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Delårsbokslut 2021-08-31 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun under perioden för 

delårsbokslutet uppnått målet med God ekonomisk hushållning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut ska enlig Lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKB) upprättas. Lagstiftningen anger att delårsrapporten ska beslutas i 

styrelsen inom två månader. För att möta ny lagstiftning har perioden för 

delårsbokslutet är per 31 augusti.  

Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för 

ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 

görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos 

lämnas gällande det ekonomiska resultatet.  

Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda 

uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.  

Kommunens resultat 

Periodens resultat per 31 augusti 2021 visar på ett överskott om 24,9 mkr, 

vilket främst beror på nämndernas positiva resultat och 

semesterlöneskuldsförändringen för perioden (6,1 mkr).  

Prognos för 2021 visar ett överskott om 9,7 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än 

budget.  

God ekonomisk hushållning 

Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas 

verksamhetsmål och finansiella mål.  

Verksamhetsmål  

”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning”  

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under 

respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har det för flertalet av de 
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mätbara målen inte måluppfyllelse kunnat uppnås. Ambitionen är att del av 

målen ska kunna genomföras under hösten. Flera av målen kan komma att 

överföras till 2022. 

Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (fyra mätbara mål) och finns 

angivna i väsentliga personalförhållanden. För fastställda mål kommer 

måluppfyllelse inte att uppnås för året. 

Finansiella mål 

Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda.  

”För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning”. 

Redovisning av måluppfyllelse finns även angiven i delårsrapporten med fler 

kommentarer. 
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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

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2019-2022:

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

SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat

 

OCKELBO

      
Area:
1 129 km2 
Folkmängd:
5 919 invånare

AVSTÅND & RESTIDER:
Sandviken: 3,3 mil -  30 minuter
Gävle: 5 mil - 40 minuter
Arlanda: 100 minuter - 18 mil
Stockholm: 120 minuter - 21,5 mil
Uppsala: 90 minuter - 14,9 mil

FÖRKLARING MÅLUPPFYLLELSE:

Mål uppfyllt

Mål påbörjat

Mål ej uppfyllt
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCKELBO KOMMUN

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Ockelbo kommuns verksamhet för perioden januari till augusti 
2021 och prognos för helåret 2021.

NYCKELTAL KOMMUNEN
2021-08 2020-08 2019-08 2020 2019

Kommunen

Antal invånare 5 919 5 888 5 919 5 884 5 908

Verksamhetens intäkter (mkr) 49,9 52,8 49,8 84,7 73,7

Verksamhetens kostnader (mkr) -298,1 -298,2 -287,8 -456,9 -434,1

Verksamhetens nettokostnader -248,2 -245,4 -238,0 -372,2 -360,4

Utveckling av nettokostnader(%) 1,1 3,1 4,9 3,3 4,5

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 276,5 263,2 250,9 392,5 376,6

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag(%) 5,1 4,9 2,4 4,2 2,7

Årets resultat (mkr) 24,9 18,4 13,6 8,0 3,7

Eget kapital 167,5 153,0 144,5 142,6 134,7

Soliditet (%) 37,9 36,1 36,8 32,6 33,7

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 10,2 5,8 0,6 2,9 0,4

Likviditet(%) 133,9 103,5 96,9 90,7 81,8

Investeringar (netto) 7,2 19,3 27,2 22,7 44,9

Långfristig låneskuld (mkr) 169,5 159,5 150,0 169,5 150,2

Antal anställda 549 463 452 461 452

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND

REVISION

SOCIALNÄMND KOMMUNSTYRELSE
UTBILDNINGS- OCH 

KULTURNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

GEMENSAM NÄMND
FÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OCKELBO VATTEN AB

BIONÄR
NÄRVÄRME AB

OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND

REVISION

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND

OCKELBO KOOPERATIVA
FASTIGHETER AB

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av 
den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, be-
folkningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunder-
lagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens 
ambitionsnivå. 2021 präglas av pågående Coronapandemin/
Covid-19 och även av ovisshet kring världsläget.

Vaccination, ett förbättrat smittoläge, riktade statsbidrag och 
en snabbare återhämtning i svensk ekonomi ger mer positiva 
prognoser än tidigare.

Prognosläget är dock fortfarande problematiskt då risker 
finns med bakslag i pandemin och med utvecklingen i vår 
omgivning. Inte minst den globala utvecklingen präglas av 
ovisshet.

Vissa variabler, exempelvis löneutvecklingen, även för den 
korta sikten, bygger på antaganden, då det i nuläget är kne-
pigt att lägga prognoser.

Prognosen i augusti ser ut att allt börjar stabiliserats, såväl 
i Sverige som i omvärlden. Konjunktursvackan blev mindre 
och kortare än tidigare befarat och en normalkonjunktur vän-
tas nås i slutet av 2023.

Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa kunjunk-
tursvackan 2020, antas ske med fördröjning i förhållande 
till återhämtningen för BNP. Antalet sysselsatta bedöms öka 
relativt sett långsamt. Ockelbo har de senaste åren legat på 
en hög arbetslöshet. Arbetslöshetssiffrorna för juli visar att 
arbetslösheten minskat vid jämförelse med föregående tid 
samma år. 2020 i juli var 272 personer arbetslösa, 2021 i juli 
var 245 arbetslösa, en minskning med 10 %.

Befolkningsutvecklingen enligt senast officiella statistik från 
SCB per 2021-06-30 på en ökning om 35 personer. 

Befolkningsutveckling 2021 2020 2019

Antal invånare 31 december 5 884 5 908

Antal invånare 30 juni 5 919 5 888

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
I koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogår-
dar AB (100 %), Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %), Ock-
elbo Vatten AB (100 %) och Ockelbo Kooperativa Fastigheter 
AB (40%).  I kommunens delårsbokslut kommer inte en sam-
manställd redovisning av koncernen att ingå. Detta möjliggör 
en snabbare process och att kommunens resultat kommer 
kommunfullmäktige till del vid ett tidigare tillfälle. Från och 
med 2019 gör bolagen i Ockelbo kommunkoncern sitt delårs-
bokslut per sista augusti. En rapport kring de i koncernen in-
gående bolagen kommer att sammanställas och läggas fram 
till kommunstyrelsen i oktober.

Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan 
att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, 
Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt 
Gästrike Återvinnare.

NÄRVÄRME
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett 
kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Den ekonomiska 
utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällse-
konomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling, 
löne- och prisutveckling, skatteunderlaget, statens agerande 
samt den egna ambitionsnivån.

Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomi-
styrningsverket (ESV) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Kommunen använder sig av SKR:s prognos i budgetbe-
räkningarna i enlighet med rekommendation.

ÅRSPROGNOS
Prognos för 2021 visar ett överskott om 9,7 mkr, vilket är 5,8 
mkr bättre än budget. Detta förklaras till största delen med 
förbättrade skatteintäkter och större utdelning från Bionär 
AB. Nämndernas redovisar ett sämre resultat än budgeterat 
och räntekostnader är lägre än beräknat.   

2021 2020 2019

Årets resultat (mkr) 9,7 12,4 3,4

KAPACITET
EGET KAPITAL, UTVECKLING
Det egna kapitalet prognostiseras vara 152 mkr vid utgång-
en av 2021. Med kommunens positiva resultat de senaste 
åren har kommunens långsiktiga finansiella motståndskraft 
förbättrats mot tidigare. Prognosen för 2021 med ett posi-
tivt resultat är i enlighet med kommunens målsättning. Del-
årsbokslutets årsprognos kommer att finnas med i höstens 
budgetprocess.
 

2021 2020 2019

Eget kapital (mkr) 152 147 134

FINANSIELL STYRKA
SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-
ka styrka. Det visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, det egna kapitalet i förhållande till de 
totala tillgångarna. Vid årets slut beräknas soliditeten till 35 
% (34 %). 
 

2021 2020 2019

Soliditet (%) 35 34 33

LÅNESKULDSUTVECKLING
Låneskulden beräknas att vid årets slut uppgå till 162 mkr. 
Låneskulden innebär en skuld om 27 tkr per invånare. Lång-
fristiga skulden var i början av året 169 mkr men amortering 
planeras under hösten.

2021 2020 2019

Låneskuld (mkr) 162 160 150

RISK
BORGENSÅTAGANDEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Kommunen har 216 (178) mkr i borgensförbindelser vilket un-
gefär ger 36 (30) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största 
åtagandet på Ockelbogårdar AB 160 mkr, Ockelbo vatten AB 
om 56 mkr. Dessutom har vi som medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för förening-
ens 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.

Kommunens totala åtaganden vid årets slut fördelas på bor-
gen 216 mkr samt ansvarsförbindelsen för pensioner 121 
mkr, tillsammans är det 337 mkr, vilket motsvarar ca 57 tkr/
invånare. Det är ur ett riskperspektiv ett högt åtagande uti-
från kommunens storlek.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2021
CORONAPANDEMI
Ockelbo kommuns verksamheter fortsätter 2021 att präglas 
av Coronapandemin, som rör både personal, verksamhet och 
ekonomi. Under våren börjar de första vaccineringarna att 
genomföras och under våren och sommaren mildras omfatt-
ningen av virusspridningen.

FORTSATTA DIGITALA MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN
För att bidra till att minska smittspridningen i samhället har 
kommunen fortsatt följt utfärdade restriktioner och rekom-
mendationer om att arbeta på distans via digitala kanaler. 
Möten och sammanträden har fortsatt att genomföras digi-
talt, det gäller såväl tjänstepersoner som politiker.

NY KOMMUNCHEF
Under året har Ockelbo kommun haft en tillförordnad kom-
munchef anställd under rekryteringsprocessen för en ny fast 
kommunchef. Tjänsten är nu tillsatt och tillträds den 1 okto-
ber 2021.

STORA REGNMÄNGDER
Under augusti kom det stora mängder nederbörd i kommu-
nen med omnejd och flera dammar i Ockelbos byar riskerade 
att brista. En vägtrumma spolades bort mellan Jädraås och 
Brattfors och vägen var under en period avstängd.
I samband med det stora regnmängderna så inleddes ett ar-
bete att sätta samman en grupp som arbetar fram en plan för 
krishantering för framtida liknande klimatsituationer.

YTTRE SKÖTSEL
Den yttre skötseln av kommunens och Ockelbogårdars fastig-
heter som tidigare har varit upphandlat har återförts till kom-
munen och sköts numera av kommunens anställda personal.

SJÖBACKEN OCH HÄLSANS STIG
Kommunen har tillsammans med trädgårdsmästare lagt fram 
en plan för utvecklingen av området Sjöbacken och Hälsans 
stig. Utifrån den planen beviljades bland annat medel för att 
restaurera Hälsans Stig mot Pålsgården och det påbörjades 
med en första etapp under hösten 2021.

Det arbetet kommer att fortsätta under våren med fler etap-
per genom att röja, snygga upp och göra ny beläggning på 
Hälsans Stig ända fram till Valsverket. Bryggorna har renove-
rats och mer sand har förts till stranden.

RENOVERINGAR
Byggnaderna på Wij trädgårdar gick över till kommunen vå-
ren 2020. Flertalet renoveringar på fastigheten har gjorts 
under året. Även omfattande renoveringar pågår med kom-
munhuset som kommer att byta ut ventilationssystemet i 
fastigheten.

DETALJPLANER
Det finns en efterfrågan på såväl tomter för bostäder som 
industrimark i Ockelbo varför arbetet med att ta fram nya 
detaljplaner har prioriterats. Detaljplaner för flerfamiljehus 
är framtagna tillsammans med Västra Gästriklands Sam-
hällbyggnadsförvaltning. Det rör områdena Hästbacken och 
tomt i anslutning till gamla apoteket längs norra Åsgatan.

PADDELHALL
Ockelbo kommun har sålt mark till en privat aktör som har 
uppfört en utomhusbana för paddel på idrotts- och sport-
området vid Ugglebo Arena. Vidare planeras även en inom-
hushall, vilket ligger i linje med kommunens vilja att utveckla 
sportområdet.

NÄRINGSLIV
Covid-19 har drabbat många företag hårt, men i Ockelbo har 
företagen klarat sig relativt bra och även besöksnäringen har 
lyckats ställa om och locka besökare som semestrat hemma. 
Digitala möten med näringsliv, högskola och kommun har 
fungerat mycket bra och stärkt samarbetet på många håll.
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KOMMUNENS MÅL OCH VISION
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål 
nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i 
stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar Därefter 
och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

FINANSIELLA MÅL
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda.

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska 
utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska 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

MÅLUPPFYLLELSE
Kommunens Vision 2030 är väl förankrad i kommunen och är aktuell och önskvärd. Vid sammanställning av måluppfyllelse 
framgår det att Visionen genomsyrar de fastställda målen. Styrelse och nämnder arbetar utifrån fastställd styrmodell.
Utifrån de av fullmäktige fastställda mätbara mål 2020 redovisats måluppfyllelse. Mätbara mål finns framtagen av varje nämnd 
och för varje strategi.

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 är tydligt kopplade till Visionen och strategierna.
De mätbara målen genomsyras av tankarna till Vision 2030 och till de kommunövergripande strategierna.

Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (tre mätbara mål) och finns angivna i väsentliga personalförhållanden.
Målen hänförs till den övergripande strategin Trygga kompetensförsörjningen: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. För fastställda mål kommer måluppfyllelse inte att uppnås för 
året.

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under respektive nämnd. På grund av rådande pandemi 
har flertalet mätbara mål inte kunnat genomföras. Ambitionen är att del av målen ska kunna genomföras under hösten. Flera 
av målen kommer att kunna överföras till 2022.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns 
utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här 
är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna 
samhället”, från boende och mat till företagande och resursanvändning.

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

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

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och 
utveckla vårt 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 kompetensförsörjning.
• Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och näringslivets behov.
• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

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

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR 
• Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisa-

tionen.

UTVECKLA SAMHÄLLET 
• Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. Kommu-

nen 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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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Ockelbo kommunfullmäktige tog i november 2020 riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
serv. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs av kom-
munfullmäktige i samband med behandling av budget, del-
årsrapport och årsredovisning. För att nå en god ekonomisk 
hushållning har kommunen definierat:
• Finansiella mål 
• Mål för verksamheten

Den uppföljning som presenteras i delårsrapporten visar 
både på god måluppfyllnad men även på ej uppfyllda mål. 
De första 8 månaderna av 2021 har verksamheten kraftigt 
påverkats av Covid-19-situationen och så även möjlighe-
ten att uppfylla flera av verksamhet-ens mål. Dock bedöms 
verksamheten använt sina resurser väl utifrån situationen 
och därmed bidragit till god ekonomisk hushållning. Mål för 
verksamheten presenteras i verksamhetsberättelserna och 
väsentliga personalförhållanden.

FINANSIELLA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 
I en helhetsbedömning av det finansiella läget så bedöms 
ekonomin bra. Under flera år har positiva resultat förbättrat 
kommunens ekonomi. Kommunen redovisar ett totalt resul-
tat för perioden ett överskott om 24,9 mkr. Årsprognosen för 
2021 visar på ett positivt resultat om 9,7 mkr

Finansiella mål Kommentarer Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning ska 
genomsyra kommunens alla verksam-
heter

Kommunen redovisar ett totalt resultat för perioden ett överskott om 24,9 mkr.

Tas hänsyn till att semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovisats 
på en övergripande nivå och har samtliga nämnder hållit sig inom budgetramen.

Prognos för helåret 2021 uppgår till 9,7 mkr.

Nämndernas helårsprognoser visar på underskott för två av nämnderna.

Årets resultat, efter finansnetto, 
ska vara minst 1 % av skatter och 
utjämning

Resultatet för perioden (inkl jämförelse störande post) är 9,0 %  av skatter och 
statsbidrag.

För prognostiserad årsprognos 2021 är resultatet 2,3 % av skatter och statsbi-
drag.

Investeringar ska i möjligaste mån 
självfinansieras.

Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske 
utifrån separat bedömning

Investeringarna under 2021 har och kommer att självfinansieras.

Amortering av låneskulden sker med 
minst 1 % årligen

Låneskulden kommer vid årets slut att uppgå till 162 mkr. Amortering för 2021 
kommer att genomföras under hösten. 

Soliditeten ska årligen förbättras Soliditeten för perioden och årsprognosen har förbättrats ligger på 35 % och vid 
bokslut 2020 var den 34 %

Soliditeten för årsprognos 2021 bedöms till 37 %. 
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BALANSKRAVET
Resultatet per 31 augusti 2021 om 24,9 mkr medför att kom-
munen uppfyller balanskravet. Även i årsprognosen klarar 
kommunen balanskravet. Målet om totalbudget i balans upp-
nås för perioden och som årsprognos, men inte för samtli-
ga nämnder. Det prognosticerade årsresultatet ger också en 
möjlighet att i samband med årsredovisningen göra en av-
sättning till den nya Resultatutjämningsreserven.

Balanskravsutredning Augusti
2021

Prognos 
2021

Augusti
2020

Årets resultat enligt
resultaträkningen (mkr)

24,9 9,7 18,4

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinster enligt undantags-
möjlighet

0,0 0,0 0,0

Realisationsförster enligt undantags-
möjlighet

0,0 0,0 0,0

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

0,0 0,0 0,0

Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper

0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar (mkr)

24,9 9,7 18,4

Reservering av medel till resultatut-
jämningsreserv

0,0 0,0 0,0

Användning av medel från resultat-
utjämningsreserv

0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat (mkr) 24,9 9,7 18,4
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp 
personal strategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad 
beskrivning över kommunens medarbetare. Även gällande 
lagstiftning anger att det ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

COVID-19
Det som har präglat året 2021 är pandemin, Covid-19. För att 
förhindra smittspridning av viruset har flertalet ställningsta-
ganden genomförts. Den 20 mars 2020 sammanställdes ett 
material med information utifrån ett personalperspektiv. In-
formationen har kontinuerligt presenterats på kommunens 
intranät. Information som kontinuerligt presenterats är:
• Till Dig som chef 
• Om Du har symtom
• Tillfälligt slopat karensavdrag
• Smittbärarpenning
• Om Du känner oro över att gå till jobbet 
• Jobba hemifrån

På grund av pandemin beslutade kommunstyrelsen i mars 
2020 att de utskott som fanns inplanerade inom kommun-
styrelsen skulle ställas in med giltighet till och med den 31 
augusti 2020. Detta berörde även personalutskottet. Under 
2021 återupptogs personalutskotten och genomfördes då 
digitalt.

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

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN EN GOD, SUND OCH GRÖN
ARBETSMILJÖ 
Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Vägledning, information och dokument till de flesta 
arbetsmiljöområden t finns att hämta i kommunens chefs-
handbok. Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmil-
jöutbildningar ska genomföras kontinuerligt. Under hösten 
2021 kommer 2st. grundläggande arbetsmiljöutbildningar 
genomföras för chefer och skyddsombud digitalt.

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, ar-
betsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersätter för-
handlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt 
medbestämmandelagen.

Vid nämndernas samverkansgrupper deltar representant 
från personal.

ETT ARBETE ATT VÄXA I
MEDARBETARENKÄT 
Medarbetarenkät ska genomföras under 2022. Ett arbete 
som ska fortlöpa regelbundet.

CHEFDAGAR
Chefdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta 
personalstrategiska arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, 
enhetschefer och skyddsombud planeras att genomföras 
varje år, en dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagar-
na har kompletterats med frukostmöten. Under 2021 har en 
utbildningsdag genomförts digital. Frukostmöten genomförs 
digitala. Chefer har också fått erbjudande att genomgå ut-
bildning i ”svåra samtal” 1.5 dagar under augusti och septem-
ber även de har varit digitala.

MEDARBETARDAGAR
Dagarna är riktade till kommunens alla medarbetare och 
kommer att genomföras årligen. Medarbetardagar (avser en 
för- eller en eftermiddag) Dagarna har under 2021 inte ge-
nomförts på grund av pandemin.

PERSONALPOLITISKT PROGRAM
Ett värdegrundsarbete har arbetats fram PPP, personal poli-
tiskt program och processas under hösten 2021.

FRISKVÅRD
Utifrån resultatet från tidigare års medarbetarenkät finns 
erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga må-
nadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en 
gång per vecka. Erbjudande om friskvård för alla personal i 
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen inleddes 2013. 
Friskvårdspengen har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/med-
arbetare och år till 1 500 kronor/medarbetare och år. Per-
sonalutskottet önskade en höjning av friskvårdspeng under 
2021 till 2000 kr men fick avslag. Personalutskottet ansåg att 
Ockelbogårdar och Ockelbo kommuns anställde ska ha sam-
ma summa.

Friskvård

Augusti 2021 Augusti 2020 Augusti 2019

Kronor / anställd 1 500 1 500 1 500

Antal användare 529 544 486

Antal som beställt 
eller registrerat

184 198 206

Andel som registrerat 35% 36% 42%

Utfall i tkr 205 265 296
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
LÖNEKARTLÄGGNING 
Har genomförts för 2020 och rapport och analys finns utar-
betad. Ockelbo kommun har som mål att vara en attraktiv 
arbetsgivare där alla medarbetare ska ha lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. En förutsättning för det är 
att bedriva ett aktivt arbete för likabehandling i jämställd-

hets- och mångfaldsfrågor. En del i det lag-
stadgade aktiva arbetet för likabehandling i jäm-
ställdhetsfrågor är lönekartläggning. 
En väl genomförd lönekartläggning 

utgör även ett bra underlag inför 
lönerevision. Lönejusteringar 
på grund av osakliga löne-
skillnader mellan kvinnor 
och män kan bli kostsamma 
om de inte på ett tidigt sta-
dium upptäcks och åtgär-
das. Ockelbo kommuns 

bestämmelser och praxis vid 
lönesättning förhåller sig 

könsneutrala. Det har kon-
staterats att det saknas 
uttalad strategi för hur 

lönebilden och lönestruk-
turen ska utvecklas som 
inrymmer hur vi både kan 

attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare, vilket 
kan behöva utvecklas i syfte att 

öka förståelsen för det systematiska 
lönebildningsarbetet.

PROJEKT HELTID SOM NORM
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbe-
tareförbundet (Kommunal). Målet är att heltidsarbete ska bli 
det normala inom välfärden. Projekt kommer att pågå under 
perioden 2017–2021. Ockelbo kommun deltar i detta projekt. 
Projektidén har förlängts på grund av pandemin till 2023.

HELTIDSRESAN/ALAMANCO
Vid personalutskottet i november 2019 presenterade utveck-
lingsföretaget Alamanco sin företagsidé. Företagets utveck-
lingsstrategi är att öka de anställdas insikt och förståelse för 
hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda pro-
cesser på arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, 
samverkan, delaktighet och helhetssyn. Socialnämnden har 
efter presentationen beslutat att genomföra företagets ut-
vecklingsstrategi inom i första hand inom äldreomsorg och 
hemtjänst. Alamancos utbildningsinsatser 2021 ställdes in på 
grund av rådande pandemi.

RIKTAD LÖNESATSNING
Riktad lönesatsning gick till utbildade förskollärare from 1/1 
2020. Processen för riktad lönesatsning under 2021 fortlöper 
under hösten 2021.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKT MÅL
OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incita-
ment för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska ar-
betet som genomförts de senaste åren har personalfrågor 
under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna 
och politiska forum.

UTVECKLINGSPROGRAMMET FRAMTIDA LEDARE
 Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och ut-
bilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Sats-
ningen vänder sig till som inte redan arbetar som chef/led-
are. De närmaste åren behöver länets kommuner anställda 
rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och 
andra utmaningar samverkar länets kommuner i utvecklings-
programmet Framtida ledare. Under 2021 har programmet 
inte genomförts.

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

SJUKFRÅNVARON 
Det som präglas 2021 är pågående pandemi som visar på en 
ökad sjukfrånvaro.

Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårsbok-
slut och i årsredovisningen ska anges väsentliga personal-
förhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Långtids-
sjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 
år och 50 år eller äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid en-
ligt avtal. Den totala sjukfrånvaron per 31 augusti 2021 är 6,3 
%. Jämförelse med samma period 2020- 08-31 (8,2 %) visar 
även på en minskad sjukfrånvaro. Uppföljning av sjukfrånva-
ron görs kontinuerlig.

Att beakta vid jämförelsen är att i och med att beräkningsun-
derlaget utgörs av ett fåtal personer så påverkas förändring-
en markant vid enstaka sjukfrånvarotillfälle.

Sjukfrånvaro i % Augusti 2021 Augusti 2020 Augusti 2019

Totalsjukfrånvaro 6,3 8,2 6,5 

-varav långtids sjuk-
frånvaro

50,5 29,4 38,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,8 9,0 7,4 

Sjukfrånvaro män 4,0 4,9 3,2 

29 år eller yngre 4,5 5,7 6,9 

30 - 49 år 6,0 7,6 6,3 

50 år eller äldre 7,2 9,6 6,2 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL

Mål Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt

En värdegrund för kommunen ska utarbetas

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

Kommentarer:
Sjukfrånvaron har minskat från 8,2 % till 6,3% vid jämförelse med 2020-08-31. 
Antal medarbetare som procentuellt nyttjar friskvårdsinsatser har minskat vid jämförelse med samma period föregående år.
Statistik över antal heltidstjänster redovisas i samband med årsredovisning 2021.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängan-
de tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräk-
ningen.

Per 31 augusti 2021 står långtidssjukskrivningarna för (50,6%) 
av den totala frånvaron. Kontinuerlig uppföljning av sjukfrån-
varon görs och antal långtidssjukskrivningar per augusti 2021 
har ökat.

En ökning av långtidssjukskrivningarna kan ha en påverkan 
av pandemin och allvarlig sjukdom.

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och 
Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat 
samverkan med att arbeta med att förebygga ohälsa samt 
arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshäl-
sovård är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

PERSONALSTATISTIK
ANTAL ANSTÄLLDA
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda. Totalt görs ca 700 utbetalningar av löner och arvoden 
varje månad. Den 31 augusti 2021 hade Ockelbo kommun to-
talt 409 tillsvidareanställda.

ANTAL ANSTÄLLDA/ANSTÄLLNINGSFORM
Augusti 2021 Augusti 2020 Augusti 2019

Tillsvidare 409 407 420 

Visstid 140 56 91 

Summa 549 463 511 

Tillsvidare i % 74% 88% 82%

Visstid i % 26% 12% 18%

2021-08-31 2020-08-31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Kommunstyrelsen 71 78 149 31 42 73 

Utbildning- och 
kultur

147 32 179 142 36 178 

Socialnämnden 201 20 221 196 16 212 

Summa 419 130 549 369 94 463 

Fördelning i % 76% 24% 80% 20%

Av kommunens 409 tillsvidareanställda är 84,35 % kvinnor 
och 15,65 % män. Samtliga verksamheter har en tydlig domi-
nans av kvinnor.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspan-
demin kommer att utveckla sig till hösten och framåt. Om 
smittspridningen tar ny fart så kommer detta arbete igen att 
behöva prioriteras och ges mycket tid. Arbetet med en utvär-
dering av hur hanteringen av coronaviruspandemin kommer 
att prioriteras.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Ockelbo fortsätter att växa och ambitionen är att befolkning-
en kontinuerligt ska öka. Detta skapar förutsättningar för att 
fortsätta att satsa på verksamheterna. Ockelbos tillväxt är 
beroende av möjligheterna till en tät och stabil pendling när 
det gäller både arbete, service och fritid. Framtida kommuni-
kationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen.

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

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

Arbetet med översikts- och bostadsförsörjningsplan kommer 
att prägla kommunen ett antal år framåt och det är viktiga 
satsningar. Arbetet pågår och är ett omfattande område.  
Projektplan finns framtagen. Den valda tidshorisonten för 
Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040. Under 
arbetet med den nya översiktsplanen kommer framtidsbil-
der och mål att tas fram som visar på hur kommunen vill att 
Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra grund till 
översiktsplanens ställningstaganden och övergripande pla-
neringsinriktning. Översiktsplanen planeras att antas prelimi-
närt av kommunfullmäktige våren/sommaren 2023.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
Bostadsbyggandet är ett viktigt område för kommunen. För 
att få till stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar 
kommunen med Ockelbogårdar och den kooperativa hyres-
rättsföreningen Hästen. Här är också det lokala näringslivet 
en mycket viktig samarbetspartner.
Behov av att genomföra en analys av bostadsmarknaden 
kommer att prioriteras under kommande år. Vidare ska det 
också ske en fortsatt satsning för att ta fram attraktiv indu-
strimark för etableringar.

SAMHÄLLSPLANERING 
Framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggna-
tion är prioriterade fokusområde för kommunen. Det är stor 
efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och 
möjliggörandet av byggnation är ett viktigt fokusområde för 
kommunen.

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

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

DIGITALISERING 
Digitalisering är ett viktigt fokusområde framåt för samtliga 
nämnder i kommunen. Arbetet med digitaliseringsplan har 
syftet att öka digitaliseringen i kommunens verksamheter. 
I den finns ett antal mål kopplade till fokusområden, kom-
mungemensamma digitala satsningar, infrastrukturella för-
ändringar samt mål för digitaliseringen på verksamhetsnivå. 
Planen omfattar nivåerna kommungemensam nivå, förvalt-
ningsgemensamma nivå samt verksamhetsnivå.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Arbetet med att underlätta för människor att komma ut på 
arbetsmarknaden är av största vikt. Utifrån förändrade för-
utsättningar för samverkan med arbetsförmedlingen måste 
nya vägar, projekt och samverkansformer finnas för att Ock-
elbo ska fortsätta den positiva trenden med lägre arbetslös-
het.
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DRIFTSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING (TKR)
Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Utfall

Nämnd 2021 2021 2021 210831 210831 210831 200831
Kommunstyrelsen 80 506 83 206 -2 700 53 671 51 964 1 707 57 875
Utbildnings- och Kulturnämnden 160 157 162 357 -2 200 106 771 105 044 1 727 90 385
Socialnämnden 151 260 151 060 200 100 840 101 254 -414 95 910
Revision 773 773 0 515 361 155 487
Valnämnd 0 0 0 0 0 0 0
Semesterlöneskuldsförändring 0 0 -6 110 6 110 -2 857
Summa styrelse och nämnder 392 696 397 396 -4 700 261 797 252 513 9 285 241 800

Finansförvaltning -4 528
Summa Driftsredovisning 392 696 397 396 -4 700 261 797 252 513 9 285 237 272

Nämndernas resultat per 31 augusti 2021 visar på en posi-
tiv budgetavvikelse om 9,3 mkr, vilket beror på nämndernas 
positiva resultat och semesterlöneskuldsförändringen för pe-
rioden (6,1 mkr). Årsprognosen visar på ett underskott om 
totalt 4,7 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 
1,7 mkr, vilket förklaras till största delen av ännu ej nyttjade 
utvecklingsmedel och lägre kostnader för politisk verksam-
het och administration. Kommunstyrelsens redovisar som 
årsprognos ett underskott om 2,7 mkr. Underskotten härrör 
främst från planarbetet och utökade kostnader för rädd-
ningstjänsten.  

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett överskott för 
perioden om 1,7 mkr. Årsprognos visar på ett underskott om 
2,2 mkr, där avvikelsen -2,6 mkr avser gymnasieskolan och 
övrig verksamhet ett överskott om 0,4 mkr.

Socialnämnden redovisar per 31 augusti 2021 ett negativt re-
sultat på 0,4 mkr. Årsprognos visar på ett positivt resultat om 
0,2 mkr.

Semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovi-
sats på en övergripande nivå och har inte fördelats ut till sty-
relser och nämnder.

SEMESTERLÖNESKULD INKL PO

(tkr)
Augusti  

2021
December 2020 Augusti  

2020
December 2019 Augusti  

2019

Kommunstyrelsen 4 044 5 453 4 034 3 672 3 061

Utbildning och kultur 3 061 6 877 2 692 5 949 2 369

Socialnämnden 6 051 6 936 5 509 5 471 4 982

Summa 13 157 19 266 12 235 15 092 10 412

Skulden avser

Semlöneskuld 10 561 12 671 9 290 10 314 7 885

PAN o BEA 1 664 2 188 1 488 1 040 1 152

Uppehåll 81 151 68 141 0

Ferie 0 3 268 517 2 617 468

Komp 851 988 871 980 907

Summa 13 157 19 266 12 235 15 092 10 412
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INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) Budget Prognos Avvikel-
se

Budget Utfall Avvikel-
se

Utfall

2021 2021 2021 210831 210831 210831 200831
Kommunstyrelsen 29 400 41 604 -12 204 19 600 6 992 12 608 19 338
Utbildnings- och Kulturnämnden 720 720 0 480 184 296 11
Socialnämnden 300 300 0 200 0 200 0
Summa investeringar 30 420 42 624 -12 204 20 280 7 176 13 104 19 349

Investeringsbudget 2021 fastställdes som utgångspunkt till 
7,9 mkr. Tillägg om 4,5 mkr för investeringsprojekt vid Wij 
Trädgårdar och tillägg om 1,8 mkr för inköp Gång och Cykel-
vägar fanns beslutade sedan 2020. Vidare har följande till-
läggsbeslut fattats under året, ventilation centrumhuset 8,6 
mkr, Uggleboarena 5,6 mkr och socialkontoret/uret 2 mkr. 
Total investeringsbudget 30,4 mkr (exkl. tidigare års ej nytt-
jade budgetanslag).

Nettoinvestering för perioden är 4,2 mkr och årsprognosen 
beräknas till 41,6 mkr. 

Tilläggsbudget 2021

Omklädningsrum Ishallen §38/21 5 600

Ventilation C-hus §40/21 8 600

Socialkontor Uret §41/21 2 000

Pågående arbeten (tkr) 2018 2019 2020 2021-08 Summa Budget tot Kvarstår

C-hus värme och ventilation 38 94 211 295 638 18 100 17 462

Wij Trädgårdar 2 491 1 740 4 231 7 300 3 069

Gång och cykelplan 577 577 1 800 1 223

 Väsentliga belopp
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING Not Budget Utfall Utfall Budget Prognos 
2021-08 2021-08 2020-08 2021-12 2021

Verksamhetens intäkter 1 27 250 49 896 52 782 40 875 77 100

Verksamhetens kostnader 2 -285 514 -298 060 -290 055 -428 271 -469 100
Avskrivningar 3 -8 448 -8 451 -8 122 -12 672 -12 700
Verksamhetens nettokostnader -266 712 -256 615 -245 395 -400 068 -404 700
Skatteintäkter 4 177 956 183 551 178 405 266 934 273 100
Generella statsbidrag och utjämning 5 91 960 92 994 84 762 137 940 136 500
Verksamhetens resultat 3 204 19 930 17 772 4 806 4 900

Finansiella intäkter 6 733 5 519 1 355 1 100 5 700
Finansiella kostnader 7 -1 333 -545 -747 -2 000 -900
Resultat efter finasiella poster 2 604 24 904 18 380 3 906 9 700
Extraordinära poster 0

Årets resultat 2 604 24 904 18 380 3 906 9 700
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING Not Utfall Utfall Utfall
2021-08 2020-12 2020-08

Tillgångar
Materiella tillgångar 279 900 285 356 279 799
Pågående investeringar 7 176 4 149 7 224
Finansiella anläggningstillgångar 37 407 36 907 28 937
Summa anläggningstillgångar 324 483 326 412 315 960

Fastigheter under exploatering 1 460 1 460 2 174
Fordringar 23 925 27 150 25 228
Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 90 771 81 458 79 345
Summa omsättningstillgångar 117 156 111 068 107 747

Summa tillgångar 441 640 437 480 423 707
Eget kapital
Ingående eget kapital 142 637 134 668 134 668
Årets resultat 24 904 7 969 18 379
Summa eget kapital 167 541 142 637 153 047

Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt) 36 847 35 534 34 552
Summa avsättningar 36 847 35 534 34 552

Skulder
Långfristiga skulder 169 463 169 463 159 463
Kortfristiga skulder 67 789 89 846 76 645
Summa skulder 237 252 259 309 236 108
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 441 640 437 480 423 707

Borgensåtaganden 215 700 211 255 178 135
Ansvarsförbindelser 122 576 129 912 128 574
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 338 276 341 167 306 709
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NOTFÖRTECKNING
Not Text Utfall Utfall

2021-08 2020-08
1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 90 296 84 902
Interna poster -40 400 -32 120
Externa intäkter 49 896 52 782

2 Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen -344 579 -325 032
Semesterlöneskuld 6 110 2 857
Interna kostnader 40 409 32 120

Externa kostnader -298 060 -290 055

Semesterlöneskuldsförändring 
Förändringen per 210831 har beräknats och finns med i verksamhetens kostnader.
I årsprognosen ligger semesterlöneskulden med på ett snitt baserat på tidigare års 
utfall.

3 Av- och nedskrivningar
Fastigheter
Teknisk anläggning
Avskrivningar
Goodwill
Fastigheter -7 252 -7 012
Markanläggning
Teknisk anläggning
Inventarier -1 199 -1 110
Installationer
Summa  -8 451 -8 122

4 Skatteintäkter 
Preliminära kommunalaskattemedel 179 422 181 131
Slutavräkning kommunalskatt  4 129 -2 726
Summa 183 551 178 405

NOTFÖRTECKNING
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Not Text Utfall Utfall
2021-08 2020-08

5 Generella statsbidrag o utjämningar
Inkomstutjämning 51 157 50 151
Strukturbidrag
Kostnadsutjämning 13 381 8 633
LSS-utjämning 1 577 3 523
Regleringsavgift 11 656 4 041
Generellt bidrag 4 868 9 527
Bidrag från staten, Asylsökande 18 år
Bidrag från staten, Byggbonus
Fastighetsavgift 10 354 8 887
Summa 92 994 84 762

6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier o andelar 4 951 783
Ränteintäkter 23 10
Övriga finansiella intäkter 545 562
Summa 5 519 1 355

7 Finansiella kostnader
Ränta långfristig upplåning -510 -710
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader -35 -37
Värdereglering fordran -5
Summa -545 -752

NOTFÖRTECKNING
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Lagen föreskriver att kommunerna ska göra minst ett delårs-
bokslut per år och om det upp-rättas endast ett delårsbokslut 
ska perioden omfatta minst sex månader. Ockelbo kommuen 
och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut för peri-
oden per 31 augusti varje år. I koncernen ingår även Bionär 
Närvärme AB, Ockelbo Vatten AB och Ockelbo Kooperativa 
Fastigheter AB.

Redovisning av delårsbokslutet har skett enligt god redovis-
ningssed och i överensstämmelse med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKB). Redovisningen bygger också 
på rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

KOMMUNEN
Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisning-
en har tillämpats vid upprättande av en delårsrapport förut-
om det som är angivet nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kom-
munal bokföring och redovisning (LKB) med undantag av att 
systemdokumentation ej fullständigt uppdaterats.

Kommunen har ej fullt ut följt RKR:s rekommendationer vad 
gäller redovisning av pensioner och pensionsförpliktelser. 
Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovi-
sas i enlighet med KRL fr o m 1998 intjänade pensionsförmå-
ner inkl. ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. 
Kommunen har tagit beslut om att hela pensionen som in-
tjänats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda 
att placera.

Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Pensionsberäkningarnas aktualiserings-
grad är 93 % och är oförändrad jämfört med bokslut 2020.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Periodiseringar av fordringar och skulder görs enligt väsent-
lighetsprincipen.

Leverantörsfakturor av väsentlig betydelse har periodiserats.
 
Timlöner och Ob-ersättning för augusti 2021 har periodi-
serats. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
PO-pålägg i samband med löneredovisningen. Augusti må-
nads arbetsgivaravgifter har skuldförts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 
en nyttjandeperiod om minst tre (3) år klassificeras som an-
läggningstillgång om anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kr. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den 
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika 
stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvär-
det exklusive eventuellt restvärde.

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

Komponentavskrivning tillämpas på byggnader. Detta inne-
bär att en byggnad delas upp i olika komponenter. 

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10

Fordon 5

Anläggningar 10 - 33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

- installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10

I den interna redovisningen har kapitalkostnaderna bestått 
av internränta med 1,5 % på tillgångarnas bokförda värden.

Slutavräkning för åren 2020 och prognos 2021 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos enligt cirku-
lär 21:31, daterad 2021-08-26, har använts för beräkning av 
slutavräkning för åren 2020 och prognos för 2021.

Fastighetsavgift
Prognos för fastighetsavgift 2021 enligt SKR:s cirkulär 20:60 
har använts vid beräkning.

BALANSRÄKNING
Balansräkningen innehåller inga noter utan kommenteras 
enligt följande. En prognostiserad balansräkning har inte 
upprättats.

För beräkning av pensionsskuld, pensionsavsättning och 
pensionskostnadens individuella del har KPA:s prognos per 
2021-08-31 använts. Någon beräkning av pensionsskuld för 
förtroendevalda har ej gjorts till delårsbokslutet.

Semesterlöneskuldsförändring per augusti 2021 har beräk-
nats och ligger med i resultatet på en övergripande nivå men 
ej bokats i ekonomisystemet. I årsprognosen ligger semester-
löneskulden på 2020 års nivå.

KONCERNEN
I delårsbokslutet per 2021-08-31 har ej en sammanställd re-
dovisning gjorts för koncern. En snabbare beslutsprocess har 
prioriterats och en rapportering av Ockelbo kommun kon-
cern kommer presenteras till kommunstyrelsen i oktober.
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FÖRVALTNINGARNAS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Kommunstyrelsensid. 26 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning sid. 34

Socialförvaltningen sid. 31Utbildnings- och Kultur-
förvaltningen sid. 28
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-
ningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.

VIKTIGA HÄNDELSER 
ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION 
Arbetsmarknadsenheten har under en lång tid haft ett bra 
samarbete med övriga aktörer och lyckats få arbetslösa vida-
re till arbete eller studier. Under första halvåret 2021 har 40 
extratjänster plats i någon av kommunens enheter.
Under 2021 har Ockelbo kommun hittills tagit emot 7 nyan-
lända flyktingar med uppehållstillstånd (3 vuxna och 4 barn, 
varav 5 är kvotflyktingar och 2 anknytningar).

FERIEJOBB/SOMMARJOBB 
Ockelbo kommun har en feriejobbsgaranti som innebär att 
alla ungdomar som slutat årskurs 9, samt årskurs 1 och 2 på 
gymnasiet, är garanterad sommarjobb 60 timmar. I år har det 
inneburit att 200 ungdomar kunnat söka och få feriearbete.

FÖRETAGSKLIMAT 
Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är summan 
av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som mö-
ter företagaren i vardagen. I maj släpptes Svenskt Näringsliv 
enkätsvaren kring företagsklimatet och det sammanfattande 
omdömet för Ockelbo ökade från 3,36 till 3,55.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KOMMUNEN 
Inom kommunen körs Kuxatrafiken, avgiftsfri kollektivtrafik 
öppen för alla. Kuxatrafiken består till största delen av öppna 
skolturer, centrumlinjen Kuxa fram samt serviceturer. Möjlig-
het att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga 
och bättre turtäthet är därför ett mål. Pandemin har innebur-
it färre antal resande under 2021.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
Sommarmagasinet 2021 delades ut till 3 850 hushåll. I övrigt 
har fokus lagts på hemsidan och kommunens Facebooksida 
”Ockelbo – plats att växa” där antalet besökare ständigt ökar. 
Syftet är att informera om vad som händer i Ockelbo och 
göra Ockelboborna till goda ambassadörer för sin hembygd 
och stärka varumärket Ockelbo.

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2020
Kommunens vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå.
Utifrån visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Kommunstyrelsen har utifrån visionen och strategierna utarbetat 
mätbara mål. 

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

Mål Metod Måluppfyllelse

Förbättra dialogen med företagare.

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt näringslivs mätning

Företagsklimatet i kommunen är 
enligt svenskt näringslivs mätning
• Den bästa kommunen i länet 

varje år
• Bland de 100 bästa i landet varje 

år

Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder, arbetsförmed-
lingen och näringslivet.

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik

Arbetslösheten ska årligen minska.

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommu-
nens verksamheter.

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med 
kommunens verksamheter. 

Medborgarundersökning ligger som grund för bedömning. Undersökningen kom-
mer att genomföras vartannat år.

Analys och uppföljning av medbor-
garundersökning 2019, vilket ska 
utmynna i en handlingsplan

Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy 
samt utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom 
dessa säkerhetsfrågor.

Upprättad säkerhetspolicy
Att tjänsten kommunicerats ut och 
använts för inrapportering av händel-
ser inom området
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UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. 
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar.

Mål Metod Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara 
tomter och lägenheter.

Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.

Kontinuerlig tillgång till minst tio 
tillgängliga tomter i attraktiva lägen 
för småhus och en tomt för flerbo-
stadshus.

Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.

Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering

En tomt ska årligen finnas tillgänglig 
för företagsetableringar.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.

PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning

Tillgång till bredband ska årligen öka 
vid jämförelse med senaste mätning-
en från Post- och telestyrelsen.

Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.

Vilka/antal forum som skapats.
Vad säger utvärderingar om hur deras syfte uppnåtts?
En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder.

Öka antalet befintliga forum för dialog 
och kommunikation kring trygghets-
frågor.

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

Mål Metod Måluppfyllelse

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

Sjuktal
Uttag av friskvårdspeng.
Medarbetarenkät – aktuella mätetal

Ett övergripande mål. 
Personalstrategiskt mål
Måluppfyllelse i sin helhet kommer 
att anges i personalberättelse. 
Sjukfrånvaron ska inte öka och anges 
här för kommunstyrelsen

VÄRNA MILJÖN
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.

Mål Metod Måluppfyllelse

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.

Minskat totalt resande med 5 %. 
Andelen kollektivtrafik ska öka i för-
hållande till andra färdsätt.

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

Mål Metod Måluppfyllelse

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och proces-
ser i kommunen genom att mobilisera kommunens övergripande administration för 
att arbeta med utveckling av interna e-tjänster i befintlig digital plattform.

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex samt via utvärdering.

Ett antal e-tjänster som ger verksam-
hetsnytta för såväl användare som 
mottagare.

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

Mål Metod Måluppfyllelse

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.

Antalet följare i sociala medier (Facebook & Instagram)

Räckvidd och interaktion i sociala medier (Facebook & Instagram)

Besök på ockelbo.se.

Öka antalet följare i sociala medier.

Öka räckvidden och interaktionen i 
sociala medier.

Öka besöken på webben, samt 
e-tjänster

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
KOMMENTARER TILL RESULTATET
FÖR PERIODEN
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 
1,7 mkr. Till stor del är det utvecklingsmedel som ännu inte 
nyttjats, lägre kostnader för politisk verksamhet och adminis-
tration som står för överskottet för perioden.

Integration och arbetsmarknad visar ett marginellt under-
skott för perioden men beräknas hämta igen det under hös-
ten.

Teknikområdet ligger med ett underskott för perioden och 
med en negativ avvikelse i årsprognosen. 

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden 
men inte som prognos för året.

DRIFTSBUDGET
AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA
Planarbetet och främst översiktsplanen är underbudgetera-
de och här kommer vi under 2021 att ha en negativ avvikelse 
och här finns även en risk för kommande avvikelser då vi sett 
att kostnaderna ökat årligen.

Även Räddningstjänsten visar en negativ avvikelse och här 
handlar det om att vi täckt ett underskott i deras verksamhet 
för 2020 och kommer att täcka ett underskott för 2021. 

Teknikområdet har en stor post i markarbeten och anslut-
ningsväg till tomten Hästen som inte funnits med i budget. 
Här var marken i sämre skick än vad man tidigare trott vilket 
lett till stora kostnader. Det finns också avvecklingskostnader 
för yttreskötselavtalet som sas upp i juni. Här kommer kost-
naderna för snöröjning och halkbekämpning att bli avgöran-
de för utfallet på helår varför prognosen är svår att bedöma 
i nuläget.

Totalt finns en negativ årsprognos på 2,7 mkr i kommunsty-
relsens delårsbokslut.

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget är i grund 6,9 mkr. 
2021 fastställdes ramen till 13,2 mkr (inkl tillägg om 4,5 mkr 
för fastigheterna vid Wij Trädgårdar och tillägg om 1,8 mkr för 
Gång- och Cykelplan).

KOMMENTARER
Nettoinvestering för perioden är 7,3 mkr. Årsprognosen be-
räknas till 42,6 mkr.

De stora investeringarna för 2021 är renovering av fastighe-
ter på Wij trädgårdar och värme och ventilation på Centrum-
huset.

FRAMTID
COVID-19
Den framtida läget beror till stor del på hur coronaviruspan-
demin kommer att utveckla sig under hösten och framåt. En 
ökad smittspridningen kommer leda till att detta arbete igen 
behöver prioriteras och ges mycket tid. Även arbetet med 
att ta fram en utvärdering av hur hanteringen av coronavi-
ruspandemin varit kommer att prioriteras.

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av de-
taljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt fo-
kusområde för kommunen.

Arbetet med ny översiktsplan pågår och är ett omfattande 
arbete. Projektplan finns framtagen. Den valda tidshorison-
ten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040.

NÄRINGSLIV 
Trots pandemin finns ett växande intresse för Ockelbo från 
både lokala och externa företag. De företag som bygger och 
investerar sänder positiva signaler till övrig näring att de tror 
på Ockelbo. Kommunen ska fortsätta stödja och informera 
befintliga företag och verks för nyföretagande. 

KOMMUNIKATIONER
Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kom-
munen och ett viktigt utvecklingsområde. Arbetet med att 
förbättra verksamhetens kvalité ska ske med hjälp av bl.a. 
digitalisering av tidtabeller och bra hållplatser.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Utifrån arbetsförmedlingens reformering så har kommunen 
haft en dialog med arbetsförmedlingen om hur samarbetet 
med kommunen och ska se ut under 2021 och framåt. Dialo-
gen där parterna har speglat varandras bilder om samarbetet 
och hur en gemensam strategi ska se ut framåt. Det interna 
arbetet inom kommunen har dock utökats och ger möjlighe-
ter framåt.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Arbetet med att stärka Ockelbos varumärke ska fortsätta ge-
nom närvaro i de kanaler där målgrupperna finns. Det strate-
giska kommunikationsarbetet ska fortskrida genom stöd och 
vägledning till medarbetarnas kommunikation.

PERSONAL
Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommuner-
na att redovisa och för kommunstyrelsens del har sjukfrån-
varon minskat per augusti 2021 med jämförelse med samma 
tid föregående år.

Att beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs 
av ett fåtal personer påverkas förändringen markant vid en-
staka sjukfrånvarotillfällen.

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%)
Kön 2021-08-31 2020-08-31 2020

Kvinna 0,5 2,2 1,6

Man 0,5 2,6 1,7

Totalt 0,5 2,4 1,6
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UTBILDNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETEN
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fri-
tidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Folkbib-
liotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieför-
bund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom 
nämndens ansvarsområde liksom kommunövergripande 
kostverksamhet.

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR PERIODEN JAN-AUG 2021
FÖRSKOLAN
Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har 
genomförts för all personal i förskolan, i form av kollegialt 
lärande ”Läslyftet – Flera språk i barngruppen”. Handledarnas 
tid till läslyftet har finansierats med statsbidrag för handleda-
re till ”Läslyftet” övrigt har finansierats inom befintlig budget.

Januari - invigning av paviljonger intill Wij förskola med plats 
för 2 avdelningar.

Coronapandemin, covid-19 fortsatte liksom 2020 med hög 
frånvaro bland medarbetare och hög närvaro bland barn, vil-
ket resulterat i hög arbetsbelastning och stress för medarbe-
tare samt att planerade aktiviteter, planeringstid och möten 
inte kunnat genomföras som planerat. Som högst var frånva-
ron på dryga 40%.

Samtliga medarbetare (tillsvidare och visstid) fick tillgång till 
en egen dator från maj månad (var planerat till januari), leve-
ranserna fördröjdes pga. att det var slut på komponenter hos 
tillverkaren.

Barnskötare och obehöriga erbjöds att delta på en digital 
presentation under arbetstid från högskolan i Gävle för att få 
veta mer om vad det innebär att läsa vidare till förskollärare, 
i hopp om att höja intresset för att läsa vidare.

Förskolan har rekryterat ny personal och ökat andelen behö-
riga förskollärare.

GRUNDSKOLAN
Vårterminen 2021 har fortsatt präglats av pandemin och oli-
ka beslut gällande fjärrundervisning har fattats löpande. En-
dast den sista veckan var samtliga elever på Perslundaskolan 
på plats samtidigt. Grundskolans uppfattning är att fjärrun-
dervisningen hittills fungerat bra. De elever som hade behov 
av att få sin undervisning på plats har fått det. Vårt digitali-
seringsarbete har utvecklats och kommer att fortsätta göra 
det. Dessutom har fortsatta anpassningar i skolmiljön behövt 
göras för att minska risken för smittspridning. Både elever 
och personal har påverkats, men hanterat läget mycket bra. 
Även denna skolavslutning firades utan vårdnadshavare när-
varande.

Elevhälsan och grundskolans ledningsgrupp har under läs-
året arbetat med en förtydligad rutin för våra elevärenden. 
Detta för att upptäcka elever som riskerar att inte nå målen 
och för att arbeta systematiskt och sätta in rätt stöd i tid.

Under läsåret 20/21 har vi inom grundskolan svarat på ett 
antal anmälningar till Skolinspektionen samt haft en riktad 
tillsyn av Åbyggeby skola. Sammantaget kan man se att vi föl-
jer de lagar och föreskrifter som gäller. Vi ser inspektionernas 
svar som ett kvitto på att det intensiva utvecklingsarbete som 
skett har gett resultat. Vi har ett arbete att bli ännu tydligare i 
elevhälsans förebyggande och främjande arbete.

VUXENUTBILDNINGEN
Vi har under våren efter granskning blivit certifierad att bli en 
del av vård- och omsorgscollege. Elever som studerar inom 
ett VO-College får diplom som visar att de har läst en cer-
tifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan 
mellan arbetsliv och utbildning.

Under hela våren och sommaren så har det bedrivits fjärr och 
distansundervisning för alla elever utifrån Covid-19. Det har 
varit en stor utmaning för elever och lärare och särskilt för 
det elever som inte nått så lång i sin språkutveckling och eller 
bristande teknisk kompetens.

Fokus har varit att hålla så hög kvalitet på undervisningen 
som möjligt och det har inneburit att IT-kompetensen ökat 
samtidigt som annan verksamhetsutveckling och kvalitetsar-
bete fått stå tillbaka.

Vi har under våren satsat mycket resurser och arbete på att 
skapa ett attraktivt Lärcentrum. Nu har samtliga länets kom-
muner ett Lärcentrum. Kommunerna har kommit olika långt 
och det samverkas regelbundet om hur verksamheten kan 
utvecklas och det söks statsbidrag gemensamt.

Vi har fortsatt arbetet med att fortsätta förstärka lärarkåren 
och övriga funktioner. Vi har i nuläget en god administration 
och lärarna är mycket välutbildade för sina uppdrag och det 
råder en positiv anda och samarbete vid vuxenutbildningen.

BIBLIOTEK
 Till stor del har halvåret präglats av pandemin. Första dagar-
na i januari var biblioteken i länet stängda helt, med endast 
bokutlämning. Alla former av programverksamhet har varit 
vilande. Vi har anpassat våra lokaler med färre sittplatser och 
begränsade möjligheter att studera. Allt för att minska risken 
för trängsel och därmed smittspridning. Naturligtvis har an-
talet besök och lån minskat under perioden. Vi har mer aktivt 
arbetat med olika former av bokutlämning.

Arbetet med de kulturrådsstödda projekten har löpt på. Ny 
takbelysning i stora bokhallen, omlackering av hyllor i studie-
rummet och förberedelse för studieplatser har skett under 
perioden. Allt finansierat av statliga medel från ”Stärkta bibli-
otek” kulturrådet. 

KULTURSKOLAN
Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäve-
rängeskolan under våren. Kulturskolan beslutar att införa 
den digitala plattformen StudyAlong Vi arbetar vidare med 
att öka tillgängligheten och höja kvaliteten. Pandemin har fått 
oss att utvecklas mycket på det digitala planet. Under våren 
har vi tagit stora kliv framåt när det gäller fjärrundervisning.

KOST
Kosten fortsätter med pilotprojektet med avgiftsfri skolfru-
kost på Perslundaskolan. Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 
del av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag. 
Projektet på Bysjöstrands äldreboende är pausat pga pande-
min, men planeras att återupptas det så snart det är möjligt.
 
Det har implementerades ett nytt sätt att mäta och registrera 
matsvinn. Vi har valt företaget Matomatic som leverantör av 
integrerade vågar och en app. Vi har stora förhoppningar på 
att på detta sätt kunna minska matsvinnet ytterligare i vår 
verksamhet.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN
Den årliga Ekomatsligan genomfördes digitalt pga Corona. 
Ockelbo fick ta emot ett diplom och är den 15:e bästa kom-
munen i Sverige.

FRITID
Upprustning har skett vid Cafeterian vid Ockelbo IP. Lokaler-
na är nu iordningställda som mottagningskök och så är de 
bulleranpassade.

Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i Ca-
feterian på Ockelbo IP.

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

Belysningen i Ockelbo Ridhus har genomgått en upprustning 
och alla lysrör är bytta.

Många har vandrat och cyklat på våra stigar och leder.

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

Medverkat i planeringen av uppförande av utomhuspaddel 
med en privat aktör och även planeringen av en paddelhall i 
anslutning till ishallen. 

SIMHALLEN
Simhallen har varit stängd för allmänheten under pandemin. 
Skolans simundervisning har fortsatt som planerat, utöver 
det har vi kunnat sätta in extra simundervisning v.3-v.7 för de 
elever som halkade efter under våren 2020. Vid vårterminens 
slut hade vi noterat fina resultat i elevernas simkunnighet. I 
juni genomförde vi för andra året i rad sommarsimskola för 
barn i åldrarna 6-9 år. Sommarsimskolan blev även i år en 
mycket uppskattad aktivitet.

EKONOMISK REDOVISNING
Med fortsättning på Coronapandemi inledde Utbildnings- 
och kulturförvaltningen 2021 med en ekonomi i balans som 
fortsatt gälla under våren och sommaren. Förvaltningen, ex-
klusive gymnasiet, har vid periodens slut ett positivt utfall om 
3 100 tkr. Gymnasiet redovisar utfall om -1 400 tkr efter peri-
odens slut. Totalt resultat för perioden är 1 700 tkr. På grund 
av pandemin har ökad sjukfrånvaro präglat alla verksamhe-
ter. Det statliga stödet, ersättning för sjuklönekostnader, har 
varit av vikt för att hålla ekonomin i balans under perioden.

DRIFTSBUDGET
Den preliminära årsprognosen för Utbildnings- och kultur-
nämnden redovisar ett resultat om -2 200 tkr. Varav gym-
nasieskolans preliminära prognos -2 600 tkr och preliminär 
prognos övriga verksamheter 400 tkr.

Införande av internhyra för egna lokaler påverkar jämförel-
sen av resultatet mellan delårsboksluten per 31 augusti för 
åren 2020 och 2021. Utbildnings- och kulturförvaltningen fick 
år 2021 utökad budgetram med 16 500 tkr för finansiering av 
lokalkostnader.

Föregående år var utfallet av posten förändringen semester-
löneskuld ovanligt hög. Det kan hänföras till att personalen 
inte tog ut semester i lika stor utsträckning som tidigare år. 
Detta hänförs till Coronapandemin under 2020. Förändring-
en av semesterlöneskulden per 210831 ligger i paritet med 
år före 2020.  
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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 
2021.

Idrottsbetyg från åk 6.
Antal vuxna som genomgår simunder-
visning under 2019

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.

Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.

Gymnasiebehörighet mäts

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

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Rapporterad behörighet till SCB

Grupper med för verksamheten lämplig storlek och god arbetsmiljö för barn och 
vuxna i förskola och skola.

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

Uppfylla skolverkets riktlinjer vad 
gäller antal barn i förskolegrupper.

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.

Vara en god arbetsgivare.

Mätning i personalenkät fr o m 2020 
för frågor kring utveckling, trivsel och 
närmaste chef

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.

Utökad öppettid

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

Anskaffning av digitalt bokningssys-
tem

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.

Besöksantal mäts vid alla aktiviteter

UTBILDNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

FRAMTIDEN
Förskolan behöver vi utveckla i form av att börja arbeta med 
en ny förskola i kommunen, en som byggs utifrån verksam-
heten och tillräcklig i volym så vi kan hantera kommunens 
behov av förskoleplatser. Vi har ökat andelen behöriga för-
skollärare men behöver fler, viktigt att vi är bra arbetsgiva-
re och fortsätter utveckla verksamheten och ge personalen 
goda förutsättningar.

Stora utmaningar inom utbildningssektorn då vi har många 
utmaningar. Flera av utmaningarna ligger i den generella 
kompetensförsörjningen. Hur utbildar vi våra elever så att de 
går mot den arbetsmarknad som finns?

Stort behov att öka andelen behöriga pedagoger, främst pe-
dagoger med spetskompetens i form av specialpedagogik 
inom olika genrer. Autismspektrum finns det ett stort behov 
av att rekrytera.

Systematiken i organisationen ökar hela tiden, efter Skolin-
spektionens granskning i år står det helt klart att vi behöver 
utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta för att för-
bättra vår kapacitet vad det gäller analyser av det vi ser. Vi 
har med oss frågan om förvaltningen är för liten, behövs det 
ytterligare resurser för att vi ska komma längre med analys? 

Kommunen har en positiv trend vad det gäller antalet elever i 
grundskolan, 2023 kommer vi med det vi vet idag vara ca 600 
elever i grundskolan, det ställer krav på organisationen att 
hantera det på bästa sätt.



31

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

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR PERIODEN JAN-AUG 2021
Hög psykisk press och belastning på organisationen un-
der årets första tre månader följt av en något lugnare vår 
och sommar som dock präglats av tid och kostnadsdrivan-
de anpassningar/åtgärder relaterat till pandemi/motverka 
smittspridning. Alla som önskat har dock fått ut lagstadgad 
semester under sommaren. Fortsatt hemarbete/växelvis 
hemarbete under perioden. Under perioden januari till maj 
har den tidigare upprättade Covid-19 avdelningen funnits till-
gänglig och ett fåtal brukare har vistats på avdelningen.

Hemsjukvården har utfört ett omfattande vaccinationsarbete 
hos brukare och personal. Även ett stort antal PCR test har 
genomförts.

Ökat brukarantal på särskilt boende samt på kortis. Överin-
tag på kortis under 6 månader. Detta beror på att det blivit 
en ”anhopning” av behov när pandemin planat ut. Många har 
väntat tills pandemiläget blivit bättre. Sen finns det andra 
som behöver komma till boendet pga. av covid/sviter av covid 
eller när anhörig drabbats varpå livssituationen ändrats. Man 
kan se en liknande trend över hela riket. 

Kraftig utökning av beviljade insatser samt en utökning av tid 
hos flera av hemtjänstens brukare. Som exempel kan näm-
nas att under juli månad 2021 utförde hemtjänsten 2313 
brukartimmar i jämförelse med samma månad 2020 då 1661 
timmar utfördes. En utökning med 652 timmar.

I linje med ”heltid som norm” samt beslutet att anställa efter 
genomgången USKA utbildning har 13 anställts. Utöver det 
har vi anställt 11 vikarier som är utbildade Uskor

Till höstens USKA utbildning kommer 11 från SN att påbörja 
utbildning. Huvuddelen av dessa har valt att nappa på vårt 
erbjudande att studera på distans på runt 25 % där SN står 
för lönetappet. Finansieras via äldreomsorgslyftet.

Demensprojektet ”En God Demensvård i Ockelbo” uppstar-
tat. Inledande utbildning har påbörjats.
 
IFO har utvecklat verksamheten gällande systematisk upp-
följning på individnivå inom området öppenvård Barn och 
unga. Utökad samverkan med UKN gällande barn i förskole- 
och grundskoleåldern. För äldre ungdomar och vuxna delta-
git samverkans forum tex Trisam, Mysam, Familjecentralen, 
DUA. 

Leveransgodkänt Treserva projektet med kvarstående punk-
ter för TES.

SN och UKN har utbildat två personer inom MHFA – Första 
hjälpen fysisk hälsa.
Dessa skall sedan utbilda internt i resp. organisation.

Genomfört krisstöd/samtalsstöd/traumastöd till personal 
inom SÄBO/HSV i syfte att bidra till återhämtning och erbjuda 
tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin.

Ökad sjukfrånvaro under perioden;

Utveckling;

6,3%   2018 (Helår)

8,89% 2019 (Helår) Varav långtidssjukskrivna 43,2 %

9,6 % 2020 (helår) Varav långtidssjukskrivna 43;1 %

2021

Enhet Sjuk-
frånvaro 

tot %

Lång-
tidssjuk-
frånvaro 

minst 
60 

dagar

Sjuk-
frånvaro 
kvinnor

Sjuk-
frånvaro 

män

Sjuk-
frånvaro 

ålders-
grupp 
29 år 
eller 

yngre

Sjuk-
frånvaro 

ålders-
grupp

30-49 år

Sjuk-
frånvaro 

ålders-
grupp 
50 år 
eller 

äldre

Social-
förvalt-
ningen  
tot

9,0 52,7 8,5 14,2 10,0 9,1 8,6

Orsak; Pandemi Covid – anvisningar och rekommendationer.

EKONOMISK REDOVISNING
Socialnämnden redovisar per 210831 ett resultat på;

Utfall 1-8
Budget

2021
Budget

2021-08
Utfall

2021-08
Avvikelse

2021-08

Socialchef 3 398 2 265 1 731 534

IFO 30 111 20 074 20 817 -743

Särskilt boende 47 681 31 787 30 898 889

LSS/Soc.psyk 21 968 21 312 21 710 -398

Hemsjukvård 12 447 8 298 8 678 -380

Hemtjänst 23 014 15 343 15 531 -188

Handläggarenheten 2 641 1 761 1 889 -128

151 260 100 840 101 254 -414

Sjuklöner jan-juli är ersatt från Försäkringskassan men 1 050 tkr och är inräk-
nat i utfallet. Ej sökta covidkostnader märkta med 820 (ej personalkostnader) 
månad 01-08 uppgår till 2 216 tkr och är ej medräknade.
Covidkostnader från 2020 har under 2021 ersatts från Staten  med 1 968 tkr 
och är inräknade i utfallet.

Kommentarer till utfallet:
IFO Ökade bemanning samt konsultkostnader, pensionsav-

gångar

SÄBO Covid + sjukersättning

Hemtjänst Högre personalkostnader, ökning ärenden/larm

Hemsjukvård Högre personal + bemanning samt hygienartiklar, 
hjälpmedel

LSS/SOL Fler ärenden, dyra externa placeringar, högre personal-
kostnader Covid

Handläggarenhet Konsult LSS

Stab Utbildningskostnader
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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

Mål Metod Måluppfyllelse

Heltid som norm (Heltidsresan). Andelen medarbetare som är tills 
vidare anställda och arbetar heltid på 
socialförvaltningen skall öka med 
4 % 2021

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete). Alla enheter skall under 2021 genom-
föra 2 Workshops kring Värdegrun-
den.

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

Mål Metod Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen 
till kompetensutveckling.

Öka andel personal med rätt kompe-
tens utifrån brukarbehovet, med 5%

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt. Minska sjukfrånvaron med 2 % under 
2021, jämfört med 191231

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

Mål Metod Måluppfyl-
lelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digita-
liseringsplanen).

Minst en ny ”teknik” skall införas 
inom socialförvaltningen under 2021.

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

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

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

Mål Metod Måluppfyllelse

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen 
samt övriga verksamheter inom kommunen.

Under 2021 initiera minst ett ”nytt” 
samarbete inom förvaltningen och/
eller med andra verksamheter inom 
kommunen.

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

Mätbara mål Metod Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. Varje enhet skall minst en gång under 
2021 dela med sig av goda exempel i 
media.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
FRAMTIDEN
Fortsatt arbete med pandemi, omfattande förebyggande ar-
bete i syfte att motverka smitta/smittspridning. I skrivandets 
stund oklart hur lättnaden av restriktioner i samhället påver-
kar vård och omsorg, tex användande av munskydd, besök.

Omtag Alamanco - initialt SÄBO. Syftar till att underlätta in-
förandet av heltidsresan. Flera områden berörs i arbetet tex 
bemanna rätt, delade turer, hållbar arbetsmiljö, kommunika-
tion och samarbete samt minskad andel vikarier.

Öppning av verksamheter och aktiviteter under hösten tex 
träffpunkt Uret.

Återgång till arbetet för de verksamheter som delvis arbetat 
hemma. Sker succesivt från 29 september.

Focus på demensprojektet
- Nytt arbetssätt införs. Reflektionsträffar och ytterligare ut-
bildning påbörjas i september, initialt SÄBO.
-Utveckla dagverksamheten för personer med demensdiag-
nos.

IVO genomför en uppföljande tillsynsinsats avseende SÄBO. 
Uppföljningen kommer dock inte att begränsas till personer 
som har eller har haft covid-19. Ett led i uppföljningen av 
Covid -19.

Färdigställandet av nya lokaler för Socialkontoret.
Översyn av Hemsjukvårdens lokaler - trångbodda.

IFO kommer att fortsätta utveckla enheten gällande systema-
tisk uppföljning på individnivå. Detta inom området öppen-
vård Barn och unga. IFO skall satsa på att genomföra bru-
karundersökning med hjälp av SKR s nationella satsning på 
gruppnivå inom områden barn och familj, försörjningsstöd 
och vuxna.
En stor del av arbetet måste läggas på hantering av läget or-
sakat av pandemi. Psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatthet 
har ökat, focus på nya arbetssätt runt det.

Förberedelser och införande av Time care. Införande sker 
mars 2022.

Samarbete IFO – Boendestöd - Handläggarenheten inleds 
praktiskt i september.

Förankra målbilder runt ”God och nära vård” och ”Välfärd-
strategin”.

Utredning runt införande av arbetsskor inleds.

Förberedelser inför införande av Yrkesresan. Nationell digi-
tal utbildning för Socialtjänst. På sikt för SÄBO, LSS/SOL samt 
handläggning.

Ett arbete med att utveckla Träffpunkten kommer starta un-
der hösten. 

Fokus kommer vara att försöka fånga upp den yngre mål-
gruppen som har beslut på Boendestöd. 
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en 
gemensam samhällsbyggnadsnämnd,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Till 
nämnden hör en gemensam förvaltning;
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rätts-
säker kommunal service för medborgare
och näringsliv. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av 
tjänster med ökad tillgänglighet. Genom ett medvetet och 
strategiskt arbete med fokus på hållbar samhällsutveckling 
kan känslan av sammanhållning och framtidstro i kommu-
nerna öka.

Nämnden är kommunens byggnadsnämnd med ansvar för 
bland annat prövning av lov och förhandsbesked samt tillsyn 
inom plan- och byggområdet. Nämnden ansvarar för sam-
hällsplaneringen genom att bland annat ta fram detaljplaner 
och det strategiska arbetet med översiktsplanering. I verk-
samheten ingår ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, 
trafikplanering och utvecklingen av den bebyggda miljön. 
Nämnden bistår med planerings- och gestaltningskompe-
tens i olika projekt för att driva den fysiska miljöns utveckling 
framåt enligt uppställda mål och riktlinjer. Nämnden är re-
presenterad i externa utvecklingsarbeten på nationell, regio-
nal och mellankommunal nivå.

Nämnden ansvarar för tillsyn inom bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, lag om tobak och liknande pro-
dukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Tillsynen sker för att säkerställa en säker, hälsosam och god 
miljö. Nämnden ansvarar för strategiskt miljöarbete, energi 
och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsar-
bete och kalkning samt är kommunernas naturvårdsorgan. 
För Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för 
skyddsjakt.
Nämnden ansvarar för geografisk information, inmätning, 
utstakning och kartproduktion samt fastighetsrättslig rådgiv-
ning inom våra tre kommuner. För Sandviken och Ockelbo 
sker beredning av ortnamnsärenden. Den kommunala fast-
ighetsbildningsmyndigheten i Sandviken är organiserad här 
och har ansvar för fastighetsbildning.

Nämnden är kommunernas trafiknämnd. Andra områden är 
flyttning av fordon och bostadsanpassningsbidrag, för Sand-
vikens kommun skolskjuts- och färdtjänstverksamheten och 
för Hofors kommun kontakten mot Region Gävleborg i färd-
tjänst- och riksfärdtjänstfrågor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH FRAMTID
Pandemin har fortsatt påverka verksamheterna under året. 
Nämndens uppdrag att utföra trängselkontroll har fortsatt i 
hög grad under våren och sedan minskat. Planerad tillsyn har 
flyttats till hösten. Ärendemängden inom bland annat färd-
tjänst och riksfärdtjänst har minskat, medan det inom
bygglov skett en markant ökning av inkomna ärenden. Efter-
frågan på våra tjänster inom fastighetsbildning och nybygg-
nadskartor har också ökat.

Inom fastighetsbildning har det aktiva arbetet med att korta 
ner kötiderna gett stor effekt. Det innebär att verksamheten 
har öppnat upp för att genomföra fastighetsrättsliga upp-
drag.

En stor påverkan på för livsmedelskontrollen under komman-
de åren är införandet av efterhanddebitering för Sveriges 
kommuner. Planering för övergången och kommunicering 
med kommunernas livsmedelsföretagare har redan påbör-
jats.

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun beräknas bli 
färdigt för beslut under första delen av 2022.

Översiktsplanearbetet för Ockelbo närmar sig samrådsfasen. 

Projektet att digitalisera gällande detaljplaner har kommit 
igång och VGS är ansluten till den nationella plattformen. Ar-
bete pågår även för digital översiktsplan. Arbete har påbörjats 
med att bygga upp en 3D baskarta, eller så kallad ”digital tvil-
ling”, som kan ligga till grund för bättre visualiseringar samt 
underlag vid planering. Under våren har den första versionen 
av vår strategi för digitalisering med stöd av geodata tagits 
fram och arbetet fortsätter med förankring i kommunerna.

Inom förvaltningen pågår en förändringsresa med att skapa 
förvaltningens Nav. Genom att till 2022 samla förvaltningens 
gemensamma funktioner, administrationen och chefsstöd, i 
Navet så är målet att skapa ytterligare möjligheter för att stöt-
ta enheterna och cheferna i deras arbete.

RESULTAT
Det totala resultatet för VGS är positivt för aktuell period, 
+7 085 tkr. Hälften av överskottet beror på lägre personal-
kostnader, till viss del på grund av vakanser inom flera verk-
samheter under olika perioder av året, men till största del på 
grund av en effekt av semesterlöneskulden.
Ockelbos överskott, +1 155 tkr, beror till största del på lägre 
kostnader arbetet med översiktsplanen, samt arbete med fler 
detaljplaner än planerat. Prognosen på resultat till och med 
31/7 visar på att resurserna kommer att nyttjas och årets re-
sultat landar på ett lägre överskott om + 125 tkr.
Intäkterna är för perioden lägre än budgeterat vilket beror 
på att rekvirering av bidrag för kalkningsverksamheten sker 
i slutet av året när samtliga kostnader inkommit. Intäkterna 
förväntas dock bli högre tack vare arbete med flera detaljpla-
ner som debiteras under hösten.

Personalkostnaderna står för hälften av överskottet. Detta är 
en effekt av semesterlöneskulden samt några vakanser un-
der delar av året. Detta förväntas jämna ut sig under hösten 
och personalkostnaderna hamnar i nivå med budget.

Den andra delen av överskottet beror på lägre övriga verk-
samhetskostnader. Detta är kopplat till outnyttjade medel för 
framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inom 
Översiktsplanen.
Dessa kostnader inkommer under hösten.
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Besöksadress: Södra Åsgatan 30D
816 30 Ockelbo
Tel: 0297-555 00
E-post: kommun@ockelbo.se
Webb: ockelbo.se


