillsvidare

190

198

-8

166,9

170,4

-3,5

16

12

4

6,5

9,0

-2,5

Utbildning/kultur

- visstid

187

202

-15

172,7

190,1

-17,4

- tillsvidare

165

163

2

159,4

155,1

4,3

- visstid

22

39

-17

13,3

35,0

-21,7

Kommunstyrelsen

59

104

-45

50,2

100,0

-49,8

- tillsvidare

46

56

-10

44,4

55,1

-10,7

- visstid

13

48

-35

5,8

44,9

-39,1

Summa antal

452

516

-64

396,3

469,5

-73,2

Tillsvidare

401

417

-16

370,7

380,6

-9,9

51

99

-48

25,6

88,9

-63,3

452

516

-64

396,3

469,5

-73,2

Visstid
Summa totalt
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KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTUR

MEDELLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER

Av kommunens 452 månadsanställda
är 84 % kvinnor och 16 % män. Medelåldern i kommunen är 47,2 år. Bland
kvinnor är medelåldern 47,2 år och
bland männen 47,5 år.

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. I och med nytt statistiksystem kommer medellöner
för yrkesgrupper om mindre än fem personer inte att redovisas.

Inom Ockelbo kommun är 63 tillsvidareanställda i en ålder av 60 år eller äldre.
Under 2019 har 16 medarbetare slutat
med pensionsavgång.

ANTAL 65-ÅRINGAR PER ÅR (KOMMANDE
PENSIONSAVGÅNG)
Avser tillsvidare
Kommande pensionsavgångar (65 år)

2018 2019 2020 2021 Totalt
1

5

6

11

23

MEDELLÖN

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

2019

2018

Förändring

Kvinnor

29 204

28 210

994

Män

35 372

33 846

1 526

Summa

30 094

29 102

992

Medellöner för olika yrkesgrupper
Befattning

2019

2018

Antal

Heltidslön

Antal

Heltidslön

Undersköterska äo

68

25 909

90

24 837

Barnskötare

29

24 814

27

24 536

Förskollärare

28

30 331

30

29 180

Undersköterska hemtjänst

24

25 324

Vårdare, gruppboende

20

23 469

37

23 698

Lärare tidigare år

16

34 171

32

33 582

Vårdbiträde äo

14

23 486

25

23 189

Vårdbiträde hemtjänst

13

23 631

Elevassistent

13

25 516

10

25 317

Socialsekreterare

12

33 459

10

31 790

Lärare grundskola, senare år

11

36 823

Kock

10

25 337

FRAMTID

PROJEKTET HELTIDSRESAN
Projektet kommer fortsätta att påverka
arbetet de kommande åren. Det gemensamma projektet kommer att 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.
FRISKVÅRDSSATSNINGEN
Friskvårdssatsning är en prioriterad
åtgärd. Utifrån ett framtidsperspektiv är
det av vikt att följa konsekvenserna av
satsningen på friskvård. Målsättningen
är att antal medarbetare som nyttjar
friskvårdsinsatser fortsätter att öka och
att man ska se ett samband med lägre
sjukskrivning.
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SJUKFRÅNVARO
Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad
sjukfrånvaro är en viktig faktor.
MEDARBETARENKÄT
Medarbetarundersökning kommer att
genomföras i början av 2020. Resultatet
kommer att visa vilka områden som är
i behov av förbättring och som kommer
att prägla kommande år.
CHEFS- OCH MEDARBETARDAGARNA
Dagarna genomförs varje år och är viktigt del i det fortsatta personalstrategiska
arbetet.
Personalstrategiska områden att arbete
med under kommande år är att utveckla
ledarskap- och chefsutbildning, kompetensförsörjning och verktyg för rehabilitering

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
TILLVÄXTFAKTORER I OCKELBO KOMMUN

Viktiga tillväxtfaktorer i kommunen
är förskola, grundskola och vuxenutbildning. Att skapa sysselsättning för
medborgarna och med en utvecklad
kollektivtrafik som gynnar till pendling.
Framtida kommunikationer är en viktig
tillväxtfaktor.

Det lokala kontoret i Ockelbo har stängts
ned. De arbetssökande kommer i större
utsträckning att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt
med myndigheten och därmed färre
fysiska möten med de arbetssökande.
Under senare delen av 2019 har kommunen haft en dialog med arbetsförmedlingen om hur samarbetet mellan
kommunen och arbetsförmedlingen ska
se ut 2020. Dialogen där parterna har
speglat varandras bilder om samarbetet
och hur en gemensam strategi ska se ut
framåt har utmynnat i ett projekt för
2020. Arbetsförmedlingen tillför medel
till kommunen för att utföra insatser för
arbetssökande kommuninvånare om 3,0
mkr. Kommunen har även tilldelas 40
extratjänster, 20 introduktionsjobb och
30 platser för lönebidrag för utveckling
för 2020. Kommunen kommer även att
bereda 15 – 20 platser för arbetsträning.

NÄRINGSLIV
Näringsliv och samhällsplanering är
viktiga områden där kommunen arbetar
intensivt med att tillgodose de förutsättningar som finns för företagsetableringar.
Arbetet med översikts- och bostadsförsörjningsplan kommer att prägla
kommunen ett antal år framåt och det
är viktiga satsningar. Framtagandet av
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är prioriterade fokusområde för
kommunen. Arbetet med ny översiktsplan är för att möta marknadens behov.
För att möta behovet kommer en analys
av bostadsmarknaden via en bostadsförsörjningsenkät att genomföras.

ARBETSMARKNADSPOLITIK

STRATEGI 2020
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och
resurser kom-mer att fördelas under
och efter arbetsförmedlingens förlängda
reformperiod till 2020–2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att
ha stor påverkan på enhetens resurser.
Arbetslösheten ökar i kommunen, arbetsmarknadsenheten har under 2019 fått
färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen.

			

Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag.
De företag som bygger och investerar
sänder positiva vibbar till övrig näring
att de tror på Ockelbo. Arbetet med att
ta fram en ny översiktsplan, som pekar
riktning och underlättar för etableringar
och expansioner, är otroligt viktig för
att möta marknadens behov. Microsofts
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla
över på det lokala näringslivet och det
finns ett driv och en härlig Ockelboanda
som kan lyfta företag och kommunen
mot oanade höjder!

SAMHÄLLSPLANERING

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

ENGAGEMANGET FÖR EU-FRÅGOR

Kommunen har åtagit sig att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för EU-frågor.
Det antagna EU-handslaget kommer
också att innebära informations och
utbildningsinsatser för förtroendevalda
och tjänstemän.
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I Ockelbo planeras aktiviteter under året
för att göra vänortsarbetet mera känt
och för att kunna bredda möjligheterna
för samverkan med våra vänorter. Det
gemensamma arbetet med Gästrikekommunerna fortsätter.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En nyckelfråga för fortsatt god välfärd
i kommunen är att arbeta för att tillgodose kompe-tensförsörjningen inom alla
kommunala verksamheter, i synnerhet
till bristyrken inom sko-lan och omsorgen. Utbildningssektorn i hela landet
har stora utmaningar. Bristen av behö-riga pedagoger är redan påtaglig och
den kommer att öka. Kommunen ska
fortsätta att utvecklas som en attraktiv
arbetsgivare samt se över olika former
av utbildningsmöjlighet-er för att möta
dagens och framtidens kompetensbehov.

SAMVERKAN

Kommunens organisation har flera små
enheter med få handläggare med specialistkom-petens, vilket gör det sårbart. För
att möta detta behöver fortsatt utveckling
av ökad sam-verkan prioriteras, både
internt och speciellt externt.
Arbetsmarknadsåtgärder och kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden.
En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för företa-garna i kommunen
är en viktig del i detta. De bästa vägarna
till framgång är genom sam-verkan, både
mellan kommunens olika enheter och
med andra aktörer i samhället.

DIGITALISERING

Digitalisering är ett viktigt fokusområde
framåt för samtliga nämnder i kommunen. Kom-munens Digitaliseringsplaner
har tagits fram i sin första version 2019.
Arbetet pågår kontinuerligt och kommer
att prägla det framtida arbetet för alla.
Planen omfattar nivåerna kommungemensam nivå, förvaltningsgemensamma
nivå samt verksamhetsnivå. Syftet är
att öka digitaliseringen i kommunens
verksamheter. I den finns ett antal mål
kopplade till fokusområden, kommungemensamma digitala satsningar, infrastrukturella förändringar samt mål för
digitaliseringen på verksamhetsnivå.
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HÅLLBARHET
OCKELBO KOMMUNS MILJÖARBETE
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 2020.
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING
Under 2019 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
två informationskvällar till allmänheten
om solceller och en kväll om att köpa och
äga elbil samt deltagande vid Bomässan i
Göransson arena.
HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBART RESANDE
Sedan hösten 2018 har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
bedrivit projektet Processledare för
hållbart resande med bl. a målet att öka
andelen hållbart resande i Ockelbo samt
Sandviken och Hofors kommuner. Hållbart resande innefattar resor med cykel,
gång, kollektivtrafik samt webbmöten för
anställda.
Fortsatt under 2019 genomfördes, som
en del av projektet, en resvaneundersökning hos personalen. Parallellt analyserades kostnader och körsträckor för
kommunens tjänstebilar, resor i tjänsten
med egen bil, samt andra transportmedel. Utifrån de data som samlades
in under 2019 har en analys gjorts av
kostnader och CO2-utsläpp. Arbetet
utfördes i samarbete med Cero, som
ursprungligen baseras från forskning vid
KTH. En handlingsplan har nu tagits
fram med åtgärder som dels reducerar
kommunens klimatpåverkan, samt minskar kommunens kostnader för resor. I
handlingsplanen finns även åtgärder för
att minska de anställdas klimatpåverkan
vid arbetspendling.

GLOKALA SVERIGE
Det treåriga utbildnings- och kommunikationsprojekt, Glokala Sverige, drivs
av Svenska FN-förbundet och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, med
stöd av Sida. I november 2018 valde
Ockelbo, Sandviken och Hofors kommuner att alla underteckna en avsiktsförklaring om de globala hållbarhetsmålen
tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg, som ett steg
i ledet att komma igång med miljöarbetet
och Agenda 2030. Projektdeltagarna har
under 2019 fått ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops.
Projektet handlar om att arbeta med
Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling i kommuner och
regioner i hela Sverige och under 2019
antogs 90 nya kommuner och regioner,
där Ockelbo, Sandviken och Hofors är
tre av dem. Tillsammans med de första
pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21
regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.
MEDLEM I SVERIGES EKOKOMMUNER
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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 201
ha år 2009 till 760 ha.
EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Den årliga Ekomatsligan hölls den 22
maj i Stockholm och Ockelbo kommun
hamnade på en hedrande 15:e placering
med 47 % ekologiskt (baserat på 2018 års
inköp), vilket var långt över Ekomatscentrums mål på 35 %. Snittet i Sverige av
deltagande kommuner är 37 % ekologiskt.
Kostverksamheten når målet med 40 %
ekologiska livsmedel för 2019. Andelen
ekologiska livsmedel uppgår till 46,1%,
vilket är något lägre än förra årets snitt.
Enligt kommunens verksamhetsberättelse
skulle inköp av närproducerade livsmedel
öka för att 2017 utgöra minst 10 % av det
totala inköpet av livsmedel. Enligt den
nuvarande definitionen är målet uppfyllt
och kostverksamheten har räknat till att
närproducerat har uppgått till en andel
på 16,3 %, vilket är en förbättring mot
förra årets snitt på 11,8 %.
OCKELBO KOMMUN BYGGER OM FÖRSKOLAN
Under hösten 2018 påbörjades ombyggnaden av Wij förskola. Det har varit en
lång process från tanke till handling, men
nu har förskolan byggts till och byggts
om. De äldre delarna har tilläggsisolerats
och fått nya fönster för att byggnaderna
ska vara mer energieffektiva. Inflytt och
invigning av Wij förskola skedde v. 44.
KEMIKALIESMART FÖRSKOLA

Barn växer och utvecklas, vilket gör att
de är särskilt känsliga för att utsättas för
kemiska ämnen och som ett led i detta
har man minskat 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.
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
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 startade 2017
”#hursvårtskadetva” fortsatt även under
2019. Det finns tre tre miljöpedagoger
som arbetat aktivt med särskilt fokus på
skolbesök i våra fem medlemskommuner,
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.

tydande onödig miljöbelastning och onödig kostnad. Kostnadsbilden accentueras
av den exceptionellt höga nivå som för
närvarande råder på förbränningsmarknaden.
Att förstå hur vi kan påverka människors
beteende blir en allt mer avgörande fråga
för att nå önskade resultat. Med erfarenheter och resultat från tidigare års i framförallt flerbostadsområden har en metod
tagits fram för att minska mängderna
brännbart och få ett renare och mer
utsorterat matavfall. Denna metod har vi
under året använt i fler sammanhang och
den kommer vara ett viktigt stöd i våra
utökade samarbeten med kommunala
och privata fastighetsbolag.
NY KRETSLOPPSPLAN
Under 2019 har vi inlett arbetet att ta
fram nya Kretsloppsplaner för Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Viktiga verktyg som
kommer bidra till en hållbar utveckling,
där vi använder våra resurser på ett klokt
sätt. Vi driver arbetet tillsammans med
kommunerna i Hälsingland, länsstyrelsen
och Region Gävleborg, för att hitta nyttor i samarbete, erfarenheter och effektivare. Kretsloppsplanen gäller för varje
kommun och Gästrike återvinnare samarbetar därför tätt tillsammans med
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och
Älvkarleby kommuner för att ta fram de
nya planerna som ska gälla från 2021.
FNI
Regeringens beslut om fastighetsnära
insamling för förpackningar har redan
börjat påverka oss och vi börjar redan nu
förbereda oss för en omställning. Strategiska ställningstagande kommer vara avgörande för vilken organisation vi ska ha
i framtiden. De förpackningar som idag
lämnas till återvinningsstationer ska senast 2025 bli hämtade vid fastigheterna
istället. Kommunerna är inte huvudman
för detta men Gästrike återvinnares styrelse har varit tydliga. Gästrike återvinnare ska vara aktiva och förhoppningsvis
en part i denna omställning som kommer
gälla från 2021.

Denna felsortering innebär både en be-
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OCKELBOGÅRDAR – FRÅN KRETSLOPPSPLAN TILL
ENERGIEFFEKTIVISERING
En ny Kretsloppsplan är under framtagande och med den kommer krav på
fastighetsnära avfallsinsamling, en utmaning för bolaget att lösa framåt.
I vårt arbete med boinflytande har vi
anordnat bomöten och bodagar tillsammans med våra hyresgäster för att diskutera trivsel, säkerhet och trygghet. Det
har varit uppskattat och vi har passat på
att lyfta frågor runt sop- och källsortering eftersom bolaget lägger stora resurser på att ordna så att den ska bli tillfredställande. Vi har även gjort ett försök att
driva boskola.
Den totala energianvändningen, korrigerat normalårsvärde, sänktes mot 2018
med 0,5 %. Vi har kommit till en gräns
där mer omfattande energieffektiviseringar behöver göras för att sänka förbrukningen för att nå större marginaler.
Under andra delen av året anställde vi
kompetens för att framåt kunna arbeta
strategiskt med att sänka förbrukningen.
Den totala energiförbrukningen har
minskat med 14,2 % sen vi började med
att effektivisera energianvändningen i
bolaget 2009.

BIDRAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN
LOKALA NATURVÅRDSSATSNINGEN – LONA-BIDRAGET
Projektet Naturlyftet fortsatte i kommunen under 2019. Projektet startades upp
under 2018 och syftar till att ge långtidsarbetslösa och nyanlända i Ockelbo kommun en meningsfull sysselsättning som
inspirerar till fortsatt intresse för naturvård och engagemang för föreningsliv.
Genom projektet kan föreningar få hjälp
med naturvårdsåtgärder som underhåll
av vandrings- och skoterleder, vindskydd,
spänger samt igenvuxna sjöar och vattendrag. Under 2019 genomfördes bl.a.
åtgärder som röjning kring tjärnar och
fiskestugor, röjning av sly längs skoterled,
naturstig och badplatser, skylttillverkning
samt underhåll av eldstäder vid en del
sjöar. Projektet har ett brett samarbete
med kommunen, Arbetsmarknadsenheten, Näringslivsenheten, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning,
Tekniska enheten samt lokala föreningar.
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Anslutningsled mellan Ockelbo samhälle och Ulvsta friluftsgård, Minska
spridningen av invasiva arter och
Synliggöra Gästrikeleden, dessa tre
projektansökningar lämnades in för
Ockelbo kommun, men enligt rådande
regeringsbudget beviljades inga nya LONA-projekt under året.

LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT – LOVA-BIDRAGET
Projektet med att restaurera Gopån
fortsatte under verksamhetsåret 2019.
Inom projektet genomfördes utrivning
av betongdammen vid ett industriområde i Lingbo. Åsträckan nedanför
industridammen restaurerades och sten
och mindre block lades i samt att tre
vägtrummor, VNV om Fallåsberget, togs
bort och ersattes med en valvbåge.
Skonsam muddring, en gemensam
ansökan skickades in för hela länet med
Bollnäs kommun som projektledare. Projektet handlar om att förbättra vattenmiljön genom skonsam och miljövänlig
muddring av sjöbottnar. Detta genom
att investera i en beprövad vajerstyrd
dragflotte som via en undervattensenhet
muddrar sjöbottnar på ett skonsamt vis.
Målsättningen är att uppnå god ekologisk status i våra sjöar och vattendrag.
Projektet beviljades bidrag och förstudien samt upphandlingsprocessen påbörjades under året.
FISKEVÅRD I TESTEBOÅN
Under 2019 har samverkansorganisationen för Testeboåns vattensystem, Testeboåns Vänner, fortsatt sin verksamhet.
Syftet med Testeboåns Vänner är att
samla allt arbete som sker för att vårda
och utveckla Testeboån, från källan ut
till havet, under en organisation 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, söka tillstånd
samt utföra åtgärder. Testeboåns Vänner
kommer främst att driva frågor som att
öppna upp Testeboån för fiskvandring
och biotoprestaurering för att öka den
biologiska mångfalden.

HÄNDELSER FRÅN 2019
Ockelbo kommun är en vindkratftstät
kommun och ytterligare kraftverk har
färdigställts och tagits i bruk under året.
Här produceras grön el!
I samarbete med VGS projekt Hållbart
resande genomfördes en enkät med
kommunens anställda om hur pendlingsoch tjänsteresandet ser ut. Svaren lade
grunden till en handlingsplan för mer
hållbart resande. Aktiviteterna i planen
kan ha positiv påverkan på såväl miljö,
ekonomi och personalens välbefinnande.
Projektet pågår.
I kommunen finns idag laddningsmöjligheter för el-bilar: på pendlarparkeringarna i Ockelbo och Lingbo, snabbladdning
på Perslundaparkeringen och 22 kW-laddare vid Idrottsplatsen, Wij trädgårdar
och på parkeringen bakom kommunhuset. I förhållande till antal invånare är
det förhållandevis gott om laddare - men
här finns ännu väldigt få el-bilar.
Beslut har fattats om att Ockelbo kommun ska anta ett nytt Miljöstrategiskt
program i samarbete med VGS miljöstrateg. Den politiska styrgruppen är
Tillväxtutskottet.
Arbete med ny Kretsloppsplan har påbörjats under ledning av Gästrike Återvinnare.
BADVATTENPROVER
Ockelbo har inget EU-bad, men rekommenderas att följa vägledningen för
vattenprovtagning vid sina badvattensjöar. 2019 övergick hanteringen av vattenprover till Ockelbo kommun. Under
verksamhetsåret 2019 togs 13 badvattenprover samt 3 omprov. Rännsjön, Wijdammen samt Vittersjön hade tjänligt
med anmärkning vid ett tillfälle vardera.
Inga anmärkningar på omproven. Totalt
har 13 strandbad provtagits i Ockelbo
kommun under 2019.
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EKONOMISK STÄLLNING
RESULTATRÄKNING

Not

Budget
2019

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Verksamhetens intäkter

1

65 912

73 700

80 808

148 824

159 219

Verksamhetens kostnader

2

-426 531

-434 059

-425 802

-490 760

-484 640

Av- och nedskrivningar

3

-12 707

-12 068

-12 018

-24 763

-24 255

-373 326

-372 428

-357 012

-366 699

-349 676

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

267 387

268 670

263 221

268 670

263 221

Generella statsbidrag och utjämning

5

107 226

107 891

103 475

107 891

103 475

Finansiella intäkter

6

1 115

1 783

2 251

860

1 862

Finansiella kostnader

7

-2 360

-2 175

-2 867

-3 452

-4 942

42

3 741

9 067

7 271

13 940

Uppskjutna skatter

-530

-1 244

Skattekostnader

-156

-156

6 585

12 540

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

Not

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Tillgångar
Immateriella tillgångar

8

Materiella tillgångar

9

274 932

242 064

479 626

449 725

Pågående investeringar

10

878

6 283

23 790

17 665

Finansiella anläggningstillgångar

11

30 577

32 636

4 751

6 805

306 387

280 982

508 167

474 302

2 860

3 164

2 860

3 164

732

765

Summa anläggningstillgångar
Fastigheter under exploatering

12

107

Förråd
Fordringar

13

22 135

22 788

30 236

26 140

Kortfristiga placeringar

14

1 000

1 500

1 000

1 500

Likvida medel

15

67 877

83 366

67 877

83 366

93 872

110 817

102 705

114 935

400 259

391 799

610 872

589 237

130 927

121 860

152 900

140 360

3 741

9 067

6 585

12 540

16

134 668

130 927

159 485

152 900

17

32 433

26 055

34 022

28 341

4 368

3 838

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

32 433

26 055

38 390

32 179

Skulder
Långfristiga skulder

18

150 200

150 200

317 258

318 198

Kortfristiga skulder

19

82 958

84 617

95 739

85 959

Summa skulder

233 158

234 817

412 997

404 157

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

400 259

391 799

610 872

589 237

Borgensåtaganden

20

178 898

178 438

12 213

11 141

Ansvarsförbindelser

21

132 987

136 936

132 987

136 936

311 885

315 374

145 200

148 077

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS

Not

Kommunen Kommunen
2019
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

22

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital

3 741

9 067

6 585

12 540

18 446

17 119

33 732

-30 750

22 187

26 186

40 317

-18 210

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

12

304

-345

336

3 929

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

13

653

775

-932

26 140

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

19

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 659

7 539

8 336

10 417

21 484

34 155

48 057

22 276

-14 567

-62 135

-29 928

-50

-91

Investeringsverksamheten
Investering av materiella tillgångar

9

-39 531

Investering av finansiella tillgångar

11

-50

Försäljning av matriella tillgångar

11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 872
-39 581

-14 567

-60 313

-30 019

Finanisieringsverksamheten
Nyupptagna lån

5 170

Amortering av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fordringar

Årets kassaflöde

-6 189

2 109

2 000

-1 047

3 000

500

1 000

500

1 000

2 609

3 000

-1 540

-2 189

-15 489

22 589

-13 796

-9 933

Minskning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-6 163

Likvida medel vid årets början

15

83 366

60 777

83 366

61 257

Likvida medel vid årets slut

15

67 877

83 366

69 570

83 366

-15 489

22 589

-13 796

22 109

Förändring av likvida medel
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NOTFÖRTECKNING
Not
1

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2019

2018

2019

2018

Intäkter enligt driftredovisningen

113 231

122 587

172 421

182 082

Interna poster

-39 531

-41 779

-23 597

-22 863

73 700

80 808

148 824

159 219

-473 239

-467 349

-514 357

-507 503

Interna kostnader

39 180

41 547

23 597

22 863

Externa kostnader

-434 059

-425 802

-490 760

-484 640

Text

Verksamhetens intäkter

Externa intäkter
2

Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen

3

Av- och nedskrivningar
Fastigheter
Teknisk anläggning

-240

Avskrivningar
Goodwill
Fastigheter

-10 462

-10 282

Markanläggning
Teknisk anläggning
Inventarier

-1 606

-1 613

IT-installation
Summa
4

-426

-16 683

-16 128

-44

-44

-6 189

-5 334

-1 457

-1 910

-283

-173

-12 068

-12 018

-24 763

-24 255

271 070

264 440

271 070

264 440

-2 400

-1 219

-2 400

-1 219

268 670

263 221

268 670

263 221

73 541

68 724

73 541

68 724

Kostnadsutjämning

7 471

6 716

7 471

6 716

LSS-utjämning

5 253

5 971

5 253

5 971

Regleringsavgift

4 161

927

4 161

927

Generellt bidrag

4 586

8 340

4 586

8 340

12 879

12 797

12 879

12 797

107 891

103 475

107 891

103 475

Skatteintäkter
Preliminära kommunalaskattemedel
Slutavräkning kommunalskatt
Summa

5

-107

Generella statsbidrag o utjämningar
Inkomstutjämning
Strukturbidrag

Bidrag från staten, Asylsökande 18 år
Bidrag från staten, Byggbonus
Fastighetsavgift
Summa
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6

Finansiella intäkter
Utdelning aktier o andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

7

1 537

707

1 057

11

42

55

207

586

671

98

597

1 783

2 251

860

1 862

-1 050

-1 312

-2 327

-3 387

-710

-477

-710

-477

-56

-78

-56

-78

-359

-1 000

-359

-1 000

-2 175

-2 867

-3 452

-4 942

4 258

4 258

-4 152

-3 726

-107

-426

Finansiella kostnader
Ränta långfristig upplåning
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Värdereglering fordran
Summa

8

1 187

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

9

0

0

0

107

358 521

350 556

610 872

708 845

-124 969

-114 890

-202 585

-245 415

Ackumulerade nedskrivningar

-38 192

-44 826

Ackumulerade uppskrivningar

27 759

20 239

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

233 552

235 666

397 854

438 844

Redovisat värde vid årets början

233 552

235 666

397 854

438 032

43 622

7 965

46 560

23 662

Investeringar
Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar

-4 326

Nedskrivningar

-240

Återförda nedskrivningar

3 000

Avskrivningar

-10 462

-10 080

-16 727

-21 285

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

-5 958
266 712

233 552

421 729

438 844

4 172

3 790

29 092

28 709

253 822

220 748

384 937

353 587

8 717

9 014

11 735

56 548

varav
Mark
Fastigheter
Övriga anläggningar
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Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

24 761

23 448

139 808

32 442

-16 542

-14 936

-75 427

-21 562

Bokfört värde

8 219

8 512

64 381

10 880

Redovisat värde vid årets början

8 512

9 459

64 673

11 315

Investeringar

1 314

788

8 245

1 971

-123

-7 604

-123

-1 613

-8 729

-2 284

Ackumulerade avskrivningar

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

-1 606

Överföring från eller till annat slag av tillgång

1 524

Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

-212
8 220

8 511

57 897

10 880

7 792

8 077

57 472

10 445

Fordon

156

163

156

163

Konst

272

272

272

272

6 283

469

17 665

13 371

841

5 934

16 941

12 362

-6 246

-120

-10 816

-8 068

878

6 283

23 790

17 665

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

500

500

varav
Inventarier

10

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

14 275

14 275

Gästrike Vatten AB

500

500

Ockelbo Vatten AB

1

1

Ockelbo kooperativa fastigheter AB

50

50

Obligationer
Kommuninvest förlagslån

900

900

Långsiktiga värdepappersinnehav

900

900

40

41

Långfristig utlåning
Ockelbo Ryttarförening

0

Värdereglering Ockelbo Ryttarförening

3 109

3 109

-1 000

-1 000

Långfristig fordran
Uppskjuten skatt
Summa

30 577
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32 636

75

53

335

351

4 751

6 805

12

Fastigheter under exploatering
Ind område Tegelbruket

1 092

1 201

1 092

1 201

Bost område Ladugårdsgärde

655

812

655

812

Hästen 8

300

300

300

300

Äppelbacken

648

687

648

687

Tidernas hus

165

165

165

165

2 860

3 164

2 860

3 164

Kundfordringar

3 334

2 477

10 258

5 311

Skattefodringar

3 945

3 403

3 945

3 403

66

246

809

455

3 032

5 728

3 032

5 728

11 758

10 935

12 192

11 243

22 135

22 788

30 236

26 140

Summa
13

Fordringar

Andra kortfristiga fodringar
Stats- och EU-bidragsfordr. projekt
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter
Bolagen
Summa
14

Kortfristiga placeringar
SGP

16

500

500

500

500

Consensus

500

500

500

500

1 000

1 500

1 000

1 500

Kassa

77

168

77

168

Plusgiro

32

197

32

197

Bank

67 768

83 001

67 768

83 001

Summa

67 877

83 366

67 877

83 366

130 927

121 860

152 900

140 360

Likvida medel

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa

17

500

Mangold
Summa
15

500

3 741

9 067

6 585

12 540

134 668

130 927

159 485

152 900

26 055

21 752

28 341

24 039

6 242

4 345

6 242

4 345

882

592

882

592

-717

-508

-717

-508

-30

-126

-726

-126

32 433

26 055

34 022

28 341

93%

93%

Avsättningar (inkl löneskatt)
IB avsättning
Nyintjänad
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Övrigt
UB avsättning
Aktualiseringsgrad
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Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Ålderspension
Visstidspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Intjänad PA-KL
Löneskatt

18 350

16 106

18 350

16 106

3 013

2 629

3 013

2 629

4 545

157

4 545

157

194

2 077

194

2 077

6 331

5 086

6 331

5 086

32 433

26 055

32 433

26 055

Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB

593

1 485

Övriga avsättningar

996

801

Summa avsatt till pensioner

Summa

32 433

26 055

34 022

28 341

1

1

2

2

Ingående balans

20 969

17 505

20 969

17 505

Intjänat belopp

5 023

3 497

5 023

3 497

710

476

710

476

-577

-409

-577

-409

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalt belopp
Övriga förändringar

-24

-100

26 101

20 969

26 125

20 969

Skulder till kreditinstitut

150 200

150 200

317 258

323 950

Summa

150 200

150 200

317 258

323 950

0,69%

0,87%

1 år

25%

42%

2-3 år

19%

24%

3-5 år

43%

23%

> 5 år

13%

11%

Summa utgående skuld
18

-100

Långfristiga skulder

Uppgifter om lån i banker
och kreditinstitut
Genomsnittsränta
Lån som förfaller inom
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19

Kortfristiga skulder
Låneskulder

18 013

21 414

18 948

22 359

Leverantörsskulder

18 916

15 254

10 203

6 316

Lönerelaterade skulder

22 055

23 882

22 055

23 883

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader

9 672

9 921

16 603

17 614

Pensioner

9 457

9 410

9 457

9 411

Skatteskulder

4 190

4 024

4 255

4 273

Övriga kortfristiga skulder
Summa
20

655

711

14 218

2 104

82 958

84 617

95 739

85 959

138 200

138 200

Borgensåtaganden
Ockelbogårdar
JAK-banken för Åbyggeby landsb center

201

Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar

10 763

10 763

Ockelbo Vatten

28 485

29 265

Lingbo pumpstation ek. förening

1 450

201
10 763
1 450

Fastigo

168

Övriga

9

Summa
21

10 763

9

178 898

178 438

12 213

11 141

136 936

142 980

136 936

142 980

4 321

3 203

4 321

3 203

-7 442

-6 581

-7 442

-6 581

-828

-2 666

-828

-2 666

132 987

136 936

132 987

136 936

Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Övrigt
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 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 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 medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 460 925 942 275 kronor och totala
tillgångar till 460 364 563 304 kronor.
Ockelbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 368 051 156 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 367 916 414 kronor.

22

Ej likviditetspåverkande poster
Förändring pensionsavsättning

6 378

4 303

Förändring övriga avsättningar
Av- och nedskrivningar

5 487

5 158

725

1 244

24 928

24 255

12 068

12 018

Nedvärdering , långsiktig fordran

0

1 000

Övrigt

0

-202

2 592

429

18 446

17 119

33 732

32 086

Summa
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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.
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.

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKR publicerat en ny prognos
i februari som inte innebär någon
förändring av skatteunderlaget för 2019.
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.
Hyres- och leasingavtal ska klassificeras
och redovisas som antingen finansiella
eller operationella. Avtal med obetydligt
värde får redovisas som operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Ockelbo
kommun har samma gräns för 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.
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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.
Avskrivningstider
Inventarier
Fordon
Anläggningar

År
5 - 10
5
10-33

Fastigheter
- stomme

80

- tak/fasad

40

- installation

35

- inre ytskikt

20

- övrigt

10

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNINGEN

			

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNINGEN
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KOMMUNSTYRELSEN
Årets resultat, tkr

VIKTIGA HÄNDELSER

2019

2018

Budget

87 198

82 768

Utfall

84 611

80 747

2 587

2 021

43 745

8 134

Antal anställda 31/12

59

104

Antal kvinnor

43

47

Antal män

16

57

Sjukfrånvaro

1,6

3,5

Kvinnor

1,5

4,9

Män

1,7

2,3

Resultat mot budget
Åretsnettoinvesteringar
Personalredovisning

Personal Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för
kommunstyrel-sens del har sjukfrånvaron 2019
vid jämförelse med 2018 minskat. Att beakta vid
jämförelser när beräk-ningsunderlaget utgörs av ett
fåtal personer påverkas förändringen markant vid
enstaka sjukfrånvarotillfällen.

ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott
om 2,6 mkr. Detta förklaras till största
delen av att återbetalning från Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
VGS, om 1,5 mkr och överförmyndarverksamheten 0,2 mkr, utbildningsinsatser nya politiker samt nya arvoden,
underskott om 0,5 mkr, avvecklingskostnader kommunens stödboende,
underskott om 0,8 mkr, vakanser inom
administration och att utvecklingsmedel
inte har nyttjats.
Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning
uppnås för 2019. Måluppfyllelse avseende sjukfrånvaro har uppnåtts.

DRIFTBUDGET

AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds återbetalning om 1,5 mkr
avser till största delen områdena miljö
och hållbarhet samt plan och bygg som
redovisar högre intäkter än beräknat.
Integration/arbetsmarknad redovisar tillsammans ett underskott om 0,8 mkr där
största delen avser avvecklingskostnader
stödboendet och till viss del även minskade intäkter från arbetsförmedlingen.

Politisk verksamhet redovisas ett underskott med anledning av nytt arvodesreglemente samt två utbildningsdagar för
förtroendevalda som inte var budgeterade. Uppföljningen visar på ökade
kostnader för detaljplaner. Näringsliv,
utvecklingsmedel och kommunadmi-nistration visar på överskott.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen investeringsbudget
2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6
mkr (inkl tillägg om 3,0 mkr för genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MBS:s utredning ”Kommunal ledningsplats”.
Utöver detta har investeringsnivån för
förskolan beslutats under åren 2017 till
2019 till totalt 33,0 mkr.
Kommentarer
Nettoinvestering för 2019 är 43,7 mkr
där om- och nybyggnation av Wij förskola står för den största investeringen.
Utöver detta har investeringar Åbyggeby
skola, reservkraftverk Bysjöstrand och
ombyggnationen av gallerian 5; an,
Framtidens centrum genomförts.

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.
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VERKSAMHETEN STÖDBOENDE
Boendet riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Placeringsformen
stödboende och är en tillsynspliktig
verksamhet. Vid årsskiftet var 10 ungdomar inskrivna på stödboendet. Antal
placeringarna har succesivt sjunkit med
anledning av att de placerade barnen
fyller 21 år och blir utskrivna från stödboendet. De har idag egna lä-genheten.
Kommunstyrelsen fattade beslutet att
stänga boendet 2019-05-31.
INTEGRATION
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett nära samarbete
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi,
individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Under 2019
har det kommit 57 nyanlända flyktingar
med uppehållstillstånd och bosatte sig i
kommunen, 19 vuxna och 38 barn (15
anknytningar och 42 självbosatta).
ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Enheten arbetar med personer som
är arbetslösa och behöver coachning,
arbetsträning och/eller vägledning för att
underlätta inträdet på arbetsmark-naden
eller hitta nya vägar mot studier. Inom
arbetsmarknadsenheten finns det 10
olika aktiviteter att prova på.
FERIEJOBB/SOMMARJOBB
Alla ungdomar som avslutat årskurs 9
samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet och
är folkbokförda i kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200 (190)
ungdomar hade möjligheten att söka
sommarjobb, varav 108 (109) ungdomar
har ansökt och erhållit sommarjobb (53
flickor och 55 pojkar). Jobben fördelades inom kommunen samt föreningslivet, några exempel är äldreomsorgen,
förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service, trädgård,
och underhållsarbeten. Dessa delas upp
i två veckors perioder då de arbetar 30
timmar varje vecka.

FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANSTÄLLNING
Med målet att minska behovet av
försörjningsstöd och samtidigt erbjuda
arbete och praktik genom en modell som
används i allt fler kommuner. Modellen
innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort
kostnaden från individ- och familjeomsorg. Projektet har fasats ut i början av
2019.
EXTRATJÄNSTER
Från och med 2019-01-01 beslutades att
anställningsformen ”extratjänst” skulle
upphöra. Under 2019 har det totalt varit
49 extratjänster anställda i Ockelbo kommun vara 34 män och 15 kvinnor (47
utrikesfödda samt 2 svenskfödda).
Av dessa 49 så har 5 personer gått vidare
till studier med CSN stöd, 8 personer till
en yrkesutbildning, 12 personer till arbete med egen försörjning. Dessa siffror
och resultat står för att 25 (50%) har efter
avslutat extratjänst blivit självförsörjande.
FÖRETAGSKLIMAT
I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvar kring företagsklimatet. Enkä-ten
går till ungefär 200 företag, 85 svarade.
Vartannat är får även kommunfullmäktigele-damöter enkäten. Enkätsvaren
från företagare 2019 gick från 3,25 till
3,39 på det sam-manfattande omdömet. ”Glappet” mellan politikernas och
företagens svar minskade, vilket är målet.
Rankingplacering släpptes 24 september
och Ockelbo klättrade endast två placeringar till plats 231 av 290 kommuner.
Årtal
Placering
Förändring

2019

2018

2017

2016

2015

231

233

263

232

274

2

30

-31

42

-57

ÅRETS FÖRETAGARE
Företagarnas företagargala i regionen
är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls
Årets Företagarevent hos förra årets
vinnare Stilleben. Den uppskattade
tillställningen började hos Stilleben och
fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets
företagare i Ockelbo 2019, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo
tillsammans med Ockelbo Kommun fjolårets vinnare utser, blev Sofie Almkvist
som äger och driver Sofies Kroppsvård

			

PROJEKT I KOMMUNEN
Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i såsom Destinationsutveckling Gästrikland, ett besöksnäringsprojekt, Leader Gästrikebygden
har beviljat projekten Testeboåns Vänner
och Biking Gästrikland. Övriga projekt
näringslivsenheten är involverad i är Vattendragsrestaurering Gopån Naturlyftet
(LONA) och förstudie Kölsjöån.
Revideringen av kommunens Turismstrategi 2013–2020 har påbörjats.
Strategin byter namn och kommer att
benämnas Besöksnäringsstrategi. Den
nationella och regionala strategin kommer ett beaktas i den fortsatta processen,
vilket är de styrande strategierna.
KOLLEKTIVTRAFIKEN I KOMMUNEN
Inom kommunen körs Kuxatrafiken,
avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största
delen av öppna skolturer, andra delar är
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer
och anropsstyrd trafik. Möjlighet att
pendla till och från Ockelbo kommun
är en viktig fråga och bättre turtäthet
är därför ett mål. Samverkan sker med
X-trafik och i olika forum för regional
trafik.
SERVICETRAFIK
Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa
skolskjutsar, färd-tjänst och sjukresor.
Skolskjutsar handlägger vi själva, men
färdtjänsten sköter kollektivtra-fikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar
hålls med en samrådsgrupp.
FÄRDTJÄNST
Nytt gemensamt regelverk för färdtjänstoch riksfärdtjänst infördes 1 juni 2019.
Personer med färdtjänsttillstånd kan nu
beställa resor inom hela länet, tidigare var man begränsad till resor inom
kommunen. Nu får man möjlighet att
nå ett större utbud vilket är positivt för
individen.
LÄNSTRAFIK
Utökad trafik i december 2018 följs nu
av aviseringar om besparingar i länstrafi-ken med anledning av besparingskraven inom regionen. X-trafik höll möten
med länets kommuner under hösten för
att diskutera förändringar.
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SKOLSKJUTSAR
Skolskjutsar organiseras till största delen
i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre
antal elever har behov av enskild skjuts.
Somliga körs av Ockelbo taxi medan
andra har beställ-ningar hos Serviceresor
och ingår i den länsomfattande taxitrafiken. Det går dagliga skjutsar till särskolorna i Gävle och Sandviken.
KOMMUNIKATION MARKNADSFÖRING
Kommunikation och marknadsföring är
en viktig del, att ska skriva och informera
om allt som rör vår bygd. Målet är att
ligga i framkant med att informera om
allt positivt som händer i kommunen.
Fokus på att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo kommuns
Facebook. Antal besökare på Ockelbo
kommuns hemsida och antalet följare på
Facebook har ökat.
STRATEGISK KOMMUNIKATION
Under våren har vi arbetat tillsammans
med förvaltningarna för att skapa kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete.
Arbetet fortsätter under året. Dessutom
har vi under våren arbetat fram en ny
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för
sociala medier samt nya arbetssätt för de
sociala kanalerna. Vi har också arbetat
intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete sker enligt GDPR.
KOMMUNIKATIONSPOLICY
Ny kommunikationspolicy för Ockelbo
kommun har antagits med giltighet fr
o m 1 juli 2019. Kommunikationspolicyn är ett viktigt verktyg som ska ligga
till grund för att säkra att kommunens
kommunikationsarbete följer de lagar
och förordningar som gäller i dag. I den
nya kommunikationspolicyn säkerställs
att den nya dataskyddsförordningen följs
samt att vi har en rättslig grund för att
hantera personuppgifter då vi marknadsför och informerar om kommunens
verksamhet.
VÄNORTSSAMARBETE
För perioden 2019–2020 har Charter of
European rural Communities beviljats
medel från EU för ungdomsprojektet
”Lyceum” med Ockelbo kommun som
projektägare. Under året har tre möten
anordnats i Neastved, Danmark, Pölva,
Estland och Hepstedt, Tyskland.

41

När det rör vuxendelen av samarbetet
beviljades en projektansökan till EU sent
på året. Det nya projektet ”Reform” har
den ungerska vänorten Nagycenk som
projektägare och kommer att löpa under
2020–2021. Ockelbo kommun har även
deltagit i 15-årsfirandet av EU- utvidgningen i Nagycenk, Ungern. Ockelbo var
även representerat vid firandet av samarbetets 30 års jubileum som hölls i Cissé,
Frankrike. Det var där samarbetet startade på initiativ av den franske borgmästaren. Det helt enligt syftet med europeisk
integration ”people meet people”.

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019

Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbeats. Kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen och strategierna
utarbetat mätbara mål.

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

Måluppfyllelse

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya
medarbetare genom att erbjuda trivsamma
arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter.

Övergripande mål
Detta mål redovisas i personalberättelsen
såsom sjuktal, uttag av friskvårdspeng,
medarbetarenkät – aktuella mätetal

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

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

Måluppfyllelse

Målet kan hänföras till två strategier
Värna miljön och teknik som underlättar.

För att möta målet om att Minska resandet
genom att öka användandet av befintlig
teknik (för digitala möten) har Ockelbo
kommuns Bil- och resepolicy reviderats och
utbildningsträffar genomförts för personal
inom kommunstyrelsen.

Ökat användande av befintlig teknik för att
minska resande. Statistik över resor med
kollek-tivtrafik, kommunbilar respektive
privatbilar.

•

Minskat totalt resande med 5 %.

•

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till andra färdsätt.

I samarbete med VGS pågår projektet Hållbart resande som också strävar till minskat
och smartare resande.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i
Mätbara mål
Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation
genom kontinuerlig tillgång till tomter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för
flerbo-stadshus till försäljning. Villatomter
centralt i Ockelbo och i byarna samt sjönära
tomter ska finnas fördelade i kommunen.

I enlighet med EU-handslaget har det
även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäktige. Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg,
Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby
kommun fortsatt. Samverkan inom flera
verksamhetsområden planeras såsom
skola och näringsliv.

Kontinuerlig tillgång till minst 10 tillgängliga
tomter i attraktiva lägen för småhus och 1
tomt för flerbostadshus.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska
öka.
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Måluppfyllelse
En ny flerfamiljtomt är framtagen 2019 vid
Vattentornet samt en detaljplan är under
framtagande vid gamla apoteket.
För enbostadshus finns det flertalet tomter
bland annat en tomt kvar på Äppelbacken
samt beredskap att skapa nya tomter vid
förlängningen av Ängsvägen.

(Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas
tillgång till bredband i oktober 2018.
Ökning sedan föregående mätning är 10,3
procentenheter

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god
arbetsmiljö
Mätbara mål

Måluppfyllelse

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

Efter en positiv trend så öka åter arbetslösheten i kommunen.

Minska arbetslösheten i kommunen med 50
personer
Förbättra dialogen med företagare.
Ökning enkätsvar med 0,2: Företagares
gällande tjänstemännens attityder respektive
politikers attityder till företagande. Utfall:
ökning med 0,05 för tjänstemännens attityder
och 0,19 för politikers attityder
Medborgarna är nöjda med kvalitet och
bemötande i sina kontakter med kommunens
verksamheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter

SCB:s medborgarundersökning genomfördes hösten 2019. Resultatet blev känt i
slutet av året och analysering av resultatet
kommer att göras i början av 2020.

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätbara mål
Nå fler invånare, besökare och företagare i
digitala forum.
Antal följare och sökträffar på Instagram och
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och
visitockelbo.se

FRAMTID

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och
resurser kommer att fördelas under och
efter arbetsförmedlingens förlängda
reformperiod till 2020–2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer
att ha stor påverkan på enhetens resurser. Arbetslösheten ökar i kommunen,
arbetsmarknadsenheten har under
2019 fått färre anvisade deltagare från
arbetsförmedlingen. Det lokala kontoret
i Ockelbo har stängts ned. De arbetssökande kommer i större utsträckning
att hänvisas till myndighetens digitala
kanaler för att få kontakt med myndigheten och därmed färre fysiska möten med
de arbetssökande.

			

Måluppfyllelse

Såväl vår Facebook-sida som Instagramkonto har fått fler följare. Dessutom har räckvidden för inläggen ökat och fler och fler
interagerar med oss i våra sociala kanaler

STRATEGI 2020
Under senare delen av 2019 har kommunen haft en dialog med arbetsförmedlingen om hur samarbetet mellan
kommunen och arbetsförmedlingen ska
se ut 2020. Dialogen där parterna har
speglat varandras bilder om samarbetet
och hur en gemensam strategi ska se ut
framåt har utmynnat i ett projekt för
2020. Arbetsförmedlingen tillför medel
till kommu-nen för att utföra insatser för
arbetssökande kommuninvånare om 3,0
mkr. Kommunen har även tilldelas 40
extratjänster, 20 introduktionsjobb och
30 platser för lönebidrag för utveckling
för 2020. Kommunen kommer även att
bereda 15 – 20 platser för arbetsträning.
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NÄRINGSLIV
Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag.
De företag som bygger och investerar
sänder positiva vibbar till övrig näring
att de tror på Ockelbo. Arbetet med att
ta fram en ny översiktsplan, som pekar
riktning och underlättar för etableringar
och expansioner, är otroligt viktig för
att möta marknadens behov. Microsofts
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla
över på det lokala näringslivet och det
finns ett driv och en härlig Ockelboanda
som kan lyfta företag och kommunen
mot oanade höjder!
SAMHÄLLSPLANERING
Det är stor efterfråga på bostäder och
framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt
fokusområde för kommunen.
ENGAGEMANGET FÖR EU-FRÅGOR
Kommunen har åtagit sig att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för EU-frågor.
Det antagna EU-handslaget kommer
också att innebära informations och utbildningsinsatser för förtroendevalda och
tjänstemän. I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet
mera känt och för att kunna bredda
möjligheterna för samverkan med våra
vänorter. Det gemensamma arbetet med
Gästrikekommunerna fortsätter.
KOMMUNIKATIONER
Framtida kommunikationer är en viktig
tillväxtfaktor för kommunen
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Årets resultat, tkr

2019

2018

Budget

134 409 131 691

Utfall

142 713 136 630

Resultat mot budget

-8 304

- varav gymnasieskolan
Åretsnettoinvesteringar

-4 939
-1 274

1 190

619

Antal anställda 31/12

165

202

Antal kvinnor

139

161

Personalredovisning

Antal män

26

41

Sjukfrånvaro

6,3

6,0

Kvinnor

7,1

6,9

Män

2,7

2,8

KOMMENTAR TILL RESULTAT

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar per 2019-12-31 ett underskott om
8 304 tkr.
Grundskolan har ett underskott om 5
444 tkr där personalkostnader är den huvudsakliga orsaken till de ökade kostnaderna. Förskoleklass har och fritidsverksamheten har tillsammans ett underskott
om 315 tkr och förskolan ett underskott
om 1 275 tkr. Underskottet hänförs för
samtliga till personalkostnader.
Grundsärskola och gymnasiesärskola
visar tillsammans ett överskott om 641
tkr, med förklaringen att antal elever har
minskat under året. Vuxenutbildningen
visar ett överskott om 510 tkr, ojämn
fördelning av personal mellan verksamheterna.
Förvaltningschefens gemensamma kostnader visar ett underskott om 395 tkr,
vilket till stor del avser inköp resursplaneringsprogram samt övriga kostnader som
inte budgeterats.
Kostverksamheten visar ett underskott
om 348 tkr som hänför sig till nytt tillagningskök.

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Ny rektor rekryterades och började sin
anställning den 17 september 2019. Ny
rektor förskolan tillträdde sin anställning
den 1 augusti 2019 i samband med att
föregående förskolechef avgick med
pension.
Ny chef för simhallen, en kombinerad
tjänst som kost- och simhallschef inrättades under 2019. Ny chef för biblioteket
tillsattes den 1 augusti 2019.
Ett resursfördelningsverktyg, Stratsys,
köptes in i december 2019.
Under 2019 deltog en delegation från
utbildnings- och kulturnämnden på vänortsutbyte gällande bibliotek i Kroatien.
FÖRSKOLAN
Utökning av biträdande förskolechef
nu biträdande rektor för förskolan med
0,50 tjänst, ny rektor för förskolan från
augusti 2019.
Wij förskola har byggts ut och rustats
upp, under hela vårterminen och fram
till första veckan i november var barnen
från Wij placerade på Kaplansgården
samt att Mumin och Smultronet var
i bruk för de yngre barnen. Första
veckan i november flyttade 37 barn från
Kaplansgården till Wij tillsammans med
barnen från Mumin och Smultronet.
På Kaplansgården går barnen födda
2014 kvar fram till sommaren när de sedan går vidare till förskoleklass samt att
barn från Ängens förskola flyttade dit.

VERKSAMHETEN

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola
och grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.
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Ängens förskola flyttade sin verksamhet
första veckan i november för att ge plats
till grundskolan som var i behov av mer
lokaler. Barnen från Ängen flyttade
till Kaplansgården och Stenhuggarens
förskola.
Lingbo förskola har haft 27 barn inskrivna under hösten 2019, så en utökning
av personal och lokalvård har behövts
under året.
Ny reviderad läroplan för förskolan trädde i kraft 1 juli 2019, implementering av
läroplanen till all personal i förskolan har
pågått under hela 2019 samt fortsätter
under början av 2020.
GRUNDSKOLA
Grundskolan har fortsatt processen med
att gå från tre grundskolor i kommunen
till en sammanhållen grundskola med
tre enheter; Perslunda, Gäveränge och
Åbyggeby. Till grundskolans organisation hör även Elevhälsan. Grundskolan
har under 2019 haft flera förändringar i ledningen. En biträdande rektor
saknades under en stor del av läsåret
2018/2019 och var på plats i mars 2019.
En rektor tillsattes hösten 2018, men
slutade i juni 2019. I mitten på september tillträdde ny förvaltningschef. Dessa
många förändringar har självklart påverkat verksamheten ur flera aspekter:
• Kontinuitet
• Budget
• Utveckling
• Systematiskt kvalitetsarbete
VUXENUTBILDNINGEN
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare infördes i januari 2019. Det
anställdes även nya välutbildade lärare
vid vuxenutbildningen som bidragit till
en högre kvalitet i undervisningen.
Under våren 2019 genomfördes Språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt två
fortbildningsinsatser. Det var en teoretisk
litteraturdel under hela våren med alla
lärare och dels en praktisk del genom
föreläsning av Tiia Ojala. Dessa insatser
har bl.a. inneburit att samtliga kurser på
SFI använder läromedel och undervisningssätt utifrån vad forskning beskriver
vara mest gynnsamt för andraspråkselever.

Under hösten 2019 genomfördes insatsen
Utbildning och kompetens för de lärare
som saknade SVA-kompetens. De har
läst kursen Det globala klassrummet 7,5
hp, anordnad av Högskolan i Gävle och
examineras v 6.
Det är också två lärare som under hösten
2019 och våren 2020 utbildas via Stockholms Universitet och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk.
I Läroplanen för SFI står tydligt skrivet
att SFI ska vara uppdelad i studievägar.
Inför hösten 2019 genomfördes en
genomgripande analys av alla elever på
SFI och genom lärarprofessionen, bedömningsunderlag och sambedömning
registrerat varje elev på rätt studieväg.
2020 ges möjlighet att läsa kvällskurs. De
elever som är aktuella har vanligtvis ett
arbete samt mycket goda förutsättningar
för självständiga studier.
KULTURSKOLAN/ALLMÄN KULTUR
Under året har ett stort antal konserter
genomförts under året, bland annat:
• På Ungdomsgalan i januari stod
Kulturskolan för musikunderhållningen i form av nuvarande samt
f.d. elever.
• Två konserter har spelats för de
boende på Bysjöstrand.
• Storsamlingar på Åbyggeby, Gäveränge och Perslunda för elever i åk
f-6.
• Lunchmusik vid några tillfällen i
Ockelbo kyrka.
Under Kristi himmelsfärdshelgen arrangerades Nordiska Barnkulturdagarna
i Ockelbo. Ca 70 barn, ungdomar och
ledare från Ockelbo samt våra vänorter Kurrikka i Finland och Melhus i
Norge deltog. Under helgen anordnades workshops och en stor konsert som
avslutning på helgen.
Totalt har ett 50-tal stora och små konserter genomförts under året.
OCKELBO FOLKBIBLIOTEK
I februari avled vår bibliotekschef hastigt
och ofattbart tragiskt. Hon hade precis
påbörjat sin föräldraledighet. Detta påverkade alla på vår arbetsplats och i hela
koncernen. Tf bibliotekschef anställdes
under perioden.

			

I januari påbörjades ombyggnationen av
barnavdelningen, tidningsrummet och
kommunens välkomstcentrum. Ombyggnationen var klar i början av juni. Under
perioden har vi inte haft någon programverksamhet, helt enkelt av utrymmesskäl.
Det har varit trångt och ytterst begränsat
med studieplatser, och sittplatser överhuvudtaget.

Badvärdarnas anställningsform har
ändrats från uppehållstjänst till semestertjänst. Därigenom kan öppethållandet
i simhallen öka med befintlig personalstyrka. Simhallens öppettider är något
vi får mycket återkoppling om, och vi
hoppas att denna förändring kommer att
vara mycket uppskattad av kommunens
innevånare.

Utlåningsstatistiken har inte påverkats
negativt under ombyggnationen.

KOSTEN
I april startade ett pilotprojekt med
avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan.
Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del
av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag.

Sommarläsning har arrangerats under
sommarlovet även i år.
Lördagen den 5 oktober 2019 ”invigdes”
de nya lokalerna. Barnteater i barnrummet, Lola underhöll både barn och
vuxna och kulturskolan medverkade med
många elever. Allt som allt en mycket
lyckad dag med många besökare.
I samband med Halloween hade vi
kvällsöppet samtidigt som butikerna
i byn. Ansiktsmålning, frågesport och
mycket spökböcker. Många besökare.
Lunchmusik har arrangerats vid två
tillfällen. Vid spelningen med jultema
var det fullt i lokalen, drygt 50 personer
deltog.
Jullördagen hade vi också öppet med
besök av trollkarlen Gabriel och medverkan av kyrkan. Ett lyckat arrangemang.
SIMHALLEN
I december 2018 beslutade förvaltningen
att utreda hur simhallen fungerar nu och
hur den bör drivas i framtiden. Vår målsättning är att ha en plan för simhallen
nu och framåt, tydliga mål och en vision
för hur den ska se ut de närmaste åren.
Utredningen har presenterats för utbildnings- och kulturnämnden.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA

På hösten 2017 startades ett projekt på
Bysjöstrands äldreboende där vi serverar
lunch i samlingssalen på fredagar. Projektet har varit mycket uppskattat och vi
fortsätter med detta under 2020. Hösten
2018 tilldelades kostenheten en mycket
hedrande utmärkelse för bästa äldremat i
regionen av SPF Gävleborg.
Ett samarbete med Gästrike återvinnare
med syftet att minska matsvinnet inom
äldreomsorgen avslutades under våren
2017. Under 2020 kommer vi att ta fram
en ny plan för minskat matsvinn tillsammans med de andra kommunerna i Regionen, detta inom ramen för ny Regional
Kretsloppsplan.
Den årliga Ekomatsligan hölls den 22
maj i Stockholm och Ockelbo kommun
hamnade återigen på en hedrande 15:e
placering med 47 % ekologiskt (baserat
på 2018 års inköp).
Personalen har fått utbildning inom
specialkost och konsistensanpassad kost,
livsmedelshygien samt vegetarisk kost.
Perslundaskolan har under året fortsatt
haft en dag i veckan då båda lunchalternativen varit vegetariska.
Under hösten evakuerades Wij förskola
för ombyggnation och verksamheten
flyttade in i Kaplansgården.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god
arbetsmiljö
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten – simkunnighet hos medborgarna
prioriteras under 2019.
Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)
Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och
skola.
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

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

Måluppfyllelse

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta
personal i kommunen.
Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har
rätt kompetens.
Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Den organisation som vi i dag har för
utbildning i kommunen har etablerats
under 2019, nu ska den förfinas och
verkligen ta form.
Tre rektorer finns det i kommunen, rektor förskola, grundskola och vuxenutbildning. Den organisationen kommer i en
gemensam ledningsgrupp utveckla alla
utbildningsfrågorna i kommunen. Detta
görs under ledning av förvaltningschef.
En central fråga som vi kommer att
arbete med 2020 och framåt är vilken
resurstilldelning kommunen ska arbeta
efter vad det gäller utbildning. I dag har
vi ett verksamhetsanslag oberoende av
flera faktorer, så som lokal kostnader och
antal elever. Vi behöver utreda om det är
bästa sätt att fördela kommunens resurser eller om det är att ha ett elevpengsgrundat system där även våra kostnader
för lokaler ingår.

NYCKELTAL

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

Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.
Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.
Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.
Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.
Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och
skola
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLAN
Behörighet till
gymnasiet

2019

2018

2017

Antal behöriga

56

42

41

Antal obehöriga

10

11

8

Meritvärde åk 9

2019

2018

2017

Flickor

249,78

216,92

240,00

Pojkar

181,15

207,25

206,00

Totalt

212,93

212,08

219,50

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

Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).
Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

FRAMTIDEN

Utbildningssektorn har i hela landet,
Ockelbo inget undantag, stora utmaningar. Den största utan undantag är
kompetensförsörjningen. Att våra elever
får möta behöriga pedagoger. Bristen av
behöriga pedagoger är redan påtaglig
och den kommer att öka. Den viktigaste
delen som vi kan påverka är att vara en
mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så bra förutsättningar som det är
möjligt.
Förskolan så är det stora utmaningar
vad det gäller gruppstorleken, hur ska

vi uppnå skolverkets rekommendationer
vad det gäller antalet barn/grupp?
Till det ska vi också ha behöriga pedagoger, se tidigare stycket. Ockelbos förskolor har förändrats under senaste året
men det krävs mer för att vi ska kunna
leva upp till skolverkets redan nämnda
rekommendationer.
En annan stor utmaning är digitaliseringen, vi är bra rustade vad det gäller
hårdvara där vi numera har 1 till 1 på år
4 till 9, fattas en del på de yngre åldrarna.
Utmaningen ligger hur vi anpassar undervisningen utifrån det, har pågår det
kompetensutvecklingsinsatser men det
kommer det att krävas mer ut av.

Meritvärde åk 6
Totalt

2018

2017

182,5

178.6

ANTAL BARN/ELEVER OCH KOSTNAD PER ELEV
År

2019

2018

270

254

Förskolan
- antal barn i snitt
- Nettokostnad per barn

126 100 127 078

Grundskolan
- antal elever i snitt
- Nettokostnad per elev

595

584

97 197

90 532

9

15

Särskolan
- antal elever i snitt
- Nettokostnad per elev

586 444 424 647

Gymnasieskolan
- antal elever i snitt
- Nettokostnad per elev

182

178

119 543 119 741

Fritidsverksamhet
- kronor per inevånare

1 068

1 144

1 147

1 171

Kulturverksamheten
- kronor per inevånare
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2019
196,23

SOCIALNÄMNDEN
Årets resultat, tkr

2019

2018

Budget

146 020

142 312

Utfall

139 137

136 988

6 883

5 324

0

0

Resultat mot budget
Årets nettoinvesteringar
Personalredovisning
Antal anställda 31 december

195

198

Kvinnor

184

187

Män

11

11

Sjukfrånvaro, %

8,9

6,3

Kvinnor

8,9

6,2

Män

9,3

8,1

KOMMENTARER TILL RESULTATET

Socialnämndens bokslut redovisar ett
slutresultat på 6 883 tkr. Största positiva
avvikelsen redovisas inom individ- och
familjeomsorg (IFO) 2 828 tkr, vilket kan
härledas till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, främst försörjningsstöd.
Alla övriga områden redovisar också ett
positivt resultat. Främsta orsaker är:
LSS/SOL
Avslut assistanskund/avslut extern placering, (ökade personalkostnader inom
LSS)
Förvaltningsledning
Vakanta tjänster förvaltningsledning och
minskade IT kostnader
Särskilt boende
Personalkostnader - låg beläggning
Hemtjänst
Personalkostnader - färre beslut
Hemsjukvård
Lägre materialkostnader/ bemannings
SSK
Handläggning
God ekonomisk hushållning

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

Kvarstående problematik med verksamhetssystemet Treserva. Arbetet har tidvis
varit tidkrävande och tungarbetat pga.
av bristande funktionalitet. Systemet är
fortfarande inte godkänt.
Ett stort arbete har påbörjats kring ”systemsäkerhet” - Risk och sårbarhetsanalyser, federerad inloggning samt ”tvåfaktorsinlogg”. Syftar till att, på ett säkert
sätt, kunna vara så mobila och digitala
som möjligt bland annat när det gäller
dokumentation. Kommer att möjliggöra
nyttjandet av tex Trygghetskameror.
Märkbart ökat tryck på individ- och
familjeomsorg (IFO). Ett exempel är
placeringar av barn & unga som ökat i
förhållande till föregående år. Ett annat
är BOU som hanterat runt 250 aktualiseringar - högsta antalet någonsin.
Inga omhändertaganden enligt LVM
lagen & SIS placeringar. Färre HVB placeringar jämfört med 2018. Noteras bör
att under andra halvåret så ökade antal
ärenden & externa placeringar relaterat
till våld i nära relationer.
Allt fler äldre vårdas hemma samt fler
svårt sjuka som kräver specialistvård.
Ställer höga krav på flera delar i verksamheten tex Hemsjukvård & Hemtjänst.
Stödboende stängde sista maj 2019. Ungdomarna övergick till befintliga former
av insatser inom individ- och familjeomsorg, IFO, med sociala kontrakt samt
stöd i övrigt. Några ungdomar som har
haft större vårdbehov har omplacerats.
Under 2019 har Ockelbo inte fått nya
anvisningar.
Samverkan och satsning tillsammans
med Arbetsmarknadsenheten (AME)
kring praktikplatser där individ- och
familjeomsorg, IFO, finansierar en del.
IFO och AME planerade ytterligare
utökning av samarbetet som ska leda till
att fler personer kommer närmare den
reguljära arbetsmarknaden tex vad gäller
olika typer av ”extra tjänster”.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA

Lågt Brukarunderlag på Bysjöstrand
under året - mellan 10–15 tomma lägenheter i genomsnitt. Mycket arbete med
att omfördela bemanningen, översyn av
schema, vakans hålla tjänster mm. Relativt god beläggning på korttidsboende.
Metodövningsrum uppbyggt på Bysjöstrand. Används även av Hemtjänst &
LSS. En metodövningsdocka har köpts
in i utbildningssyfte.
Satsning på lön;
• Personalen på individ- och familjeomsorg har tagit det av årlig extra
satsning.
• Riktad lönesatsning fr o m 1 januari
2020 på undersköterskor. 600 kr/
person/mån. (även vikariat samt
timanställda Uskor).
Under sommaren inträffade ett antal
svåra händelser inom individ- och familjeomsorg, IFO. En extern resurs anlitades för hjälp med bearbetning.
Chefer, personal inom HR samt kommunal återupptog arbetet med ”Heltid
som norm/Heltidsresan”. Uppstart av
utbildningen ”Bemanna rätt”. Syftar
till att lägga grunden för ”Heltid som
norm”. Består av delarna – samarbete/ arbetsmiljö/schemaläggning. From
årsskiftet erbjuds alla utbildade Uskor
fast anställning förutsatt att man fyller
samtliga kriterier för anställning.
Utökad samverkan med läkare från
Ockelbo HC där man upprättat en gemensam rutin som innefattar hembesök
tillsammans med läkare till patienter inskrivna i HSV och bor i ordinärt boende.
Ett flertal chefsbyten har skett under
året;
• Ny socialchef februari
• Hemtjänst ny enhetschef /biträdande chef tillsatt inom hemtjänst
februari - mars
• LSS/SOL, ny enhetschef LSS/SOL
juni, ny biträdande chef september.
Tyvärr har LSS/SOL chefen upp sig
och nyrekrytering pågår.
• Vi har utökat med en chef på Bysjöstrand för att få ett rimligt antal
medarbetare per chef.
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Sjukfrånvaro över tid
År
Sjukfrånvaro

2019

2018

2017

8,9

6,3

7,2

Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler långtidssjukskrivna, oklar värdegrund, otydlighet vid avtalsbyte, omorganisation,
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god
arbetsmiljö
Mätbara mål
Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjdheten hos brukarna.
Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för brukare och personal

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum)
har fortsatt i alla delar av verksamheten.
Detta för att kunna arbeta mer behovsinriktat och säkerställa kvaliteten för
brukaren.

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

Ett stort antal kompetenshöjande
åtgärder har genomförts inom samtliga
områden har genomförts.

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

Gemensamt målarbete alla verksamheter. Focus på samverkan/samarbete
internt/externt för att klara angivna mål.

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompe-tens.
Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psyko-socialt.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten underlättar för brukare
Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbetare.
Utbilda i användandet av teknik (50 %)

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

Måluppfyllelse

Öka antalet volontärer i väntjänsten

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

Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

FRAMTIDEN
Fler personer behöver avancerad vård
och omsorg i hemmet. En stor utmaning
blir att ge trygg och säker omvårdnad/
omsorg i den grad den enskilde behöver
och förväntar sig. Kommer att kräva
samverkan och flexibilitet dygnet runt.
En snabbare utskrivning från sjukhuset kan leda till att vi får fler kunder i
verksamheten med ett större behov av
specialistvård. Kan komma att påverka
arbetsmiljön.
Framtagande av gemensam plan för att
främja psykisk hälsa i syfte att möta och
förebygga ökad psykisk ohälsa.
Den enskildes rätt till självbestämmande
och Socialtjänstens ansvar för trygghet
och välfärd. Skyldigheter/möjligheter
– vad kan vi/får vi göra? (tex missbruk,
alkohol/psykisk ohälsa)
Angenäm utmaning– ge alla utbildade
undersköterskor fast anställning.
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På kort sikt ingen brist – hur löser vi
detta inom angiven ekonomisk ram?
Vi behöver öka takten i arbetet med
digitalisering/välfärdsteknik.
”Mental switch” där vi behöver fundera
över hur verksamheten kan förändras så
att mer kan hanteras med hjälp av digitala/automatiserade lösningar. Öka teknisk
mognadsgrad. Duschrobot & vändrobot
står på tur. Undersöka om ett ”digital
vård rum kan vara något för Ockelbo.
Utreda möjligheten att centralisera hemtjänst, LSS/SOL ledning till Bysjöstrand.
Stora möjligheter till förbättrad styrning/
ledning samt personalkoordinering. Lägre lokalkostnader.

Utökat samarbete arbetsmarknadsenheten och utbildnings- och kulturförvaltningen inom flera områden. Bla förberedelser & genomförande avseende att ta
emot fler extra tjänster samt fler personer
på praktik.

Fler gemensamma lösningar/samarbeten
behöver komma till stånd.

Fortsatt satsning på kompetensutveckling
inom alla verksamheter.
Införa nytt schemaplaneringssystem –
Timecare.

NYCKELTAL

Utreda ett eventuellt införande av bemanningsenhet.
Hitta modell för flexibilitet i schemaläggning.
Fortsatt arbete med ”Heltid som norm”
Viktigt är att vi parallellt med detta bedriver ett förebyggande hälsoarbete/har
en god arbetsmiljö för att hålla längre i
arbetet.
Layoutöversyn för individ- och familjeomsorg, IFO/Stab (korridoren socialkontoret). Främst med syfte att ytterligare
öka säkerheten.
Förändringsledarskap/öka tilliten i
organisationen. Frigöra tid för att tänka
strategiskt, driva/delta i olika projekt.

Fortsatt fokus/satsning på preventivt/
förebyggande arbete inom individ- och
familjeomsorg, IFO.

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.
År

2019

2018

2017

177

171

167

Beviljade timmar

1 567

2 115

2 240

Timmar/brukare

8,9

12,4

13,4

Antal brukare

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per
innevånare			
År

2019

2018

2017

Kronor

1 319

1 501

1 627

			
Antalet personer med beviljad personlig
assistans enligt Socialförsäkringsbalken,
avseende den sista december årligen.
År
Antal beslut

2019

2018

2017

23

20

20

			

Ökat focus på våra mål/målstyrning.
Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan
komma att ske.
Bidra till lyckad integration så att
befolkningens fulla potential utnyttjas.
Hjälper till att motverka kommande
kompetensbrist och samtidigt motverka en förväntad kostnadsutveckling av
försörjningsstödet.
Satsning på införande av språkombud på
Bysjöstrand.
”God och nära vård” -handlar om att
vården skall komma närmare patient/
brukare. En omställning av vårdkedjan
måste ske. Förmodligen mer egenvård,
och det stöd kommuner/regionen kan ge
för att lösa detta på bästa möjliga sätt –
både kvalitativt och ekonomiskt effektivt.
Befintlig vård måste räcka till fler.

			

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA

49

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.

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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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.
Projektet 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.

KOMMUNREVISION

Kommunens revisorer lämnar härmed
redogörelse för sin verksamhet och för
användningen av 2019 års anslag.
Utöver denna verksamhetsberättelse
kommer revisorerna, i enlighet med
kommunallagens bestämmelser, att efter
granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2019, avlämna särskild
revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHET

Kommunens revisorer har under 2019
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.

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 2019 för att avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2018,
dels övrig granskning enligt planen för
2019. Revisorerna har även haft ett antal
sammankomster under 2019 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 2019 års granskningsarbete erhöll
revisorerna ett anslag om totalt 682 tkr.
De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 690 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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