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KS 2022/00342

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

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2022-05-02 ny ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 maj 2022 till och med den
14 oktober 2022.
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Ulrica Norling
Avgången ersättare: Alexander Olers:
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2022-05-02, dnr 2250-2022
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Inrätta en fritidsbank
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på
folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med
Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar
till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering
genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad
integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med friluftsoch temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång
för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd
platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga
under kommunledningskontoret.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Inrätta en fritidsbank

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3264 | (signerad) | 2022-03-14 08:46

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Bakgrund
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som inte
längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är urväxta, skidorna som
är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter och
friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam
historia att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön.
Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och
företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att
man genom Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare
till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank
blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom rätten att
bruka varumärket.
https://www.fritidsbanken.se/sa-har-gar-det-till/
Är du politiker eller tjänsteman på en kommun, kontakta verksamhetschef David Mathiasson,
david@fritidsbanken.se, 0768-32 01 00, så bokar vi ett gemensamt möte.
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Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Förslag
Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö
genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som
organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad
inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration.
Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är
också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst
omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret
bör ligga under kommunledningskontoret.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Ja

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
ANNA LENA HAMMARLUND
Adress
RÄNNSJÖVÄGEN 5

Postnummer och ort
***94 O******

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: ANNA LENA HAMMARLUND
Person ID:
Datum: 2022-03-14 08:46
Signerad checksumma: FA3691DA042A806BC754FB41651EFEB3790A9D17

7

Ärendenummer: #3264 | (signerad) | Datum: 2022-03-14 08:46

Sida 3 av 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

§ 30

Dnr 2022/00178

Årsredovisning 2021 - Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Årsredovisning 2021 – Ockelbo kommun godkänns

2.
Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
3.
Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
4.
Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
5.
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under verksamhetsåret 2021,
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheterna för verksamheten
6.
Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet
med God ekonomisk hushållning för år 2021.
7.
Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2021 avsätta 18 600
tkr till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av
kommunfullmäktige 2020-11-30 (§93).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2021 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2021 är 22,7 mkr och för koncernen 16,5 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Inlägg
Marit Rempling (C), Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET
Jag säger det igen, vårt vardagsrum är vår natur och vi vill
boosta upp den och ge fler tillgång till den. Vi fortsätter med
att utveckla Rönnåsen, Gästrikleden och Biking Gästrikland.
Arbetet med den nya översiktsplanen för hela kommunen
fortgår och den förväntas bli klar under 2023. Vi har sagt till
varandra att vi ska få till en offensiv markpolitik, fler tomter,
gärna sjönära vid våra ca 200 insjöar samt nya industritomter
i kommunen och utvecklingen av turist- och besöksnäringen.

OCKELBO - VÅR FRAMTID

Vi lever i en globaliserad värld, och det som händer där påverkar i allt högre utsträckning oss Ockelbobor. Vilket många
av oss nog känner! Denna mandatperiod började med regeringskris sedan flyktingkris och en pandemi som spred sig över
hela världen. I skrivande stund, har Ryssland invaderat Ukraina och hotet för ett fullskaligt krig är ett faktum!
Dessvärre har Coronapandemin präglat även 2021, vilket har
påverkat samtliga av våra verksamheter. Med största respekt
till all vår personal som har kämpat och slitit under väldigt
tuffa förhållanden för Ockelbos bästa! Över 80% av personalen har inte haft möjligheten till att arbeta hemifrån, det får vi
inte glömma bort. Krishanteringen har skett med kontinuerliga möten under året. Den politiska arenan har genomförts
digitalt med en väl fungerande infrastruktur och tekniska lösningar.

För oss landsbygdskommuner så är all form av infrastruktur
livsviktigt om vi ska behålla och öka i befolkningen. Fiber till
alla, fungerande vägnät och kollektivtrafiken för studie- och
arbetspendling men också för en aktiv fritid är en grundläggande förutsättning.
Vi förtroendevalda som är i ”demokratibranschen” går till val
2022. Demokrati är inte en självklarhet, det är en färskvara.
Här måste vi ta ett ansvar och stå upp för allas lika värde, visa
respekt för varandras olikheter.

Sjukfrånvaron har minskat men däremot så har långtidssjukfrånvaron ökat. Våra chefer arbetar aktivt med preventivt arbete, rehabiliteringsplaner och tidiga insatser. Arbete pågår
också med rättvisa löner samt att skapa möjlighet till delaktighet och att alla medarbetare ska bli sedda av sina chefer – det
gör att vi mår lite bättre!

Tack alla för året som gått! Vissa av våra verksamheter har
gått på ”högtryck” och några på ”sparlåga”. Nu tar vi krafttag
och utvecklar vår fantastiska kommun tillsammans och gör
det lite bättre för var dag.

Vi har återigen ökat friskvårdpengen och vi ser att fler använder sig av bidraget.
För femtonde året i rad levererar Ockelbo kommun ett positivt resultat. I år landar resultatet för både nämnderna/ styrelsen på 3,3 mkr. Kommunens totala resultat är 22,7 mkr och
det är ett starkare resultat än vad vi hade budgeterat för. Dels
så beror det på ökade skatteintäkter på ca 10 mkr och en tillfällig utdelning från Bionär AB på 4,8 mkr. Vi behöver starka
resultat så att vi kan fortsätta bygga upp vårt eget kapital så
att vi kan återinvestera för att utveckla hela vår kommun!
Glädjande är också att Utbildnings- och kulturnämnden gör
ett trendbrott med ett positivt resultat. Dessutom så ökar
andelen behöriga till gymnasiet och även meritvärdet i åk 9
har ökat. Imponerande hur snabbt skolan ställde om med
fjärrundervisning, även Kulturskolan med digitala lektioner.
Ockelbo deltog på Kulturskolans dag i en ”digital orkester”
med över 200 skolor.
Jag blir stolt när jag ser hur vår socialnämnd vågar möta framtidsutmaningarna med Välfärdstekniken. Vi går verkligen i
bräschen för att underlätta och göra omsorgen lite bättre för
våra brukare.
Utvecklingen är särskilt tydlig inom hemtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Vi är ganska ensam i Sverige
med att ha 2 faktors inlogg. Vi var med att utveckla det med
leverantören. Trygghetstelefoner, trygghetskameror (under
utbyggnad), och kanske inom en snar framtid GPS larm.

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Under året så togs beslutet att ta över yttre skötseln i egen
regi och lägga den hos den tekniska enheten. Man har sedan
tidigare drift av utemiljön och parken vid Wij Trädgårdar och
den nya organisationen ger möjlighet till effektiv samverkan.
Helhetsgreppet över de ytor kommunen ansvarar för ger
samordningsvinster och responsen har varit god.

12

3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Ockelbo
kommuns 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.

VISION 2030 - PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA OCKELBO

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

VI VÄLKOMNAR

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle

VI VÄXER

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra
tillsammans

VI SAMVERKAR

Ockelbo samspelar med andra lokalt,
regionalt och globalt

OCKELBOFAKTA:
Area: 1 129 km2
Folkmängd: 5 865 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

MANDATFÖRDELNING I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2019-2022:
CENTERPARTIET:
5 mandat

KRISTDEMOKRATERNA:
1 mandat

MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat

MODERATA SAMLINGSPARTIET:
2 mandat

SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat

SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

VÄNSTERPARTIET:

4

2 mandat
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ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING
Den kommunala koncernen redovisar ett positivt resultat för
verksamhetsåret 2021. I tabellen nedan lämnas en översikt
över verksamhetens utveckling.

Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag har varit starkare än utvecklingen av nettokostnaderna. Soliditeten har
förbättrats för både koncernen och kommunen. Kommunens
soliditet inklusive pensionsförpliktelser fortsätter att öka.

Det samlade resultatet för koncernen efter elimineringar är
16,5 (13,1) mkr och det härrör främst från Ockelbo kommun
som redovisar ett resultat på 22,7 (8,0) mkr. Kommunens
starka resultat förklaras till största del av ökade skatteintäkter
och en utdelning från Bionär Närvärme AB men även genom
överskott hos styrelse och nämnder. Ockelbogårdar AB redovisar ett underskott på 3,8 mkr vilket förklaras av ökade kostnader för underhåll och lägre intäkter till följd av tomställda
lägenheter under renovering. Gästrike Räddningstjänst påverkar resultatet negativt med 0,6 mkr som avser fördelning
av underskott för 2019-2021.

Koncernens ökning av nettoinvesteringar härrör sig främst
från Ockelbo Vatten som investerat i befintlig vattendistribution och ledningsnätsförnyelse. Ökningen av koncernens
långfristiga låneskuld förklaras till stor del av nyupptagna lån
i Ockelbogårdar. Kommunen har däremot lägre nettoinvesteringar än förra året och har under 2021 amorterat ner sin
långfristiga låneskuld.

Kommunen fortsätter att stärka det egna kapitalet och gör
även 2021 en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR).

					
2021

2020

2019

2018

2017

Koncernen
Verksamhetens intäkter (mkr)
Verksamhetens kostnader (mkr)
Årets resultat (mkr)

144,0

159,1

148,8

159,2

157,8

-515,4

-512,8

-490,8

-484,6

-474,1

16,5

13,1

6,6

12,5

9,8

Soliditet (%)

26,4

24,9

26,1

25,9

24,8

Investeringar netto (mkr)

65,8

55,3

54,8

43,7

24,9

Långfristig låneskuld (mkr)

387,5

381,7

317,3

318,2

324,4

519

493

482

544

566

Antal anställda
Investeringar / medborgare (kr)

11 219

9 398

9 276

7 399

4 223

Långfristig låneskuld / medborgare (kr)

66 070

64 870

53 707

53 877

55 020

5 865

5 884

5 908

5 906

5 896

75,9

84,7

73,7

80,8

84,2

-459,0

-456,9

-434,1

-425,8

-420,6

3,0

3,3

4,5

2,6

4,6

414,0

392,5

376,6

366,7

354,7

Kommunen
Antal invånare
Verksamhetens intäkter (mkr)
Verksamhetens kostnader (mkr)
Utveckling av nettokostnader (%)
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag (%)

5,5

4,2

2,7

3,4

3,3

22,7

8,0

3,7

9,1

7,0

165,3

142,6

134,7

130,9

121,8

37,6

32,6

33,7

33,0

33,0

8,7

2,9

0,4

-1,5

-5,7

Likviditet (%)

91,9

90,7

81,8

100,2

90,7

Investeringar (netto) (mkr)

11,9

22,7

44,9

8,8

20,8

Långfristig låneskuld (mkr)

161,6

169,5

150,2

150,2

150,2

488

461

452

516

541

Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Soliditet (%)
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

Antal anställda
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, dels genom delägda bolag. Den politiska organisationen består av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, fem nämnder -varav
tre egna och två som är gemensamma med andra kommuner
-samt två förbund. I koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) Bionär Närvärme AB (24
%) Ockelbo Vatten AB (100 %) och Ockelbo kooperativa fastigheter AB (40%)

Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som
bildades 1952. Målet är att förvalta goda bostäder till rimlig
kostnad för hyresgästen. Ockelbogårdar har lägenheter i centralorten Ockelbo samt i Jädraås, Åmot och Lingbo Bostäderna består av lägenheter med hyresrätt samt seniorboenden.
Ägardirektiven är kommunernas verktyg för att säkerställa
ansvaret för bostadsförsörjning med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget.
Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer eller som tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten. Företagsledningen i Ockelbogårdar AB
består av en opolitiskt VD och sju politiska ledamöter.

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

SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

Ockelbo kooperativa fastighetsbolag AB bildades 2019 tillsammans med den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen.
Bolagets syfte är att bygga och äga en fastighet som föreningen kan hyra. Under 2021 har byggnationen fortlöpt. Byggnaden innehåller 17 lägenheter och gemensamhetsutrymme.
Inflyttning planeras till våren 2022.

VALNÄMND
REVISION

KOMMUNSTYRELSE

UTBILDNINGS- OCH
KULTURNÄMND

KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

Gästrike Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund
enligt direktionsmodellen som sedan 1994 svarar för räddningstjänsten i Gävle, Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby och
Hofors kommuner. Gästrike Räddningstjänsts uppdrag är att
skydda och rädda människor, egendom och miljö inom medlemskommunerna. Gästrike Räddningstjänst ska även minska
sannolikheten för att bränder inträffar samt minska konsekvenserna av de bränder som inträffar.
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare bildades 2001 och
består av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner. Det har till uppgift att ansvara för den strategiska
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter
rörande insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt miljölagstiftningen. Kommunalförbundets
ändamål är att ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten inom medlemskommunerna samt att bidra till
en hållbar regional utveckling.

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND
BIONÄR
NÄRVÄRME AB
OCKELBOGÅRDAR AB

OCKELBO VATTEN AB

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

OCKELBO KOOPERATIVA
FASTIGHETER AB

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Bionär Närvärme AB ingår i Gävle Energikoncernen och ägarförhållandena är att Gävle Energi AB innehar 59 % av aktierna,
Ockelbo kommun 24 % och Älvkarleby kommun 17 %. Moderbolaget Gävle Energi AB ingår i Gävle Stadshuskoncernen.
Bionär Närvärme AB förvärvar, bygger och säljer biobränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens.
Ockelbo Vatten AB bildades och startade sin verksamhet 2008
och ska enligt gällande bolagsordning vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Ockelbo kommun
- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, samt
därmed förenlig verksamhet.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING
Under 2020 präglade coronapandemin stora delar av samhällsekonomin. Under 2021 har BNP-tillväxten varit stark och
sysselsättningen ökat. Den relativt höga vaccinationsgraden
minskar konsekvenserna för ekonomin. BNP-nivån ligger
ändå under vad som skulle ha varit en normal tillväxt och antalet arbetade timmar är fortfarande lägre än innan pandemin. Trots starka resultat 2020 och 2021 kvarstår utmaningar
i kommunsektorn kopplat till hållbar ekonomisk utveckling
på lång sikt. Demografiska förändringar ställer ökade krav på
välfärden och det kan skapa svårigheter för många kommuner att finansiera sin verksamhet.

ARBETSMARKNAD

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Ockelbo kommun i december 2021 9,2 %, en minskning med 1,3
%enheter. Detta kan jämföras med en arbetslöshet i riket på
7,9 % och i länet på 9,9 %.
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var i december 13,1 %, en
minskning med 0,8 %enheter. Trots att ungdomsarbetslösheten i kommunen inte sjunkit i takt med arbetslösheten totalt
sett så är den lägre än i länet där den uppgår till 15,9 %. I riket
uppgår den till 10,3 %.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Ockelbo kommun minskar 2021 sin befolkning för andra året
i rad. Både födelsenettot och flyttnettot är negativt. Delar
man in befolkningen i olika åldersgrupper är det tydligt att
de över 65 år och framförallt de över 80 år ökar i antal. Den
tidigare ökningen av barn och ungdomar ser ut att ha stannat
av. De traditionellt yrkesverksamma minskar i antal. Åldersstrukturen i kommunen ger en ökad efterfrågan på välfärd.
Tillsammans med tilltagande personalbrist kommer det att
anstränga den kommunala ekonomin och kräva effektiviseringar.

TOTALT ARBETSLÖSA I % AV REGISTRERAD ARBETSKRAFT
2021

BEFOLKNINGSUTVECKLING
2021
Antal invånare 31 december
Förändring

2020

2019

5 865

5 884

5 908

-19

-24

2

Totalt

Kvinnor

Män

5 884

2 885

2 999

Födda under året

54

21

33

Avlidna under året

62

32

30

Födelsenetto

-8

-11

3

Befolkning 2020-12-31

Inflyttade under året

311

163

148

Utflyttade under året

-322

-150

-172

-11

13

-24

5 865

2 887

2 978

Flyttnetto
Befolkning 2021-12-31

2020
Män

Totalt

Kvinnor

Män

8,9

9,5

10,5

10,7

10,2

9,7

10,0

10,6

10,3

10,9

7,9

7,7

8,0

8,5

8,3

8,7

18-24 år

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Ockelbo

13,1

12,5

13,5

13,9

14,1

13,8

Länet

15,9

13,7

17,7

17,2

15,1

19,0

Riket

10,3

8,3

12,0

11,6

9,7

13,3

16-64 år

Totalt

Kvinnor

Ockelbo

9,2

Länet

9,9

Riket

FINANSIELL RISK

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i kommunen.
Per den 31 december 2021 uppgick kommunens räntebärande skulder till 163 (171) mkr. Upplåningen löper med både fast
och rörlig ränta. Den genomsnittliga låneräntan under 2021
var 0,50 %. Räntan har de senaste åren legat på historiskt låga
nivåer och den troliga utvecklingen är att räntenivåerna ökar.
Kommunen följer upp de finansiella riskerna utifrån finanspolicyn genom en finansrapport till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslutet.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Kommunens totala pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt)
uppgår till 164,5 (165,5) mkr. Av dessa har 163,5 mkr återlånats till verksamheten och 1 mkr placerats med låg risk.
Pensionsförpliktelse är vad kommunen i framtiden ska betala
ut i pension och den redovisas på två olika sätt, enligt den
så kallade ”blandmodellen”. De pensionsförpliktelser som har
uppstått från och med 1998 och framåt, redovisas löpande
under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. Avsättningen
för året uppgick till 38,2 (35,6) mkr. De pensionsförpliktelser
som har uppstått före 1998 har inte löpande redovisats som
en kostnad i kommunen. Denna ansvarsförbindelse uppgick
till 126,3 (129,9) mkr. Eftersom intjänandet inte har kostnadsförts tidigare, innebär detta att 126,3 mkr kommer att belasta
kommunen i form av kostnader, i takt med att de betalas ut.
Vid beräkning av kommunens pensionsskuld används beräkningsparametrar i aktuell ”Riktlinje för beräkning av pensionsskuld” (RIPS). I RIPS 21 har livslängdsantagandet ändrats vilket
har höjt pensionsskulden och gett en negativ engångseffekt
på resultatet 2021.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Kommunen

Koncernen

mkr

2021

2020

2021

2020

Avsättning inkl. särskild löneskatt

38,2

35,6

39,7

36,1

Ansvarsförbindelse inkl. särskild
löneskatt

126,3

129,9

126,3

129,9

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

164,5

165,5

166,0

166,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Återlånade medel

163,5

164,4

163,5

165,0

Konsolideringsgrad

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

Summa pensionsförpliktelser
Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Finansiering

BORGENSÅTAGANDE

Kommunen har 215 (211) mkr i borgensförbindelser. Det
motsvarar ca 37 (36) tkr/invånare. Det största åtagandet
avser Ockelbogårdar AB med 160 (153) mkr. Utöver det har
kommunen som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtagande, vilket
motsvarar kommunens ägarandel i Kommuninvest. Vid en
riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande, både kommunen och bostadsbolaget bör minska sin
låneskuld.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Under året har det arbetats med ett antal detaljplaner bl.a
Hästbacken, Sjöbacken och Ockelbo idrottsplats. Målet är att
kunna erbjuda attraktiva tomter för bebyggelse. Alla tomter
på Äppelbacken är nu sålda.
För att få till stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar Ockelbo kommun med Ockelbogårdar AB, den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen och privata entreprenörer.
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under året byggt en
fastighet med 17 kooperativa hyresrättslägenheter med inflyttning mars 2022. Privat aktör har på Rävbacken byggt 8
lägenheter i flerfamiljshus.

CORONAVIRUSPANDEMIN

Även under 2021 har Coronapandemin, Covid-19, påverkat
samtliga nämnder och verksamheter i kommunen. För att
förhindra smittspridning av viruset har ställningstaganden
och åtgärder genomförts med utgångsläge att följa de rekommendationer och restriktioner som berörda myndigheter tagit fram. Kommunen har haft kontinuerliga stabsmöten och
avstämningar för att följa pandemins utveckling. Det var en
tuff inledning och även under årets slutskede var smittspridningen hög. Under perioder har verksamheter varit kraftigt
påverkade och läget ansträngt. Pandemin är ännu inte över
med fortfarande hög smittspridning i samhället. Vaccinationer och lägre beläggning inom sjukvården ger ändock indikationer på en positiv utveckling.

INDUSTRIMARK

Fastigheten Säbyggeby 3:58 (f.d. Granngården) har lagts ut
till försäljning för att möjliggöra byggandet av industrilokaler.
Det stora intresset för fastigheten visar på det behov av industrimark som finns i Ockelbo. Arbetet har också fortsatt med
att exploatera marken vid Tegelbruket för att kunna erbjuda
tomter.

Pandemin har liksom föregående år lett till omprioriteringar
och förskjutningar.
Socialnämnden har kunnat ta upp sitt projekt Heltid som
norm som varit vilande. Under flera år har det arbetats med
att utreda möjligheterna till förbättrade villkor inom vården.
Uppdraget påbörjades med att utreda konsekvenserna om
delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått till att ingå i projektet Heltid som
norm, Heltidsresan. Socialnämnden har även arbetat vidare
med sina nya och ombyggda lokaler för ett bättre anpassat
socialkontor.

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
otroligt viktigt med en översiktsplan som skapar förutsättningar för företag att expandera och etablera sig i kommunen. Översiktsplanen går ut till samråd under våren 2022.

Utbildnings- och kulturnämndens verksamheter har också påverkats kraftigt med anpassningar utifrån situationen.
Skolan har arbetat med fjärrundervisning och även kortvarig
stängning p.g.a. klustersmitta. Bibliotek och simhall har fått
anpassa sin verksamhet utifrån att minska smittspridningen.
Förvaltningen har dock invigt två förskolepaviljonger och blivit certifierade som Vård och omsorgscollege.
Det politiska arbetet inom kommunen har till största del skett
genom digitala möten enligt de nya riktlinjer som beslutades
2020.

SAMHÄLLSPLANERING

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.

WIJ TRÄDGÅRDAR

Övertagande av fastigheterna vid Wij Trädgårdar behandlades av kommunfullmäktige i mars 2020. Upprustning av
fastigheterna har fortsatt under 2021. Trädgårdens hus har
restaurerats med bl.a. stambyte och renovering av kök och
hotellrum.
Platsen Wij Trädgårdar är en viktig kugge för Ockelbos besöksnäring. Samverkan sker med Stiftelsen Wij trädgårdar och
den upphandlade kommersiella aktören samt externa aktörer för att ytterligare utveckla platsen.

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknadsenheten har under en lång tid haft ett bra
samarbete med Arbetsförmedlingen och gjort en rad lyckade
satsningar på att få arbetssökande kommuninvånare vidare
till arbete eller studier. Efter arbetsförmedlingens reformering ser vi ett minskat samarbete och minskade samarbetssatsningar med kommunen.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Det interna samarbetet i kommunen kring arbetssökande
har dock utökats och kvarstår, vilket är positivt för de som är
arbetslösa och behöver extra stöd för att komma vidare till
arbete eller studier.

FÖRETAGSKLIMAT

Företagsklimat Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och
kunskaper som möter företagaren i vardagen. I maj släpptes
Svenskt Näringsliv enkätsvaren kring företagsklimatet och
det sammanfattande omdömet för Ockelbo steg i jämförelse
med 2020. Ockelbo klättrade 37 placeringar i rankingen från
plats 183 till plats 146 av 290 kommuner.

Under året har arbetsmarknadsenheten nyttjat arbetsmarknadsåtgärder såsom extratjänster och introduktionsjobb i
stor omfattning, av dessa har de flesta haft en plats i någon
av kommunens enheter. Då arbetsförmedlingen reformeras
kommer dessa åtgärder att fasas ut under 2022 vilket med
stor säkerhet kommer att leda till ökad arbetslöshet.

Årtal
Placering

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

Förändring

2021

2020

2019

2018

2017

146

183

231

233

263

37

48

2

30

-31

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.

NÄRINGSLIV

Covid-19 och Coronapandemin har drabbat många företag
hårt. Flera verksamheter har dock vågat satsa under pandemin.

BREDBAND/FIBER TILLSAMMANS

Under året antogs Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun som ska gälla 2021-2025 av kommunfullmäktige. Den
innehåller en handlingsplan för kommunens roll och arbete
och kommer att följas upp två gånger per år.

Även besöksnäringen är påverkad av pandemin men Ockelbos tillgängliga natur har gett möjlighet till aktiviteter och
avkoppling under tider då hemester blev ett begrepp. Restriktionerna gjorde att man inte reste utomlands utan semestrade i Sverige.

Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är
kostnaden per fastighet mycket hög och svårt att få ekonomin
att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här områdena
kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgörande.
Detta benämns ofta som Byanät.
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.
Om alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering från Ockelbo kommun vara aktuell. 800 tkr finns avsatt
i årets budget. Medfinansierat projekt under 2021 har varit
Langberget.

KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHET

Ett projekt med att installera ny teknik i ledningslokaler som
delfinansieras av Myndigheten för säkerhet och beredskap
(MSB) har fortsatt under 2021. Projektet syftar till att bygga
redundans och robusthet för kommunen, bland annat med
teknik inom AV-utrustning. Kommunen har genom detta utrustat ett flertal rum. Detta kommer att göra det enklare och
underlätta även i vardagen då samma teknik använts i alla
lokaler något som har varit till nytta under pandemin och underlättat digitala möten.
Inte enbart pandemin har testat kommunens krisberedskap
utan även skyfall i augusti prövade vår beredskap. Kommunen fick viktig erfarenhet att ta med sig framåt. Ett antal övningar har också genomförts under året.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN
Kommunfullmäktige är Ockelbo kommuns högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses efter allmänna val som
genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om
har i allmänhet tidigare behandlats i nämnder, styrelser och
bolag.
När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av tjänstemän i de olika förvaltningarna och
bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per
år. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.
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
Målnivå

Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa

Kommunfullmäktige

Kommunövergripande strategier Kommunfullmäktige
Nämndernas mätbara mål

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner

Kommunchef/förvaltningschef

Handlings/aktivitetsplaner
(vid behov)

Verksamhetsansvarig

Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska ha en bred förankring i samhället och bygga konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna
vara aktuell under en relativt lång tid. Utifrån visionen och
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och
nämnderna utarbetat mätbara mål. Måluppfyllelse redovisas
i respektive nämnds Verksamhetsberättelse.
Ockelbo kommun har även personalstrategiska mål fastställda. De redovisas separat under rubriken Väsentliga personalförhållanden.
Parallellt med strategierna finns kommunens fastställda finansiella mål. De finansiella målen redovisas under rubriken
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN
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
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.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR

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

TORGFÖR OCKELBO

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

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.

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.

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.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god
ekonomisk hushållning, vilket betyder att det ekonomiska resultatet ska vara positivt sett över en längre period.

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
ÅRETS RESULTAT

Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är
22,7 (8,0) mkr. Avvikelsen mot budget är 18,8 (7,2) mkr. Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 3,3 (1,3) mkr.
Samtliga nämnder redovisar positiva resultat på sista raden
även om det finns variationer inom de olika verksamheterna. Överskottet på finansförvaltningen 15,4 (5,9) mkr består
till största del av ökade skatteintäkter till följd av att svensk
ekonomi haft en högre tillväxt och återhämtat sig bättre än
när förutsättningarna för budget 2021 presenterades hösten
2020.
			

Kommunala verksamheter ska bedrivas med god kvalitet,
kostnadseffektivt och med en rimlig självfinansiering av investeringarna. Grundtanken är att dagens kommunmedborgare
ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka
vad tidigare generationer tjänat ihop, eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. God ekonomisk hushållning
handlar om att styra ekonomi och verksamhet på kort och
lång sikt.
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella
perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och
utveckling. Verksamhetsperspektivet inriktas mot kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

LIKVIDITET

Kommunens likviditet har tidigare varit svag och påverkat
kommunens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har
förbättrats har också likviditeten stärkts. Under 2021 har likviditeten förstärkts ytterligare och 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.

Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Ockelbo kommun. Därefter följer en analys
av kommunens ekonomiska ställning.

UTVÄRDERING OCH SLUTSATS GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING

EGET KAPITAL

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål.

Kommunens egna kapital har till utgången av 2021 ökat och
uppgår till 165,3 (142,6) mkr, vilket är högre än den aktuella
ansvarsförbindelsen för pensionerna. Ett stärkt eget kapital
ger långsiktig finansiell motståndskraft.

FINANSIELLA MÅL

LÅNESKULD

Mätbara finansiella mål

Kommunens långfristiga lån är 163 (171) mkr om man tar
med den kortfristiga delen på 1,5 mkr som planeras att amorteras under 2022. Av kommunens totala skuld utgörs 9,5 mkr
av grönt lån. Skulden motsvarar cirka 28 tkr/invånare. Under
2021 har ingen nyupplåning skett och de långfristiga lånen
amorterades ned 8 mkr.

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter
Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst
1 % av skatter och utjämning.
Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras.
Vid ny/ ombyggnad kan upplåning ske utifrån
separat bedömning.

SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Den visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel i form av eget kapital. Ju högre
soliditet, desto lägre skuldsättning. Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser tar hänsyn till de pensionsförpliktelser med
tillhörande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen.
Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Soliditeten i kommunen uppgick till 37,6 procent vilket är en
ökning med 5 procentenheter. Med hänsyn tagen till pensionsförpliktelserna är kommunens soliditet 8,7 procent.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 %
årligen.
Soliditeten ska årligen öka.
Samtliga finansiella mål är uppfyllda.

VERKSAMHETSMÅL

Styrelsens och nämndernas mål redovisas i respektive verksamhetsberättelser.
12 av 27 av verksamhetsmålen är uppfyllda.
De personalstrategiska målen redovisas under Väsentliga personalförhållanden.
3 av 4 personalstrategiska mål är uppfyllda.
Det personalstrategiska målet som inte uppfylldes var att
sjukfrånvaron inte skulle öka. Den totala sjukfrånvaron har
inte ökat, däremot har långtidssjukskrivningarna under 2021
ökat vilket troligtvis är en följd av pandemin.
Den sammantagna bedömningen är att Ockelbo kommun i
huvudsak har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges fastställda mål och med beaktande av att Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter.
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTSREDOVISNING

Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är
22,7 (8) mkr. Avvikelse mot det budgeterat resultatet på 3,9
mkr är 18,8 mkr och förklaras främst av ett överskott inom
finansförvaltningen med ökade skatteintäkter på 9,9 mkr till
följd av en stark tillväxt i svensk ekonomi samt en utdelning
från dotterbolaget Bionär på 4,8 mkr.
Nämndernas samlade resultat visar på ett överskott på 3,3
(1,3) mkr. Kommunstyrelsens positiva resultat består till stor
del av att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som
redovisas under Kommunstyrelsen, genererade ett överskott
om 1,2 mkr samt lägre kostnader inom kommunadministration och IT.
Utbildnings- och kulturnämnden har ett positivt resultat på
sista raden men det är variationer inom de olika verksamheterna. Gymnasieskolan har en negativ avvikelse mot budget
om 3,4 mkr. De flesta övriga verksamheter visar på överskott,
det största inom grundskolan med 1,3 mkr.
Inom socialnämnden har verksamheterna varierande resultat, totalt sett blev det ett överskott. De största positiva avvikelserna återfinns inom särskilt boende och Individ- och
familjeomsorgens (IFO) insatser för vuxna. De har vardera ett
överskott om 1,3 mkr. LSS och barn och ungdomsvård hos
IFO redovisar underskott med 1,2 respektive 0,9 mkr.
Kommunens verksamheter har under 2021 erhållit ersättningar för sjuklön och ökade kostnader kopplat till Covid-19,
vilket har ökat intäkterna och påverkat resultatet positivt.
Under 2021 införde kommunen internhyra vilket förändrat
styrelse och nämnders budgetram och utfall, jämförelsen
med föregående år kan därför se missvisande ut.

Driftsredovisning tkr
Kommunstyrelsen

Budget

Intäkter

Kostnader

Resultat

Avvikelse

Resultat

2021

2021

2021

2021

2021

2020

-80 506

67 744

-145 863

-78 119

2 387

-89 857

Utbildnings- och Kulturnämnden

-160 767

39 370

-199 675

-160 304

462

-140 604

Socialnämnden

-151 260

30 835

-181 687

-150 852

408

-148 378

-773

0

-714

-714

59

-716

0

0

-14

-14

-14

0

-393 306

137 949

-527 954

-390 004

3 302

-379 554

397 212

419 807

-7 147

412 660

15 448

387 523

3 906

557 756

-535 101

22 656

18 750

7 969

Revision
Valnämnd
Summa styrelse och nämnder
Finansförvaltning
Summa Driftsredovisning
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING

Avskrivningstider

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investeringar i huvudsak finansieras med egna medel. Under 2021
har ingen nyupplåning skett.

År

Inventarier

5 - 10

Fordon

5

Anläggningar

Investeringarna 2021 uppgår till 11,9 (22,7) mkr. Till de större posterna hör renovering av omklädningsrum i Kuxahallen,
ombyggnation och renovering av byggnader och lokaler på
Wij trädgårdar, arbete enligt gång och cykelplanen samt utrustning i ny teknik till mötesrummet ”Gläntan”.

10 - 33

Fastigheter

Värdet av påbörjade investeringar är vid bokslutet 11,8 mkr.
Största posten avser utbyte av värme- och ventilationssystemet i centrumhuset.

- stomme

80

- tak/fasad

40

- installation

35

- inre ytskikt

20

- övrigt

10

Planering av kommunens framtida investeringsbehov hanteras i samband med den långsiktiga investeringsplanen.
Budget
Investering tkr
Kommunstyrelsen

C-hus värme och ventilation

Bokslut

Budget

2021

2021

2021

2020

2022

11 135

21 915

21 820

13 200

720

585

135

621

720

Socialnämnden

Pågående arbeten tkr

Avvikelse

33 050

Utbildnings- och Kulturnämnden
Summa investeringar

Bokslut

300

206

94

241

300

34 070

11 926

22 144

22 682

14 220

2019

2020
132

2021
210

Summa

Budget tot

Kvarstår

11 302

11 644

18 100

6 957

Raboskola

284

284

650

367

Lokal Yttreskötsel

264

264

1 000

736

24
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.
Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen är att intäkterna ska
överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska
inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar
balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att
gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar
till en god ekonomisk hushållning i framtiden. Återföring ska
också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.
Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar.
Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att
under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett
positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en
framtida lågkonjunktur. Syftet med RUR är att kommunen ska
kunna bygga upp en reserv under goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling.
Kommunfullmäktige i Ockelbo har beslutat att reservering till
RUR medges om resultatet efter balanskravsjusteringar överstiger 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och
uppgår till 22,7 mkr. Kommunen har enligt riktlinje för god
ekonomisk hushållning valt att avsätta medel till RUR med
18,6 mkr, vilket gör att balanskravsresultatet uppgår till
4,1 mkr och därmed uppfyller kommunen balanskravet. Inget
underskott från tidigare år finns att återställa. Efter årets avsättning uppgår RUR 2021-12-31 till 22,6 mkr.
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BALANSKRAVSUTREDNING (mkr)

2021

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

22,7

8,0

Samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Realisationsförster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

22,7

8,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

18,6

4,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat

4,1

4,0

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
PERSONALSTRATEGISKT MÅL

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Lönekartläggning för 2021 har genomförts och rapport och
analys finns utarbetad. 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 jämställdhets- och mångfaldsfrågor. En del i det lagstadgade
aktiva arbetet för likabehandling i jämställdhetsfrågor är lönekartläggning.

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.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN

Fokusområdena behandlas och diskuteras kontinuerligt i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen och
övriga nämnder.

EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. Vägledning, information och dokument till de flesta arbetsmiljöområden finns att hämta i kommunens chefshandbok.
Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar ska genomföras kontinuerligt. Inga arbetsmiljöutbildningar
har genomförts på grund av rådande omständigheter.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT

Projekt ”Heltid som norm”, Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Målet är
att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden. Projekt
kommer att pågå under perioden 2017–2023. Ockelbo kommun deltar i detta projekt.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen
mellan samverkan och arbetsmiljö. Samverkansavtalet ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten
enligt medbestämmandelagen.
Vid nämndernas samverkansgrupper deltar representant
från personal.

HELTIDSRESAN/ALAMANCO

Vid personalutskottet i november 2019 presenterade utvecklingsföretaget Alamanco sin 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. Alamancos utbildningsinsatser 2021 ställdes in på
grund av rådande pandemi.

ETT ARBETE ATT VÄXA I

Medarbetarenkät kommer att genomföras under våren 2022.
Chefdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta
personalstrategiska arbetet. Chefsdagarna har kompletterats
med frukostmöten. Under 2021 har digital utbildning för chefer genomförts ” svåra samtal”. Frukostmöten har ett fåtal genomförts digitala.
Medarbetardagar är riktade till kommunens alla medarbetare och ska genomföras årligen. Dagarna har inte genomförts
under 2021.

Långsiktig lönestrategi En långsiktig lönestrategi för Ockelbo
kommun har arbetas fram gäller åren 2022–2024. 2021 genomfördes ingen riktad lönesatsning.

Personalpolitiskt program. Detta program har arbetats fram
under 2021

FRISKVÅRD

Friskvårdssatsningen inleddes 2013. Friskvårdspengen har fr
o m 2018 höjts från 800 kronor/medarbetare och år till 1 500
kronor/medarbetare och år. Och under 2022 kommer friskvårdpengen att öka till 2 000 kronor.

Friskvårdspeng/anställd

2021

2020

2 000 kr

1 500 kr

Antal aktuella användare

561

553

Antal som beställt eller registrerat

391

371

Andel som registrerat
Utfall i kronor

65%

67%

553 410

487 033
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
MÅLUPPFYLLELSE

MÄTBARA MÅL
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 7,9 % vid jämförelse med 2020-12-31. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 29,4% till 44,2%. Ökning är
delvis en följd av pandemin.
Antal medarbetare som procentuellt nyttjar friskvårdsinsatser har ökat vid jämförelse med samma period föregående år.
Antal heltidstjänster har ökat procentuellt vid jämförelse med
2020-12-31.

SJUKFRÅNVARO

Uppföljning av sjukfrånvaron görs kontinuerlig. Den totala
sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal.
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande
tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.
Att beakta vid jämförelsen är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer så påverkas förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.
Det som präglat 2021 är den pågående pandemin som visar
på en ökad långtidssjukfrånvaro.
Sjukredovisning i %

2021

2020

7,9

8,2

44,2

29,4

Sjukfrånvaro för kvinnor

8,4

9,0

Sjukfrånvaro för män

5,7

4,9

29 år eller yngre

6,9

5,7

30 - 49 år

7,8

7,6

50 år eller äldre

8,2

9,6

Total sjukfrånvaro
- varav långtids sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

PERSONALSTATISTIK

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt görs ca 700 utbetalningar av löner och arvoden
varje månad. Den 31 december 2021 hade Ockelbo kommun
totalt 419 tillsvidareanställda och 69 Visstid. Visstid avser AVA
(allmän visstidsanställning) anställningar och vikariat.
Av kommunens 488 månadsanställda är 81,55 % kvinnor och
18,44 % män. Samtliga verksamheter har en tydlig dominans
av kvinnor. Medelvärde för sysselsättningsgrad var 2021
92,4%, en ökning med 0,3 procentenheter från året innan.
Tillsvidare

2021

2020

419

407

Visstid

69

56

Summa

488

463

- tillsvidare i %

86%

88%

- visstid i %

14%

12%

18
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
2021

2020

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Socialnämnden

210

20

230

196

16

212

Utbildning/kultur

156

31

187

142

36

178

Kommunstyrelsen

32

39

71

31

42

73

398

93

488

369

94

463

80%

20%

Summa

% fördelning
81,55%
18,44%
							
Antal anställda i % 2021
Kön

< 75%

Antal anställda i % 2020

75–100%

100%

Totalt

Kvinna

6,68%

22,43%

54,42%

83,53%

Man

1,19 %

0,95%

14,32%

16,47%

Totalt

7,88%

23,39%

68,74%

100%

Kön
Kvinna
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<
6,40%

75–100%
24,41%

100%

Totalt

52,84%

83,65%

Man

1,18%

2,13%

13,03%

16,35%

Totalt

7,58%

26,54%

65,54%

100%
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala
och externa företag. De företag som bygger och investerar
sänder positiva signaler till övrig näring att de tror på Ockelbo. Det är stor efterfrågan på bostäder och framtagandet av
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt
fokusområde för kommunen. Prioriterat är att få fram byggklar industrimark till försäljning.

COVID-19

Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspandemin kommer att utveckla sig under 2022. Det finns en positiv
tilltro till att genom vaccineringen kommer samhället successivt gå tillbaka till någorlunda det normala under 2022
Efter att pandemin har dämpats kommer det att säkerställas att personalen får tid för återhämtning. Arbetet med att
säkerställa smittförebyggande åtgärder kommer att fortsätta.
Först när smittspridningen dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccination anseende smittsamhet,
kan skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgstagare ses över.

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Kommunen och arbetsförmedlingen har tidigare haft framgångsrika projekt med en tydlig strategi och beskrivning om
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera.
Den stora reformeringen av Arbetsförmedlingen, som innebär att privata aktörer i större omfattning ska jobba med dom
arbetslösa, kommer att känneteckna arbetet under 2022.
Detta osäkra läge gör arbetet svårbedömt men Ockelbo försöker hitta egna åtgärder som kan stödja de arbetslösa.

En utvärdering av hur hanteringen av coronaviruspandemin
genomförts kommer att tas fram under 2022.

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.

Utifrån det oroväckande politiska läget i Europa kan det idag
mycket begränsade antalet flyktingar som anvisas till Ockelbo
komma att kraftigt förändras.

FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV

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

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 olika former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och
framtidens kompetensbehov.

Arbetet med översiktsplanen kommer att fortsatt prägla kommunen ett antal år framåt och det är viktiga satsningar. Framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är
prioriterade fokusområde för kommunen.

SAMHÄLLSPLANERING

Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt
fokusområde för kommunen. Arbetet med ny översiktsplan
pågår och är ett omfattande arbete. Samråd sker under våren
2022. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer
framtidsbilder 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 planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren
2023.

Uppdrag finns om att ta fram en kompentensförsörjningsplan. Parallellt med uppdraget om att ta fram en kompetensförsörjningsplan har det pågått diskussioner i samarbete
med kommunens olika förvaltningar för att hitta alternativa
lösningar inför framtidens kompetensbehov och vilka olika
former av utbildningsmöjligheter som finns att tillgå.
Utbildningssektorn har i hela landet stora utmaningar. Den
största utan undantag är kompetensförsörjningen. Att elever
får möta behöriga pedagoger. Bristen av behöriga pedagoger
är påtaglig och den kommer att öka. Den viktigaste delen som
man kan påverka är att vara en mycket god arbetsgivare där
pedagogerna får så bra förutsättningar som det är möjligt.
Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen kommer att
genomföras för områden som utbildningsinsatser, resursfördelning, rutiner, strukturer, ledarskap och samarbete. Handlingsplaner kommer att utarbetas. Digitalisering är ett viktigt
utvecklingsområde. Införandet av ny teknik kommer kontinuerligt behöver kombineras med kompetensutveckling och
utbildning.
Den förväntade demografiska utvecklingen med en större andel äldre kommer även det att ha påverkan på kommunens
verksamhet och rekryteringsbehov.

ÖVERSIKTSPLAN 2040
NÄRINGSLIV
OCKELBO KOMMUN
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
KOMMUNIKATIONER

För att Ockelbo ska kunna fortsätta vara en attraktiv boendeort men även för att få en fungerande inpendling till kommunen är goda kommunikationer av största vikt.
Under 2021 har betydelsen varit tydlig då det tidvis varit svårigheter med förbindelserna bl.a. beroende på att
sträckan Gävle-Söderhamn på Ostkustbanan varit avstängd
för planerat underhåll och viss trafik omdirigerats till Norra
stambanan. Även här har pandemin haft påverkan.

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
samverkan prioriteras, både internt och speciellt externt.
Vårt samarbete med våra kommunala grannar och regionen är avgörande för att kunna vidmakthålla en god och
stabil service.
Arbetsmarknadsåtgärder och kompetensförsörjning inom
kommunens verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden. En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för
företagarna i kommunen är en viktig del i detta. De bästa
vägarna till framgång är genom samverkan, både mellan
kommunens olika enheter och med andra aktörer i samhället.

DIGITALISERING

Digitalisering är ett viktigt fokusområde för samtliga nämnder i kommunen. 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. En annan effekt som
pandemin skapat är nya förutsättningar i verksamheterna
som lett till en positiv utveckling i form av nya sätt att tänka
och ta sig an utmaningar. Det har inneburit en ökad digital
mognad som kan få goda effekter på effektivitet, ekonomi
och miljö.

KRISBEREDSKAP

Under de senaste årens pandemi men även olika naturfenomen så som skogsbränder och översvämningar samt
politiska förändringar i vår omvärld har gjort oss medvetna
om vikten av att ha en så god beredskap som möjligt. Det
handlar om kunskap, medvetenhet och tydliga handlingsplaner för att möta de hot som finns mot kommunen och
dess verksamhet.
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HÅLLBARHET
Miljöredovisningen är disponerad utifrån områdena klimat,
biologisk mångfald, vatten, giftfri miljö, god bebyggd miljö
samt god inomhusmiljö. Dispositionen gör att redovisningen
omfattar Ockelbos miljöarbete kopplat till 14 av de nationella
miljömålen

KLIMATVÄNLIG ARBETSPENDLING FRÄMJAS MED FÖRMÅNSCYKEL

Erbjudandet om förmånscyklar har fortsatt under året som
har som syfte att bland annat stimulera arbetspendling med
cykel. Många kommunanställda behöver bilen för att arbetspendla samtidigt som tidigare undersökningar har visat att
en stor andel av bilresorna från hemmet till den kommunala
arbetsplatsen är under tre kilometer. Att erbjuda förmånscykel är ett sätt att stimulera medarbetarna att använda cykeln
oftare för sin arbetspendling.

ARBETET MED MILJÖSTRATEGISKT PROGRAM SLUTFÖRT

Arbetet fortsatte under 2021 med att ta fram Ockelbo kommuns nya miljöstrategiska program. Programmet baseras på
övergripande mål och målbilder för Ockelbos miljöarbete som
kommunfullmäktige fattade beslut om 2020. Det miljöstrategiska programmet bygger på tre beslutade målinriktningar:
klimatneutralt Ockelbo, ren och giftfri vardag samt robusta
ekosystem. Arbetet med det miljöstrategiska programmet utfördes av VGS i nära samverkan med politiker och tjänstemän
inom Ockelbo kommun. Under tidig höst 2021 gick programmet ut på remiss för allmänhet, föreningar, företag, politiska
organisationer, myndigheter m fl för synpunkter, kommentarer och förslag till förändringar. Beslut att anta det miljöstrategiska programmet beräknas ske våren 2022.

BIOLOGISK MÅNGFALD
FÅTAL STÖRRE VATTENSALAMANDER I KOMMUNEN

Under året genomfördes inventering av den större vattensalamandern i småvatten i Ockelbo kommun i syfte att säkerställa fynd och reproduktion hos arten. Den större vattensalamandern är en hotad art och visar sig efter inventeringen
endast förekomma på ett fåtal platser i kommunen.

LOKALT VATTENVÅRDSPROJEKT I TESTEBOÅN

LOVA-projektet Testeboån påbörjades i liten skala under året.
Rådande pandemi, upphandlingskrav och nya kvalitetskrav
för restaureringsåtgärder bidrog till att projektet inte kom
igång enligt plan. Flera dialoger med Länsstyrelsen och andra
aktörer genomfördes under året. I slutet av året omformulerades projektet till att främst innehålla biotopkarteringar av
ån enligt ny metodik. Projektet kommer att byta projektägare
under 2022. LOVA-projekt finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
ARBETE FÖR ATT MINSKA TRANSPORTERNAS KLIMATPÅVERKAN

Under året har kommunens hemtjänst arbetat med att minska verksamhetens klimatpåverkan. Exempel på åtgärder är:
•
•
•
•
•

Översyn av logistik och transporter, exempelvis genom
ruttoptimering
Användning av biodrivmedel och byte av fordon till elhybriddrift
I så stor utsträckning som möjligt används cykel under
den varma delen av året, även ute i byarna tack vare inköp av cykelhållare för transport av cykel med bil.
Arbetsresor sker i möjligaste mån med tåg
Inköp sker huvudsakligen via Internet för att minska behovet av transporter

ARTRIKA VÄGKANTER OCH BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER

LONA-projektet Artrik vägkant fortsatte under året med
webbföreläsningar och lupinbekämpardagar. LONA står för
Lokala naturvårdssatsningen och finansieras av Naturvårdsverket.

VATTEN
FLER HÄSTAR I KOMMUNEN KAN PÅVERKA VATTENKVALITET

ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER

Antalet hästgårdar i kommunen ökar, liksom i övriga Sverige.
Samtidigt medför ett ökat antal hästar risker om hästgödseln
hanteras felaktigt. Felaktigt hanterad gödsel riskerar att förorena dricksvatten och övergöda grund- och ytvatten genom
näringsläckage. Under året genomfördes därför en bred tillsynsinsats av hästgårdar i Ockelbo kommun, vilket gav förutsättningar att informera hästägare om gällande lagstiftning
och i några fall även krav på omedelbara korrigerande åtgärder.

Kommunens energieffektiviseringsarbete fortsatte under
året. Centrumhuset, som även har kommunförvaltningen
som hyresgäst, fortsatte genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder med att byta ventilation. Arbetet påbörjades
2021 och ska avslutas 2022. Inom ansvarsområdet Särskilt
boende har verksamheten dessutom bytt till LED-belysning
för att minska användningen av el. Arbetet planeras fortsätta
kommande år.

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN

GIFTFRI MILJÖ

Energi- och klimatrådgivningen har under året aktivt stöttat
kommunens medborgare med rådgivning av varierande slag.
Intresset för installation av solceller för egenproduktion av el
till fastigheter samt energieffektivisering och uppvärmning av
egna bostaden har varit av störst intresse.

NY KRETSLOPPSPLAN

Kommunfullmäktige antog under hösten kretsloppsplan för
Ockelbo kommun. Kretsloppsplanen har utarbetats i samverkan med Gästrike Återvinnare och har som syfte att effektivisera resursanvändningen i kommunen, minska avfallsmängderna och därmed minska risken att farliga ämnen påverkar
miljön negativt. Kretsloppsplanen har även indirekt en positiv
påverkan på klimatet. Arbete har startat med att påbörja genomförandet av kretsloppsplanen.

KOMMUNENS CYKELPLAN SKAPAR KLIMATVÄNLIGA TRANSPORTER I
NÄROMRÅDET

Arbetet med att utveckla möjligheterna att cykla säkert fortsatte under året och följer den cykelplan som tidigare har tagits fram. Planeringsarbetet fortsatte under året. Ett exempel
på en cykelfrämjande åtgärd är bygget av en cirka 200 meterlång gång- och cykelbana i Gäverängsområdet. I bygget ingår
även säkra passager för gång och cykel. Nya cykelbanor gör
det enklare för människor att undvika att använda bilen för
korta resor under tre kilometer.
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HÅLLBARHET
TILLSYN AV FÖRSÄLJNING AV BIOCID OCH VÄXTSKYDDSMEDEL

Under ledning av Kemikalieinspektionen, som en del av
ett nationellt projekt, genomfördes en fokuserad aktivitet
under året med att inspektera biocidprodukter och växtskyddsmedel hos primärleverantörer och återförsäljare i
kommunen.

TRANSPORT AV ELAVFALL KRÄVER TILLSTÅND

En fokuserad tillsynsaktivitet genomfördes riktat mot elinstallationsföretag och motsvarande. Aktiviteten omfattade
kontroll av företagens omhändertagande av elavfall och
transport i egen regi. Elavfall klassas som farligt avfall och
ska transport av elavfallet ske i egen regi krävs tillstånd av
Länsstyrelsen. Dessutom ska företagen rapportera farligt
avfall till Naturvårdsverket. Resultatet visade att flera företag saknade tillstånd från Länsstyrelsen samt att de inte
rapporterat farligt avfall till Naturvårdsverket.

STÖD TILL ÄLDRE MED TRANSPORTER

Den dagliga verksamheten har under året hjälpt äldre
människor som är bosatta centralt i Ockelbo med att frakta
material till återvinningen.

MINSKAT MATSVINN

Mätning av tallrikssvinn har genomförts under 2021 på
Särskilt boende. Resultatet är ännu ej analyserat.

GOD BEBYGGD MILJÖ
ARBETE MED NY ÖVERSIKTSPLAN

Arbetet med en ny översiktsplan pågick under året. Det har
bland annat inneburit att identifiera värdefulla naturområden som behöver undantas från framtida exploatering och
därför bevaras för framtiden. Översiktsplanen har även
att beskriva andra miljöpåverkande aspekter, exempelvis
etablering av framtida energiproduktionsanläggningar, utbyggnad av bostäder och områden för industrietableringar.
Översiktsplanen skapar förutsättningar för att den framtida
samhällsplaneringen ska påverka miljön så lite som möjligt
alternativt förbättra miljön där så är möjligt.

GOD INOMHUSMILJÖ
RADON, VENTILATION OCH BAKGRUNDSSTRÅLNING I FOKUS

Arbetet med att mäta bakgrundsstrålning i kommunen har
under året fortlöpt enligt plan. Därutöver har tillsyn genomförts för att fastighetsägare ska säkerställa god ventilation
och en bra inomhustemperatur. Dessutom omfattar tillsynen att regelbundna radonmätningar utförs.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

Not

Budget

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2021

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter

1

40 875

75 945

84 706

144 067

159 131

Verksamhetens kostnader

2

-428 271

-458 977

-456 883

-515 396

-514 341

Avskrivningar

3

-12 672

-12 745

-12 257

-24 196

-22 070

-400 068

-395 777

-384 434

-395 525

-377 280

Skatteintäkter

Verksamhetens nettokostnader
4

266 934

276 832

266 009

276 832

266 008

Generella statsbidrag och utjämning

5

137 940

137 160

126 536

137 160

126 536

4 806

18 215

8 111

18 467

15 264

5 826

1 600

472

621

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1 100

Finansiella kostnader

7

-2 000

-1 385

-1 742

-2 392

-2 796

3 906

22 656

7 969

16 547

13 089

3 906

22 656

7 969

16 547

13 089

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

8

Materiella tillgångar

9

284 538

285 356

503 868

487 169

Pågående investeringar

10

13 168

4 149

96 445

71 779

Finansiella anläggningstillgångar

11

38 407

36 907

7 051

6 112

336 114

326 413

607 364

565 060

5 460

1 460

5 460

1 460

880

829

32 448

29 840

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fastigheter under exploatering

12

Förråd
Fordringar

13

28 514

27 150

Kortfristiga placeringar

14

1 000

1 000

1 000

1 000

Likvida medel

15

69 104

81 458

70 127

92 510

Summa omsättningstillgångar

104 078

111 068

109 915

125 639

SUMMA TILLGÅNGAR

440 192

437 480

717 280

690 699

142 637

134 668

172 787

159 576

22 656

7 969

16 547

13 089

16

165 293

142 637

189 334

172 787

17

38 172

35 534

44 026

41 865

38 172

35 534

44 026

41 865

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt)
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

18

161 550

169 463

387 576

379 722

Kortfristiga skulder

19

75 177

89 847

96 343

96 325

Summa skulder

236 727

259 310

483 919

476 047

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

440 192

437 480

717 280

690 699

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtaganden

20

215 429

211 255

Ansvarsförbindelser

21

126 342

129 912

126 342

129 912

341 771

341 167

126 342

131 412

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

34

1 500
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

22 656
22

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital

7 969

16 391

13 089

15 382

15 357

27 290

19 396

38 038

23 326

43 681

32 485

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

12

-4 000

1 400

-4 051

1 303

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

13

-1 364

-5 015

-3 288

395

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

19

-14 670

6 889

-159

-1 414

18 004

26 600

36 183

32 769

-20 945

-25 952

-65 838

-80 506

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering av materiella tillgångar

9,10

Försäljning av materiella tillgångar

9

Investering av finansiella tillgångar

11

-3 900

-3 951

Avytttring av finansiella tillgångar

11

2570

2590

257

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20 945

-27 282

9 267

-65 581

-72 600

Finanisieringsverksamheten
Nyupptagna lån

19 263

23 904

73 183

-16 888

-8 719

14 263

7 016

64 464

-12 354

13 581

-22 383

24 633

Amortering av långfristiga skulder

-7 913

Förändring av långfristiga fordringar

-1 500

-5 000

-9 413

Minskning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

15

81 458

67 877

92 510

67 877

Likvida medel vid årets slut

15

69 104

81 458

70 127

92 510

-12 354

13 581

-22 383

24 633

Förändring av likvida medel

26
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NOTFÖRTECKNING
Not
1

Text

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisningen

137 949

134 956

Interna poster

-62 005

-50 250

-26 815

-25 470

75 945

84 706

144 067

159 131

-520 982

-507 133

-542 211

-539 811

62 005

50 250

26 815

25 470

-458 977

-456 883

-515 396

-514 341

-10 934

-10 533

-15 283

-16 074

Externa intäkter
2

184 601

Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen
Interna poster
Externa kostnader

3

170 882

Av- och nedskrivningar
Avskrivningar
Fastigheter
Markanläggning

-3 455

Inventarier

-1 811

-1 724

-8 913

-1 790

-12 745

-12 257

-24 196

-22 070

269 133

271 696

269 133

271 696

6 722

-5 687

6 722

-5 687

276 832

266 009

276 832

266 009

Inkomstutjämning

76 735

75 226

76 735

75 226

Kostnadsutjämning

20 071

12 949

20 071

12 949

2 366

5 284

2 366

5 284

Installationer

-751

Summa
4

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning kommunalskatt
Slutavräkningsdifferens föregående år

977

Summa
5

Generella statsbidrag o utjämningar

LSS-utjämning
Regleringsavgift

17 485

6 061

17 485

6 061

Generellt bidrag

4 868

13 630

4 868

13 630

Fastighetsavgift

15 634

13 385

15 634

13 385

137 160

126 536

137 160

126 536

792

151

480

97

51

Summa
6

Finansiella intäkter
Utdelning från koncernföretag

4 800

Utdelning aktier o andelar

151
40

Ränteintäkter
Borgensavgifter

611

Övriga finansiella intäkter

224

808

224

90

5 826

1 600

472

621

Räntekostnader på lån

-854

-958

-1 850

-2 040

Förändring av pensionsavsättningar

-478

-737

-478

-737

Summa
7

977

Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader
Summa

36

-53

-47

-64

-19

-1 385

-1 742

-2 392

-2 796

27
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Not
8

Text

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan

4 258

4 258

-4 258

-4 258

Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
9

0

0

0

0

412 658

402 143

713 583

651 474

-134 797

-135 431

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

-265 969

-219 314

Ackumulerade nedskrivningar

-44 904

-38 192

Ackumulerade uppskrivningar

27 761

27 761

Bokfört värde

277 861

266 712

430 470

421 729

Redovisat värde vid årets början

277 861

266 712

430 470

421 729

10 515

21 682

38 514

23 100

101

-1 615

0

0

240

0

-15 283

-15 108

2 413

3 317

540

-954

Investeringar
Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

-10 934

-10 533

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

277 443

277 861

456 996

430 470

8 012

8 012

34 405

33 247

258 960

259 988

412 308

387 041

10 470

9 861

10 283

10 182

varav
Mark
Fastigheter
Övriga anläggningar
Genomsnittlig nyttjande period
Fastigheter

40 år

Övriga anläggningar

24 år

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

27 172

24 761

152 017

145 928

-19 677

-16 542

-95 317

-88 031

Bokfört värde

7 496

8 220

56 700

57 897

Redovisat värde vid årets början

7 496

8 220

56 700

57 897

Investeringar

1 411

1 000

2 075

1 879

Ackumulerade avskrivningar

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

-1 811

-1 724

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

28

7 096

37

7 496

0

-484

1 370

1 370

-8 913

-8 183

2 054

1 099

-6 414

3 122

46 872

56 700
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Text

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

varav
Inventarier

6 573

7 018

46 350

56 222

Fordon

231

206

231

206

Konst

292

272

292

272

Genomsnittlig nyttjande period

10

Inventarier

15 år

Fordon

12 år

Summa

284 538

285 357

503 868

487 169

4 149

878

71 779

23 790

12 858

4 479

57 725

59 839

Årets aktivering

-3 839

-1 208

-33 060

-11 850

Redovisat värde vid årets slut

13 168

4 149

96 445

71 779

Insatskapital Kommuninvest

890

890

890

890

Kommuninvest

900

900

900

900

Kommunalförbundet SAM

224

224

224

224

97

97

97

97

Ockelbogårdar AB

12 000

12 000

Bionär Närvärme AB

14 275

14 275
500

500

41

41

3 900

3 000

88

86

Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Årets utgifter

11

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

Övriga
Aktier och andelar koncernföretag

Gästrike Vatten AB

500

500

Ockelbo Vatten AB

3 001

3 001

20

20

Ockelbo kooperativa fastigheter AB
Långsiktiga värdepappersinnehav
Långfristig utlåning
Ockelbo kooperativa fastigheter AB

6 500

5 000

Långfristig fordran
Uppskjuten skatt

412

374

38 407

36 907

7 051

6 112

VI 1:129

750

750

750

750

Ladugårdsgärde, VI 1:61-1:69

545

545

545

545

Summa
12

Fastigheter under exploatering

Säbyggeby 3:58

4 000

Säbyggeby 1:64

75

75

75

Gäveränge 2:8

90

90

90

165

5 460

1 460

5 460

1 460

Summa

38

4 000
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Text

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

Fordringar
Kundfordringar

4 569

2 758

Skattefodringar

2 744

5 765

Andra kortfristiga fodringar
Stats- och EU-bidragsfordr. projekt

14

15

9

5 765

4 740

4 873
4 885

4 885

2 209

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter

18 992

13 742

19 307

7 091

Summa

28 514

27 150

32 448

29 840

Placering värdepapper

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa

1 000

1 000

1 000

1 000

95

95

95

95

Bank och plusgiro

69 009

81 363

70 032

92 415

Summa

69 104

81 458

70 127

92 510

Kortfristiga placeringar

Likvida medel

Eget kapital
Ingående eget kapital

142 637

134 668

172 787

159 576

Årets resultat

22 656

7 969

16 547

13 089

- varav resultatutjämningsreserv

22 600

4 000

22 600

4 000

165 293

142 637

189 334

172 787

35 534

32 433

41 865

34 022

3 733

3 042

3 733

3 042

Justerad skatt 20,6%

122

Summa
17

7 226

2 209

Kassa

16

6 183

Avsättningar (inkl löneskatt)
IB avsättning
Nyintjänad
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Övrigt
UB avsättning
Aktualiseringsgrad

594

917

594

917

-1 086

-820

-1 086

-820

-603

-39

-603

-39

38 172

35 534

44 503

37 122

93%

93%

26 198

23 035

26 198

23 035

4 402

3 586

4 402

3 586

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Ålderspension
Visstidspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Intjänad PA-KL
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

0

1 925

0

1 925

120

51

120

51

7 453

6 937

7 453

6 937

38 172

35 534

38 172

35 534

538

581

5 316

5 750

Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB
Övriga avsättningar
Summa
Not
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Text

38 172
Kommunen

39

35 534
Kommunen

44 026
Koncernen

41 865
Koncernen

NOTFÖRTECKNING
2021

2020

2021

2020

Antal visstidsförordnanden
Politiker

1

1

2

2

Ingående balans

28 596

26 101

28 596

26 101

Intjänat belopp

3 004

2 448

3 004

2 448

478

738

478

738

Utbetalt belopp

-874

-660

-874

-660

Övriga förändringar

-485

-31

-485

-31

30 719

28 596

30 719

28 596

Skulder till kreditinstitut

161 550

169 463

387 576

379 722

Summa

161 550

169 463

387 576

379 722

0,50%

0,61%

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Summa utgående skuld
18

Långfristiga skulder

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

19

1 år

25%

26%

2-3 år

41%

42%

3-5 år

34%

21%

> 5 år

0%

11%

Kortfristiga skulder
7 314

9 331

18 177

13 257

Leverantörsskulder

13 928

17 915

13 944

17 650

Lönerelaterade skulder

25 911

27 996

25 911

27 996

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader

12 670

19 067

20 867

20 025

Pensioner

10 082

9 874

10 082

9 874

Skatteskulder

4 238

4 873

4 974

5 341

Övriga kortfristiga skulder

1 034

791

2 389

2 182

75 177

89 847

96 343

96 325

Ockelbogårdar

160 200

153 200

Ockelbo Vatten

55 229

56 555

Låneskulder

Summa
20

Borgensåtaganden

1 500

Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar
Summa
Not

Text

215 429
Kommunen

40

1 500

211 255
Kommunen

0
Koncernen

1 500
Koncernen
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21

2020

2021

2020

Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Ändrad RIPS

129 912

132 987

129 912

132 987

2 287

4 018

2 287

4 018

-7 429

-8 159

-7 429

-8 159

2 509

Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

2 509

-932

1 066

-932

1 066

126 342

129 912

126 342

129 912

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679
716 010 kronor.
Ockelbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 410 289 639 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
416 883 157 kronor.
22

Ej likviditetspåverkande poster
Förändring avsättning

2 638

3 100

2 161

3 527

Av- och nedskrivningar

12 745

12 257

24 196

23 359

933

-7 490

27 290

19 396

Övrigt
Summa

23

15 357

34

32

Kostnader för räkenskapsrevision
Förtroendevalda
Sakkunniga
Summa

32

15 382

41

80

80

114

112

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och enligt rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning. 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.

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 hyresoch leasingavtal har, efter bedömning av kriterier, avtalstider
och sammantagna värden per tillgångsslag, klassificerats som
operationella och avgifterna fördelas linjärt över respektive
avtals löptid. Av de operationella avtal som överstiger 3 år
finns inga som ej är uppsägningsbara. Enskilda avtal inom
samma kategori som är av obetydligt värde och klassificeras
som operationell leasing, ska bedömas samlat för tillgångskategorin och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt
är väsentligt. För Ockelbo kommun utgör värdet av sådana
avtal en mindre del av balansomslutningen och värdet anses
därmed som oväsentligt.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där
inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed med hänsyn till väsentlighetsprincipen. Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde innehåller jämförelsetal från föregående år.
I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår
samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har
minst 20% inflytande i. VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis
taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen
har även överlåtit betydande värden i form av VA-tillgångar
samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer
i dotterbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten
AB inkluderas i den sammanställda redovisningen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden
med proportionerlig konsolidering.

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 RIPS21. 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.

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
(20,6 %) och eget kapital (79,4 %). Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Avskrivningstider
Inventarier
Fordon
Anläggningar

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR R2 Intäkter.

År
5 - 10
5
10-33

Fastigheter

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.

42

- stomme

80

- tak/fasad

40

- installation

35

- inre ytskikt

20

- övrigt

10
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
NÄMNDER OCH BOLAG

KOMMUNSTYRELSEN • UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN • SOCIALNÄMNDEN • KOMMUNREVISION

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

BIONÄR AB

34

OCKELBOGÅRDAR AB

43

OCKELBO VATTEN AB

KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETEN

FRAMTIDEN

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är kommunadministration, integration och arbetsmarknad, näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet. Här
ryms också stöd till politiska partier, överförmyndarnämnden
och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Arbetet med den nya översiktsplanen fortgår och den förväntas bli klar under 2023. Det planeras också för fler tomter och
ny industrimark i kommunen.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Stor osäkerhet råder för arbetsmarknadsenheten och dess
deltagare då arbetsförmedlingens omstrukturering gör tillvaron svår att planera. Behovet kvarstår för de kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

En ny parkering som underlättar för hämtning och lämning
planeras vid Perslundaskolan. I anslutning planeras också för
nya gång och cykelbanor i området som ansluter mot skolan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Liksom 2020 har även detta år präglats av Coronapandemin
vilket har påverkat samtliga verksamheter i kommunen. Krishanteringen har skett med kontinuerliga möten under året,
både kommuninternt och med regionala och nationella aktörer. Politiska möten har huvudsakligen genomförts digitalt
och behovet av en väl fungerande infrastruktur och teknik
har tydligt framkommit. Pandemin har gett erfarenheter och
kunnande som framåt ger möjligheter till ett minskat resande
med mindre miljöpåverkan.

För att säkerställa driften och vattenkvalitén i simhallen har
en större översyn och upprustning av klor och reningsanläggningen utretts i samverkan med Ockelbogårdar för beslut
2022.
En upphandling kommer behövas för ett nytt ockelbo.se för
att säkerställa att vår webbplats följer de lagar och krav på
tillgänglighet och informationssäkerhet som gäller.

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSENHETEN

EKONOMISK ANALYS

Arbetsmarknadsenheten har under en längre tid haft ett nära
och bra samarbete med arbetsförmedlingen. Under året har
ett stort antal extratjänster och introduktionsjobb placerats
i kommunens olika enheter. Det har också varit ett givande
samarbete med socialförvaltningen där det har fokuserats på
att gemensamt hjälpa individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden eller som haft goda chanser att komma vidare till
en varaktig sysselsättning eller utbildning.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,4 mkr för året.
Detta består till största del av återbetalning från VGS, kommunadministration och IT samt försäljning av mark. Planarbeten
avviker negativt liksom Gästrike Räddningstjänst där det skett
extra utbetalning gällande både 2020 och 2021.
Arbetsmarknad och Integration redovisar ett mindre överskott liksom teknikområdet som totalt sett gör ett litet överskott.

BREDBAND

Den nya bredbandsstrategin antogs under året av kommunfullmäktige och bygger på den Regionala handlingsplanen för
bredband 2019 - 2025 samt Nationell bredbandsstrategi för
Sverige. Den innehåller även en handlingsplan för kommunens roll och arbete. Uppföljning sker årligen i samband med
delårsbokslut samt i årsredovisning.

Under 2021 införde kommunen internhyra vilket gjort att teknikområdets budgetram och utfall förändrades. Detta gör att
jämförelsen med föregående år kan se lite missvisande ut,
framför allt på fastighetssidan.
Årets resultat, tkr

Ockelbo kommun och GavleNet har sedan något år tillbaka
en gemensam modell för att stötta och inspirera egna initiativ
och arbetsinsatser.
Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet tillsammans syftar
på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun.

2021

2020

Budget

80 506

90 758

Utfall

78 119

89 857

2 387

901

11 135

21 820

Antal anställda 31/12

74

67

Antal kvinnor

35

31

Antal män

39

36

Sjukfrånvaro

1,2

1,6

Kvinnor

0,5

1,6

Män

1,8

1,7

Resultat mot budget

KOMMUNIKATION OCH IT

Åretsnettoinvesteringar

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), har granskat kommunens hemsida och påpekat en rad brister. Flera av påpekandena har åtgärdats under året men arbete kvarstår och
beräknas vara klart under våren.

Personalredovisning

TEKNIKOMRÅDET

Under sommaren startade kommunen skötsel av utemiljön
i egen regi. Man har sedan tidigare drift av utemiljön och
parken vid Wij Trädgårdar och den nya organisationen ger
möjlighet till effektiv samverkan. Helhetsgreppet över de ytor
kommunen ansvarar för ger samordningsvinster och responsen har varit god.
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KOMMUNSTYRELSEN
TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
VERKSAMHETERNA SÖKER OCH ÄR ÖPPNA FÖR NYA LÖSNINGAR SOM UNDERLÄTTAR FÖR KOMMUNINVÅNARNA OCH ORGANISATIONEN
Mål

Måluppfyllelse

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och processer i kommunen genom att
mobilisera kommunens övergripande administration för att arbeta med utveckling av interna e-tjänster i befintlig
digital plattform.
Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex samt via utvärdering.
Ett antal e-tjänster har utvecklats och publicerats under året.

TORGFÖR OCKELBO
OCKELBO ÄR BRA – EN PLATS ATT VÄXA PÅ. GÖR ALLT DET GODA KÄNT – SPRID DET INOM OCH UTOM KOMMUNEN
Mål

Måluppfyllelse

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
Antalet följare i sociala medier (Facebook & Instagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier (Facebook & Instagram)
Besök på ockelbo.se.
Såväl vår Facebook-sida som Instagramkonto har fått fler följare.
Dessutom har räckvidden för våra inlägg ökat och fler och fler interagerar med oss i våra sociala kanaler.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
KOMMUNEN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BEHÅLLA OCH REKRYTERA KOMPETENS
Mål

Måluppfyllelse

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

UTVECKLA SAMHÄLLET
OCKELBO KOMMUN SKA VARA ETT TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE FÖR ALLA ATT LEVA OCH VERKA I
Mål

Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.
Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tomter i attraktiva lägen för småhus och en tomt för flerbostadshus.
•

Två detaljplaner för flerbostadshus är under upprättande.

Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering
En tomt ska årligen finnas tillgänglig för företagsetableringar.
•

En detaljplan för industriområde är under upprättande.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning
Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämförelse med senaste mätningen från Post- och telestyrelsen.
Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.
Vilka/antal forum som skapats Vad säger utvärderingar om hur deras syfte uppnåtts? En kartläggning av befintliga
arbetssätt/metoder.
Öka antalet befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.
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KOMMUNSTYRELSEN
VÄRNA MILJÖN
I OCKELBO VÄLJER VI KLIMATSMARTA, HÅLLBARA OCH MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR
Mål

Måluppfyllelse

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.
Minskat totalt resande med 15 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till andra färdsätt.
På grund av Coronapandemin och har det totala resandet minskat och ersatts av digitala möten. De få resor som
har gjorts under pandemitiden har inte gjorts med kollektivtrafik. Av den anledningen har inte andelen kollektivtrafik ökat i förhållande till andra färdsätt.

46

37

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETEN

Elevhälsan och grundskolans ledningsgrupp har under läsåret arbetat med en förtydligad rutin för elevärenden. Detta
för att upptäcka elever som riskerar att inte nå målen och för
att arbeta systematiskt och sätta in rätt stöd i tid. Det finns en
vision om att bli ännu tydligare i elevhälsans förebyggande
och främjande arbete. En plan för elevhälsans förebyggande
arbete finns nu och ska fortsatt vara ett levande dokument.
Elevhälsan ska under 2022 utarbeta ett årshjul som en del i
det systematiska kvalitetsarbetet.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under läsåret 20/21 har grundskolan svarat på ett antal anmälningar till Skolinspektionen samt haft en riktad tillsyn av
Åbyggeby skola. Under augusti och september var det en inspektion på huvudmannanivå samt en arbetsmiljöinspektion.
Sammantaget följer skolan, på verksamhetsnivå, de lagar och
föreskrifter som gäller. Utifrån inspektionernas svar, har det
intensiva utvecklingsarbete som har pågått under året gett
resultat.

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

GRUNDSKOLAN

Grundskolan fortsätter processen med en sammanhållen
grundskola med tre enheter; Perslunda, Gäveränge och
Åbyggeby. Till grundskolans organisation hör även Elevhälsan. Grundskolan hade under vårterminen 2021 förändringar
i ledningen.
Liksom förra året arbetar grundskolans ledningsgrupp med
de två övergripande målen:
•
•

I det pedagogiska utvecklingsarbetet har vi under hösten fokuserat Allmänna råden om betyg och bedömning. Arbetet
med att implementera de nya kursplanerna pågår och kommer att vara ett stort utvecklingsområde 2022. Under hösten
genomfördes workshops för digitala verktyg.

Budget i balans
Behörighet till gymnasiet för alla elever

Viktigt för att nå dessa mål är även att ledningen fokuserar på:
•
•
•

FÖRSKOLAN

Kontinuitet i ledning och verksamhet
Pedagogiskt utvecklingsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan i Ockelbo har under året bestått av 17 avdelningar
fördelat på 2 större enheter, Wij och Stenhuggaren i centrala
Ockelbo samt 4 avdelningar på mindre enheter i byarna Jädraås, Lingbo och Åmot. I januari invigdes paviljonger intill Wij
förskola med plats för 2 avdelningar, Regnbågen flyttade ut
från tillfälliga lokalerna inne på Wij förskola och en ny avdelning Röd öppnade upp och tog emot nya barn i kö.

2021 har fortsatt präglats av pandemin och olika beslut gällande fjärrundervisning har fattats löpande. I slutet av november var det ett klusterutbrott på Perslundaskolan vilket
ledde till att hela skolan fick stängas under en period.
Grundskolans uppfattning är att fjärrundervisningen fungerat bra. De elever som hade behov av att få sin undervisning
på plats har fått det. Både elever och personal har påverkats,
men hanterat läget mycket bra. Skolavslutningen i juni firades
utan vårdnadshavare närvarande. Grundskolan har också varit en del av att kunna erbjuda vaccinationer till barn från 12
år. Skolan har varit en del av både planering och genomförande. Bland annat har skolsköterskor bidragit mycket i den
processen.
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Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har
genomförts för all personal i förskolan, i form av kollegialt
lärande ”Läslyftet – Flera språk i barngruppen”. Samtliga avdelningar i kommunens förskolor har som mål att ”Genomföra språksamlingar minst 2-3 gånger/vecka utifrån materialet
”Före Bornholms-modellen”.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Öppna förskolan har hållits periodvis stängd under pandemin, övergick till digitala träffar och uteverksamhet under december. Medarbetaren från Öppna förskolan har till viss del
flyttats och nyttjats i förskolan men haft kvar samordnaruppdraget för Familjecentralen.

Från vårterminen -22 erbjuds flexibla gymnasiala kurser i
svenska och svenska som andraspråk samt engelska. Det
innebär att elever kan jobba heltid och samtidigt kombinera arbetet med studier som kan genomföras från vilken plats
och under vilken tid som helst. Det gör att trösklar tas bort
och förhoppningsvis ger en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det blir möjligt att förbereda sig för att gå vidare till högre studier utan att behöva säga upp sig, ta tjänstledigt och
samtidig avstå studielån om det är en orsak till att inte studera. Utbildningarna håller mycket hög kvalitet och samtidigt
kan vi erbjuda dessa i stället för att hänvisa elever till andra
distansaktörer.

Coronapandemin, covid-19 fortsatte likt 2020 med hög frånvaro bland medarbetare och hög närvaro bland barn, vilket
resulterat i hög arbetsbelastning och stress för medarbetare
samt att planerade aktiviteter, planeringstid och möten inte
kunnat genomföras som planerat. Som högst var frånvaron
på dryga 40 %.
Samtliga medarbetare (tillsvidare och visstid) fick tillgång till
en egen dator från maj månad (var planerat till januari), leveranserna fördröjdes pga. att det var slut på komponenter hos
tillverkaren.

Vuxenutbildningen har under året satsat mycket resurser
och arbete på att skapa ett attraktivt Lärcentrum. Det finns
fina förutsättningar för de som vill studera via yrkeshögskola,
högskola och universitet. Det finns också goda möjligheter att
genomföra prov i samarbete med kringliggande kommuner
och mot olika lärosäten. Lärcentrum kommer att fortsätta sin
utveckling de närmaste åren.

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 studera vidare. Förskolan
har under året höjt andelen behöriga förskollärare.

BIBLIOTEKET

Bibliotekets verksamhet har till stor del präglats av pandemin. Första dagarna i januari var biblioteken i länet stängda
helt, med endast bokutlämning. Alla former av programverksamhet har varit begränsad under året. Biblioteket har
anpassat lokalen med färre sittplatser och begränsade möjligheter att studera. Antalet besök från förskola, skola osv.
har varit mycket begränsade. Bokprat har genomförts under
hösten, dock inte under vårterminen. Några skolklasser har
varit på besök för att få lånekort och biblioteksinformation.
Arbetet med de kulturrådsstödda projekten har löpt på. Ny
takbelysning i stora bokhallen, omlackering av hyllor i studierummet och förberedelse för studieplatser har skett under
perioden. Allt finansierat av statliga medel från ”Stärkta
bibliotek” via kulturrådet.

KULTURVERKSAMHETEN

Kulturverksamheten i Ockelbo Kommun stod värd när Region
Gävleborg genomförde Kulturting 2021. I Perslundaskolans
lokaler hölls en mängd seminarier, workshops och utställningar under dagen. Besökarna utgjordes av kulturpolitiker,
tjänstemän och kulturutövare från hela region Gävleborg.
Även Kulturskolan var med och underhöll under dagen. Under året har Kulturskolan sjösatt en satsning på den digitala
plattformen StudyAlong.

FRITIDSVERKSAMHETEN

Fritidsverksamheten har under året arbetat med samarbetsprojekt med förstudie angående Rönnåsen. Medverkat i planeringen av uppförande av Padelbana utomhus med en privat aktör och även planeringen av en padelhall i anslutning
till ishallen. Att notera är att det kommer att byggas med en
gemensam entré till både ishallen och padelhallen. Upprustning har skett av kafeterian vid Ockelbo IP. Lokalerna är nu
iordningställda som mottagningskök och är bulleranpassade.
Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar under sommaren har
skapats i samarbete med föreningslivet. Planeringsarbetet
med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet.

KOSTENHETEN

Kostenheten ingår i pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost
på Perslundaskolan. Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del
av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag.
Den årliga Ekomatsligan genomfördes digitalt pga Corona.
Ockelbo fick ta emot ett diplom och är den 15:e bästa kommunen i Sverige. Personalen har fått viss utbildning inom specialkost och konsistensanpassad kost, livsmedelshygien samt
vegetarisk kost men med begränsningar pga pandemin. Två
av kockarna har utbildats till Allergiinformatörer. Perslundaskolan har under året fortsatt haft en dag i veckan då båda
lunchalternativen varit vegetariska.

VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningen har blivit certifierad att bli en del av vårdoch omsorgscollege. Elever som studerar inom vård och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad
utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan
arbetsliv och Utbildning.

SIMHALLEN

Simhallen har varit stängd för allmänheten under våren pga
pandemin. Skolans simundervisning har fortsatt som planerat. I juni genomfördes för andra året i rad sommarsimskola
för barn i åldrarna 6-9 år. Sommarsimskolan blev en mycket
uppskattad aktivitet. Under stängningen har simhallen fått ny
interiör.
Simhallen har iordningställt ett nytt rum med IR-Bastu, samt
nytt personalutrymme.

Under större delen av året 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 de elever
som inte nått så lång i sin språkutveckling och eller har bristande IT kompetens. Vuxenutbildningen har därför under
hösten jobbat hårt för att skapa helt digitala kurser som kan
påbörjas närhelst under året i stället för endast januari och
augusti.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Vattenhinderbana är inköpt. Simhallen har också förnyat informationsmaterial och skyltning, nya värdeskåp i simhallen
samt nya skötbord i omklädningsrummen. Två medarbetare
har utbildats i aqua/vattengympa. Simhallen har uppdaterat
larmpärm, maskinrumsfolder och rutiner för avfallshantering. Tillsammans med skyddsingenjör arbetat med arbetsmiljö gällande risk och konsekvensanalyser på kemikalier. En
ny vattendammsugare har köpts in under året. Simhallen har
fått nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med ökade krav
på vatten, hygien, städning och luft.

Förskola har ett överskott som beror på att flera verksamheter har ett svagt överskott som tillsammans bildar en avvikelse. Inställda aktiviteter i öppen förskola, mindre IT-kostnader
än beräknat och färre barn i fristående och interkommunala
verksamheter bidrar till överskottet.

FRAMTIDEN

Grundskola omfattar bland annat grundskola, administration, elevhälsa och köp av skolplatser av annan huvudman.
Grundskolan har sammantaget med de andra verksamheterna ett överskott som beror på mindre personalkostnader
än budgeterat. Även ersättning för höga sjuklönekostnader
bidrar till överskottet.

Fritidshem interkommunalt och fristående fritidshem har
haft färre elever än beräknat och därmed mindre kostnader.
Obligatorisk grundsärskola har haft färre elever än beräknat
och därmed mindre kostnader.

Utbildningssektorn i hela landet har stora utmaningar, Ockelbo kommun är inget undantag. Kompetensförsörjningen är
den största utmaningen, dvs att eleverna får möta behöriga
pedagoger. Bristen på behöriga pedagoger är redan påtaglig
och kommer att öka. För att påverka denna trend behöver
kommunen vara en mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så bra förutsättningar som det är möjligt.

Vuxenutbildning har haft mindre personalkostnader än budgeterat. Även ett beviljat statsbidrag i december utökade
överskottet.

I förskolan är det stora utmaningar vad gäller gruppstorleken, -hur ska kommunen nå upp till Skolverkets rekommendationer gällande barn per grupp? Därutöver ska det också
finnas behöriga pedagoger. Ockelbo kommuns förskolor har
förändrats under senaste året, men det krävs mer för att leva
upp till Skolverkets rekommendationer. Därtill så har det under året belysts behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
(”Nattis”) vilket ställer ytterligare krav på förskolan. Såväl organisationskrav som lokaler för detta.

Gemensamma kostnader utbildning- och kulturchef har ett
underskott som beror på inköp av dataprogram.
Gymnasieskola, som ej bedrivs i egen regi, omsätter ca 25–28
miljoner kr och verksamheten har haft ett prognostiserat underskott från årets start. Avvikelsen beror på faktiska utbildningskostnader för gymnasieelever.

Organisationen för utbildning i kommunen har utvecklats de
senaste åren. Det finns ett behov att slipa ytterligare på organisationen, biträdande kommer tas bort för att kunna följa
styrdokumenten bättre. Det finns i dag ett behov av en verksamhetschef för förskolan och grundskolan, två rektorer för
förskolan och två rektorer för grundskolan. Delegationen blir
tydligare och alla som har kontakt med verksamheterna kommer på så sätt få en tydligare bild av vem som bär ansvaret.
Verksamhetschefen håller i ledningsgrupperna för verksamheterna och driver den pedagogiska utvecklingen i kommunen tillsammans med respektive ledningsgrupp.

Investering: Det beslutade investeringsbeloppet om 720 tkr
har nyttjats till 585 tkr. Resterande medel överförs till 2022.
Årets resultat (tkr)

Kultur och fritidschef är också en utveckling av ledningen
inom Utbildnings- och kulturnämnden. En heltidstjänst som
ansvarar för kultur och fritid i kommunen för en bättre och
mer enhetlig utveckling av det som kommun kan erbjuda till
invånarna. I dag är detta uppdelat på två personer som dessutom har andra omfattande uppdrag i kommunen.

2020

160 766

140 434

Utfall

160 305

140 603

Resultat

461

-169

Årets investeringar

584

620

191

180

159

149

32

31

Sjukfrånvaro

6,5%

6,3%

kvinnor

7,0%

7,1%

män

4,4%

2,7%

Personalredovisning
Antal anställda
kvinnor
män

EKONOMISK ANALYS

Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett budgetöverskott om 461 tkr för verksamhetsåret 2021. Fördelat på gymnasieskola -3 361 tkr och övriga verksamheter +3 822 tkr.
Utfallet är ett positivt resultat av utbildnings- och kulturförvaltningens konstanta arbete med en ekonomi i balans. Förvaltningen har tidigare under flera år haft negativa resultat.
Coronapandemin har fortsatt präglat verksamheterna.
Kommentarer till avvikande utfall mot budget:
Simhall har något högre intäkter från besökare än beräknat,
samt mindre kostnader i lokalhyra.
Allmän kultur har ett överskott som beror på ej genomförda
aktiviteter och ej utbetalda bidrag på grund av Coronapandemin.
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2021

Budget
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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

Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
– simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2021.
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.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
VERKSAMHETERNA SÖKER OCH ÄR ÖPPNA FÖR NYA LÖSNINGAR SOM UNDERLÄTTAR FÖR KOMMUNINVÅNARNA OCH ORGANISATIONEN
Mål

Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.
Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering
Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
KOMMUNEN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BEHÅLLA OCH REKRYTERA KOMPETENS
Mål

Måluppfyllelse

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens.
Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

UTVECKLA SAMHÄLLET
OCKELBO KOMMUN SKA VARA ETT TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE FÖR ALLA ATT LEVA OCH VERKA I
Mål

Måluppfyllelse

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.
Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

50

41

SOCIALNÄMNDEN
Individ och familjeomsorgen (IFO) har utvecklat verksamheten gällande systematisk uppföljning på individnivå inom
området öppenvård Barn och unga. Utökad samverkan med
Utbildnings- och kulturnämnden (UKN) gällande barn i förskole- och grundskoleåldern.

VERKSAMHETEN

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om personer med psykiskoch fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen
och de kommunala riktlinjerna.

Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har gått ner under
året. IFO finansierar ett projekt gällande anställningar tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) och jobbar ständigt med förbättringar för att människor ska komma i egen
försörjning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Hög psykisk press och belastning på hela organisationen under årets första tre månader följt av en något lugnare vår,
sommar samt höst. I november – december återigen ett mer
skarpt/pressat läge med omfattande smittskyddsåtgärder.
Tid och kostnadsdrivande anpassningar/åtgärder relaterat till
pandemi/motverka smittspridning hela året. Alla som önskade fick ut lagstadgad semester under sommaren, restriktioner
kring semester jul/nyår 2021/22. Fortsatt hemarbete/växelvis
hemarbete hela 2021. Under perioden januari till maj har den
tidigare upprättade Covid-19 avdelningen funnits tillgänglig
och ett fåtal brukare har vistats på avdelningen. Resterande
del av året - beredskap för 2 covid vårdplatser.

Uppstart av en ny mycket lyckad ”hemmaplanslösning” i form
av boendestöd som ett komplement till befintliga interna insatser. Samarbete mellan LSS/SOL, IFO samt handläggarenheten. Har lett till ett antal färre externa placeringar.
Kommunen har utbildat två personer inom Mental Health
First Aid (MHFA).
Dessa skall sedan utbilda internt i respektive organisation under 2022.

Ökat brukarantal på särskilt boende samt på kortis. Överintag
under stora delar av året. 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 p.g.a. av covid/sviter av covid eller
när anhörig drabbats varpå livssituationen ändrats. Man kan
se en liknande trend över hela riket. Flertalet ”vilande” platser
har åter tagits i bruk.

FRAMTIDEN

Krisstöd/samtalsstöd/traumastöd har erbjudits till personal
inom Särskilt boende (SÄBO)/HSV i syfte att bidra till återhämtning och erbjuda tidiga insatser för att bearbeta sina
upplevelser av pandemin.

Oklart i skrivandets stund vilket beslut regeringen kommer att
fatta runt covid -19 samt hur pandemin kommer att utvecklas under året. Någon form av smittskyddsåtgärder kommer
högst troligt att kvarstå för vård & omsorg. Förvaltningen har
dock hög kompetens att möta framtida utmaningar.

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

Fortsatt arbete med ”Heltid som norm”. Flera områden berörs
i arbetet t. ex. bemanna rätt, delade turer, hållbar arbetsmiljö,
kommunikation och samarbete samt minskad andel vikarier.
Allt skall ske inom given ekonomisk ram. Senare 2022 påbörjas arbetet inom HTJ samt LSS/SOL.

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

Demensprojektet fortsätter, utbildning, ”Stjärnmärkt”, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom
(BPSD), dagverksamhet, förstärkt anhörigstöd.

Under hösten påbörjade 11 outbildade medarbetare undersköterskeutbildningen. Huvuddelen av dessa har valt att studera på distans på runt 25 % där socialnämnden står för lönetappet. Denna satsning finansieras via äldreomsorgslyftet.

Färdigställandet av nya lokaler för Socialkontoret.
Översyn av Hemsjukvårdens lokaler – icke ändamålsenliga ur
flera aspekter.
IFO kommer att fortsätta utveckla enheten gällande systematisk uppföljning på individnivå. Detta inom området öppenvård Barn och unga.

I december återupptogs arbetet och utbildningssatsningen
mot ”Heltid som norm”. Rullas ut på bred front 2022. Även
borttag av delade turer samt minskat användande av vikarier
har vävts in i arbetet.

Övergång från Medvind till Time Care Planering och Time
Care Pool i Mars månad.

En omfattade satsning inleddes för att öka kompetensen
inom demensområdet och personcentrerad vård. All personal på Bysjöstrands demensavdelningar och nattpersonal har
genomgått Svenskt Demenscentrums webbaserade utbildningar. Även hemtjänsten (HTJ) och hemsjukvården (HSV) har
påbörjat denna utbildning. Under 2022 involveras Lagen om
stöd och service/socialpsykiatri (LSS/SOL) i utbildningen. Två
medarbetare blev under våren specialistundersköterskor i
demensvård, efter att ha genomfört utbildning under 1,5 år.

Samarbete IFO – Boendestöd - Handläggarenheten fortsätter,
och om ekonomin tillåter, utökas.
Förankra målbilder och handlingsplaner runt arbetet med
”Nära vård”, ”Välfärdstrategin” samt arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR). En stor utmaning är att resurssätta och
driva dessa arbeten. Förvaltningen saknar till viss del resurser
för t. ex. projektledning, kvalitetsutveckling. Kan inte resurser
tillsättas behöver prioriteringar ske.
Översyn av ledning/styrning inom förvaltningen.
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SOCIALNÄMNDEN
Handläggarenheten har haft ökade kostnader då en konsult
hyrts in för att hantera mängden arbetsuppgifter.

Fortsatta förberedelser inför införande av Yrkesresan. Nationell digital utbildning för Socialtjänst. På sikt för Särskilt boende (SÄBO), LSS/SOL samt handläggning.

Hemtjänsten har haft en kraftig ökning av ärenden och larm
och därmed högre personalkostnader.

Ny socialtjänstlag föreslås från 1/1 2023. Den nya socialtjänstlagen kommer fokusera på de fyra viktigaste förändringarna
för att skapa en hållbar socialtjänst för framtiden. Det handlar
om en kunskapsbaserad socialtjänst där insatserna bygger på
vetenskap och beprövad erfarenhet, en socialtjänst som har
ett förebyggande perspektiv och som planerar för den verksamhet som behöver finnas samt deltar i kommunens samhällsplanering. Sista delen handlar om att socialtjänsten ska
få ge insatser utan föregående behovsprövning. En analys
kring IFO:s möjligheter att bemöta detta behöver genomföras.

Hemsjukvården har haft hög belastning och del av året haft
inhyrd sjuksköterska, därav högre kostnader.
LSS och Socialpsykiatrin – några nya ärenden har resulterat i
högre kostnader för personlig assistans samt högre personalkostnader. Högre kostnader än budgeterat för externa placeringar.
Övrigt statsbidrag ”Vård och omsorg” har haft lägre kostnader
för bland annat utbildning p.g.a. rådande pandemi. En chef
har varit föräldraledig del av tid under flera månader, därav
ett överskott.

Under pandemi har hemarbete/roterande hemarbete införts
för ett flertal yrkeskategorier. Vissa arbetsuppgifter har visat
sig fungera utmärkt att utföra på distans. En policy för hemarbete behöver tas fram då det i en snar framtid kommer att bli
en konkurrensfördel i kampen om medarbetare/kompetens.

I resultatet återfinns 2 200 tkr i intäkt som utbetalats som
Covid-19 ersättning under året, men avser kostnader från december 2020, samt ersättning om 1 200 tkr från Försäkringskassan som avser sjuklöner under året, vilket har hjälpt till så
att budget kunnat hållas då det annars har varit ett intensivt
kostsamt och påfrestande år i och med den pågående pandemin.

Det finns ett behov av en samlingsplats för socialsamvaro för
olika målgrupper inom LSS och Socialpsykiatri. Ett arbete med
att utveckla en ny typ av samlingsplats för dessa målgrupper
kommer att påbörjas.

Investering: Det beslutade investeringsbeloppet om 300 tkr
har nyttjats med 206 tkr.
Årets resultat (tkr)

2021

2020

Budget

151 260

148 855

Utfall

150 852

148 378

Resultat

408

477

Årets investeringar

206

241

Personalredovisning
Antal anställda

Ökat fokus på välfärdsteknik/digitalisering inom förvaltningen. Det finns många uppslag som kan testas/realiseras t. ex.
nya former av GPS larm, sårappar samt tillsyn via kamera, och
trygghetssensorer.

218

214

199

197

19

17

Sjukfrånvaro

9,1%

9,6%

kvinnor

8,8%

9,3%

män

12%

13%

kvinnor
män

Översyn av disposition av lokaler på SÄBO kommer att ske
under våren. Detta för att möjliggöra fler brukarplatser.

EKONOMISK ANALYS

Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om 408 tkr för
verksamhetsåret 2021. Kommentarer till avvikande utfall mot
budget:
Individ och familjeomsorg har haft högre kostnader för barn
och ungdomsvård, men lägre kostnader än budgeterat inom
området insatser vuxna samt försörjningsstöd. Minskat antal
placeringar. Totalt ett överskott.
Särskilt boende visar ett överskott som till största delen beror på statlig Covid-ersättning som utbetalats i år, men avser
december 2020. Något högre intäkter för bostadshyra och
avgifter äldreomsorg.
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SOCIALNÄMNDEN
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
FÖR ATT KUNNA GE MEDBORGARNA BÄTTRE KVALITET OCH SERVICE ÄR DET VIKTIGT MED UTVECKLING,
MED BRA ARBETSSÄTT I GOD ARBETSMILJÖ
Mål

Måluppfyllelse

Heltid som norm (Heltidsresan).
Andelen medarbetare som är tills vidareanställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med 4% 2021
Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete).
Alla enheter skall under 2021 genomföra 2 Workshops kring Värdegrunden

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
VERKSAMHETERNA SÖKER OCH ÄR ÖPPNA FÖR NYA LÖSNINGAR SOM UNDERLÄTTAR FÖR KOMMUNINVÅNARNA OCH ORGANISATIONEN
Mål

Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare.
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.

TORGFÖR OCKELBO
OCKELBO ÄR BRA – EN PLATS ATT VÄXA PÅ. GÖR ALLT DET GODA KÄNT – SPRID DET INOM OCH UTOM KOMMUNEN
Mål

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.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
KOMMUNEN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BEHÅLLA OCH REKRYTERA KOMPETENS
Mål

Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till kompetensutveckling.
Öka andel personal med rätt kompetens utifrån brukarbehovet med 5%
Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.
Minska sjukfrånvaron med 2 % under 2021, jämfört med 31/12 2019
Utfall 2019 kort 8,89%
Utfall 2019 lång 43%

UTVECKLA SAMHÄLLET
OCKELBO KOMMUN SKA VARA ETT TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE FÖR ALLA ATT LEVA OCH VERKA I
Mål

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.
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KOMMUNREVISION
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin
verksamhet och för användningen av 2021 års anslag.

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.

Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, att efter
granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2021,
avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige.

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av
fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2021 för att
avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2020,
dels övrig granskning enligt revisionsplanen för 2021. Mot
bakgrund av pågående pandemi har revisorerna under 2021
inte kunna genomföra planerade sammankomster under
2021 avseende gemensamma nämnder med Gävle kommun,
Sandvikens kommun och Hofors kommun. Däremot har sammankomster genomförts avseende gemensamma nämnder
med Region Gävleborg.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som sker inom nämnderna
är tillräcklig.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Public Sector) enligt
särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med vårt uppdrag. PwC (Public
Sector) har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa.

EKONOMISKT UTFALL

VERKSAMHETEN

Kommunens revisorer har under 2021 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed
och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksamhet.

För 2021 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag
om totalt 773 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten
uppgår till totalt 714 tkr.

Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning av risk
och väsentlighet, en revisionsplan. 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 lagen om kommunal
bokföring och redovisning 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.

GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUT

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning skall
kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna ska översiktligt granska räkenskaperna och bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning,
som omfattar såväl verksamhetsmål som finansiella mål.

FÖRDJUPADE GRANSKNINGSPROJEKT

Revisorerna har i särskilda revisionsrapporter redovisat
granskningar avseende
•
•

Kommunens krisberedskapsarbete
Samverkan hemsjukvården
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Översiktsplanearbetet för Ockelbo har genomförts. Digital
medborgardialog har hållits och arbetet närmar sig samrådsfasen.

VERKSAMHETEN

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en
gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam
förvaltning; Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
(VGS).

Projektet att digitalisera gällande detaljplaner har kommit
igång och VGS är ansluten till den nationella geodataplattformen. Arbete pågår även för digital översiktsplan. Arbete har
påbörjats med att bygga upp en 3D baskarta, eller så kallad
”digital tvilling”, som kan ligga till grund för bättre visualiseringar samt underlag vid planering. En strategi för digitalisering med stöd av geodata har tagits fram och arbetet för
förankring att integrera med övriga initiativ för digitalisering i
kommunerna sker kommande år.

Nämnden fullgör uppgifter enligt miljö- och livsmedelsområdet och plan- och byggområdet där tillståndsprövning och
tillsyn i huvudsak sker enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. Här finns uppdraget att
svara för strategiskt miljöarbete och ha ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsarbete och kalkning. Nämnden är kommunernas
byggnadsnämnd och bereder och planerar samhällsbyggnadsfrågor genom att bland annat ta fram detaljplaner och
områdesbestämmelser. På uppdrag av respektive kommun
svarar nämnden för kommunens strategiska arbete för samhällsutveckling såsom översiktsplanering och framtagande av
bostadsförsörjningsprogram. Nämnden är även kommunernas naturvårdsorgan och trafiknämnd. Nämnden ska även
tillgodose behoven av grundläggande geografiska data och
följdprodukter från dessa data. Vidare ansvarar nämnden för
tobakstillsyn, tillsyn över handel med receptfria läkemedel,
namnsättning av allmänna platser och gator och bostadsanpassningsbidrag i alla tre kommuner.

EKONOMISKT UTFALL

VGS redovisar ett totalt överskott om 1,2 (0,9) mkr för Ockelbo. Överskottet på totalen är ett resultat av lägre personalkostnader till följd av vakanser som uppstått under delar av
året samt lägre konsultkostnader för utredningar kopplat till
arbetet med översiktsplanen i Ockelbo.

VIKTIGA HÄNDELSER OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Pandemin har påverkat verksamheterna under året med förändrade ärendemängder och distansarbete. Nämnden har
utfört fler trängselkontroller än planerat och ändå lyckats
genomföra planerade livsmedelskontroller. Det har skett en
ökning av inkomna ärenden gällande bygglov. Tillsynsarbetet
inom bygg har genom det inte genomförts som planerat.
Antalet ärenden för bostadsanpassningsbidrag har minskat
genom den nya lag som år 2018 ändrat vilka ärenden som får
bidrag samt en ökning av nyproduktion där tillgänglighetskraven ökat. Syftet med lagändringen var inte att minska bidragen, så en genomsyn pågår nationellt vilket kan öka ärendemängden på nytt framtida år.
En stor påverkan för livsmedelskontrollen under kommande
år är förändrat avgiftsuttag där livsmedelsverksamheterna
kommer, till skillnad mot tidigare, debiteras i efterskott efter
varje genomförd kontroll. Under hösten 2021 har den första
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken tagits fram.
Strategin som är treårig (2022-2024) kommer påverka nämndens inriktning på tillsyn inom miljöbalken de kommande
åren.
Vidare har arbete skett med miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. Under 2021 utökades resurserna vid naturvård
för att möta ett ökat behov inom strandskyddstillsyn, samt att
fortsätta åtgärdsarbetet med biologisk mångfald. Under 2022
kommer även en klimatstrateg att anställas för att samordna
arbetet med vattenfrågor och klimatanpassning.
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BIONÄR 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 olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara
värmelösningar för fastigheter, bostadsområden och mindre
samhällen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Bionär uppnådde en god biomix i produktionen. Andelen
fossilfritt bränsle uppgick till 98,1% med positiva miljökonsekvenser som följd. Anläggningarna har haft god tillgänglighet.
Under året har fokus legat på optimering och förbättringsåtgärder i bolagets produktionsanläggningar.

MILJÖANSVAR

I Bionär finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät. Bionär AB:s
verksamhet är klassificerad genom moderbolaget Gävle Energi AB. All sekundär el 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 beså av förnybara bränslen.

EKONOMISKT UTFALL

Nettoomsättningen uppgår till 73,7 (72,2) mkr. Resultat efter
finansnetto uppgår till 6,2 (13,0) mkr. Under föregående år
såldes anläggningar som medförde en reavinst på ca 10 mkr.
Totalt har det investerats för 4,3 (4,1) mkr. Investeringarna är
fördelade på 52 % nyanslutningar och 48 % reinvesteringar.

FRAMTID

Bränslepriset påverkas av konjunkturen och av förändringar
på bränslemarknaden. Bionär hanterar bränsleriskerna genom prognostisering och analys av prisutvecklingen, samt
genom att sluta långfristiga leverantörsavtal och knyta till sig
flera leverantörer. Bränsleavtalen som tecknats under året är
ettåriga avtal med möjlighet till förlängning.
Bionär är nu i konsolideringsfas med fokus på optimering av
processer inom verksamheten. Målsättningen är att under de
närmaste åren bibehålla företagets lönsamhet och konkurrenskraft utan att försämra miljö- och kvalitetsmålen.

NÄRVÄRME
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OCKELBOGÅRDAR AB
EKONOMISKT UTFALL

VERKSAMHETEN

Ockelbogårdar AB redovisar ett negativt resultat om
-3,8 (2,9) mkr. Ett år med stärkt satsning på underhåll där
ytterligare 2 miljoner utöver budgeterat avsattes under året
lämnar ett resultat som speglar denna prioritering där det
löpande antalet vakanta lägenheter som en konsekvens av
detta har ökat. Det löpande underhållet sker i kombination
med de större investeringar som pågår inom beståndet för
att säkra en god framtida driftsekonomi. Det löpande kassaflödet har primärt nyttjats för att täcka betalflöden samtidigt
som en nyupplåning om 7 mkr kronor har utförts under året
kopplat till pågående nyinvesteringar.

Ockelbogårdar är ett allmännyttigt bostadsföretag som bildades 1952. Målet är att förvalta goda bostäder till rimlig kostnad för hyresgästen.
Ockelbogårdar har lägenheter i centralorten Ockelbo samt i
Jädraås, Åmot och Lingbo. Dessutom finns det lokaler jämnt
fördelade i Ockelbo med omnejd. Bostäderna består av lägenheter med hyresrätt samt seniorboenden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Inflyttning i nyproducerade flerbostadshuset på Höjdvägen
skedde under våren med totalt 16 st lägenheter, 1 st friliggande förrådsbyggnad och en miljöstation som följer kraven i nya
Kretsloppsplan.

FRAMTID

Ockelbogårdar har inlett en flerårig plan för att rusta upp
beståndet som kommer vara tongivande för verksamheten
under de kommande åren. Organisationen kommer att utvecklas i linje med detta arbete. Arbetet med digitalisering av
interna processer och styrning inom förvaltningen kommer
att fortsätta och vara en viktig del i den framtida fastighetsutvecklingen.

Bolagets VD Pamela Warren har avslutat sin tjänst under året
och Henrik Brolin har under rekryteringsperioden av ny VD
varit tillförordnad VD. Rekryteringen avslutades under hösten
och ny VD för Ockelbogårdar är från den 1 januari 2022 Anders B Lundh.
Arbetet med att förnya låssystemet inom beståndet har fortsatt under året. Ombyggnation av de tidigare förskolorna på
Marstrand färdigställdes i slutet av året och stod vid årsskiftet
klara för inflyttning. Ombyggnationen tillför två st 3:or och två
st 4:or till beståndet. Fastigheten på Smalbyvägen i Lingbo genomgår underhållsarbete där det arbete som utförts under
året innefattar dränering och nyinstallation av värmepump.
Lokalvårdsorganisationen har genomfört lokalvårdsuppdrag
enligt avtalet mellan Ockelbogårdar AB och Ockelbo kommun
samt utfört lokalvård för bolagets räkning i hyresfastigheternas trapphus. Den 31 december fanns 14 tillsvidareanställda
inom lokalvårdsorganisationen, städledare inkluderad.
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OCKELBO VATTEN AB
kontrollprogram. Samtliga vattenprov enligt fastställt kontrollprogram var tjänliga i enlighet med Livsmedelsverkets
föreskrifter.

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.

EKONOMISKT UTFALL

Årets resultat är 0 kr, efter att 290 tkr av intäkterna har redovisat som överruttag och bokförts som skuld till VA-kollektivet.
Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter,
en mindre del av intäkterna kommer från periodens anläggningsavgifter.

Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och
styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo och är därmed huvudman. Kommunerna Gävle,
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger
60 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig
10 procent.

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan
och avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader.
Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och genom att avgiftsuttaget balanseras mot
verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller underuttag återföras.
Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin
VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike
Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike
Vatten ABs kostnader som belastar Ockelbo Vatten AB uppgår till 3 %.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stort fokus under året har fortsatt legat på åtgärder och utredningar för att säkerställa leverans av dricksvatten. Detta
visade sig ge bra resultat då godkänt dricksvatten levererades
efter skyfallet i augusti tack vare dubbla reningssteg. Bland
annat har Lingbo vattenverk fått ytterligare ett reningssteg
(barriär) för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet.
Åtgärder har även genomförts för vattentäkten.

Årets investeringar rör främst befintlig vattendistribution
(6,1 mkr) och ledningsnätsförnyelse (2,2 mkr).

Bidrag för grundvattenutredning i Åmot har beviljats av Gävleborgs länsstyrelse inom ramen för en tryggad tillgång till
dricksvatten. Grundvattenutredningen utgör underlag för ansökan om vattenskyddsområde.

FRAMTID

Skärpta och förändrade regelverk kan förväntas utifrån statliga utredningar samt nya nationella och internationella bedömningar. Speciellt kan nämnas förväntad proposition angående utredningen Hållbara vattentjänster, införandet av
EU:s nya dricksvattendirektiv, revideringen av EU:s Avloppsdirektiv och skärpta gränsvärden av PFAS-ämnen. Ökade krav
på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten kommer att påverka inriktning
och ökade kostnader förväntas.

Utförande för Mer vatten till Ockelbo centralort genom överföringsledning mellan Mobyheden södra och Ockelbo centralort fortlöper. Vattenledningen var klar 2020. Vatten vid krissituation var därmed möjligt att leverera ut trots inväntan av
tillstånd för vattenuttag sk vattendom.
Styrelsen har fattat beslut om att utöka exploateringsbudgeten för anslutning av område Hästen. I samband med arbetet
har befintliga ledningar flyttats och dimensionerats upp för
ökad kapacitet.

Inom hållbarhetsområdet är vattenskydd, hantering av slam
och klimatanpassning av såväl VA-verksamheten som våra
städer viktiga områden att arbeta med integrerat med primärkommunernas fysiska planering.

Kommunfullmäktige i Ockelbo har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 2022 - 2024 i Ockelbo
kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning.

Då investeringsbehovet för såväl renovering och nyinvesteringar är stort nationellt inom VA- området såväl som inom
övrig teknisk infrastruktur i Sverige blir det extra viktigt att
arbeta strategiskt med finansieringsfrågorna.

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.

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.

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
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Besöksadress: Södra Åsgatan 30D
Postadress: 816 30 Ockelbo
Tel: 0297-555 00
E-post: kommun@ockelbo.se
Hemsida: ockelbo.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-14
Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna,
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se

1(2)
Referens

KS 2022/00178
1.1.1.1

Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 - Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Årsredovisning 2021 – Ockelbo kommun godkänns
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheterna för verksamheten.
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheterna för verksamheten.
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheterna för verksamheten.
5. Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under verksamhetsåret
2021, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de
kommunala befogenheterna för verksamheten
6. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått
målet med God ekonomisk hushållning för år 2021.
7. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2021 avsätta 18 600
tkr till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av
kommunfullmäktige 2020-11-30 (§93).
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2021 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2021 är 22,7 mkr och för koncernen 16,5 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.
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Datum

2022-03-14

Ockelbo kommun

KS 1.1.1.1
2022/00178

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-02

1(2)
Referens

KS 2022/00328

Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för
år 2021 - Ockelbo kommun
Förslag till beslut
1. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa instanser.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse och redogörelsen för år 2021.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021
Rapport granskning år 2021
Revisorernas redogörelse 2021

Not till protokollet
De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, deltar inte i
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"

"[Namn - chef]"
"[Titel - chef]"

Eriksson, Ann-Chatrine
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Datum

Ockelbo kommun

2022-05-02

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"
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Granskning av
årsredovisning 2021

Ockelbo kommun
2022-04-28

Projektledare Mattias Ljungqvist Holm
Projektmedarbetare Casper Wessén

edo

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Nej

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Nej

Investeringsredovisning

Nej

Sammanställda
räkenskaper

Ja

1
78
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska
ställning.
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
•
•
•

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

3
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Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-29 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-09.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser
noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot
lag och god sed har inte identifierats.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Kommunen avviker mot lag och god sed avseende följande:
•

Utvärdering av den kommunala koncernens ekonomiska ställning saknas i
avsnittet ”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning”.

•

Avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk
hushållning som formulerats för den kommunala koncernen saknas i avsnittet
”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning”.

•

Uppgifter om väsentliga personalförhållanden för den kommunala koncernen
saknas i avsnittet ”Väsentliga personalförhållanden”.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i Ockelbo kommun, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i Ockelbo kommun, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3
Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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I övrigt uppfyller förvaltningsberättelsen kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.
Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:
•

Översiktlig beskrivning av sambandet mellan driftredovisning och
årsredovisningens övriga delar lämnas inte.

•

Upplysning om driftbudgetens uppbyggnad samt de för driftredovisningen mest
väsentliga principerna för ekonomistyrning lämnas inte i not.

•

Upplysning om de för driftredovisningen mest väsentliga
internredovisningsprinciperna lämnas inte i not.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendation R14.
Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:
•

Översiktlig beskrivning av sambandet mellan investeringsredovisning och
årsredovisningens övriga delar lämnas inte.

•

Upplysning om investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för
investeringsredovisningen mest väsentliga principerna för ekonomistyrning
lämnas inte i not.

•

Upplysning om de för investeringsredovisningen mest väsentliga
internredovisningsprinciperna lämnas inte i not.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.
Avvikelse mot lag och god sed sker avseende vissa upplysningar i
förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen. Noterade
avvikelser bedöms inte vara väsentliga4 och påverkar inte den rättvisande bilden.

4

Fel i förvaltningsberättelsen betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända
för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.
Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.
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Rekommendationer
Det är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande. Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi
kommunstyrelsen att:
•

Inför upprättande av kommande års årsredovisningar säkerställa att
förvaltningsberättelsen lämnar de upplysningar som gällande lagstiftning och
RKR´s rekommendation R15 anger.

•

Inför upprättande av kommande års årsredovisningar säkerställa att
driftredovisningen och investeringsredovisningen lämnar de upplysningar som
gällande lagstiftning och RKR´s rekommendation R14 anger.

2022-04-28
Wictoria Ingvarsson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 6 december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

§ 31

Dnr 2022/00179

Rapport finanspolicy 2021-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktigen två gånger per år.
Beslutsunderlag
Rapport finanspolicy 2021-12-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RAPPORT FINANSPOLICY
2021-12-31

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Ekonomienheten
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1. Aktuell likviditetssituation

Tillgängliga likvida medel
Kassa och bank
Ej utnyttjade kreditlöften
Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar
Totalt:

Belopp, mkr
69,1
0,0
0,0
69,1

Kommentar:
Årets investeringar har finansierats med likvida medel.

2. Placeringsportfölj

Motpart
Carlsson Norén/Consensus
Mangold
Totalt:

Instrument
Macro fund
Etik global

Belopp, mkr
0,5
0,5
1,0

Kommentar:
Portfölj oförändrad under året.

89

2 (4)

3. Skuldportfölj

Långivare

Genomsnittlig
räntesats, %
0,5
0,5

Belopp, mkr
163,1
163,1

Kommuninvest
Totalt:

Kommentar:
Ingen nyupplåning har skett. Amorterat 7,9 mkr under året.
9,5 mkr av skulden utgörs av gröna lån.

Kapitalbindning
< 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år

Max
30%
30%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

211231
25,5%
31,1%
9,8%
22,7%
11,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Kommentar:
Genomsnittlig kapitalbindning 2,15 (2,54) år. Ett par mindre avvikelser mot finanspolicyn.

Räntebindning
< 1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

Max
60%
30%
25%
15%
10%

Min
35%
15%
5%
5%
0%

211231
41,8%
24,5%
33,7%
0,0%
0,0%

Kommentar:
Genomsnittlig räntebindning 1,97 (2,14) år.
Fördelningen av räntebindning är någon sned. Hänsyn till det tas vid omläggning av lån.

90
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4. Borgensåtagande

Gäldenär

Belopp, mkr
160,2
55,2

Ockelbogårdar
Ockelbovatten
Totalt:

215,4

Kommentar:
Ockelbogårdar har upptagit nya lån för att finansiera pågående investeringar.

5. Avvikelser
Ett par avvikelser från finanspolicyn per 2021-12-31, dels en något för stor andel
räntebindning mellan 3-5 år och även en något sned fördelning av kapitalbindning.
Hänsyn till detta tas vid kommande omläggningar av lån.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-14

1(1)
Referens

KS 2022/00179

Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna,
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Rapport finanspolicy 2021-12-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktigen två gånger per år.
Beslutsunderlag
Rapport finanspolicy 2021-12-31
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Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 57

Dnr 2022/00257

Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nya brukningsavgifter i taxebilagan för brukande av allmänna vattentjänster
i Ockelbo kommun § 12.1 a och b från 2023-01-01 beslutas enligt nedan.
Mätarkapacitet
fast avgift enligt 12.1 a)
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)
1 x qn 6 (1 x 25 mm)
2 x qn 6 (2 x 25 mm)
3 x qn 6 (3 x 25 mm)
4 x qn 6 (4 x 25 mm)
1 x qn 10 (1 x 40 mm)
2 x qn 10 (2 x 40 mm)
3 x qn 10 (3 x 40 mm)
4 x qn 10 (4 x 40 mm)
1 x qn 15 (1 x 50 mm)
2 x qn 15 (2 x 50 mm)
> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

b)

Småhus, kr
Exklusive moms
5532
-

en avgift per levererat vatten per m3
eller
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

Inklusive moms
6915
-

Övriga fastigheter, kr
Exklusive moms Inklusive moms
16 053
20 066
50 924
63 654
99 938
124 922
165 115
206 393
108 630
135 788
217 259
271 574
338 923
423 653
521 421
651 776
217 259
271 574
369 341
461 676
716 956
896 195
999 391
1 249 239
686 246
857 807
1 233 844
1 542 305
1 233 844
1 542 305

Exklusive moms, kr/kbm
24,52

Inklusive moms, kr/kbm
30,65

9,85
14,65

12,31
18,32

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska
kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll
och förnyelse av VA-verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje
kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.
Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid
anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

(löpande avgift för nyttjande av kommunalt dricksvatten, spillvatten och
dagvatten). I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att
bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå.
Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-taxan. Detta
ärende omfattar enbart brukningsavgiften och inte förändring av Ockelbo
kommuns nivå för anläggningsavgift. Brukningstaxan i Ockelbo har under
flera år legat på samma nivå. I de ekonomiska ramarna för Ockelbo Vatten
AB har utgångspunkten varit årliga höjningar av brukningstaxan med 2,5 %
under 2023-2025 för att möta ökade kostnader.
Kommande år ses behov av fortsatt arbete för att möta ökade krav samt
möjliggöra kunders behov. Kostnaderna på material och elektronik har ökat
bland annat på grund av internationell komponent- respektive
plastråvarubrist. I nuläget ser vi även aviseringar om ökade kostnader för
bland annat utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation. För att
spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehovet föreslås
en höjning av brukningstaxan från 1 januari 2023. Med ett mycket osäkert
omvärldsläge föreslås beslut enbart fattas för år 2023.
Beslutsunderlag
Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023,
Ockelbo kommun
Bilaga 2. Brukningsavgifter år 2023, Ockelbo kommun
Inlägg
Dan Brodin (KD), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Änr 240327
DokumentID 20220318-00075
Datum 2022-03-22
Sida 1 (1)

Bilaga 2 Brukningsavgifter 2023, Ockelbo kommun
Nya brukningsavgifter i taxebilagan för brukande av allmänna vattentjänster i Ockelbo kommun
§ 12.1 a och b från 2023-01-01 enligt nedan.
Mätarkapacitet
fast avgift enligt 12.1 a)
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)
1 x qn 6 (1 x 25 mm)
2 x qn 6 (2 x 25 mm)
3 x qn 6 (3 x 25 mm)
4 x qn 6 (4 x 25 mm)
1 x qn 10 (1 x 40 mm)
2 x qn 10 (2 x 40 mm)
3 x qn 10 (3 x 40 mm)
4 x qn 10 (4 x 40 mm)
1 x qn 15 (1 x 50 mm)
2 x qn 15 (2 x 50 mm)
> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

Dokument ID 20220318-00075

b)

Småhus, kr
Exklusive moms
5532
-

en avgift per levererat vatten per m3
eller
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

Inklusive moms
6915
-

Övriga fastigheter, kr
Exklusive moms Inklusive moms
16 053
20 066
50 924
63 654
99 938
124 922
165 115
206 393
108 630
135 788
217 259
271 574
338 923
423 653
521 421
651 776
217 259
271 574
369 341
461 676
716 956
896 195
999 391
1 249 239
686 246
857 807
1 233 844
1 542 305
1 233 844
1 542 305

Exklusive moms, kr/kbm
24,52

Inklusive moms, kr/kbm
30,65

9,85
14,65

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB,
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem
kommunerna.
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se
www.gastrikevatten.se
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Änr 240327
Datum 2022-03-22
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Ockelbo Vatten AB

Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar
- att föreslå Ockelbo kommunfullmäktige att besluta att från 1 januari 2023 höja VA-taxans
brukningsavgift enligt bilaga 2.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna via taxan ta
betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av VA-verksamheten och det
ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna
kostnader. Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid anslutning
eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift (löpande avgift för nyttjande av
kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten).
I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda och lämna förslag på ändringar
av VA-taxans nivå. Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-taxan. Detta ärende
omfattar enbart brukningsavgiften och inte förändring av Ockelbo kommuns nivå för
anläggningsavgift.
Brukningstaxan i Ockelbo har under flera år legat på samma nivå. I de ekonomiska ramarna för
Ockelbo Vatten AB har utgångspunkten varit årliga höjningar av brukningstaxan med 2,5 % under
2023-2025 för att möta ökad kostnader.
Kommande år ses behov av fortsatt arbete för att möta ökade krav samt möjliggöra kunders
behov. Kostnaderna på material och elektronik har ökat bland annat på grund av internationell
komponent- respektive plastråvarubrist. I nuläget ser vi även aviseringar om ökade kostnader för
bland annat utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation.

Dokument ID 20220318-00068

För att spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehovet föreslås en höjning av
brukningstaxan från 1 januari 2023. Med ett mycket osäkert omvärldsläge föreslås beslut enbart
fattas för år 2023.

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Ockelbo Vatten AB,
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem
kommunerna.
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Beslutsunderlag
Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo kommun
(DokumentID 20220318-00075)
Bilaga 2. Brukningsavgifter år 2023, Ockelbo kommun (DokumentID 20220318-00075)

Dokument ID 20220318-00068

Lena Blad, Vd

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Ockelbo
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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Bilaga 1, Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023,
Ockelbo kommun
Brukningsavgiften är en löpande avgift för vatten- och avlopp. Den ska motsvara kostnaderna för
att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om
avloppsvatten. I gällande taxekonstruktion består avgiften av en fast och en rörlig del.
Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel
löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel
skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och
ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.
Inga skattepengar
Gästrike Vattens vattentjänster i kommunerna Ockelbo, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och
Östhammar är helt avgiftsfinansierade. Avgifterna följer självkostnadsprincipen. Det betyder att
kunder som är anslutna till det kommunala VA-nätet i respektive kommun bär sina egna
kostnader. Du som är fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunens allmänna VAanläggningar ska, enligt Vattentjänstlagen, betala brukningsavgiften enligt gällande taxa i
kommunen.
Olika taxor i kommuner
Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.
Brukningsavgiften baseras på en taxa som varierar mellan de olika kommunerna. Taxan fastställs
av kommunens fullmäktige.

Dokument ID 20220318-00069

Förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är.
Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt.
Avgifterna speglar antal anslutna invånare och infrastrukturens omfattning. Ju fler som är med
och delar på kostnaderna desto billigare. Det som styr är bland annat om kommunen har tätt eller
utspritt boende eftersom det styr hur långa ledningar som behövs, om kommunen har många små
anläggningar eller få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar.

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Ockelbo Vatten AB,
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem
kommunerna.
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Exempelberäkningar för olika kundkategorier av föreslagen taxehöjning
Kundkategorier
Typhus A - Villa med tomt om 800 kvm, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 kbm
Typhus B - Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning om 2 000 kbm/år
Normalkund småhus – Har i Ockelbo en årsförbrukning på 90 kbm.
Normalkund Övrig – Har en mätare Qn 2,5 och en årsförbrukning på 300 kbm.

2023 innebär en höjning med ca 1,5 %
För typhus A ökar
- årskostnaden från 11 355 kr till 11 513 inkl moms vilket ger en skillnad med 158 kr/år inkl
moms.
- månadskostnaden med 13 kr inkl moms.
För typhus B ökar
- årskostnaden från 123 406 kr till 125 578 inkl moms vilket ger en skillnad med
2 172 kr/år inkl moms.
- månadskostnaden per lägenhet med 12 kr inkl moms.
För normalkund småhus ökar
- årskostnaden från 9 525 kr till 9 674 inkl moms vilket ger en skillnad med
151 kr/år inkl moms.
- månadskostnaden med 13 kr inkl moms.

Dokument ID 20220318-00069

För normalkund övrig ökar
- årskostnaden från 28 823 kr till 29 261 inkl moms vilket ger en skillnad med
438 kr/år inkl moms.
- månadskostnaden med 37 kr inkl moms.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Ockelbo
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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Jämförelse av brukningsavgift 2022 och 2023
Fast del (Mätaravgift)
Mätarkapacitet
fast avgift enligt 12.1 a)
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

Småhus, kr 2022
Exklusive moms Inklusive moms
5424
6780

Småhus, kr 2023
Exklusive moms Inklusive moms
5532
6915

Mätarkapacitet
fast avgift enligt 12.1 a)
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)
1 x qn 6 (1 x 25 mm)
2 x qn 6 (2 x 25 mm)
3 x qn 6 (3 x 25 mm)
4 x qn 6 (4 x 25 mm)
1 x qn 10 (1 x 40 mm)
2 x qn 10 (2 x 40 mm)
3 x qn 10 (3 x 40 mm)
4 x qn 10 (4 x 40 mm)
1 x qn 15 (1 x 50 mm)
2 x qn 15 (2 x 50 mm)
> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

Övriga fastigheter, kr 2022
Exklusive moms Inklusive moms
15 738
19 673
49 925
62 406
97 978
122 473
161 877
202 346
106 500
133 125
212 999
266 249
332 277
415 346
511 197
638 996
212 999
266 249
362 099
452 624
702 898
878 623
979 795
1 224 744
672 790
840 988
1 209 651
1 512 064
1 209 651
1 512 064

Övriga fastigheter, kr 2023
Exklusive moms Inklusive moms
16 053
20 066
50 924
63 654
99 938
124 922
165 115
206 393
108 630
135 788
217 259
271 574
338 923
423 653
521 421
651 776
217 259
271 574
369 341
461 676
716 956
896 195
999 391
1 249 239
686 246
857 807
1 233 844
1 542 305
1 233 844
1 542 305

Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)
Per tjänst , kr

2023
Exklusive moms Inklusive moms
24,52
30,65

9,80
14,65

9,85
14,65

12,25
18,31

Dokument ID 20220318-00069

en avgift per levererat
vatten per m3
Eller
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

2022
Exklusive moms Inklusive moms
24,40
30,50

12,31
18,32

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Ockelbo
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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KS 2022/00257

Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna,
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nya brukningsavgifter i taxebilagan för brukande av allmänna vattentjänster i
Ockelbo kommun § 12.1 a och b från 2023-01-01 beslutas enligt nedan.
Mätarkapacitet
fast avgift enligt 12.1 a)
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)
1 x qn 6 (1 x 25 mm)
2 x qn 6 (2 x 25 mm)
3 x qn 6 (3 x 25 mm)
4 x qn 6 (4 x 25 mm)
1 x qn 10 (1 x 40 mm)
2 x qn 10 (2 x 40 mm)
3 x qn 10 (3 x 40 mm)
4 x qn 10 (4 x 40 mm)
1 x qn 15 (1 x 50 mm)
2 x qn 15 (2 x 50 mm)
> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

b)

Småhus, kr
Exklusive moms
5532
-

en avgift per levererat vatten per m3
eller
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp

Inklusive moms
6915
-

Övriga fastigheter, kr
Exklusive moms Inklusive moms
16 053
20 066
50 924
63 654
99 938
124 922
165 115
206 393
108 630
135 788
217 259
271 574
338 923
423 653
521 421
651 776
217 259
271 574
369 341
461 676
716 956
896 195
999 391
1 249 239
686 246
857 807
1 233 844
1 542 305
1 233 844
1 542 305

Exklusive moms, kr/kbm
24,52

Inklusive moms, kr/kbm
30,65

9,85
14,65

12,31
18,32

Sammanfattning av ärendet
VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska
kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll
och förnyelse av VA-verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje
kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.
Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid
anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift
(löpande avgift för nyttjande av kommunalt dricksvatten, spillvatten och
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Datum

2022-04-13

Ockelbo kommun

KS 1.1.1.1
2022/00257

dagvatten). I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att
bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå.
Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-taxan. Detta
ärende omfattar enbart brukningsavgiften och inte förändring av Ockelbo
kommuns nivå för anläggningsavgift. Brukningstaxan i Ockelbo har under
flera år legat på samma nivå. I de ekonomiska ramarna för Ockelbo Vatten
AB har utgångspunkten varit årliga höjningar av brukningstaxan med 2,5 %
under 2023-2025 för att möta ökade kostnader.
Kommande år ses behov av fortsatt arbete för att möta ökade krav samt
möjliggöra kunders behov. Kostnaderna på material och elektronik har ökat
bland annat på grund av internationell komponent- respektive
plastråvarubrist. I nuläget ser vi även aviseringar om ökade kostnader för
bland annat utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation. För att
spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehovet föreslås
en höjning av brukningstaxan från 1 januari 2023. Med ett mycket osäkert
omvärldsläge föreslås beslut enbart fattas för år 2023.
Beslutsunderlag
Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023,
Ockelbo kommun
Bilaga 2. Brukningsavgifter år 2023, Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
Gästrike Vatten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 54

Dnr 2022/00228

Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Maxtaxans avgiftsnivåer 2022-01-01 – 2022-12-31 beslutas enligt följande:
Förskola *
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst
1 572 kr
1 048 kr
524 kr

Avgiftstak
2%
1%
1%

Dock högst
1 048 kr
524 kr
524 kr

Fritidshem *
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är
52 410 kr.
Ärendebeskrivning
Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och
fritidshem. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Inlägg
Martin Sund Svensson (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-16
Utbildnings- och kulturnämnden

§ 21

Dnr 2022/00050

Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Maxtaxans avgiftsnivåer 2022-01-01—2022-12-31 beslutas enligt
liggande förslag.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst
1 572 kr
1 048 kr
524 kr

Avgiftstak
2%
1%
1%

Dock högst
1 048 kr
524 kr
524 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är
52 410 kronor.

Ärendebeskrivning
Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och
fritidshem. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Beslutsunderlag
Skolverkets förordning 2001:160
Inlägg
Jonny Lindblom (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-14

1(1)
Referens

KS 2022/00228

Kommunkontoret
Sandelin Eriksson, Johanna
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Maxtaxans avgiftsnivåer 2022-01-01 – 2022-12-31 beslutas enligt följande:
Förskola *
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst
1 572 kr
1 048 kr
524 kr

Avgiftstak
2%
1%
1%

Dock högst
1 048 kr
524 kr
524 kr

Fritidshem *
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är
52 410 kr.
Sammanfattning av ärendet
Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och
fritidshem. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Beslutsunderlag
Skolverkets förordning 2001:160

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 50

Dnr 2022/00204

Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser.
Inlägg
Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-11
Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser.
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Referens

KS 2022/00204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 49

Dnr 2022/00203

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2021 godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

126

Sida

1(1)

127

128

129

130

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-11

1(1)
Referens

KS 2022/00203

Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna
Johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr 2022/00234

Årsredovisning 2021 - Gästrike
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns.
2. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Liz Zachariasson (SD) meddelar jäv och deltar inte i beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021
Inlägg
Liz Zachariasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021
ÅRSREDOVISNING
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
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FÖR DIN TRYGGHET
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Medlemskommuner

Gästrike Räddningstjänst bedriver
räddningstjänst i fem kommuner:
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors
och Älvkarleby kommun.

Bergby
Ockelbo

Järbo

Det bor över 167 000 människor inom
området och Gästrike Räddningstjänsts
uppdrag är att bidra till att dessa känner
sig trygga och säkra i sin kommun.

Gävle

Sandviken
Rörberg
Storvik

Skutskär

Hofors

Hedesunda
Österfärnebo




Heltidsstation
Beredskapsstation

 Värn
2
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Kommun

Antal invånare

Gävle

103 124

Sandviken

39 291

Hofors

9 587

Älvkarleby

9 624

Ockelbo

5 889

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förbundsdirektören har ordet
Räddningschefen har ordet
Året som gått
Stora räddningsinsatser
Statistik över räddningsinsatser
Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Känslighetsanalys
Kommunbidrag
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Verksamhetsmål
Väsentliga personalförhållanden
Medarbetarstatistik
Förväntad utveckling
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Driftredovisning
Investeringsredovisning
Drift- och investeringsredovisning
Noter
Redovisningsprinciper
Direktion
Revisionsberättelse

3
138

5
7
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
23
24
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
43
44

4
139

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

2021, ett år där Gästrike Räddningstjänst har
prövats vad det gäller effektiva
räddningsinsatser. Jag tänker speciellt på de
större händelser som inträffat i förbundet.
Medarbetarna på Gästrike Räddningstjänst har
även under 2021 tagit stort ansvar i att minska
smittspridningen av den fortsatta pandemin. Vi
har även detta år lyckats upprätthålla
bemanningen så att det inte äventyrat förmågan
att arbeta för ett tryggare samhälle.

Samtliga chefer, medarbetare samt
skyddsombud är nu utbildade i systematisk
arbetsmiljö samt den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.
Medarbetarenkäter har genomförts vid två
tillfällen och alla chefer har fått i uppdrag att
analysera nuläge med sina medarbetare, önskat
läge och satt aktiviteter för att nå det önskade
läget.

Under året har fortsatt arbete skett med
åtgärder för att få en god ekonomisk
hushållning men även för en ökad förståelse
hos medlemskommunerna kring vikten av
förstärkt stöd ekonomiskt för att möta de
ökade lagstadgade krav som finns.

Vi har under året byggt upp fler och fler
samarbeten med medlemskommunerna för att
stärka den enskilde och för att förebygga
bränder, Vi har även omfördelat resurser för att
kunna hantera den ökade efterfrågan som finns
kring externa utbildningar speciellt inom
brandskydd men även inom hjärt- och
lungräddning. Vi är tydliga med att arbete ska
ske utifrån lagstadgade krav samt utifrån
medlemskommunernas önskan i
förbundsordningen.

Arbetet med att hitta åtgärder för att få en
ekonomi i balans har genomförts på alla nivåer i
förbundet. Intäkterna har för andra året i rad
minskat eftersom pandemin medfört att vi inte
har kunnat genomföra externa utbildningar och
tillsyner i samma omfattning som tidigare år.

Jag vill rikta ett stort tack för alla insatser under
året till alla medarbetare, både på heltid och
RiB, för er uthållighet och lojalitet under detta
krävande år. Tillsammans arbetar vi för din
trygghet och ett hållbart samhälle.

Vårt uppdrag styrs via förbundsordningen som
är framtagen av medlemskommunerna. Under
året har en översyn av förbundsordningen skett
vilket nu har lett till att ny förbundsordning är på
plats från 1 januari 2022, där
kostnadsfördelningen mellan
medlemskommunerna är reviderad.
Året inleddes med medarbetardagar som har
fått genomföras digitalt. Vi har även under året
infört digitala medarbetardialoger kvartalsvis där
agendan styrs utifrån medarbetarnas
frågeställningar.

Päivi Havlund
Förbundsdirektör
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RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET
Ännu ett år med pandemi är förbi. Jag hoppas
verkligen att vi under 2022 kan lägga pandemin
bakom oss. Tider med snabba omställningar
verkar vara det nya normalläget. Omställningar
har både positiva och negativa konsekvenser.

Utvecklingen av RiS kommer fortsätta under
2022. Jag ser fram emot utvecklingen och tror
på att samarbetet kommer utveckla dels vår
operativa ledning men kanske även få positiva
följdeffekter på andra områden inom vår
verksamhet.

För min egen del blev det snabb omställning i
oktober när förfrågan kom om att tillfälligt iträda
rollen som räddningschef. Detta har varit en
mycket spännande och intensiv tid. Jag är
tacksam för den stöttning och uppmuntran jag
fått inom organisationen.

Samhällsskyddsenheten har många gånger fått
ställa om till nya förutsättningar utifrån
pandemiläget. Under hösten kunde vi återigen
starta upp med tillsynsverksamheten och extern
utbildning i större skala. Med tillsyner och
utbildning kan vi förhoppningsvis minska risken
för bränder och konsekvenser vid bränder. Jag
ser fram emot utvecklingen av extern utbildning
och hoppas att vi under 2022 kan visa på att
bostadsbränderna inom vårt förbund minskar.

Vår verksamhet visar på stor bredd och stor
omställningskapacitet. Under april fick vi
äntligen driftsätta Rörberg som heltidsstation,
dock med effekten av förändringar i både
Sandviken och Gävle. Under 2022 ser jag fram
emot att vi ska återställa till den tidigare
bemanningen i Sandviken.

Året slutade tyvärr med en oerhört tragisk
bostadsbrand i julhelgen. En brand som inte
bara berört många av oss utan även personer
runt om i världen. Vi visar efter en händelse
som denna hur väl vi tar hand om varandra i
svåra stunder. Det är något vi ska vi vara stolta
över.

Året som gått har kantats av stora insatser där
stora delar av vårt förbund involverats på ett
eller annat sätt. Brand i återvinningsanläggning i
centrala Gävle, översvämningar och skyfall
samt höghusbränder i både Gävle och
Sandviken, för att nämna några. Vi ska lära av
de genomförda insatserna för att utveckla oss
än mer.

Vi har under året visat på stor kapacitet ställa
om, för varandra och för andra. Det gör mig
ödmjuk och imponerad. Utan den viljan vi har
tillsammans hade det inte varit möjligt. Jag
hoppas att vi kan hålla i den viljan även under
2022.

Under året har vi även förändrat vår operativa
ledningsstruktur. Under maj driftsattes
vakthavande räddningschef gemensamt inom
Räddning i Samverkan, RiS. Samtidigt startade
vi igång med funktionen regional insatsledare.
Under hösten togs nästa steg i utvecklingen.
Våra lokala insatsledare gick från beredskap till
jour på arbetsstället och inre befäl flyttades till
Falun. Flytten av inre befäl till Falun var ett steg
till att gemensamt inom RiS övergå till
vakthavande befäl och larmbefäl.

Emma Axelsson
Tillförordnad räddningschef
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ÅRET SOM GÅTT
Covid-19

brandmän till ett befäl och fyra brandmän. Det
bedömdes vara den bästa lösningen för att få
till så bra operativ täckning som möjligt, utifrån
förbundets ekonomiska förutsättningar.
Gästrike Räddningstjänst kommer arbeta med
att återställa beredskapen i både Sandviken
och Gävle på sikt.

Under 2021 har medarbetare som haft
möjlighet att arbeta hemifrån gjort det enligt
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Under hösten minskade smittspridningen och i
oktober kunde därför medarbetare som arbetat
hemifrån återgå till arbetsplatsen. I samband
med detta togs även beslut om att avsluta
stabsarbetet och fortsatt bevaka pandemins
utveckling inom den ordinarie organisationen.

För att säkerställa en god arbetsmiljö i Rörberg
har lokalerna tillfälligt anpassats efter en
verksamhet dygnet runt. En ombyggnation har
därför genomförts i den tidigare flygplatsens
lokaler för att verksamheten ska kunna bedrivas
i Rörberg under en kortare period framöver.

Sedan pandemins början har Gästrike
Räddningstjänst arbetat i stab och kontinuerligt
bevakat läget med smittspridningen. Förbundet
har följt aktuella rekommendationer och den
operativa förmågan har inte påverkats av
pandemin.

Räddning i Samverkan

Under året har förbundet fortsatt att utveckla
arbetet med Räddning i Samverkan. Under
våren arbetade förbundet med att ta fram ett
lokalt avtal för vakthavande befäl och larmbefäl
samt att förbereda driftsättning av vakthavande
räddningschef. Inför driftsättning har flera
arbetsgrupper arbetat med bland annat att
säkra tekniska förutsättningar inom
ledningssystemet samt framtagande av
gemensamma styrdokument.

Under pandemin har förbundets utåtriktade
verksamhet varit pausad. Av naturliga skäl har
förebyggande aktiviteter som tillsyner och
utbildningar inte genomförts enligt
verksamhetsplanen. Under hösten, när
smittspridningen hade ett bättre läge, kunde
delar av verksamheten återgå till att arbeta
enligt den ordinarie planeringen.
I december kom besked om nya restriktioner
från Regeringen vilket medförde att förbundet
återaktiverade stabsorganisationen i syfte att
snabbt kunna agera och anpassa interna rutiner
utifrån nya rekommendationer.

I juni rekryterades en driftansvarig för den
operativa ledningen. Under augusti tillsattes
även ledningsfunktionerna lokal insatsledare,
regional insatsledare, vakthavande befäl och
larmbefäl. I oktober flyttades förbundets inre
befäl, blivande vakthavande befäl och larmbefäl,
till SOS-centralen i Falun, för att sitta
tillsammans med vakthavande befäl från Dala
Mitt.

Heltidsstation i Rörberg

Under tertial 1 arbetade förbundet med att
utöka verksamheten i Rörberg. Detta innebar
att förbundet utökade beredskapen dygnet runt
alla dagar på året med ett befäl och fyra
brandmän i Rörberg.

Tillfälliga organisationsförändringar

Under hösten uppstod en vakans hos
Räddningstjänsten Dala Mitt i rollen som
förbundsdirektör. Gästrike Räddningstjänsts
räddningschef, Robert Strid, klev därför in som
tillförordnad förbundsdirektör för
Räddningstjänsten Dala Mitt under
rekryteringsprocessen av ny förbundsdirektör.
Rekryteringsprocessen förväntas pågå till
sommaren 2022. Emma Axelsson är under
denna tid tillförordnad räddningschef för
Gästrike Räddningstjänst och chef för operativa
stödet.

Inför detta har Gästrike Räddningstjänst fört
dialoger med medlemskommunerna om
utökade ekonomiska medel för att kunna
utveckla verksamheten. De medel förbundet
fick 2021 räckte inte till hela utökningen, därför
behövde förändringar genomföras vid
stationerna i Gävle och Sandviken. Vid
stationen i Gävle förändrades beredskapen från
ett befäl och sex brandmän till ett befäl och fem
brandmän. Vid stationen i Sandviken
förändrades beredskapen från ett befäl och fem
9
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STORA RÄDDNINGSINSATSER
flerfamiljshus på Öster i Gävle. När
medarbetarna kom fram till platsen var
rökutvecklingen på våning 9, som mestadels
består av vindsförråd. Initialt utrymdes boende
på de översta våningsplanen, men under natten
mot lördagen evakuerades boende på samtliga
våningsplan. Sammanlagt evakuerades 66
hushåll.

Brand på avfallsanläggning

Den fjärde augusti bröt en brand ut i stora
platsbalar på Stena Recyclings
avfallsanläggning i Gävle. Inledningsvis var
målet att branden inte ska sprida sig till den
intilliggande byggnaden, men branden tilltog
snabbt och spred sig till byggnaden med kraftig
rökutveckling. Insatsen ändrade därefter mål till
att förhindra spridning till andra byggnader.
Insatsen var mycket krävande på grund av den
snabba brandspridningen och intensiteten på
branden. En omfattande rökutveckling
medförde att VMA, viktigt meddelande till
allmänheten, skickades ut till delar av Gävle
stad.

På grund av att byggnadskonstruktionen
började ge vika mellan våning 9 och 10 avbröts
rökdykningarna. Branden spred sig även till plan
10. Efter det togs beslut om att låta våning 9
och 10 brinna ner. Alla tillgängliga resurser i
förbundet användes för att hantera händelsen.
Resurser kallades även in från Tierp, Uppsala,
Borlänge, Falun och Stockholm. Förbundet
säkerställde även beredskapen för att klara av
andra larm samtidigt.

Under insatsen hade Gästrike Räddningstjänst
utmaningar med vattenförsörjning och hantering
av släckvatten. De utmaningar som branden
medförde gjorde att behov fanns av samverkan
med flera olika aktörer, så som andra
myndigheter och privata aktörer.

Under söndagen var branden under kontroll och
insatsen övergick till eftersläckningsarbete och
bevakning.

Översvämningar

Natten mellan 17–18 augusti kom stora
regnmängder i flera av förbundets
medlemskommuner. I Gävle kom över 160 mm
regn på ett dygn. Detta medförde bland annat
översvämmade vägar, höjda vattennivåer i de
lokala vattendragen och många privatpersoner
drabbades av vattenskador i sina hem.

Bostadsbrand i Sandviken

Inledningsvis arbetade Gästrike
Räddningstjänst i stab. Ett stort antal ärenden
inkom till förbundet som först prioriterade fara
för liv och hälsa, hotad samhällsviktig
verksamhet som bland annat elförsörjning,
dricksvattenförsörjning, kommunikation samt
fastigheter med stora hotade värden. Under
perioden nyttjade Gästrike Räddningstjänst alla
tillgängliga resurser för att hantera händelsen
på olika sätt. Extrapersonal kallades även in för
att kunna bibehålla den ordinarie beredskapen
på stationerna.

På grund av den kraftiga branden och risken för
medarbetarna avbröts de livräddande
rökdykningarna. Fokus skiftade till att begränsa
spridning till närliggande byggnader samt
genomföra släckningsarbete för att underlätta
kommande utredningsarbete för att lokalisera
de avlidna. Närliggande byggnader skadades av
den höga temperaturen från branden. Det
beslutades att dessa byggnader därmed skulle
evakueras.

Natten mellan julafton och juldagen larmades
Gästrike Räddningstjänst om en allvarlig
villabrand i Sandviken. Vid framkomst till
platsen brann det kraftigt på nedre plan av
villan. I villan bodde en familj och tragiskt nog
överlevde ingen av de boende.

Händelsen påverkade många inblandade och
flera avlastande samtal genomfördes med de
egna medarbetarna men också med
samverkande aktörers medarbetare.

Bostadsbrand på Öster i Gävle

Fredagen den första oktober larmades Gästrike
Räddningstjänst om rökutveckling i ett
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STATISTIK ÖVER RÄDDNINGSINSATSER
Insatser

2021

2020

2019

183

205

172

Brand i fordon/fartyg

93

111

103

Brand i avfall/återvinning

24

33

24

Brand i skog eller mark

76

101

58

Automatlarm utan brandtillbud

518

419

613

Trafikolycka

353

308

355

Hjärtstoppslarm

159

178

152

Annat sjukvårdslarm

32

85

66

Annan hjälp till ambulans

57

57

48

Utsläpp av farligt ämne

61

51

66

Drunkning

12

10

16

1568

1558

1673

Brand i byggnad

Totalt

TOTALT ANTAL LARM 2021

2022

DÖDSOLYCKOR
2021

2020

2019

2018

2017

Brand i byggnad

5

3

0

0

0

Trafikolycka

0

2

6

4

0

Drunkning

0

1

2

1

2

Totalt

5

6

8

5

2
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

UTVÄRDERINGAR AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Soliditet i %

20,2% 17,3 %

19,5 %

20,0 %

19,1 %

Investeringar i % av avskrivningar*

140 %

138 %

132 %

123 %

128 %

4,9

-4,4

0,0

0,6

1,8

Pensionskostnader inklusive löneskatt

12,3

11,3

19,4

0,3

12,2

Medlemsbidrag

144

121

133,3

104,7

114,0

Investeringar

14,6

12,0

9,1

8,9

12,9

Årets resultat

* Utfallet avser tioårsperioder

NYCKELTAL
Nyckeltal

Måltal

Utfall

Genomförda tillsyner

120

61

Intäkter för RVR/Sanering

500 000 kr

774 000 kr

Avsiktsförklaringar

3

2

Fordonsunderhåll

2 280 tkr

Genomförda utbildningar (BUS)

8

10

Intäkter extern utbildning

300 000 kr

156 000 kr

Åtgärd och återkoppling i RIA

10 dagar

23 dagar

Stationstimmar & Övningstimmar RiB

10 800 timmar

13 442 timmar

Förbundsövergripande utredningar

12

13

Gilla-markeringar på Facebook

5 500

Uttagna sparade semesterdagar på individnivå

50 %

Följare på Instagram

1 500

Symbolförklaring

 Uppfylls

 Uppfylls delvis
14
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2 394 tkr

5 121
15 %
1 074

 Uppfylls ej

KOMMUNALFÖRBUNDET GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

Gästrike Räddningstjänst är ett
kommunalförbund som ansvarar för
räddningstjänsten i fem kommuner;
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och
Älvkarleby.

Medlemskommunernas uppdrag till
förbundet redovisas i en
förbundsordning. I den beskrivs
räddningstjänstens ansvarsområden och
kommunernas ansvarsområden enligt
lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Gästrike Räddningstjänst styrs av en
politiskt tillsatt direktion, bestående av
tolv ledamöter och tolv ersättare från de
fem medlemskommunerna. Antalet
politiker från varje kommun fördelas
enligt kommunstorleken. Förbundets
största kommuner, Gävle och
Sandviken, har tre ordinarie ledamöter
och tre ersättare vardera. Ockelbo,
Hofors och Älvkarleby har två ordinarie
ledamöter och två ersättare vardera.

Inom medlemskommunerna ska Gästrike
Räddningstjänst genomföra
räddningsinsatser för att skydda och
rädda människor, egendom och miljö.
Gästrike Räddningstjänst ska enligt
förbundsordningen arbeta för att minska
sannolikheten för att bränder inträffar,
samt minska konsekvenserna av de
bränder och olyckor som inträffar.

DIREKTION

FÖRBUNDSDIREKTÖR

VERKSAMHETSSTÖD

RÄDDNINGSCHEF

OPERATIVT STÖD

AVDELNING RÄDDNING & SÄKERHET

ENHET
GÄVLE

ENHET
SANDVIKEN

ENHET
RÖRBERG
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ENHET
RiB

ENHET
SAMHÄLLSSKYDD

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
anledningen till differensen jämfört med
budget. I driftredovisningen, se sida 36, syns
denna post under Verksamhetsstöd, vilket
förklarar den stora avvikelsen jämfört med
budget.

ÅRETS RESULTAT
2021

2020

4,9 mnkr

-4,4 mnkr

Under året har ett arbete med möjliga
besparingsåtgärder utförts. Mot bakgrund av
att bemanning måste finnas dygnet runt och
under årets alla dagar var möjligheterna till
större kostnadsbesparingar som gav effekt
2021 begränsade. De stora insatserna som
inträffat under året påverkar också förbundet
med kostnader som inte är budgeterade för.
Nettokostnaden för översvämningarna
slutade på 0,6 mnkr vilket till största del
består av övertidskostnader. Trots fyra
större insatser under året är ingen av dem
enskilt så stora att de över stiger den
självrisk enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor, vilket hade inneburit
att drabbad kommun svarat för kostnader
som överstigit detta belopp.

Siffror inom parentes avser motsvarande
period föregående år.
Gästrike Räddningstjänst har som
målsättning att ha en ekonomi i balans.
Förbundet har god ekonomisk hushållning
utifrån ett finansiellt perspektiv och har
byggt upp ett visst eget kapital.
För räkenskapsåret 2021 redovisar
förbundet ett resultat på 4,9 mnkr (-4,4
mnkr), ett bättre resultat jämfört med
föregående år med 9,3 mnkr. Under året har
extra tillskott i form av ökat kommunbidrag
skjutits till förbundet med en total summa
om 16,9 mnkr. Detta för att i ingången till
2022 nollställt ackumulerade negativa
balanskravsresultat, vilket även inkluderar
det underskott som skulle uppstått 2021 om
inte tillskottet skett. Anledningen är den nya
förbundsordning som börjar att gälla från och
med den 1 januari 2022, där
fördelningsnyckeln avseende kommunbidrag
är förändrad jämfört med tidigare. Resultatet
för räkenskapsåret 2021 innan det extra
tillskottet är -12 mnkr.

Verksamhetens intäkter

Förbundets externa intäkter består till
största del av intäkter från avtal med
kommuner och regioner. Utfallet för externa
intäkter är trots ett år med pandemi och
restriktioner enbart 0,3 mnkr lägre än budget
och 0,5 mnkr högre än föregående år.
Coronapandemin har haft en stor effekt på
denna del av verksamheten under de två
första tertialen. Med släppta restriktioner
under delar av året kunde en del av det som
tappats under årets start hämtas hem.
Intäkterna avseende tillsyn, tillstånd och
brandskyddsnära tjänster når inte upp till
budgeterad nivå. Däremot har onödiga
automatlarm genererat en högre intäkt än
beräknat vilket balanserar upp. I och med de
stora insatser som har varit under året har
även intäkterna avseende
restvärdesräddning ett högre utfall än
budget.

Kommunbidraget innan det extra tillskottet
ökade med 6 mnkr jämfört med föregående
år. Del av denna ökning är gjord för att
finansiera den nya heltidsstationen i Rörberg
som driftsattes under tertial 2. Ökningen är
dock inte tillräcklig för att täcka den
underfinansiering förbundet har att hantera,
som avser den totala verksamheten.
Utfallet innan det extra tillskott som skett är
-12 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse
mot budget med 12 mnkr. När beslutet togs
avseende budget 2021 gjordes en justering
av pensionskostnaderna för att få en budget
i balans, det vill säga ett nollresultat. Det
motsvarar ett belopp för helåret på - 6,9
mnkr, vilket är den största enskilda

Det årliga statliga bidrag som Sveriges
kommuner får för att upprätthålla en
övergripande ledning av räddningstjänsten
har fakturerats medlemskommunerna
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separat (0,7 mnkr) och ingår inte i
medlemsbidragen.

Det har skett förändringar i riktlinjerna för
beräkning av pensionsskuld (RIPS). Nytt
livslängdsantagande har gjorts vilket innebär
att förbundet har fått ökade
pensionskostnader under året. Förändringen
påverkar även ansvarsförbindelsen. De nya
livslängdsantagandena påverkar
förmånsbestämd pension och får mycket
liten effekt på åtaganden som inte är
livsvariga. Åtaganden som är livsvariga är till
exempel den särskilda avtalspensionen för
personal inom räddningstjänst (R-SAP).
Förändringen innebär även en påverkan på
pensionskostnaden kommande år.
Förändringen innebar en uppräkning av
pensionsskulden med 1,8 mnkr inklusive
löneskatt.

Förbundet har förfallna kundfordringar på
446 tkr per den siste december 2021.
Förbundet gör bedömningen att dessa
kommer att regleras under 2022 varvid ingen
reservering görs i bokslutet.

Verksamhetens kostnader

En stor del av förbundets kostnader avser
personalkostnader. Personalkostnader
inklusive pensionskostnader utgör 69 % av
förbundets totala kostnader. Övriga större
kostnadsposter utgörs av lokalhyror samt
avskrivningar, vilka motsvarar 14 % av
förbundets kostnader.

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner
från och med 1994, förbundsmedlemmarna
dessförinnan. Förbundet har en
pensionsförpliktelse som uppkom före 1998.
Denna pensionsförpliktelse har inte
upptagits bland skulder och avsättningar,
utan redovisas som en ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden redovisas som en
avsättning i balansräkningen.

Personalkostnader

Personalkostnader exklusive
pensionskostnader uppgår till 90,9 mnkr.
Budgeten för året är 85,8 mnkr, en ökning
jämfört med budget på 5,1 mnkr.
Övertidskostnaderna och behov av vikarier
står enskild för 2,0 mnkr av differensen mot
budget. Enbart övertidskostnaderna
kopplade till översvämningarna står för en
fjärdedel av de ökade övertidskostnaderna
under året. Tillkommer gör sedan även
kostnad för extra timmar hos RiB-personal
samt högre kostnader för beredskap än
budgeterat.

Totala pensionsförpliktelserna uppgår till
107,3 mnkr, fördelning se not 6. Förbundet
har inte några pensionsmedel.
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL
gäller från och med 2006-01-01 respektive
2014- 01-01. Avtalen innebär, att brandmän
inom räddningstjänsten, som uppfyller kravet
på 30 års anställning med minst 25 år i
utryckning, har rätt att avgå med särskild
avtalspension vid 58 års ålder. Detta
pensionsavtal kallas SAP-R.

Personalkostnaderna för 2020 uppgick till
81,5 mnkr vilket innebär att årets utfall är 9,4
mnkr högre än föregående år. Sedvanliga
löneökningar är en delförklaring samt
uppstarten av en ny heltidsstation i Rörberg.
Under 2020 påverkades också
personalkostnaderna positivt av den tillfälliga
nedsättningen av arbetsgivaravgifter som då
rådde.

Gästrike Räddningstjänst har inga
pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Pensionskostnader och
pensionsförpliktelser

Driftkostnader

Driftskostnaderna uppgår till -25,3 mnkr
vilket är 0,9 mnkr högre än budget och en
ökning med 2,3 mnkr jämfört med 2020.
Etableringen av en heltidsstation i Rörberg
genererar en högre budgetpost för året.
Entreprenörskostnader som eventuellt kan

Budgeterad pensionskostnad bygger alltid
på KPA:s prognoser och utfallet för 2021 är
12,3 mnkr vilket är en ökning jämfört med
föregående år på 1,0 mnkr.
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uppkomma vid större händelser är inte höjd
taget för i budgetarbetet.

ränteuppräkning av förbundets pensioner
redovisas som en finansiell kostnad och
uppgår till -1,1 mnkr för 2021, vilket är i nivå
med budget och en minskning med 0,6 mnkr
jämfört med föregående år.

Under året har tre större händelser inträffat.
Detta har inneburit att hjälp har behövts ta in
från angränsande räddningstjänster samt
hyra av bland annat ett höjdfordon. Totalt har
det genererat kostnader på ca 0,4 mnkr
varav höjdfordonet genererade en kostnad
på 0,2 mnkr.

Investeringar och avskrivningar

Förbundets investeringsbudget för 2021 är
14,5 mnkr. Förbundet har investerat för
sammanlagt 14,6 mnkr. På grund av
pandemin har det under året varit längre
leveranstider än brukligt. I arbetet kring
besparingar beslutades det att delar av
investeringarna som var planerade för
2022 kommer att skjutas på framtiden.

Ett stort arbete genomfördes under året där
förbundets alla kostnader är analyserade för
att se möjliga besparingsåtgärder som kunde
genomföras som gav effekt redan under
2021. Då det är en personalintensiv
verksamhet är effekten av de åtgärder som
kunde genomföras med snabb effekt
begränsade.

Investeringarna består bland annat av ett
släckfordon och två tankfordon.
Avskrivningarna uppgår till 10,4 mnkr vilket
är 0,2 mnkr lägre än budget. Detta beror på
längre leveranstider än vads om var beräknat
med.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna uppgår till -10,6 mnkr
vilket är 0,2 mnkr högre än budget samt en
ökning med 1,0 mnkr jämfört med
föregående år. Det beror på tillkommande
lokalbehov i och med etableringen av
heltidsstation i Rörberg under 2021.

Anläggningstillgångarna i Gästrike
Räddningstjänst består främst av fordon.
För ytterligare information om förbundets
investeringsverksamhet, se avsnittet
Investeringsredovisning på sida 37.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna består av ränta på
kundfordringar. Utfallet på 2,0 tkr är i nivå
med föregående år.

Försäkringsskyddet

Företagsförsäkringen är placerad i Svenska
Kommun Försäkrings AB och fordonen är
försäkrade av Protector Försäkring Sverige
(filial av Protector Försäkring ASA Norge).
Försäkringsskyddet är tillfredsställande.

Finansiella kostnader

Förbundets likvida medel är placerade på ett
koncernvalutakonto hos Gävle kommun för
närvarande utan avkastning. Kostnaden för

KÄNSLIGHETSANALYS
En förändring med 1 % påverkar resultatet med
Huvudintäkten, kommunbidrag

1,3 mnkr

Räntekostnader

0,01 mnkr

Största kostnadsposten, personalkostnader

0,9 mnkr
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KOMMUNBIDRAG
Kommunbidraget erhålls från medlemskommunerna enligt förbundsordningen.

ÄGARANDELAR
Anges i procent

Kommun

Ägarandel

Gävle

54,41

Sandviken

26,76

Hofors

6,80

Ockelbo
Älvkarleby

3,82
8,21

Totalt

100,00

KOMMUNBIDRAG 2021
Belopp i tkr

Kommunbidrag
2021

Tillskott
kommunbidrag

Totalt
kommunbidrag

Gävle

69 482

9 206

78 688

Sandviken

33 813

4 528

38 341

Hofors

8 586

1 150

9 736

Ockelbo

4 861

646

5 507

10 292

1 389

11 681

127 034

16 919

143 953

Kommun

Älvkarleby
Totalt

KOMMUNBIDRAG 2020
Belopp i tkr

Kommun

Kommunbidrag

Gävle

65 822

Sandviken

32 373

Hofors

8 226

Ockelbo

4 621

Älvkarleby

9 932

Totalt

120 974
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Ny förbundsordning

Större händelser som påverkar
förbundets ekonomi

Gästrike Räddningstjänsts uppdrag regleras
av medlemskommunerna via
förbundsordningen. I förbundsordningen
beskrivs ändamålet med verksamheten och
vilka uppgifter som medlemskommunerna
ålagt förbundet enligt särskild lagstiftning.
Fördelningen är från och med 2022 baserad
på invånarantal. Medlemsbidragen har
under 2021 fördelats i enlighet med den för
året gällande förbundsordningen (se
fördelning på sid. 19).

Under 2021 har det inträffat flera större
händelser i förbundet som påverkat
ekonomin. För att hantera en större
räddningsinsats krävs mycket resurser,
både medarbetare och material, med ökade
kostnader som följd.

Uppdaterat handlingsprogram

Under året beslutade Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om
föreskrifter för kommunala
handlingsprogram. Syftet med föreskriften
är att likrikta de kommunala
handlingsprogrammen i dels struktur och
innehåll för möjlighet till jämförelse mellan
olika räddningstjänstorganisationer. Nya
handlingsprogram utifrån föreskriften skulle
vara beslutade senast 1 januari 2022.
Gästrike Räddningstjänst arbetade med
revidering för att uppfylla föreskrifterna och
beslutade i november om nytt
handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor. Vår bedömning är att det
uppdaterade handlingsprogrammet inte
kommer att påverka förbundet ekonomiskt
och har så inte heller gjort 2021.

Under 2020 och 2021 har
medlemskommunerna genomfört en
översyn av förbundsordningen och tagit
fram en ny version som gäller från och med
1 januari 2022. I den nya versionen har
kostnadsfördelningen mellan
medlemskommunerna reviderats.

Minskade intäkter
på grund av pandemin
På grund av pandemin har Gästrike
Räddningstjänst behövt pausa och ställa om
delar av verksamheten gällande utbildningar
och tillsyner under 2021. Detta har medfört
att förbundet haft mindre intäkter än
förväntat under året.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Syfte och uppdrag

Enligt LSO ska kommunerna även anta ett
Handlingsprogram för varje mandatperiod.
Handlingsprogrammet ska redovisa målen
för kommunens olycksförebyggande
verksamhet och räddningstjänstverksamhet,
de risker för olyckor som finns i kommunen,
hur den förebyggande verksamheten är
ordnad och vilken förmåga kommunen har
att genomföra räddningsinsatser.

Enligt LSO har kommunerna även följande
skyldigheter:
• Genom rådgivning, information och på
annat sätt underlätta för den enskilde
att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagen om skydd mot olyckor.
• Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad
av lagen om skydd mot olyckor.
• Ansvara för att sotning och
brandskyddskontroll sker av fasta
förbränningsanläggningar.
• Ansvara för räddningstjänstinsatser
inom kommunen med undantag för de
olyckstyper som faller under statliga
myndigheters ansvar.
• Efter avslutad räddningsinsats, om
möjligt, informera den skadedrabbade
om behovet av vidare åtgärder.
• I skälig omfattning utreda olyckan efter
avslutad räddningstjänstinsats.

Gästrike Räddningstjänsts
handlingsprogram beskriver både den
förebyggande och den operativa
verksamheten i hela förbundet.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 3
kap. 1 § ska en kommun för att skydda
människors liv och hälsa samt egendom och
miljö se till att åtgärder vidtas för att
förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar
inskränks, verka för att åstadkomma skydd
mot andra olyckor än bränder.

Utöver kraven enligt LSO har Gästrike
Räddningstjänst enligt förbundsordningen
även uppdrag inom andra lagstiftningar, så
som Lagen om brandfarliga och explosiva
varor samt Lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, även benämnd
Seveso. Förbundet har dessutom i uppdrag
att stödja andra myndigheter som
remissinstans.

Övergripande mål

De övergripande målen i
handlingsprogrammet kallas säkerhetsmål.
Dessa har tagits fram genom att analysera
riskerna inom förbundets område.

Förutom räddningstjänst ska kommunerna
bedriva förebyggande verksamhet och
genomföra efterföljande åtgärder efter
räddningsinsats. Kommunernas uppgift är
då att utreda orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen
genomförts.

Säkerhetsmålen är gemensamma för
medlemskommunernas och
räddningstjänstens arbete för skydd mot
olyckor:
•
•

Förbundets medlemskommuner har enligt
förbundsordningen gett Gästrike
Räddningstjänst i uppdrag att ansvara för
räddningstjänst samt förebyggande åtgärder
mot brand enligt LSO.

•
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Antalet döda och svårt skadade vid
bränder ska minska
Allmänhetens medvetenhet om
brandrisker och agerande vid brand ska
öka.
Konsekvenserna vid olyckor som kan
medföra påverkan på liv, miljö och
hälsa ska minska.

Inriktningsmål

Verksamhetsmål

Effektiv organisation

Verksamhetsmålen är:
• Minska antalet bostadsbränder
jämfört med föregående år
• Myndighetsutövning inom brandskydd
ska få högt betyg
• Efterleva lagstadgade krav
inom utbildningar och övningar internt
• Medborgarna i våra medlemskommuner
ska ge räddningstjänsten högt betyg
• Diplomera heltidsstationer
med Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg
• Efterlevnad av finansiella målen
• Minska antalet brand i fordon
jämfört med föregående år
• Medarbetarna ska vilja rekommendera
Gästrike Räddningstjänst som
arbetsgivare
• God organisatorisk och social
arbetsmiljö
• Chefer ska vara bra ledare
enligt ledarskapsindex
• Ökad jämställdhet inom den operativa
verksamheten

Utifrån handlingsprogrammet 2020 - 2023
har Gästrike Räddningstjänst tre
inriktningsmål som är: effektiv organisation,
hållbar organisation och attraktiv
arbetsgivare. Inriktningsmålen anger
inriktningen för verksamhetens utveckling.
Dessa mål liknar i sin utformning en vision.
Inriktningsmålen blir därför en kompass för
verksamhetens fokus kommande år.

Inriktningsmålen har brutits ned till
verksamhetsmål som formulerats enligt
SMART-modellen. För att ett mål ska
efterleva SMART-kriterierna ska det vara
Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt
och Tidsatt. Genom att använda SMARTmodellen säkerställer förbundet att målen
bidrar till verksamhetens utveckling och att
resultatet kan följas upp.

Gästrike Räddningstjänst ska arbeta
effektivt i alla skeden, med medborgarnas
trygghet och säkerhet i fokus.
Medarbetarna ska ha rätt kompetens och
förutsättningar för att utföra förbundets
uppdrag med god kvalitet. Förbundet ska i
samverkan med medlemskommunerna och
andra myndigheter arbeta för att förebygga
olyckor och skapa förtroende för
räddningstjänstens hela
verksamhetsområde.

Hållbar organisation

Gästrike Räddningstjänst ska vara en
hållbar organisation utifrån det ekologiska,
ekonomiska och sociala perspektivet. Detta
innebär att förbundet ska bedriva utveckling
av hållbara arbetssätt för att minska negativ
klimatpåverkan, åstadkomma en sund
ekonomi och skapa en god arbetsmiljö.

Attraktiv arbetsgivare

Gästrike Räddningstjänst ska vara en
attraktiv arbetsgivare. Förbundet ska aktivt
arbeta med jämställdhet, mångfald och
kompetensutveckling. Gästrike
Räddningstjänst ska vara en inkluderande
räddningstjänst för alla, såväl medarbetare
som medborgare. Genom en arbetsmiljö
som tar till vara på människors olikheter
utvecklas verksamheten för att bättre möta
omvärlden.

För att nå verksamhetsmålen har varje
avdelning och enhet tagit fram aktiviteter
som ska genomföras under året. Målet med
arbetet är att ha en röd tråd från
handlingsprogrammet via inriktningsmål,
vidare till verksamhetsplanen med målen
enligt SMART-modellen och till sist
utförandet genom aktiviteter i hela
förbundet. På så sätt bidrar medarbetarna
gemensamt till förbundets mål.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

FINANSIELLA MÅL

Soliditet i %
Investeringar i % av avskrivningar

Mål och utfall omfattar en tioårsperiod
Periodens resultat (i mnkr)
ska vara större eller lika med noll kr

Mål

Utfall
2021-12-31

Utfall
2020-12-31

20 %

20,2 %

17,3 %

100 %

140 %

138 %

0 mnkr

4,9 mnkr

-4,4 mnkr

Förbundet har uppnått alla tre finansiella mål under 2021.
Ägarkommunerna har under året beslutat att skjuta till extra kommunbidrag utöver de medel
som beslutades i budgetprocessen för 2021. Totalt uppgår denna summa till 16,9 mnkr. Det
är på grund av detta extra tillskott som både resultat- och soliditetsmål uppnås för året.
Investeringsmålet i % sett över en tioårsperiod är 140 %, det vill säga målet är uppnått.
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av
tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av
två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras dels hur tillgångarna förändras. Det egna
kapitalet uppgår 2021-12-31, till 25,7 mnkr och soliditeten är 20,2 %.

BALANSKRAVSRESULTAT
Belopp i mnkr

Balanskravsutredning

2021

2020

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Årets balanskravsresultat

4,9
4,9
4,9

-4,4
-0,2
-4,6
-4,6

0,0
-0,3
-0,3
-0,3

Ackumulerade negativa resultat

2021

2020

2019

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
- varav från 2019
- varav från 2020
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat
- varav från år 2019, återställs senast 2022
- varav från år 2020, återställs senast 2023

-4,9
-0,3
-4,6
4,9
0,0

-0,3
-0,3
-4,6
-4,9
-0,3
-4,6

-0,3
-0,3

För 2021 uppfylls balanskravet och tidigare ackumulerade ej återställda negativa resultat är
återställda under året genom extra tillskott av kommunbidrag.
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VERKSAMHETSMÅL

Effektiv organisation
Verksamhetsmål
Minska antalet bostadsbränder
Myndighetsutövning inom brandskydd ska få högt betyg
Efterleva lagstadgade krav inom utbildningar och övningar
internt
Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge
räddningstjänsten högt betyg

Symbolförklaring

 Uppfylls

 Uppfylls delvis

Minska antalet bostadsbränder

Utfall

Måltal

117

≤ 100 stycken

77

NKI ≥ 80

100 %

100 %

0

Räddningstjänsten
index ≥ 76

 Uppfylls ej

– Utfall saknas

Dialog förs med Gavlegårdarna kring ett
liknande koncept.

Gästrike Räddningstjänst ska arbeta för att
allmänhetens medvetenhet om brandrisker
och agerande vid brand ska öka. Genom
ökad kunskap minskar risken för
bostadsbränder.

Under året har Gästrike Räddningstjänst
arbetat med att ta fram behovsanpassade
informationsfilmer. Vanligtvis genomför
förbundet skolutbildningar för årskurs 5. På
grund av pandemin har det inte varit möjligt
att besöka skolklasser fysiskt. Under våren
togs därför en digital skolutbildning fram där
medarbetare även informerade om och
visade användning av brandvarnare,
brandsläckare och brandfilt. Eftersom
spisbränder är en av de vanligaste
orsakerna till brand i bostad deltog
förbundet även på event utomhus i Gävle
kommun under sommaren för att informera
om spisbränder och hur dessa släcks på ett
säkert sätt.

Under 2020 förekom det 147
bostadsbränder inom Gästrike
Räddningstjänsts förbund. Det stora antalet
kan ha varit en effekt av pandemin och att
allt fler spenderade mer tid i hemmet. Under
2021 var målsättningen att minska antalet
bostadsbränder jämfört med föregående år
och det har även skett, däremot har
minskningen inte varit lika stor som måltalet
för året. Totalt har det förekommit 117
bostadsbränder inom förbundet och
måltalet var att minska antalet till under 100
stycken.

Myndighetsutövning inom
brandskydd ska få högt betyg

Aktiviteter för att nå målet

Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst
fortsatt öka antalet samarbeten med
medlemskommunerna. Under året har en
avsiktsförklaring tecknats med Ockelbo
kommuns socialförvaltning där
medarbetarna ska genomgå en
grundläggande brandutbildning. Förbundet
samarbetar även med Sandviken hus där
bovärdarna har utbildats.

Företagarnas upplevelse av förbundets
myndighetsutövning är viktig. Gästrike
Räddningstjänst fick mycket högt betyg för
2019 och vill därför upprätthålla fortsatt god
kvalitet och service. Målet följs upp genom
Sveriges Kommuner och Regioners NKImätning.
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Aktiviteter för att nå målet

Medborgarna i våra
medlemskommuner ska ge
räddningstjänsten högt betyg

Gästrike Räddningstjänst har under 2021
lanserat ett nytt webbformulär för
ansökning av egensotning. I samband med
lanseringen förbättrades även sökvägarna
på webbplatsen där det har blivit enklare att
hitta tillståndsansökningarna från startsidan.
Webbformuläret är en del av arbetet med
att byta ut alla blanketter på webbplatsen
och skapa tillgängliga ansökningsprocesser.
Under året har även webbformulär tagits
fram för övriga blanketter som kommer att
lanseras under 2022.

Medborgarnas åsikter om Gästrike
Räddningstjänst är viktiga. Gästrike
Räddningstjänst ska verka för att öka
medborgarnas förtroende för förbundet
före, under och efter räddningsinsats. Målet
följs upp genom SCB:s medborgarenkät.
Måltalet följs upp genom ett medelvärde av
räddningstjänsten index för de
medlemskommuner som valt att genomföra
en medborgarundersökning.

Efterleva lagstadgade krav inom
utbildningar och övningar internt

2021 har utformningen av frågorna
förändrats vilket medför att
räddningstjänstens index har tagits bort,
därför kan ingen måluppföljning
genomföras. Årets undersökning visar
däremot att 96,6% av medborgarna i Gävle
kommun är positiva till räddningstjänsten.

Konsekvenserna vid olyckor som kan
medföra påverkan på liv, miljö och hälsa ska
minska. En del i det är att säkerställa att
medarbetare har rätt förutsättningar att
genomföra uppdragen med god kvalitet.
Därför ska förbundet ha 100 % efterlevnad
av lagstadgade krav inom utbildningar och
övningar internt.

Aktiviteter för att nå målet

Under året har förbundet genomfört flera
aktiviteter för att bidra positivt till
medborgarnas upplevelse och förtroende
för Gästrike Räddningstjänst. I och med
pandemin har förbundet inte kunnat
genomföra Öppet hus på brandstationerna.
Det är vanligtvis ett årligen återkommande
event som uppskattas av medborgarna i
medlemskommunerna. Därför genomförde
förbundet ett digitalt öppet hus i form av en
inspelad video som delades i sociala medier
och på förbundets webbplats. I videon har
medarbetarna själva fått filma och berätta
om sitt arbete, visa brandstationerna,
brandbilarna och utrustningen. Det var ett
gott samarbete med flera grupper i Gävle,
Sandviken och Rörberg som fick god
respons i sociala medier.

Förbundets medarbetare har genomfört
utbildningar och övningar enligt den
planering som tagits fram för året.

Aktiviteter för att nå målet

Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst
genomfört AFS-övningar enligt den
planering som tagits fram. Uppföljning har
sedan skett på individnivå. Ett nytt
funktionsområde för övningsplanering har
driftsatts som syftar till att säkerställa god
planering av förbundets interna övningar.
Funktionsområdet har haft god effekt i
verksamheten men kommer fortsatt att
utvecklas under 2022.
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Hållbar organisation
Verksamhetsmål
Diplomera heltidsstationer med
Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

Måltal

0

2 stycken

93 ≤ 90 stycken

Minska antalet brand i fordon

100 %

Efterlevnad av finansiella målen

Symbolförklaring

Utfall

 Uppfylls

 Uppfylls delvis

Diplomera heltidsstationer med
Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg

100 %

 Uppfylls ej

På arbetsplatserna finns nu även
tjänstecyklar samt tillgång till cykelpump
och cykelhjälm. På respektive arbetsplats
har även cykelansvariga utsetts som ska
säkerställa att tjänstecyklarna är i gott
skick.

Gästrike Räddningstjänst ska främja
cykeltrafiken genom att uppmuntra
medarbetarna till att välja cykeln framför
bilen när det är möjligt. För att säkerställa
goda förutsättningar för att kunna välja
cykeln ska heltidsstationerna Gävle och
Sandviken diplomeras till cykelvänliga
arbetsplatser via Region Gävleborg.

Under våren erbjöds samtliga
tillsvidareanställda medarbetare möjligheten
att hyra förmånscyklar.

Under 2021 har Gästrike Räddningstjänst
arbetat för att bli en cykelvänlig arbetsplats.
För att kunna genomföra en diplomering av
brandstationerna i Gävle och Sandviken har
flera anpassningar behövt genomföras
enligt krav från Region Gävleborg.

Minska antalet brand i fordon

Anlagda bilbränder är en bidragande faktor
till upplevd otrygghet. I samverkan med
medlemskommunerna kan Gästrike
Räddningstjänst bidra till social hållbarhet,
genom ökad kunskap och närvaro av
kommunala resurser.

Arbetsplatserna har nu skapat
förutsättningar för att genomföra
diplomeringen, dock kommer diplomeringen
att ske under tertial 1 2022 vilket medför att
målet delvis uppfylls för året.

Under 2020 hade Gästrike Räddningstjänst
111 fordonsbränder. Utfallet för 2021 är
därmed en minskning från föregående år,
även om det blev något högre än måltalet
för året.

Aktiviteter för att nå målet

Under året har förbundet säkerställt att det
finns möjlighet att parkera cyklar på
arbetsplatserna i Gävle och Sandviken.
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Aktiviteter för att nå målet

Aktiviteter för att nå målet

Under 2021 har ett samarbete med väktare
i Gävle och Sandviken driftsatts. Gästrike
Räddningstjänst har utbildat väktarna i
agerande vid brand för att möjliggöra en
snabb släckinsats i tidigt skede.

Under 2021 har förbundet genomfört ett
flertal aktiviteter för att bidra till minskade
kostnader. Förbundet har tagit fram en
handlingsplan för hållbar ekonomi genom en
analys över förbundets ekonomi och vilka
åtgärder som kan tas för att minska
kostnaderna. Under året har förbundet även
arbetat med internbudget och översyn av
nyckeltal. Arbetet med en hållbar ekonomi
kommer fortsätta även under 2022.

Representanter från förbundet har även
deltagit på trygghetsvandringar i Sandviken.

Efterlevnad av finansiella målen

Förbundet har tre finansiella mål. Dessa mål
innefattar soliditet 20%, investeringar i
avskrivningar 100% samt att resultatet ska
vara större eller lika med noll. Samtliga
finansiella mål ska efterlevas till 100%.
Förbundet har uppnått alla tre finansiella mål
under 2021. Se utfall för respektive mål
under rubriken Finansiella mål på sida 23.

Under året har förbundet utbildat
utryckningsförare för att minska risken för
fordonsskador. Förbundets fordonsgrupp
har ansvarat för utbildningen och under året
har tio medarbetare utbildats. Utbildningen
kommer att genomföras årligen framöver.
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Attraktiv arbetsgivare
Verksamhetsmål

Utfall

Måltal

14

eNPS ≥ +20

1,04 %

≥2%

God organisatorisk och social arbetsmiljö

83

OSA ≥ 85

Chefer ska vara bra ledare enligt ledarskapsindex

88

LSI ≥ 70

Medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike
Räddningstjänst som arbetsgivare
Ökad jämställdhet inom den operativa verksamheten

Symbolförklaring

 Uppfylls

 Uppfylls delvis

 Uppfylls ej

På så sätt kan medarbetare inom RiB ta del
av förbundets interna information och känna
delaktighet i det som händer inom
förbundet. Nyhetsbrevet har fått mycket
positiv respons och kommer att fortsätta på
samma sätt under 2022.

Medarbetarna ska vilja rekommendera
Gästrike Räddningstjänst
som arbetsgivare

Förbundet ska arbeta för att bli en attraktiv
arbetsgivare. Målet följs upp genom
medarbetarenkäten där eNPS-värdet
redovisas. eNPS står för Employee Net
Promoter Score och är ett mått för att mäta
hur villiga medarbetare är att
rekommendera sin arbetsplats för vänner
och bekanta. Värdet räknas ut genom att ta
andelen (%) ambassadörer minus andelen
(%) kritiker.

Ökad jämställdhet inom den
operativa verksamheten

För att bli en räddningstjänst för alla
behöver förbundet öka jämställdheten
mellan könen, främst inom den operativa
verksamheten. Målet omfattar medarbetare
som arbetar heltid, som RiB-anställd och
vikarier.

Medarbetarenkäten visar ett gott resultat,
där andelen ambassadörer överstiger
andelen kritiker. Dock når förbundet inte
upp till det önskade måltalet för året.

Under året har Gästrike Räddningstjänst
utökat med en till heltidsstation, vilket
medfört ökat antal operativa medarbetare,
såväl kvinnor som män. Förbundet har ökat
antalet kvinnor inom den operativa
verksamheten, men den procentuella
ökningen av kvinnor påverkas dock av att
det under året även anställts fler män.

Aktiviteter för att nå målet

Under året har aktiviteter genomförts för att
inkludera RiB-organisationen mer i
förbundet. En av aktiviteterna var att skicka
ut digitala nyhetsbrev varje månad till
medarbetare inom RiB. I nyhetsbrevet
summeras månadens information som
publicerats på intranätet för
heltidsorganisationen.
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Aktiviteter för att nå målet

Aktiviteter för att nå målet

Gästrike Räddningstjänst har
kommunikationsambassadörer i
verksamheten som hjälper till att
kommunicera i förbundets sociala kanaler.
Kommunikationsambassadörerna delar med
sig av innehåll ur vardagen och kan på så
sätt även berätta om olika arbetsuppgifter
som ingår i förbundets uppdrag.

Under hösten 2021 har frågorna i
medarbetarenkäten utvecklats för att
inkludera medarbetarnas uppfattning av
förbundsledningens arbete i pulsmätningen.
Efter att medarbetarenkäten har genomförts
arbetar varje avdelning, enhet och grupp
med resultatet genom att skapa
handlingsplaner, för att utveckla
förbättringsområden som framkommit i
enkäten.

"Vi är en räddningstjänst för alla" är det
budskap som förbundet arbetar med för att
bidra till inkludering och mångfald.
Budskapet riktar sig både till medborgarna i
förbundets medlemskommuner, men även
till medarbetare och potentiella framtida
medarbetare. I augusti 2021 tog förbundet
fram en pridefilm för att fira Gävle Pride
digitalt. Syftet med filmen var att visa att
Gästrike Räddningstjänst står upp för allas
lika värde. Filmen blev mycket uppskattad i
sociala medier.

Chefer ska vara bra ledare
enligt ledarskapsindex
Goda ledare bidrar till att öka
medarbetarnas engagemang och därmed till
att utveckla verksamheten. Målet följs upp
genom frågor i medarbetarenkäten.
Frågor kring chefers ledarskap är nytt i
medarbetarenkäten för 2021. Resultatet
blev långt över det förväntade måltalet och
visade att Gästrike Räddningstjänst har
utmärkta ledare enligt ledarskapsindex.
Detta resultat kommer förbundet arbeta för
att behålla under 2022.

En inventering av omklädningsrummen har
genomförts på brandstationerna i Gävle och
Sandviken för att säkerställa likvärdiga
förutsättningar. Dialog har förts med
fastighetsägarna om fastigheternas
möjligheter för ombyggnationer. Detta är ett
arbete som kommer att fortsätta under
2022.

Aktiviteter för att nå målet

Förbundet har under 2021 fortsatt med
ledarskapsforum för personalansvariga
chefer. Under ledarskapsforum får cheferna
information om förbundets utveckling och
stöd i arbetet med årshjulet för SAM och
OSA. Ledarskapsforum har genomförts
både digitalt och fysiskt utifrån det aktuella
läget med pandemin.

God organisatorisk
och social arbetsmiljö
En viktig del för att bli en attraktiv
arbetsgivare är att säkerställa god
arbetsmiljö. Gästrike Räddningstjänst har
under 2020 fått ett gott resultat inom OSA
och vill därför säkerställa att detta
upprätthålls även under 2021.

För att skapa transparens mellan
förbundsledning och medarbetare har
digitala medarbetardialoger genomförts
under året. Dessa dialoger har utformats
utifrån medarbetarnas behov av information
och önskemål till agendan.

Resultatet av medarbetarenkäten visade att
förbundet fortsatt ligger på en hög nivå
inom OSA. Förbundet nådde dock inte
måltalet på 85 och kommer att fortsätta
arbeta för att utveckla den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön under 2022.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Medarbetarutvecklingen inom Gästrike
Räddningstjänst ska tillgodose
verksamhetens behov av kompetenta
medarbetare för att kunna möta nuvarande
och framtida behov. Förbundet ska vara en
attraktiv arbetsgivare med en inkluderande
kultur. Gästrike Räddningstjänst ska vara en
arbetsplats där jämställdhetens och
mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett
kreativt och utvecklande arbetsklimat.
Arbetsplatsen ska präglas av ledstjärnan
som är välkänd och efterlevs inom
förbundet.

Hälsofrämjande åtgärder

Medarbetare med operativa roller inom
förbundet har regelbundna
hälsoundersökning under vår och höst via
företagshälsovården, Företagshälsan
Gävleborg.

Utbildningar

Kompetensutveckling på olika sätt är viktigt
för att höja kompetensen.
Kompetensutveckling sker bland annat
genom att medarbetare utbildas via MSB.
Under 2021 har förbundet utbildat tre
medarbetare i Tillsyn A. Inom RiB har sex
medarbetare gått GRIB 1, sex medarbetare
GRIB 2 och fyra medarbetare Räddning A.
Tolv medarbetare har även genomfört
preparandutbildning.

Arbetsmiljöarbete

Gästrike Räddningstjänsts tar årligen fram
ett årshjul för SAM och OSA. SAM står för
systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA för
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Årshjulet syftar till att säkerställa att
förbundets arbetsmiljöarbete sker på ett
systematiskt sätt.

Personalomsättning

Under 2021 har 31 heltidsanställda
medarbetare avslutat sin anställning. 24
stycken av dessa har fått nya
anställningsavtal till följd av rekrytering till ny
heltidsstation i Rörberg samt operativa
roller inom Räddning i Samverkan. Utöver
dessa har ytterligare 14 heltidsanställda
medarbetare rekryterats under året.

För att cheferna ska känna sig trygga i
kommande kvartals arbetsmiljöaktiviteter
genomförs ledarskapsforum för
personalansvariga chefer. Under 2021 har
ledarskapsforum genomförts både digitalt
och fysiskt med anledning av
coronapandemin.

Inom RiB har 7 medarbetare har avslutat sin
anställning och 13 rekryterats.

Gästrike Räddningstjänst har genomfört två
pulsmätningar under 2021 för att undersöka
medarbetares upplevelse om förbundets
arbetsmiljöarbete.

Olycksfall, tillbud, färdolyckor och
arbetssjukdomar

All inrapportering och utredning av tillbud,
arbetsolyckor, arbetssjukdom och
färdolyckor rapporteras i det digitala
rapporteringsverktyget RiA. Syftet är att
minska risken för arbetsskador genom att
förebyggande förbättra arbetsmiljön.
Under 2021 har förbundet haft 18 olycksfall
och 45 tillbud.
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MEDARBETARSTATISTIK

Antal anställda
2021

2020

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

95

16

111

86

11

97

RiB-anställda

137

7

144

141

8

149

Sammanlagt

232

23

255

227

19

246

Tillsvidareanställda

Under 2021 har förbundet infört ett nytt system för uttag av personalstatistik. Jämförelsetalen för 2020 är
uttagna enligt den nya modellen för att siffrorna ska vara jämförbara. Uppgiften avseende 2020 skiljer sig
därmed något mot det som presenterades i årsredovisningen för 2020.

Sjukfrånvaro
Procent av ordinarie arbetstid

Totalt

29 år eller yngre

0,8 %

30 - 49 år

3,1 %

50 år eller äldre

6,5 %

Samtliga åldersgrupper

3,9 %

Av ovanstående är långtidssjukskrivna

61,4 %

Könsfördelning redovisas ej på grund av undantagsregeln i Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning, som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Gemensamma arbetssätt,
uppgiftsfördelning mellan olika roller
förväntas tydliggöras och kommer löpande
utvecklas under året. Systemet kommer
löpande att utvärderas för att säkerställa att
arbetet fungerar effektivt i hela systemet.

Återbesättning Sandviken

Gästrike Räddningstjänsts beslutade
medlemsbidrag för 2022 är 142 mnkr, vilket
är en ökning med 15 mnkr från 2021. Detta
medför ett nytt ekonomiskt normalläge för
förbundet. Detta möjliggör återställning
av bemanningen i Sandviken till ett befäl
och fem brandmän under 2022.

Räddningstjänsten Ljusdal, Norrhälsinge
räddningstjänstförbund samt
Kommunalförbundet Hälsingland de har
tecknat en avsiktsförklaring om att ansluta
sig till RiS under första kvartalet 2022. När
Hälsingland går med i systemet kommer
RiS verka i fler kommuner, få fler möjliga
resurser att gemensamt tillgå samt att för
Gävleborg som län agera inom samma
system.

Rekrytering av brandmän påbörjades med
annonsering under januari 2022. Tillsättning
av tjänster förväntas därför ske under
våren.

Räddning i Samverkan

Under 2022 kommer Räddning i
Samverkan, RiS, att driftsättas fullt ut
med arbete över organisationsgränserna i
alla ingående operativa funktioner.
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RESULTATRÄKNING

Årsbokslut
2021

Årsbudget
2021

Avvikelse
utfall mot
budget 2021

Årsbokslut
2020

11 500

11 820

-320

10 979

-139 104

-127 136

-11 968

-125 278

-10 368

-10 580

212

-9 278

Verksamhetens
nettokostnader

-137 972

-125 896

-12 076

-123 577

Kommunbidrag

143 953

127 024

16 929

120 975

5 981

1 128

4 853

-2 602

2

4

-2

2

Finansiella kostnader

-1 097

-1 132

35

-1 755

Årets resultat

4 886

0

4 886

-4 355

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens resultat

not 1
not 2,
9,10
not 3

Finansiella intäkter
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Maskiner och inventarier

44 315

40 050

Summa anläggningstillgångar

44 315

40 050

Fordringar

25 088

10 572

Kassa och bank

57 957

69 321

Summa omsättningstillgångar

83 045

79 893

127 360

119 942

20 799

25 154

4 886

-4 355

25 685

20 799

82 237

81 045

82 237

81 045

19 438

18 098

19 438

18 098

127 360

119 942

25 133

18 317

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

not 4

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

not 5

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

not 6

Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder

not 8

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
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not 7

KASSAFLÖDESANALYS

2021

2020

4 886

-4 355

1 195

2 537

-35

-190

Avskrivningar

10 368

9 278

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital

16 411

7 271

-14 517

11 415

Ökning (+)/ minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder

1 340

-7 553

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 234

11 132

-14 633

-11 985
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Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 598

-11 795

Årets kassaflöde

-11 364

-663

Likvida medel vid årets början

69 321

69 984

Likvida medel vid årets slut

57 957

69 321

Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring av pensionsskuld
Realisationsresultat

Förändring rörelsekapital
Ökning (-)/ minskning (+) övriga kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning fordon
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DRIFTREDOVISNING

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse
utfall 2021
jämfört med
budget

-13 559

-12 355

-1 204

-10 256

913

851

62

17

-12 646

-11 504

-1 142

-10 239

-90 483

-86 640

-3 843

-83 949

9 794

10 369

-575

10 471

-80 689

-76 271

-4 418

-73 478

-34 573

-27 473

-7 099

-30 569

793

600

193

491

Avskrivningar

-10 368

-10 580

212

-9 278

Nettokostnad

-44 148

-37 453

-6 694

-39 356

-489

-668

178

-504

-489

-668

178

-504

-139 104

-127 136

-11 968

-125 278

11 500

11 820

-320

10 979

Verksamhetens avskrivningar
enligt resultaträkningen

-10 368

-10 580

212

-9 278

Verksamhetens nettokostnad
enligt resultaträkningen

-137 972

-125 896

-12 076

-123 577

143 953

127 024

16 929

120 975

Finansnetto

-1 095

-1 128

33

-1 753

Årets resultat
enligt resultaträkningen

4 886

0

4 886

-4 355

Belopp i tkr
Avdelning
Operativt stöd
Kostnader
Externa intäkter
Nettokostnad

Utfall 2020

Räddning & Säkerhet
Kostnader
Externa intäkter
Nettokostnad
Verksamhetsstöd
Kostnader*
Externa intäkter

Direktionen
Kostnader
Externa intäkter
Nettokostnad
Verksamhetens kostnader
enligt resultaträkningen
Verksamhetens intäkter
enligt resultaträkningen

Kommunbidrag

* Inkluderar hela förbundets pensionskostnader
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INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsbudget 2021
Belopp i tkr
Investeringsobjekt

Utfall 2021

Budget 2021

Släck-/räddningsfordon

4 188

4 500

Tankfordon

4 516

4 000

Tankfordon

3 582

3 500

Isbåt C60

122

150

Räddningsbåt X20

534

500

Räddningsmaterial

840

900

Arbetsmiljö

527

500

Terrängfordon

324

450

14 633

14 500

Summa investeringar 2021 års budget
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
förbundets avdelningar. Kommunbidragen
och finansnettot redovisas inte på någon
avdelning utan är specificerad i
uppställningen i driftredovisningen efter
verksamhetens nettokostnader.
Personalomkostnader i form av
arbetsgivaravgift är fördelat på respektive
avdelning. Avtalspension och löneskatt är i
sin helhet belastat avdelning
Verksamhetsstöd och utgår från KPAs
prognoser. Under avdelning
Verksamhetsstöd ligger även
hyreskostnaderna för förbundets alla
lokaler. Inga gemensamma kostnader
fördelas ut med schablon. Varje avdelning
har ett flertal ansvar kopplade till sig där
ytterligare fördelning görs för att underlätta
uppföljningen.

Upplysningar om drift- och
investeringsredovisningen
uppbyggnad

Förbundet kallat medlemskommunerna till
samråd och de ekonomiska ramarna för
budgetåret, vilket sker senast den 15 april
året innan budgetåret.
Medlemskommunerna måste därefter
snarast se till att enas om förslag till slutlig
budgetram.
Direktionen för Gästrike räddningstjänst
fastställer sedan årligen, under november
månad, verksamhetens budget med
verksamhetsplan, resultat- och
investeringsbudget för budgetåret samt en
plan för ekonomin under den kommande
treårsperioden.

Drift- och
investeringsredovisningens
samband med årsredovisningens
övriga delar

Medlemskommunerna tilldelar förbundet ett
medlemsbidrag som täcke de kostnader
som återstår när intäkter i form av taxor,
avgifter och övriga intäkter är avräknade.
Omdisponering av medlemsbidragen mellan
förbundets avdelningar får ske under året så
länge det ej påverkar det totala
medlemsbidrag som är tilldelat förbundet.

Driftredovisningens intäkter och kostnader
summerar ihop till raderna för
verksamhetens intäkter respektive
kostnader i resultaträkningen.
Avskrivningarna kopplar till
kassaflödesanalysens post för de samma
och årets resultat kopplas till Eget kapital i
balansräkningen. Totala investeringar för
året som anges i investeringsredovisningen
kopplar ihop med upptaget belopp i
Balansräkningens not 4 och investeringar i
materiella anläggningstillgångar enligt
kassaflödesanalysen.

Detta förfarande är förändrat i och med den
nya förbundsordningen som träder i kraft
den 1 januari 2022. Det är ovanstående
arbetsgång som har varit gällande under år
2021.

Upplysningar om tillämpande
internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader
speglar de ekonomiska relationerna mellan
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NOTER

Belopp i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

2021
2 851

2020
3 382

Tillsyn och tillstånd

517

734

Automatlarm

4 870

4 017

Avtal brandsläckarservice

1 343

1 513

156

163

1 763

1 269

Summa

11 500

10 979

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

2021
90 856

2020
81 473

Pensionskostnader

12 316

11 136

Driftkostnader

25 308

23 022

Hyreskostnader

10 624

9 647

139 104

125 278

Extern utbildning
Övriga intäkter

Summa
Not 3 Avskrivningar

Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden.
Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. På nyinvesteringar
sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar

2021-12-31
135 369

2020-12-31
125 577

14 633

11 986

Avyttringar/utrangeringar

-2 194

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar

150 002

135 369

95 319

88 235

Justering för avskrivning sålda inventarier

-2 194

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 5 Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Eget kapital
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10 368

9 278

105 687

95 319

44 315

40 050

2021-12-31
20 799

2020-12-31
25 154

4 886

-4 355

25 685

20 799

Not 6 Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt

2021-12-31

2020-12-31

81 045

78 508

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension

1 782

2 446

Nyintjänad särskild avtalspension

3 525

0

Ändrat livslängdsantagande

326

0

Årets pensionsutbetalningar

-3 805

-3 011

Ränte- och basbeloppsuppräkning

1 071

1 729

Övrig post

-1 940

878

232

495

82 236

81 045

2021-12-31

2020-12-31

18 317

22 295

Ränte- och basbeloppsuppräkning

276

509

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

1 474

0

Årets pensionsutbetalningar

-2 055

-1 951

Övrig post

5 791

-1 760

Förändring av löneskatt

1 330

-776

25 133

18 317

Förändring av särskild löneskatt
Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt
Not 7 Ansvarsförbindelse för pensioner
Ingående ansvarsförpliktelse för pensioner inklusive löneskatt

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt
Not 8 Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

2021-12-31
1 591

2020-12-31
1 904

327

339

Personalens källskatt

1 867

1 644

Sociala avgifter

1 821

1 661

Semesterlöneskuld

5 013

4 941

Särskild löneskatt

2 367

1 984

Individuell del KPA

3 113

2 925

Övriga upplupna kostnader

3 339

2 700

19 438

18 098

2021
118

2020
147

108

103

10

44

Moms

Summa
Not 9 Revisionskostnader
Totalt fakturerat arvode
Räkenskapsrevision
Förtroendevalda revisorer, uppdrag m.m.
Not 10 Operationella leasingavtal
Summa av framtida minimileasingavgifter

2021
19 531

2020
30 010

11 163

10 469

6 394
1 974

17 291
2 250

Varav förfaller
Inom ett år
senare än ett år men inom fem år
senare än fem år
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Materiella anläggningstillgångar

Från och med räkenskapsåret 2019 är
årsredovisningen upprättad i enlighet med
lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning och rekommendationer utgivna
av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Syftet med den finansiella redovisningen är
att den ska ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella ställning.
Kommunalförbundet följer de
grundläggande redovisningsprinciperna som
framgår av lagen om kommunal bokföring
och redovisning.

Anläggningstillgångarna har, i
balansräkningen, upptagits till
anskaffningsvärdet minskat med årliga
avskrivningar. Med anläggningstillgångar
avses objekt med en ekonomisk livslängd
om minst tre år och med en total utgift på
ett prisbasbelopp exklusive moms.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
planenligt efter tillgångarnas
nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas
när anläggningarna tas i bruk.

Grundläggande redovisningsprinciper

Intäkter som influtit efter periodens slut,
men som avser redovisningsåret, har
bokförts som tillgång och tillgodoförts
resultatet för 2021. Leverantörsfakturor
som inkommit efter periodens slut, men
som avser redovisningsåret, har skuldförts
och belastat år 2021. Sociala avgifter har
bokförts i form av procentuellt påslag med
31,42%.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Pensionsskuldens förändring, det vill säga
avsättning för förmånsbestämd
ålderspension, efterlevande pension, har
redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten för denna del.

Utryckningsfordon

10 år

Personbilar, båtar, övriga fordon

5 år

Maskiner och inventarier

5 år

Kommunikationsutrustning
räddningsmaterial

3 år

Nedskrivningar

Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång har
ett lägre värde än vad som kvarstår efter
planenliga avskrivningar, ska tillgången
skrivas ned till det lägre värdet om
värdenedgången kan antas bestående. En
nedskrivning ska återföras om det inte
längre finns skäl för den.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen har
avsatts maximalt och redovisats bland
verksamhetens kostnader liksom
löneskatten. Pensionsutbetalningar har
minskat pensionsskulden.

Övrigt

Kommunalförbundet använder kontoplanen
Kommun-Bas 13.

Pensionsberäkningen i bokslutet grundar
sig på 58 år som beräkningsunderlag samt
löpande justering beroende på medarbetare
som kvarstår i arbete efter 58 år.
Fordringar äldre än ett år betraktas som
osäkra och har bokföringsmässigt
avskrivits.

41
176

42
177

DIREKTION
Gävle kommun

Ockelbo kommun

Mona Kolarby (S) ordförande
Emelie Carlson Lejon (MP) ledamot
Birgittha Bjerkén (M) ledamot
John-Olof Hermanson (L) ersättare
Ayser Bayraktar (C) ersättare
Therese Hammarberg (M) ersättare

Liz Zachariasson (SD) ledamot
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot
Linus Gunnarsson (M) ersättare
Birger Larsson (C) ersättare

Älvkarleby kommun

Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Eva Sidekrans (M) ledamot
Clarrie Leim (C) ersättare
Roger Petrini (M) ersättare

Sandvikens kommun

Carl-Ewert Ohlsson (C) vice ordförande
Per-Ola Grönberg (L) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot
Kerstin Nyström Hedvall (C) ersättare
Stefan Wigö (S) ersättare
Kerstin Alm (M) ersättare

Hofors kommun

Torbjörn Jansson (S) ledamot
Gabriella Eidhagen (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare
Alf Persson (M) ersättare
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Hamntorget 8, 803 10 Gävle
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se
www.gastrikeraddningstjanst.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-11

1(1)
Referens

KS 2022/00234

Ekonomikontoret
Sandelin Eriksson, Johanna
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 - Gästrike
Räddningstjänstförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns.
2. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021

Beslutet ska skickas till
Gästrike Räddningstjänstförbund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 52

Dnr 2022/00211

Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet Inköp
Gävleborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2021
godkänns.
2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021
Revisionsberättelse för 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Revisorerna i Inköp Gävleborg
2022-02-23
Till
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Inköp Gävleborg (organisationsnummer
222000-2311) av dess direktion.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat såväl granskning av
förvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen syftar förutom
granskningen av årsredovisningen till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om
den kontroll som utövas inom förbundet är tillräcklig. Noteringar från vår granskning har
avrapporterats till förbundet.
Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets
årsredovisning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men inte från ekonomisk synpunkt helt
tillfredsställande sätt. Vår bedömning grundas på att kommunallagens regler inte medger
att lägga en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Direktionen, och respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige, har dock tidigare ansett att då förbundet är under
avveckling finns synnerliga skäl för detta.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
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Avseende mål om God ekonomisk hushållning kan vi konstatera att det saknas såväl
finansiella mål som verksamhetsmål. Detta har motiverats av att verksamhet saknas och att
förbundets uppdrag är att avveckla verksamheten.
Utifrån avsaknaden av mål avstår vi från att uttala oss.
Vi tillstyrker respektive fullmäktige
att

godkänna årsredovisningen

att

bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Söderhamn den 23 februari 2022

Christer Jonsson

Hans-Jörgen Alsing

Mats Åstrand

Ingemar Kalén

Bilagor:
De sakkunnigas granskningsredogörelse över granskning av årsredovisning 2021
De sakkunnigas granskningsredogörelse över granskning av God ekonomisk hushållning
2021
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare
David Hansen
Leveranskanal: E-post

INKÖP GÄVLEBORG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 13:27:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER JONSSON

Datum

Christer Jonsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 15:50:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Ingemar Kalén

Datum

Ingemar Kalén
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 13:27:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Olov Åstrand

Datum

Mats Åstrand
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 20:24:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JÖRGEN ALSING

Datum

Hans-Jörgen Alsing
Leveranskanal: E-post
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Projektledare David Hansen
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

E/T

Sammanställda
räkenskaper

E/T

v
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i
respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i
respektive medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är
ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika enheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-18. Rapportens
innehåll har sakgranskats av samordnare.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Enligt RKR R15 ska förvaltningsberättelsen ha en viss struktur och innehålla vissa
standardrubriker. Kommunalförbundets förvaltningsberättelse är, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, mera begränsad. Dock är vår bedömning att all nödvändig
information framgår och vi ser därför inte avsteget från RKR R15 som väsentligt.
Driftredovisning
Då kommunalförbundet är vilande anges att hela resultaträkningen anses som en enda
driftsenhet och att även denna utgör driftsredovisningen.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3
Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Uppställningsformen överensstämmer inte med RKR R14, men vår bedömning är att
ingen väsentlig information har utelämnats som annars skulle ha framgått.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning har inte upprättats, då investeringsverksamhet saknas.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper

Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. Kommunalförbundet
saknar verksamhet som bedrivs i annan juridisk person.

2022-02-23
David Hansen
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kommunalförbundet Inköp Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Projektledare David Hansen
Projektmedarbetare Hanna Dahlin
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Mål avseende 2021 saknas och därav kan inte någon bedömning göras.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i
respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen
av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-18.
Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Varken finansiella mål eller mål för verksamheten har fastställts i budget.
Det kan noteras att direktionen i budget för 2022 fastställt mål.
Iakttagelser
Finansiella mål
Bedömning kan inte göras då mål saknas.
Mål för verksamheten
Bedömning kan inte göras då mål saknas.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

E/T

Verksamhetsmål

E/T
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2022-02-23

David Hansen
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Kommunalförbundet Inköp Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-11

1(1)
Referens

KS 2022/00211

Ekonomienheten
Sandelin Eriksson, Johanna
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet Inköp
Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2021
godkänns.
2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sammanfattning av ärendet
"[Här skriver du en sammanfattning av ärendet]"
Beslutsunderlag
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021
Revisionsberättelse för 2021

Beslutet ska skickas till
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsen

§ 53

Dnr 2022/00286

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund
Gävleborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2021 godkänns.
2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat
Revisionsberättelse 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg
Årsredovisning SFG 2020 underskrivet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund
Gävleborg granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.
Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till respektive fullmäktige
inför behandlingen av årsredovisningen.
Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta
slag av granskning kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-18.
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Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse och driftredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
3
Med räkenskaper menas förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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2022-04-11
Rebecka Hansson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av revisionsplanen för 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund
Gävleborg granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med
beslutade mål. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med beslutade mål.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god
ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara inte förenligt med det fastställda finansiella målet för 2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med fastställda verksamhetsmål för 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med beslutade mål. Revisorernas skriftliga bedömning ska
lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med beslutade mål.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god ekonomisk
hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
Beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-18.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan för 2021 innehållande fyra inriktningsmål
som har identifierats för att leda i riktning mot förbundets vision. Ett av inriktningsmålen
utgör förbundets finansiella mål och övriga tre utgör förbundets verksamhetsmål.
Till varje inriktningsmål finns ett eller flera resultatmål, i form av indikatorer, för mätning
av måluppfyllelsen. Av verksamhetsplanen framgår att vissa indikatorer mäts via NNSenkäter (Nationella nätverket för samordningsförbund) kontinuerligt under året.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplanen för 2021.
Finansiella mål

Utfall 2021

Det egna kapitalet ska inte
Utgående eget kapital
överstiga 20% av förbundets
5.232 tkr (39%).
budgeterade intäkter vid årets
slut.

Måluppfyllelse
Målet är ej uppfyllt.

Budgeterade intäkter för 2021
uppgår till 13.320 tkr, vilket
innebär att förbundets egna
kapital inte ska överstiga
2.664 tkr vid utgången av
2021.
Av redovisningen framgår att fastställt finansiellt mål inte är uppfyllt.
Följande kan särskilt kommenteras gällande förbundets budget 2021 samt det
fastställda finansiella målet för 2021:
•

Nuvarande fördelningsmodell för finansiella samordningsförbund innebär att det egna
kapitalet för Samordningsförbund Gävleborg maximalt ska uppgå till 20% av tilldelade
medel1, annars minskar kommande års medelstilldelning. Det finansiella målet som
fastställts av styrelsen har således bäring på denna fördelningsmodell.

•

I budget för 2021 uppgår budgeterat resultat till -3.235 tkr. I och med att
samordningsförbund har möjlighet att använda tidigare års överskott finns inget som
hindrar att budgeten upprättas med ett underskott för året, så länge underskottet inte
överskrider förbundets egna kapital vid föregående års utgående balans. Förbundets
egna kapital per 2020-12-31 uppgick till 6.630 tkr, vilket innebär att budgeterat
underskott inte överskrider förbundets egna kapital.

1

Enligt rekommendation från Nationella rådet. Rekommendationen baseras på en beräkningsmodell/trappa där nivån på
det egna kapitalet baseras på storleken på tilldelade medel från staten.
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Mål för verksamheten
De fastställda inriktningsmålen utgörs av:
•

Våra insatser leder till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete.

•

Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet

•

Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar
mellan parter och över länet.

I årsredovisningen lämnas en samlad redogörelse av förbundets tre inriktningsmål samt
tillhörande indikatorer, totalt elva stycken, som fastställts i verksamhetsplanen 2021.
Redovisningen sker i tabellform och till utfallet av varje indikator anges måttbeskrivning
(målvärden), kommentarer samt bedömning.
Av redogörelsen framgår att sju indikatorer bedöms vara uppfyllda, tre indikatorer
bedöms vara uppfyllda till övervägande del och en indikator bedöms vara delvis
uppfylld. Styrelsens samlade bedömning kring måluppfyllelsen av inriktningsmålen är att
två bedöms vara uppfyllda och ett inriktningsmål till övervägande del uppfyllt.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara inte förenligt med det fastställda finansiella målet för 2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med fastställda verksamhetsmål för 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
beslutade mål
avseende god
ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Nej
Det finansiella inriktningsmålet är
inte uppfyllt för 2021.

Verksamhetsmål

Ja
Två av inriktningsmålen bedöms
vara uppfyllda och ett inriktningsmål
till övervägande del uppfyllt.

2022-04-11

Cecilia Axelsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av revisionsplanen för 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Datum

2022-04-14

1(1)
Referens

KS 2022/00286

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

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund
Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2021 godkänns.
2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat av
utsedd revisor
Revisionsberättlese 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg
Årsredovisning SFG 2020 underskrivet

Beslutet ska skickas till
Samordningsförbund Gävleborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr 2021/00578

Svar på medborgarförslag - Platser för vinterbad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget inkom 1 oktober 2021. Medborgare föreslår att det i
byarna ordnas med badplatser där det är möjligt att vinterbada. Motivering: I
dessa pandemitider finns det många som inte vill utsätta sig för smittorisken
i badhuset.
Vinterbad har blivit populärt i hela Sverige och det sägs ha många
hälsoeffekter. Trots detta har inte Ockelbo kommun möjlighet att ordna och
ansvara för vinterbadplatser. Företaget Destination Jädraås erbjuder
vinterbad och förhoppningsvis kan fler ta initiativ till detta i kommunen.
Jonny Lindblom (SD) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande
ledamöter, att medborgarförslaget, med hänvisning till förvaltningens svar,
borde avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Platser för vinterbad
Inlägg
Jonny Lindblom (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3131 | (signerad) | 2021-10-01 12:49

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Jag föreslår att det i byarna ordnas med badplatser där det är möjligt att vinterbada.

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
I dessa pandemitider finns det många som inte vill utsätta sig för smittorisken i badhuset.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
MIA UTZINGER
Adress
Smedgårdsvägen 9

Postnummer och ort
81695 Åmotsbruk

Telefon

E-postadress
miautzinger@gmail.com

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MIA UTZINGER
Person ID:
Datum: 2021-10-01 12:49
Signerad checksumma: E2F22E9F9E13B0393675E3FF592D28EE2E0D60A0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr 2021/00410

Svar på motion - Kameraövervakning för ökad trygghet
(SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Liz Zachariasson och Jonny Lindblom, båda (SD) yrkar i en motion:
- Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får
i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i
Ockelbo kommun.
Att montera kameror för övervakning på vissa strategiska platser kan vara en
brottsförebyggande åtgärd. I BRÅs (det nationella Brottsförebyggande rådet)
rapport ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?” kan man ta del av
resultatet att effekter då bevakningen kombinerats med flera andra insatser är
de mest effektiva. När brottsproblem ska förebyggas är kamerabevakning
ofta bara en av flera insatser som sätts in, utöver exempelvis bevakning av
polis eller väktare, förbättrad belysning eller andra fysiska förändringar. Det
gör det angeläget att få en bild av om bevakningen i sig är effektiv, eller om
det krävs kompletterande insatser. I metastudien gjordes därför en indelning
i om det var fråga om endast kamerabevakning, kamerabevakning plus en
kompletterande insats eller kamerabevakning plus flera andra insatser. En
förutsättning var dock att kamerabevakningen skulle vara den dominerande
insatsen.
Den av kategorierna för vilket det sammantaget framkommer en statistiskt
säkerställd positiv brottsförebyggande effekt är när kamerabevakningen satts
in tillsammans med flera andra insatser. Brottsminskningen uppmättes då till
34 procent. För endast kamerabevakning eller kamerabevakning plus en
kompletterande insats framkommer inte säkerställda effekter. Resultaten är
relativt nära noll i kombination med att de bygger på många studier. I
sammanfattning visar de 76 enskilda studierna tillsammans att
kamerabevakning fungerar om den skett tillsammans med flera andra
insatser, men inte på egen hand eller med endast en kompletterande insats.
Följande stycke är från BRÅ-rapporten ”Kameraövervakning och
brottsprevention En systematisk forskningsgenomgång Rapport 2007:29” –

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29
Kommunstyrelsen

”Kameraövervakning på parkeringsplatser kan ha varit den mest effektiva av
en rad anledningar. För det första samverkade kameraövervakning i samtliga
försök med andra åtgärder, till exempel att belysningen förbättrades, att
området inhägnades och att säkerhetspersonal anlitades. För det andra var
kamerornas räckvidd stor, vilket är en faktor som bidrar till effektiviteten.
För det tredje gällde detta fordonsbrott, och den typen av brott kan vara
lättare att upptäcka än till exempel våldsbrott. På det hela taget kan man dra
slutsatsen att kameraövervakning minskar antalet brott till viss del. Mot
bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida
kameraövervakning införas varsamt i olika miljöer och man bör genomföra
utvärderingar av hög kvalitet med långa uppföljningsperioder.”
Ockelbo kommun har sedan en tid tillbaka haft kamerabevakning med i olika
forum för planering av det trygghetsskapande arbetet. Vid pandemins inträde
sköts många arbetsuppgifter på framtiden, varav kamerabevakning var en av
dem. Under året 2021 har planeringen fortsatt, en direktupphandling
gällande detta har skett och kommunen har valt ett företag att samverka med
i frågan. Företaget är inbokade på ett besök i kommunen där vi ska gå
igenom de behov vi har och med dem som stöd, samt utifrån forskning på
området och i samverkan med polisen, bestämma de platser som kamerorna
ska placeras på. Det som också kommer att vägas in i placering är hur andra
trygghetsskapande åtgärder ser ut, bland annat att kommunen satt upp extra
belysning på vissa områden.
Beslutsunderlag
Motion – Kameraövervakning för ökad trygghet
Yrkanden
Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD),
bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag att
motionen ska anses besvarad mot Jonny Lindbloms (SD) med fleras yrkande
om bifall och finner att motionen ska anses besvarad.
Inlägg
Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige
Kameraövervakning för ökad trygghet i byn
I takt med att kriminaliteten i samhället ökat för en mängd brottstyper, som rån och
sexualbrott, är det naturligt att även otryggheten bland människor samtidigt ökat. Definitionen
av trygghet är bred men utgår här utifrån människors känsla av avsaknad av risk för att bli
utsatt för brott.
Trygga platser är platser där människor tycker om att leva och där man kan röra sig fritt under
så många som möjligt av dygnets timmar utan att riskera att utsättas för brott och kränkningar.
På många sätt är trygghet därför en frihetsfråga. Tyvärr upplevs inte alla platser som trygga
idag.
Övervakningskameror används idag som brottsförebyggande åtgärd i exempelvis butiker,
parkeringsgarage och andra inomhusmiljöer runt om i Sverige. Men under senare tid har det
även blivit vanligare med brottsförebyggande kameraövervakning i kollektivtrafiken,
taxibilar, på skolgårdar med mera. Det är en naturlig utveckling då kameraövervakning skapar
en känsla av trygghet för vanliga medborgare, samtidigt som de utgör en tröskel för
potentiella gärningsmän att utföra brott samtidigt som de vet att de övervakas.
Övervakningskameror skall givetvis endast fungera som ett brottspreventivt komplement till
exempelvis sociala insatser och insatser i den fysiska miljön. Men även isolerat fyller det en
viktig funktion- uppsättandet av en övervakningskamera kan upplevas vara direkt nödvändigt,
särskilt på kort sikt, för att höja känslan av säkerhet. Vi menar att det har en avskräckande
effekt för potentiella gärningsmän och kan förhindra allt från skadegörelse till grova
våldsbrott.
Vi föreslår därför:
Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får i uppdrag
att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i Ockelbo kommun

För Sverigedemokraterna
Liz Zachariasson

Jonny Lindblom
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Referens

KS 2021/00410

Kommunkontoret
Lindblom, Mia
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på motion - Kameraövervakning för ökad trygghet
(SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liz Zachariasson och Jonny Lindblom, båda (SD) yrkar i en motion:
- Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i
centrum får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för
kameraövervakning i Ockelbo kommun.
Att montera kameror för övervakning på vissa strategiska platser kan
vara en brottsförebyggande åtgärd. I BRÅs (det nationella
Brottsförebyggande rådet) rapport ”Fungerar kamerabevakning
brottsförebyggande?” kan man ta del av resultatet att effekter då
bevakningen kombinerats med flera andra insatser är de mest
effektiva. När brottsproblem ska förebyggas är kamerabevakning
ofta bara en av flera insatser som sätts in, utöver exempelvis
bevakning av polis eller väktare, förbättrad belysning eller andra
fysiska förändringar. Det gör det angeläget att få en bild av om
bevakningen i sig är effektiv, eller om det krävs kompletterande
insatser. I metastudien gjordes därför en indelning i om det var fråga
om endast kamerabevakning, kamerabevakning plus en
kompletterande insats eller kamerabevakning plus flera andra
insatser. En förutsättning var dock att kamerabevakningen skulle
vara den dominerande insatsen.
Den av kategorierna för vilket det sammantaget framkommer en
statistiskt säkerställd positiv brottsförebyggande effekt är när
kamerabevakningen satts in tillsammans med flera andra insatser.
Brottsminskningen uppmättes då till 34 procent. För endast
kamerabevakning eller kamerabevakning plus en kompletterande
insats framkommer inte säkerställda effekter. Resultaten är relativt
nära noll i kombination med att de bygger på många studier. I
sammanfattning visar de 76 enskilda studierna tillsammans att
kamerabevakning fungerar om den skett tillsammans med flera andra
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Ockelbo kommun
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insatser, men inte på egen hand eller med endast en kompletterande
insats.
Följande stycke är från BRÅ-rapporten ”Kameraövervakning och
brottsprevention En systematisk forskningsgenomgång Rapport 2007:29” –
”Kameraövervakning på parkeringsplatser kan ha varit den mest effektiva av
en rad anledningar. För det första samverkade kameraövervakning i samtliga
försök med andra åtgärder, till exempel att belysningen förbättrades, att
området inhägnades och att säkerhetspersonal anlitades. För det andra var
kamerornas räckvidd stor, vilket är en faktor som bidrar till effektiviteten.
För det tredje gällde detta fordonsbrott, och den typen av brott kan vara
lättare att upptäcka än till exempel våldsbrott. På det hela taget kan man dra
slutsatsen att kameraövervakning minskar antalet brott till viss del. Mot
bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida
kameraövervakning införas varsamt i olika miljöer och man bör genomföra
utvärderingar av hög kvalitet med långa uppföljningsperioder.”
Ockelbo kommun har sedan en tid tillbaka haft kamerabevakning med i olika
forum för planering av det trygghetsskapande arbetet. Vid pandemins inträde
sköts många arbetsuppgifter på framtiden, varav kamerabevakning var en av
dem. Under året 2021 har planeringen fortsatt, en direktupphandling
gällande detta har skett och kommunen har valt ett företag att samverka med
i frågan. Företaget är inbokade på ett besök i kommunen där vi ska gå
igenom de behov vi har och med dem som stöd, samt utifrån forskning på
området och i samverkan med polisen, bestämma de platser som kamerorna
ska placeras på. Det som också kommer att vägas in i placering är hur andra
trygghetsskapande åtgärder ser ut, bland annat att kommunen satt upp extra
belysning på vissa områden.
Beslutsunderlag
Motion – Kameraövervakning för ökad trygghet
BRÅs rapport - ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?”
BRÅs rapport - ”Kameraövervakning och brottsprevention En systematisk
forskningsgenomgång Rapport 2007:29”

Beslutet ska skickas till
Motionären
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Vänort i Ukraina och fristad för
kulturarbetare
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Jag föreslår att Ockelbo söker sig en vänort i Ukraina och även ger en
kulturarbetare en fristad här under den tid som behövs.
Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi
skulle kunna bidra till uppbyggnaden av samhället när kriget är över. Jag tror
att vi också kan få mycket i gengäld av ett utbyte av kulturella eller
sportsliga samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill bidra
konkret till hjälp för Ukraina.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för kulturarbetare

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3320 | (signerad) | 2022-03-31 09:45

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
jag föreslår att Ockelbo söker sig en vänort i Ukraina och även ger en kulturarbetare en fristad
här under den tid som behövs

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi skulle kunna bidra till
uppbyggnaden av samhället när kriget är över. Jag tror att vi också kan få mycket i gengäld av
ett utbyte av kulturella eller sportsliga samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill
bidra konkret till hjälp för Ukraina

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
KERSTIN UTZINGER
Adress
STENBÄCKEN 46

Postnummer och ort
816 93 Ockelbo

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: KERSTIN UTZINGER
Person ID:
Datum: 2022-03-31 09:45
Signerad checksumma: 7D269C872675D32F2B0BC975B78610390C83F328
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2022-05-02

1(1)
Referens

KS 2022/00277

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

Medborgarförslag - Cykelbana Fornwij-Åbyggeby
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
”Cykelbana Fornwij -Åbyggeby - Vägen ut till Åbyggeby skola är smal, så
smal att bilar som möter buss stannar vid vägkanten. Så smal att kommer du
och går samtidigt som någon får möte får man hoppa ner i diket. En gångoch cykelbana ut till skolan skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat
bort. Idag vågar vi inte släppa våra barn efter vägen under de mest
vältrafikerade timmarna, inte ens med vuxet sällskap. Detta skulle gynna
miljön och göra så att trafiken flyter på bättre. I dagsläget när bussen över
Missmyrsvägen inte heller går så finns inga alternativ än att skjutsa.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3351 | (signerad) | 2022-04-07 11:13

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Cykelbana Fornwij -Åbyggeby

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Vägen ut till åbyggebyskola är smal, så smal att bilar som möter buss stannar vid vägkanten. Så
smal att kommer du och går samtidigt som någon får möte får man hoppa ner i diket. En gå och
cykelbana ut till skolan skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat bort. Idag vågar vi inte
släppa våra barn efter vägen under de mest vältrafikerade timmarna, inte ens med vuxet
sällskap.
Detta skulle gynna miljön och göra så att trafiken flyter på bättre. I dagsläget när bussen över
missmyrsvägen inte heller går så finns inga alternativ än att skjutsa.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
LINNEA HOLM
Adress
ÅBYGGEBY 29

Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: LINNEA HOLM
Person ID:
Datum: 2022-04-07 11:13
Signerad checksumma: 9EAC173BB74E7160FBE2769025C59248D17FAC89
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KS 2022/00287

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

Medborgarförslag - Levande skolgård
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Gäverängeskolan – Jag vill se en ”levande skolgård” som inte håller på att
förfalla, som den tyvärr gör i dagsläget. Jag vill att man från kommunens
sida prioriterar fler inspirerande aktivitetsytor på fotbollsplanen som bjuder
in till mer leklust och inspiration, till att röra sig tillsammans, utan
konflikter”.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Levande skolgård med bilaga

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3287 | (signerad) | 2022-03-20 16:29

1. Förslag
Förslaget
Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Se bifogad fil

Motivering
Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Se bifogad fil

Bifoga fil
Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra
det här.
medborgarförslag.pdf (140 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Övrigt
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Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
ERIKA ROSÉN
Adress
RÅMUREN 7

Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: ERIKA ROSÉN
Person ID:
Datum: 2022-03-20 16:29
Signerad checksumma: 71D36CF9FCBCB18F23224CB70D584E6E2E513CE2
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2022-05-02

1(1)
Referens

KS 2022/00321

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

Anmälan av motion - Öka det demokratiska deltagandet
i Ockelbo kommun (MP)
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion:
”Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo kommun
Pandemin innebär ett stort lidande för många – men är det någon nytta som
situationen gav oss, så var det en vana av och förståelse för hur många av
våra fysiska möten som kan genomföras digitalt. Digital närvaro ökar
möjligheterna att delta i det demokratiska samtalet för ett flertal målgrupper;
förkylda småbarnsföräldrar, förenklar vid funktionsvariationer, underlättar
deltagande för landsbygdsboende. Flera fördelar! Miljöpartiet i Ockelbo är
måna om att alla ska erbjudas möjlighet att delta i demokratiska aktiviteter
efter sina förutsättningar. Vi föreslår därför att samtliga möten för
förtroendevalda i Ockelbo kommun, alltid ska vara möjliga att delta i
digitalt. Det behövs ett principbeslut i kommunen för detta, då möjligheten
bedömts olika i Ockelbo kommuns organisation.
Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna”
Beslutsunderlag
Motion - Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo kommun

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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2022-04-27
Motion
Kommunfullmäktige
i Ockelblo

Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo kommun
Pandemin innebär ett stort lidande för många – men är det någon nytta som situationen gav oss, så var det en vana av och förståelse för hur många av våra fysiska möten som kan genomföras digitalt.
Digital närvaro ökar möjligheterna att delta i det demokratiska samtalet för ett
flertal målgrupper; förkylda småbarnsföräldrar, förenklar vid funktionsvariationer,
underlättar deltagande för landsbygdsboende. Flera fördelar!
Miljöpartiet i Ockelbo är måna om att alla ska erbjudas möjlighet att delta i demokratiska aktiviteter efter sina förutsättningar.
Vi föreslår därför att samtliga möten för förtroendevalda i Ockelbo kommun, alltid ska vara möjliga att delta i digitalt. Det behövs ett principbeslut i kommunen för
detta, då möjligheten bedömts olika i Ockelbo kommuns organisation.
Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna
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KS 2022/00313

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

Fyllnadsval (MP) – Ersättare kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Ersättare kommunstyrelsen – Madelene Håkansson (MP)
Sammanfattning av ärendet
Christoffer Carstens (MP) har 2022-04-20 inkommit med en avsägelse från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Rapporter
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
• Revisionsrapport – Samgranskning hemsjukvården
•

Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning.

•

Revisionsrapport – Grundläggande granskning av styrelser och
nämnder 2021

•

Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet,
kvartal 1, 2022
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Samgranskning
hemsjukvården
Ockelbo kommun
Mars 2022

Projektledare: Malou Olsson
Projektmedarbetare: Oskar Månsson
Projektmedarbetare: Jonathan Melkko
Kvalitetssäkrare: Karin Magnusson

Revisionsrapport
241

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en
granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa
att socialnämnden har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och Region
Gävleborgs verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden i allt
väsentligt har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och Region
Gävleborgs verksamheter.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

1. Finns dokumenterade och aktuella avtal och
överenskommelser avseende hemsjukvård och samverkan
mellan region och Ockelbo kommun?

Ja

2. Genomförs uppföljningar av gällande avtal och
överenskommelser?

Delvis

3. Finns en fungerande organisation/samverkansformer på
övergripande och lokal nivå?

Ja

4. Finns aktuella rutiner/riktlinjer för informationsöverföring
mellan aktörerna?

Ja

5. Finns rutiner/riktlinjer för läkemedelsgenomgångar?

Ja

Rekommendationer
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och nedan följer våra
rekommendationer till socialnämnden att säkerställa:
●

●

●

efterlevnad av rutiner/riktlinjer avseende informationsöverföring. Vi noterar inom
granskningen att det finns utmaningar med informationsöverföring mellan aktörerna,
exempelvis användandet av “Gula lappen”.
införandet och implementering av patientkontrakt i syfte att uppnå en sammanhållen
planering över patientens vård- och omsorgskontakter, utifrån individens unika
behov.
följsamheten till rutin för avvikelsehantering.
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●

att nämnden ser över behoven av att upprätta ett forum där nämndens deltagande
inom granskningsområdet säkerställs utifrån sitt ansvarsområde kopplat till
hemsjukvård.
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Inledning
Bakgrund

I februari 2013 tog kommunerna i Gävleborgs län över ansvaret för hemsjukvården och
avtal som undertecknats av dåvarande landstinget och kommunerna tydliggjorde
respektive huvudmans ansvar. Dessa avtal har sedan 2013 reviderats. Region
Gävleborg genomförde en granskning under 2014 tillsammans med ett antal kommuner
i länet för att säkerställa hur nämnder/styrelser hos respektive kommun och Region
Gävleborg säkerställt en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och
regionens verksamheter. Granskningen påvisade ett antal brister inom området.
Revisorerna i Region Gävleborg har under våren genomfört en förstudie avseende vård
som givits vid äldreboende under covid-19. Hemsjukvården avser medicinska insatser,
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal eller annan personal med delegering i hemmet, både ordinärt- och
särskilt boende.
Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har de förtroendevalda revisorerna i
Ockelbo kommun beslutat att genomföra en samgranskning kring hemsjukvården med
Region Gävleborg och andra kommuner i länet som omfattar hemsjukvård i ordinärt
boende. Samgranskningen kommer att fånga både det regionala och det kommunala
perspektivet.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att säkerställa om socialnämnden har en ändamålsenlig
samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter.
Följande revisionsfrågor ska besvaras:
●
●
●
●
●

Finns dokumenterade och aktuella avtal och överenskommelser avseende
hemsjukvård och samverkan mellan region och Ockelbo kommun?
Genomförs uppföljningar av gällande avtal och överenskommelser?
Finns en fungerande organisation/samverkansformer på övergripande och lokal
nivå?
Finns aktuella rutiner/riktlinjer för informationsöverföring mellan aktörerna?
Finns rutiner/riktlinjer för läkemedelsgenomgångar?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
●
●
●

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap 2 §, 11 kap 4 §, 12 kap 1-2§, 14 kap 1§
(dock ej läkarinsatser) och 16 kap. 1-4 §
Patientsäkerhetslagen (PL) kap. 1-10
Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 5 kap 4-6 §, 5 kap 7 §
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●
●
●

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och
sjukvården SOSFS 2000:1, 1 kap 3 §, 3 kap. 3 §
En uppföljning och utvärdering av Socialstyrelsens föreskrifter om
läkemedelsgenomgångar i 11 kap. HSLF-FS 2017:37
Regionövergripande hemsjukvårdsavtalet samt lokal överenskommelse.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta ovanstående revisionsfrågor samt den
hemsjukvård som ges i ordinärt boende.
Denna rapport tydliggör Ockelbo kommuns iakttagelser och samverkan mellan Ockelbo
kommun och Region Gävleborg. För övriga kommuner som omfattas av
samgranskningen, det vill säga Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Ovanåker
kommun, redovisas respektives iakttagelser och bedömningar i separata rapporter.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av styrande dokument (ex.
avtal och överenskommelser), rutiner/riktlinjer samt underlag för genomförda
uppföljningar.
Intervjuer har genomförts med:
●
●

Enhetschef hemsjukvård tillika Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Biträdande enhetschef hemsjukvård

En enkätundersökning har genomförts med representanter för kommunerna som
omfattas av samgranskningen. Enkäten skickades ut till ansvariga för hemsjukvården
samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i respektive berörd kommun. Enkäten
skickades ut till 15 respondenter varav 13 svarade i sin helhet. Det uppgår till en
svarsfrekvens om 87 %. Enkäten var aktuell att besvara under perioden 2021-12-012021-12-13. Två påminnelser har skickats ut under enkätens svarstid.
Utöver ovan har även en enkätundersökning genomförts riktad till samtliga
hälsocentralschefer inom regionen. Enkäten skickades ut till 28 respondenter varav 16
svarade i sin helhet. Det uppgår till en svarsfrekvens om ca 57 %. Enkäten var aktuell
att besvara under perioden 2021-12-01 – 2021-12-13. Två påminnelser har skickats ut
under enkätens svarstid.
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Avtal och överenskommelser
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade och aktuella avtal och överenskommelser
avseende hemsjukvård och samverkan mellan region och Ockelbo kommun?
Iakttagelser
Nedan visar en sammanställning över inskrivna i hemsjukvården för Region Gävleborg
respektive Ockelbo kommun.
Region Gävleborg

Ockelbo kommun

Inskrivna totalt jan 2019

2100

62

Inskrivna totalt dec 2019

2106

67

Inskrivna totalt jan 2020

2150

61

Inskrivna totalt dec 2020

2322

59

Inskrivna totalt jan 2021

2268

57

Inskrivna totalt okt 2021

2218

46

Utifrån ovanstående statistik kan vi konstatera att antalet inskrivna i hemsjukvården i
Ockelbo kommun är relativt lika mellan januari 2019 och januari 2020. Från januari 2021
till oktober 2021 minskade antalet inskrivna med 13 st.
Regionövergripande avtal
2013 fördes ansvaret för hemsjukvården över från Region Gävleborg till kommunerna i
länet. Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller
motsvarande samt är sammanhängande över tid. Vidare ska åtgärder och insatser ha
föregåtts av vård och omsorgsplacering. För att reglera de båda parternas (Region och
kommun) ansvar inom området upprättades ett avtal om hemsjukvård, som är giltigt
t.o.m. 2023-12-31. Avtalet omfattar samtliga tio kommuner i Gävleborgs län och
reviderades senast 2019-01-01. De regionövergripande avtalet med tillhörande bilagor
går att finna vid Region Gävleborgs hemsida genom samverkanswebben. Vid regionens
hemsida finns även ett förtydligande kopplat till avtalet utifrån inkomna frågor till
samverkansgrupp hemsjukvård och egenvård (tidigare gränsdragningsgruppen).
Exempel på områden som förtydligats kopplat till avtalet är hembesök, definition av vad
som ligger till grund för hemsjukvård och vårdplanering. I avtalet framgår vidare bl.a
ansvarsgränser vilka kortfattat preciseras nedan.
Kortfattat ansvarar kommunerna för:
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-

Hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av
distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Region Gävleborg ansvarar för:
-

All mottagningsverksamhet i primärvården och specialistsjukvården samt hembesök
i öppenvård.

Från avtalet om hemsjukvård framgår att definitionen för att kommunen skall ta över
ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna ska följande kriterier vara uppfyllda:
●
●
●
●
●

Insatserna räknas som hälso- och sjukvård
Insatserna ges under minst två veckor
Patienten kan inte utan stöd ta sig till primärvården
Patienten är över 18 år
Vård- och omsorgsplanering ska upprättas före insättande av insatser

Förutom ovan kriterier finns även definitioner och avgränsningar vad gäller
hemsjukvårdsbesök, hembesök i öppenvård, läkarmedverkan, inskrivning och
utskrivning i hemsjukvård samt delegering. Vidare finns även bilagor till avtalet som
utgör förtydliganden och mallar inom olika områden.
Utifrån intervjuer beskrivs att definition när en patient ska bli en hemsjukvårdspatient
upplevs som tydliga men att det görs olika tolkningar mellan region och kommun.
Samtidigt beskrivs avtalet vara utformat för att vara tolkningsbart. Exempel där egna
tolkningar sker beskrivs vara för vilka insatser som ska räknas som hälso- och sjukvård.
Utöver det övergripande avtalet finns det bl.a. även en regionövergripande rutin för
gemensam planering för in- och utskrivning (primärvård-kommun).
Lokal överenskommelse mellan kommunen och hälsocentral
Avtalet om hemsjukvård tydliggör att Region Gävleborg ska avsätta de läkarresurser
som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i ordinärt och
särskilt boende, samt övriga verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) kap. 16. Vidare beskriver avtalet att detta ska ske genom tecknande av
samverkansavtal om läkarmedverkan i hemsjukvården.
I det regionövergripande avtalet framgår en mall för lokal överenskommelse gällande
läkarstöd i hemsjukvård. Mallen till det övergripande hemsjukvårdsavtalet återfinns som
bilaga och struktureras genom bl.a följande rubriker: åtagande, omfattning,
informationsutbyte, uppföljning och utvärdering.
Mellan Ockelbo kommun och hälsocentralen i kommunen finns det lokal
överenskommelse gällande läkarstöd för 2021. Överenskommelsen omfattar
läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården för patienter i särskilt boende
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och ordinärt boende. Lokala överenskommelsen är upprättad enligt den struktur som
anges i hemsjukvårdsavtalet.
Bedömning
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade och aktuella avtal och överenskommelser
avseende hemsjukvård och samverkan mellan region och Ockelbo kommun?
Ja.
Bedömningen baseras på följande:
-

Det finns ett dokumenterat och aktuellt avtal avseende hemsjukvård och samverkan
mellan region och kommun.
- Det övergripande avtalet tar fasta på att det ska finnas överenskommelser
rörande läkarstöd i hemsjukvård mellan hälsocentral och berörd kommun.

-

Det finns en dokumenterad och aktuell lokal överenskommelse mellan Ockelbo
kommun och hälsocentralen i kommunen.
- Den lokala överenskommelsen följer mallen som anges i det övergripande
hemsjukvårdsavtalet.

I granskningen noteras i övrigt att representanter från kommunen upplever att avtalet
avseende hemsjukvård ger tolkningsutrymme.

Uppföljning
Revisionsfråga 2: Genomförs uppföljningar av gällande avtal och överenskommelser?
Iakttagelser
Regionövergripande avtal
Avtalet om hemsjukvård definierar att uppföljning av avtalet ska ske löpande. Parterna
(Region och kommun) ansvarar gemensamt för en enhetlig uppföljningsmodell i länet.
Enligt vad som framkommit i granskningen styr mallen för lokala överenskommelser
gällande läkarstöd i hemsjukvård hur uppföljning ska ske. Genom att samtliga
hälsocentraler och kommuner ska upprätta sådana överenskommelser så når också
modellen för uppföljning hela länet. Vi återkommer till detta i nästa avsnitt som hanterar
uppföljning av överenskommelser mellan kommun och hälsocentral.
Lokal överenskommelse mellan kommunen och hälsocentral
Den lokala överenskommelsen gällande läkarstöd tydliggör att utvärdering av
överenskommelse ska göras en gång per år. Resultatet av uppföljningen ska ligga till
grund för ny överenskommelse mellan parterna. Det åligger båda parter att gemensamt
följa upp och utvärdera. Följande områden är exempel på vad som ska följas upp inom
överenskommelsen:
●
●

Tillgänglighet
Kontinuitet
8
249

●
●

Samverkan
Behandlingsinsatser

Från uppföljning kring Samverkan ska avvikelser skrivas om samverkan inte fungerar. I
övrigt framgår inte särskild styrning för om uppföljningen ska dokumenteras.
Intervjuade beskriver att det som oftast genomförs årliga uppföljningar. Vidare lyfter
intervjuade att det sedan 2014 inte funnits en kontinuitet bland de som deltar vid
uppföljningen till följd av nyrekryteringar, något som påverkat strukturen för dialogerna.
En annan sak som lyfts är att det inte dokumenteras under uppföljningarna.
Avvikelser
Region Gävleborg har antagit en rutin för avvikelsehantering vilken beskriver processen
för avvikelsehantering inom Region Gävleborg och alla dess verksamheter, med syfte
att säkerställa att avvikelser rapporteras, åtgärdas och att upprepning förhindras.
Av det övergripande avtalet kring hemsjukvård framgår att avvikelser i hälso- och
sjukvård ska följas upp såväl lokalt som på länsnivå och ska följa fastställda rutiner för
avvikelserapportering hos huvudmannen.
Från intervjuer och genomförd enkätundersökning noteras att avvikelser som
kommunens hälso- och sjukvård får från regionen tas upp vid arbetsplatsträffar.
Däremot framgår att avvikelser som skickas till regionen sällan resulterar i
svar/återkoppling till kommunen. Brister som nämns är bl.a. inom läkemedel,
rapportering och pågående behandlingar. Utifrån dessa bristområden beskriver
intervjuade att det startats upp en grupp med läkare, chefssköterska, apotekare och
MAS.
Vidare framhålls att läkare, enligt avtal, ska följa med på hembesök till patienterna men
att detta inte efterlevs då patienterna skickas till hälsocentralen.
Bedömning
Revisionsfråga 2: Genomförs uppföljningar av gällande avtal och överenskommelser?
Delvis.
Bedömningen baseras på följande:
-

Det sker ingen kontinuerlig och strukturerad uppföljning av hemsjukvårdsavtalet. Vi
har inom granskningen inte tagit del av någon dokumenterad uppföljning från de
senaste åren.
- Ett förbättringsområde för hemsjukvårdsavtalet är att ytterligare belysa hur
uppföljning och utvärdering ska ske och i vilken omfattning, förslagsvis bör
även uppföljningar och utvärderingar dokumenteras.

-

Uppföljning av den lokala överenskommelsen sker.
- Vi menar dock att ett utvecklingsområde är att uppföljningen dokumenteras
på ett tydligt sätt. Detta för att det på ett tydligt sätt ska framgå vilka
utmaningar som finns inom de olika områdena samt att personbundenheten
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minskar, dvs. parterna blir mindre påverkade om personer som är delaktiga i
arbetet med uppföljning och utvärdering byter tjänst/går i pension etc.

Organisation och samverkan
Revisionsfråga 3: Finns en fungerande organisation/samverkansformer på övergripande
och lokal nivå?
Iakttagelser
Övergripande nivå
Region Gävleborg och samtliga kommuner i länet har beslutat om en överenskommelse
avseende Länsledning Välfärd. Dokumentet är namngett “Länsledning VälfärdÖverenskommelse om samverkansformer i Gävleborgs län” reviderat senast i januari
2020. Av överenskommelsen framgår bl.a. organisation, övergripande mål och syfte.
Syftet med överenskommelsen är att Länsledning Välfärd ska verka för en ökad kvalite
och effektivitet i de välfärdstjänster som tillhandahålls medborgarna i Gävleborgs län.
Uppdraget innebär att identifiera, initiera, leda, utvärdera samt utveckla gemensamma
samverkansfrågor i länet. Samverkan ska utgå från ett hälsofrämjande, förebyggande,
behandlande och rehabiliterande perspektiv och samtidigt stärka den enskilde
medborgarens autonomi och delaktighet.
På länsnivå möts förtroendevalda från kommunernas nämndorganisation och regionens
hälso- och sjukvårdspolitiker regelbundet i "Nätverk Välfärd". Länet har delats in i fyra
länsdelar: Norra och Södra Hälsingland, Västra Gästrikland och Gävle. För vart och ett
av dessa områden finns en styrgrupp för den politiska nivån.
På länsnivå möts kommunernas berörda förvaltningschefer eller motsvarande,
hälso-och sjukvårdsdirektör, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör och andra utsedda
representanter inom Region Gävleborg regelbundet i "Länsledning Välfärd". Länsledning
Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det politiskt sammanhållna
samverkansforumet inom Gävleborgs län.
Länsledning Välfärd innehåller tre utsedda utskott som håller ihop de underliggande
områdena. Dessa benämns som Utskott barn och unga Utskott vuxna Utskott psykisk
hälsa. Länsledning Välfärd utser representanter till dessa utskott. Tillfälliga och
permanenta arbetsgrupper utses efter behov.
Utöver länsledning finns andra samverkansforum såsom olika processråd exempelvis
rörande processen för utskrivning av patienter.
I övrigt kopplat till samverkansformer noteras från enkätundersökningen att
samverkansforum mellan hemsjukvårdens och regionens primärvårdspersonal inte helt
upplevs fungera i önskad grad.
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Kommunal nivå
Vid intervjuer framkommer att det finns vissa lokala samverkansformer. Forum som
beskrivs är bl.a. lokala MAS- (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR- (medicinskt
ansvarig för rehabilitering) träffar, samverkansträffar kring hemsjukvård och närsjukvård,
hjälpmedelsgrupp samt läkaravtalsavstämningar. Informationen som diskuteras
exempelvis på MAS-träffarna förs sedan vidare till sköterskorna via arbetsplatsträffar
enligt intervjuade. Vidare beskriver representanter att rådande pandemi har utökat
möjligheten till forum för diskussioner. Företrädare bedömer att dessa forum i någon
grad bör vidmakthållas. Av enkätundersökning framgår via fritextsvar, där respondenter
fått möjlighet att lämna egna kommentarer, att det inom kommunen finns en grupp som
arbetar med hälso- och sjukvård.
Något som framhålls av intervjuade är att det idag saknas mandat i de
forum/samverkansgrupperna som finns. Vidare beskriver representanter från kommunen
att den politiska delaktigheten är låg samt att det saknas forum som omfattar nämndens
deltagande inom granskningsområdet. Representanter upplever i övrigt att den
kommunala hälso- och sjukvården i lägre utsträckning diskuteras i politiska forum. De
hänvisar bl.a. till att patientsäkerhetsberättelsen är den huvudsakliga årliga information
som lämnas rörande många av de frågeställningar som finns kopplat till hemsjukvård.
Bedömning
Revisionsfråga 3: Finns en fungerande organisation/samverkansformer på övergripande
och lokal nivå?
Ja.
Bedömningen baseras på följande:
-

Det finns fungerande organisationer/samverkansformer på övergripande nivå.
Forumen omfattar flertalet funktioner/personer samt områden/verksamheter.
Det finns en fungerande organisation och samverkansform inom Ockelbo kommun.
Informationen från de olika forumen förs även vidare till övriga delar av
verksamheten, genom exempelvis arbetsplatsträffar.

Ett förbättringsområde är att socialnämnden framgent ser över att eventuellt upprätta ett
forum där nämndens deltagande inom granskningsområdet säkerställs utifrån sitt
ansvarsområde kopplat till hemsjukvård.

Informationsöverföring
Revisionsfråga 4: Finns aktuella rutiner/riktlinjer för informationsöverföring mellan
aktörerna?
Iakttagelser
För att ha en fungerande samverkan förutsätter det att det även finns en fungerande
informationsöverföring och dialog avseende övertagandet av hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan de olika vårdnivåerna. Avtalet om hemsjukvård tydliggör att
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samtliga verksamheter ska använda sig av de gemensamma rutinerna för
informationshantering och gemensam planering.
Från samverkanswebben, på Region Gävleborgs hemsida, framgår att Lifecare är det
IT-system som används för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
samt samordnad individuell plan (SIP). SIP ska enligt samverkanswebben upprättas av
region och kommuner tillsammans när det behövs samordning av insatser för att
individen ska få sina behov tillgodosedda utifrån hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen. Samverkanswebben innehåller rutiner kopplat till Lifecare inom
följande:
●
●
●

Ankomstsamtal (vid inskrivning i slutenvård)
SPU (samordnad planering vid utskrivning)
SIP samordnad individuell planering)

Utöver ovan rutiner finns översiktlig information om Lifecare för såväl att starta systemet
som frågor och svar kopplat till systemet. Bland de frågor och svar som tas upp
inkluderas “Gula lappen”. Gula lappen beskrivs vara en fysisk blankett som används
som ett informationsunderlag om patienten när denne kommer till akutmottagningen,
men även till information från akutmottagningen om vilka åtgärder som vidtagits om
personen inte blir inskriven. Gula lappen används enligt samverkanswebben då
akutmottagningarna inte använder Lifecare ännu. Vid intervjuer framgår att det brister i
vad gäller att få tillbaka gula lappen när patienter skickas hem.
Ett annat system som används för informationsöverföring är Nationell patientöversikt
(NPÖ). NPÖ möjliggör för behörig vårdpersonal att ta del av journalinformation som
registreras hos regioner, kommuner och privata vårdgivare. På samverkanswebben
beskrivs, likt för lifecare, rutiner och instruktioner för att använda systemet. För att NPÖ
ska få användas krävs att tre kriterier uppfylls:
●
●
●

Det finns en vårdrelation
Det finns ett behov av informationen
Patienten har gett sitt samtycke

Samtycke inhämtas i två delar, för sammanhållen journalföring och för
läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten. Detta sker:
●
●
●

När patienten fysiskt är på plats
Via telefonsamtal med patienten
Via remiss från annan vårdenhet

Vid intervjuer noteras att regionens aktörer producerar information i systemet (NPÖ)
vilket vid intervjuer med kommunen beskrivs ge stor nytta. NPÖ skapar enligt intervjuer
värde inom bl.a.:
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●

●
●

Ökad patientsäkerhet i samband med patienternas vård och behandling då systemet
hanterar sammanhållen journalföring mellan regionens huvudmän, vårdgivare och
kommun med olika journalsystem.
Effektiviserar vid vårdövergångar.
Tidsbesparande eftersom tid och resurser inte behöver läggas på att rekvirera
journalkopior.

Granskningen visar däremot att kommunerna i Gävleborgs län inte är producenter i
systemet, vilket innebär att kommunen endast inhämtar information i systemet. Inom
granskningen noterar vi att Region Gävleborg har gett uttryck för en ambition att
kommunerna även ska börja producera information. Detta steg och formerna för hur det
ska fungera samt vilken information som kommunerna ska producera upplevs från
intervjuade inom kommunen dock inte har förankrats och tydliggjorts än.
Vi kan utifrån nedan statistik av nationell patientöversikt i Region Gävleborgs län
konstatera att antalet användare, antal sökningar och antal vårdtagare har ökat över tid.

Utifrån statens offentliga utredning avseende god och nära vård har det påvisats att
arbetet kring vårdplaner och samordnade individuella planer etc ej varit tillräcklig för att
uppnå en samordnad plan för individen. Förslag finns att införa patientkontrakt vilket
Region Gävleborg i högre grad önskar arbeta utifrån.
Patientkontrakt är en sammanhållen planering över patientens vård- och
omsorgskontakter, utifrån individens unika behov. Från samverkanswebben finns en
handlingsplan för införandet av patientkontrakt som har tagits fram av Region Gävleborg
och länets kommuner. Handlingsplanen beskrivs vara ett levande dokument och är
föremål för kontinuerlig revidering i takt med att arbetet implementeras allt mer. I
intervjuer framgår att det finns en medvetenhet kring patientkontrakt, däremot har det
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inte i någon kommun ännu implementerats. Det beskrivs dock ha skett ett inledande
arbete, bl.a. genom deltagande i diskussionsgrupper och fokus på hur arbetet kan tas
vidare.
Från enkätundersökningen är följande några av de iakttagelser som görs kopplat till
informationsöverföring:
-

Det finns till stor del rutiner för informationsöverföring.
Det finns förbättringsmöjligheter avseende hur informationsöverföring fungerar
Utmaningar råder bl.a. i att få med läkare på SIP.

Bedömning
Revisionsfråga 4: Finns aktuella rutiner/riktlinjer för informationsöverföring mellan
aktörerna?
Ja.
Bedömningen baseras på följande:
-

Det finns aktuella rutiner/riktlinjer för informationsöverföring mellan aktörerna. Till
stor del återfinns dessa på samverkanswebben.

Ett framtida förbättringsområde är att säkerställa en efterlevnad av rutiner/riktlinjer för
informationsöverföring. Vi noterar inom granskningen att det finns utmaningar med
informationsöverföring mellan aktörerna, exempelvis genom användandet av “Gula
lappen”. Ytterligare ett förbättringsområde att säkerställa är införandet och
implementering av patientkontrakt i syfte att uppnå en sammanhållen planering över
patientens vård- och omsorgskontakter, utifrån individens unika behov.

Läkemedelsgenomgångar
Revisionsfråga 5: Finns rutiner/riktlinjer för läkemedelsgenomgångar?
Iakttagelser
Från regionens samverkanswebb framgår att syftet med att genomföra
läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i patienternas
läkemedelsbehandling. Vidare beskrivs systematiska läkemedelsgenomgångar ge goda
förutsättningar att optimera patienternas läkemedelsbehandling utifrån deras egna
förutsättningar.
Region Gävleborgs har upprättat en rutin gällande läkemedelsgenomgångar, som bl.a.
Ockelbo kommun tillämpar. Rutinen namnges “Läkemedelsgenomgång, enkel och
fördjupad samt läkemedelsberättelse - Primärvård Region Gävleborg”. Syftet med
rutinen är att beskriva hur enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska genomföras
och dokumenteras inom primärvård för att säkerställa en patientsäker
läkemedelsanvändning. Rutinen omfattar all hälso- och sjukvårdsverksamhet som
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bedrivs inom eller finansieras av Region Gävleborg. Rutinen gäller även länets
kommuner.
Enligt Socialstyrelsen är enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång arbetsmetoder
som syftar till att upprätthålla en aktuell läkemedelslista tillgänglig för patient och
vårdgivare samt optimera patientens läkemedelsbehandling.
Enkel läkemedelsgenomgång består av att dels kartlägga patientens läkemedel men
också att lämplighetsbedöma den aktuella läkemedelslistan. Fördjupad
läkemedelsgenomgång består av att undersöka, åtgärda och förebygga
läkemedelsrelaterade problem och föregås av en enkel läkemedelsgenomgång.
För att minska risken för fel i vårdens övergångar ska en läkemedelsberättelse upprättas
enligt Socialstyrelsen. Den syftar till att förmedla relevant information från slutenvård till
patient, primärvård och i förekommande fall kommun.
I rutinen för läkemedelsgenomgång framgår ansvar och roller vilka kortfattat beskrivs
nedan:
Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för att rutinen följs och för att ge
verksamheten förutsättningar att följa rutinen.
Vårdenhetschef ansvarar för att denna rutin är känd och att arbetet med enkel och
fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs på ett strukturerat sätt samt att
läkemedelsberättelse mottas och följs upp av ansvarig läkare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att denna rutin är känd samt att
fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs enligt upprättat avtal om läkarmedverkan
på särskilt boende och i hemsjukvård.
Läkare ansvarar för att genomföra enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång enligt
rutin samt dokumentera i journal. Då kartläggningen av läkemedel gjorts av annan
yrkeskategori ansvarar läkaren för att göra en rimlighetsbedömning av läkemedelslistan,
planera vidare åtgärd samt signera läkemedelslistan och åtgärdskod.
Distriktssköterska/sjuksköterska (dsk/ssk) ansvarar för att tillsammans med läkare
planera för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång.
Klinisk farmaceut kan ansvara för att tillsammans med läkare planera för enkel och
fördjupad läkemedelsgenomgång.
Vidare beskrivs förfarande rörande enkel läkemedelsgenomgång och fördjupad
läkemedelsgenomgång. Patienten ska vid enkel läkemedelsgenomgång bl.a. få följande
information: En uppdaterad aktuell läkemedelslista, förklaring till eventuella
läkemedelsändringar och orsaker till dessa. Vid fördjupad läkemedelsgenomgång ska
patienten få följande information: information om de åtgärder som vidtagits och orsak till
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åtgärder, information om målen för läkemedelsbehandlingen, en uppdaterad
läkemedelslista innehållande aktuella indikationer för samtliga ordinerade läkemedel.
Enligt rutinen ska läkemedelsberättelse upprättas av läkare och skrivas i samband med
utskrivning från slutenvård. Läkemedelsberättelse utgör en del av
utskrivningsinformation till patient och ska innehålla uppgifter om: förändringar i en
patients läkemedelsbehandling som har genomförts under vårdtiden samt orsaken till
förändringarna, kvarstående läkemedelsrelaterade problem, behandlingstid och mål för
läkemedelsbehandlingen, när uppföljningen av behandlingen ska göras och vilken
vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen. Mottagande läkare i
primärvården har ansvaret att läkemedelsberättelsen följs upp samt att uppdatera
läkemedelslistan i journalen. När det finns behov av fortsatt uppföljning ska läkaren även
ansvara för denna.
Av rutinen följer nedan kopplat till hemsjukvård:
●
●

Enkel läkemedelsgenomgång ska genomföras vid varje vårdbesök där ordination av
läkemedel sker, samt vid andra behandlingssituationer där det bedöms lämpligt.
Alla patienter med läkemedelsbehandling i hemsjukvården ska ges fördjupad
läkemedelsgenomgång, påbörjad inom en månad efter inskrivning i hemsjukvården i
ordinärt boende, därefter årligen samt vid behov.

Intervjuade framhåller rutinerna och riktlinjerna som finns för läkemedelsgenomgångar
som tydliga. Vidare noteras att årliga läkemedelsgenomgångar genomförs enligt rutin.
Av patientsäkerhetsberättelse 2020 framgår att det skett avvikelser kopplat till läkemedel
enligt följande:
●
●
●

Fel dos: 17
Fel tidpunkt: 12
Ej givet: 105

Vidare beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen att mer allvarliga avvikelser alltid ska
rapporteras till MAS som då tar ställning till utredning och åtgärder. Det tydliggörs även
att för 2020 var det första året som det gick att ta ut avvikelser från det system som
används, vilket innebär att det framgent kommer att kunna genomföras jämförelse av
avvikelser över tid.
Bedömning
Revisionsfråga 5: Finns rutiner/riktlinjer för läkemedelsgenomgångar?
Ja.
Bedömningen baseras på följande:
-

Ockelbo kommun tillämpar Region Gävleborgs rutin för läkemedelsgenomgångar.
Rutinen tydliggör ansvarsfördelning och olika moment inom området.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en
granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa
att socialnämnden har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och Region
Gävleborgs verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden i allt
väsentligt har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och Region
Gävleborgs verksamheter.
Rekommendationer
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och nedan följer våra
rekommendationer till socialnämnden att säkerställa:
●

●

●
●

efterlevnad av rutiner/riktlinjer avseende informationsöverföring. Vi noterar inom
granskningen att det finns utmaningar med informationsöverföring mellan aktörerna,
exempelvis användandet av “Gula lappen”.
införandet och implementering av patientkontrakt i syfte att uppnå en sammanhållen
planering över patientens vård- och omsorgskontakter, utifrån individens unika
behov.
följsamheten till rutin för avvikelsehantering.
att nämnden ser över behoven av att upprätta ett forum där nämndens deltagande
inom granskningsområdet säkerställs utifrån sitt ansvarsområde kopplat till
hemsjukvård.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

1. Finns dokumenterade och
aktuella avtal och
överenskommelser
avseende hemsjukvård och
samverkan mellan region och
Ockelbo kommun?

Ja
Det finns dokumenterade och aktuella
avtal avs. hemsjukvård och samverkan
mellan region och kommun. Lokal
överenskommelse har upprättats.

2. Genomförs uppföljningar av
gällande avtal och
överenskommelser?

Delvis
Det sker ingen kontinuerlig och
strukturerad uppföljning av
hemsjukvårdsavtalet. Uppföljning av
lokal överenskommelse sker, dock sker
ingen dokumentering vid
uppföljningarna.

3. Finns en fungerande
organisation/samverkansformer på
övergripande och lokal nivå?

Ja
Det finns organisationer/samverkansformer på övergripande
nivå som omfattar flertalet funktioner
och verksamheter. På lokal nivå finns
också fungerande
organisation/samverkansformer där
även information sprids vidare till
övriga delar av den interna
verksamheten.

4. Finns aktuella rutiner/riktlinjer
för informationsöverföring mellan
aktörerna?

Ja
Det finns aktuella rutiner/riktlinjer för
informationsöverföring mellan
aktörerna. Till stor del återfinns dessa
på samverkanswebben.

5. Finns rutiner/riktlinjer för
läkemedelsgenomgångar?

Ja
Ockelbo kommun tillämpar Region
Gävleborgs rutin för
läkemedelsgenomgångar.
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2022-03-30

Cecilia Axelsson
___________________________

Malou Olsson
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från 2021-09-06. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021

Ockelbo kommun
2022-04-28

Projektledare Cecilia Axelsson
Projektmedarbetare Casper Wessén

Revisionsrapport
262

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Information, mätetal och liknande underlag för bedömning av de kommunövergripande
strategierna lämnas inte i årsredovisningen, vilket bidrar till att det är svårt att tyda om
de kommunövergripande strategierna är uppfyllda eller inte. Mot bakgrund av detta och i
avsaknad av tydliga kriterier för måluppfyllelse kan inte revisionen göra en fullständig
bedömning av måluppfyllelsen avseende målen för god ekonomisk hushållning i det
verksamhetsmässiga perspektivet.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-29 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-05-09.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande
målnivån för kommunen. Styrmodellen har fastställts av kommunfullmäktige i juni 2019.
Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats; Ständiga
förbättringar, Teknik som underlättar, Torgför Ockelbo, Trygga kompetensförsörjningen,
Utveckla samhället samt Värna miljön i stort och smått. Utifrån de kommunövergripande
strategierna fastställs mätbara mål per nämnd.
Det av kommunfullmäktige fastställda mål- och budgetdokumentet för 2021 med plan för
perioden 2022-2023 innehåller även ett antal finansiella mål för god ekonomisk
hushållning.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 5 av 5
finansiella mål är uppfyllda.
Finansiella mål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning
ska genomsyra kommunens
alla verksamheter.

Kommunen redovisar ett
positivt resultat för året om
22,7 mnkr. Nämnderna har
bedrivit sina verksamheter
inom beslutade
budgetramar

Målet är uppfyllt

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

Årets resultat efter
finansnetto uppgår till 22,7
mnkr vilket motsvarar ca
5,5 % av skatter och
utjämning.

Målet är uppfyllt

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

Årets investeringar uppgår till
11,9 mnkr. Investeringarna
har självfinansierats under
året.

Målet är uppfyllt

Amortering av låneskuld sker
med minst 1 % årligen.

De långfristiga lånen
amorterades med 7,9 mnkr
vilket motsvarar ca 4,6 %.

Målet är uppfyllt

Soliditeten ska årligen
förbättras.

Soliditeten uppgår till 37,6 %
(32,6 %) exkl.
pensionsförpliktelser.

Målet är uppfyllt
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges
kommunövergripande strategier. Vidare lämnar kommunstyrelsen i årsredovisningen en
samlad utvärdering av fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning
omfattande såväl de finansiella och verksamhetsmässiga målen som de
personalstrategiska målen. Bedömningen som lämnas är att kommunen i huvudsak har
uppnått god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges fastställda mål
med beaktande av att Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter. Däremot lämnas
ingen information eller mätetal och liknande som underlag för bedömning av de
kommunövergripande strategierna. Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning
som gjorts.
Vi noterar att fullmäktige inte har fastställt vilka kriterier som krävs för att respektive
kommunövergripande strategi ska bedömas vara uppfylld, delvis uppfylld eller ej
uppfylld. De övergripande strategierna behöver konkretiseras genom att kopplas till
nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska
kunna göras.
I nämndernas verksamhetsberättelser görs en avstämning av styrelsens respektive
nämndernas fastställda mätbara mål. Redogörelsen sker i tabellform per
kommunövergripande strategi där respektive nämnds samt kommunstyrelsens
måluppfyllelse per mål återges. Graden av måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis
uppfyllt eller ej uppfyllt.
Det redovisas i låg utsträckning information som underlag för bedömning av respektive
mål för styrelsen och nämnderna. Det är därför inte möjligt att följa upp den bedömning
som gjorts.
Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
Information, mätetal och liknande underlag för bedömning av de kommunövergripande
strategierna lämnas inte i årsredovisningen, vilket bidrar till att det är svårt att tyda om
de kommunövergripande strategierna är uppfyllda eller inte. Mot bakgrund av detta och i
avsaknad av tydliga kriterier för måluppfyllelse kan inte revisionen göra en fullständig
bedömning av måluppfyllelsen avseende målen för god ekonomisk hushållning i det
verksamhetsmässiga perspektivet.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Ja
5 av 5 finansiella mål är
uppfyllda.

Verksamhetsmål

Utvärdering saknas
I avsaknad av tydliga kriterier
för måluppfyllelse kan inte
revisionen göra en fullständig
bedömning av måluppfyllelsen
avseende målen för god
ekonomisk hushållning i det
verksamhetsmässiga
perspektivet.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att
•

Tillse att utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier redovisas i
de årsredovisningar som upprättas kommande år.

•

Tillse att fullmäktiges kommunövergripande strategier konkretiseras genom att
kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av
måluppfyllelsen ska kunna göras.

2022-04-28

Cecilia Axelsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 6 december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Grundläggande granskning
av styrelse och nämnder
2021

Ockelbo kommun
Mars 2022
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Cecilia Axelsson
Erika Brolin
Linn Bergman

Sammanfattning
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde

KS

SN

UKN

Ändamålsenlighet

Gul

Gul

Gul

Grön

Grön

Grön

Gul

Gul

Gul

Ekonomiskt tillfredsställande
Intern kontroll

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings- och
kulturnämnden:

•

Vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål bör styrelsen och respektive nämnd vid behov
vidta tydliga åtgärder. Beslut om vidtagna åtgärder eller andra beslut som avser uppfyllelse av verksamhetsmål behöver
framgå av protokoll från styrelsens och nämndernas sammanträden.

•

Styrelsen och respektive nämnd bör se över om behov finns att upprätta en verksamhetsplan/nämndsplan för sin
verksamhet.

•

Styrelsen och respektive nämnd bör upprätta och fastställa direktiv eller instruktion för rapportering som ger vägledning hur
rapportering mellan verksamhet och den enskilda nämnden ska vara utformad. En sådan instruktion bör beskriva frekvens,
innehåll mm för rapportering.

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC
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Inledning
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Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande
övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). Granskningen omfattar även
ytterligare ett tilläggsområde:
1.

Kontroll och åtgärder

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och
budget 2021.
Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se
“syfte och revisionsfrågor”.
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Granskningsområde
Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Gul

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3ac, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC

Kommentar
Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi har dock noterat att fyra
mål saknas i styrelsens verksamhetsberättelse varvid någon
uppföljning av måluppfyllelsen för dessa mål inte är möjlig att
göra.
Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: + 2,4 mnkr.
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i
styrelsens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för
verksamheten. Vi ser att styrelsen har ett utvecklingsområde
kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten.
Styrelsen har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande
av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Styrelsen har inte antagit någon plan för sin
verksamhet för år 2021.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Förvaltningsbudget för styrelsen antas 2020-1215.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens
verksamhet?

Grön

Med utgångspunkt i övergripande målområden
har styrelsen formulerat mål för 2021.

b) Finns mål formulerade för styrelsens
ekonomi?

Grön

Antagen budget betraktas som mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara. Vi
noterar dock att ingångsvärde saknas för samtliga
mål där mätbarheten innebär att något ska
öka/minska.

a) Har styrelsen upprättat direktiv/instruktion för
rapportering till nämnden?

Röd

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat
men ej tagit del av direktiv/instruktion för
rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Gul

I delårsrapporten framgår styrelsens ekonomiska
resultat för perioden samt prognos för helåret.
Ekonomisk uppföljning görs även månadsvis i
form av budgetuppföljning och årsprognos.
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport där
måluppfyllelse för vissa mål bedöms och
kommenteras. Flera mål saknar bedömning vid
delårsrapporteringen och har endast en
kommentar om att de är påbörjade vilket gör att
det inte går att utläsa om målen förväntas nås
under året.

4. Rapportering och
åtgärder

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC
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Granskningsiakttagelser
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Röd

I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms
ett mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för
vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för
att målet ska nås eller varför det inte bedöms vara
uppfyllt. Flera mål saknar bedömning vid
delårsrapporteringen och har bara en kommentar
om att de är påbörjade. Det går således inte att
bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå
målen.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Grön

Vid kommunstyrelsens delårsbokslut redovisas en
negativ årsprognos om 2,7 mnkr. Av protokoll från
sammanträdet 2021-09-28 framgår att styrelsen
beslutar att uppdra förvaltningen att till
kommunstyrelsen i oktober redovisa en
handlingsplan för att komma tillrätta med
prognostiserat underskott.

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Styrelsen bedömer fem mål som uppfyllda och tre
mål anges som påbörjade. Vi noterar att inte alla
mål för 2021 följs upp i verksamhetsberättelsen.
Fyra mål saknas i verksamhetsberättelsen,
jämfört med de som formulerats för året.

Grön

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2,4
mnkr jämfört med budget för 2021.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
Revisionsfrågor
6. Direktiv för
rapportering

7. Rapportering

Bedömning
a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

E/T

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men
ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande?

E/T

Ej tillämplig, se 6a ovan.

a) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller verksamhet?

Gul

Styrelsen får information från verksamheten vid
samtliga sammanträden under 2021 i form av
stående informationspunkt på dagordningen.
Verksamhetsmålen följs upp vid delårsrapportering
per augusti men flera mål saknar bedömning och
har endast en kommentar om att de är påbörjade.
Vi noterar att samtliga mål för 2021 inte följs upp vid
årsbokslut.

b) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller ekonomi?

Grön

Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning för både
den egna verksamheten och för nämnderna vid
samtliga sammanträden under året. Den
ekonomiska uppföljningen omfattar periodens
resultat i jämförelse med budget, årsprognos och
kommentarer kring de områden som avviker från
budget. Vid delårsredovisning görs drifts- och
investeringsredovisning.

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och
ekonomi?

Grön

Mätetal används utifrån måttsatta målnivåer vid
redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten.
Vissa mål mäts endast på helårsbasis. Styrelsen tar
löpande del av ekonomisk uppföljning i form av
budgetuppföljning, årsprognos och avvikelse
årsprognos.
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Ev. noteringar
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
7. Rapportering

d) Fokuserar rapportering på analys av
måluppfyllelse och resultat?

Gul

Rapportering av styrelsens ekonomiska resultat
samt prognos för helåret sker regelbundet under
året genom ekonomisk uppföljning och
delårsrapport. I dessa finns även kommentarer till
utfall. I delårsrapport per augusti redogörs för
respektive mål men flera av målen saknar
bedömning och har endast en kommentar om att de
är påbörjade. Det gör att det inte går att utläsa om
målen förväntas nås under året.
Måluppfyllelsebedömning saknas för fyra mål vid
årsredovisning.

8. Åtgärder

a) Preciserar nämnden vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd

I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms ett
mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för vilka
eventuella åtgärder som behöver vidtas för att målet
ska nås. Flera mål saknar bedömning vid
delårsrapporteringen och har bara en kommentar
om att de är påbörjade, det går således inte att
bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå
måluppfyllelse.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T

Ej tillämplig, se 6a.
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Socialnämnden

281

Sammanfattning
Granskningsområde
Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Gul

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3ac, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b
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Kommentar
Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.
Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: + 408 tkr.
Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i
nämndens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för
verksamheten. Vi ser att nämnden har ett utvecklingsområde
kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten.
Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande
av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål
men utöver det inte antagit någon plan för sin
verksamhet 2021.

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 202012-17.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

Beslut om verksamhetsmål för 2021 tas 2020-1203. Vi noterar att målen och mätetalen i
dokumentet för 2021 inte har uppdaterats sedan
föregående år och är identiska med målen för
2020. Vid uppföljning med verksamheten anges
det bero på att nämnden beslutat om fortsatt
arbete med fastställda målen 2020 då målen inte
blev prioriterade under 2020 till följd av pandemin.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Grön

Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi.
Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget
som utgör en form av mål i och med att denna ska
följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Målen bedöms i allt väsentligt vara
uppföljningsbara. Mätetal och målvärden för
utvärdering anges för samtliga mål.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Röd

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat
men ej tagit del av direktiv/instruktion för
rapportering.

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Grön

I delårsrapporten framgår nämndens ekonomiska
resultat för perioden samt prognos för helåret.
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport.
Det framgår dock inte tydligt om bedömningen av
målen avser utfallet per delår eller prognosen för
helår.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Röd

I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga
vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara
delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens
sammanträden saknas spårbarhet till eventuella
vidtagna åtgärder för att nå målen.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Grön

Nämnden prognostiserar under året ett
ekonomiskt resultat som är inom tilldelad
budgetram.

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Nämnden bedömer sex mål som uppfyllda och tre
som ej uppfyllda.

Grön

Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om
408 tkr jämfört med budget för 2021.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
Revisionsfrågor
6. Direktiv för
rapportering

7. Rapportering

Bedömning
a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

E/T

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men
ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande?

E/T

Ej tillämpligt, se 6a ovan.

a) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller verksamhet?

Grön

Vid nämndens sammanträden finns en
informationspunkt där nämnden tar del av
verksamhetsinformation. Uppföljning av
verksamhetsmål genomförs vid delårsrapporten per
augusti samt vid årsbokslut.

b) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller ekonomi?

Grön

Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga
sammanträden under året. Uppföljningarna
redovisar periodens resultat i jämförelse med
budget, helårsprognos samt kommentarer till de
poster som avviker från budget.

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och
ekonomi?

Grön

Samtliga mål för nämnden är tydligt mätbara och
bedöms vara uppföljningsbara. Ekonomin följs
månadsvis genom budgetuppföljning och
helårsprognoser.

d) Fokuserar rapportering på analys av
måluppfyllelse och resultat?
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Ev. noteringar

Gul
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Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat,
prognos, analys inför framtiden och kommentarer till
det ekonomiska utfallet för respektive
verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker
i delårsrapport. Det framgår dock inte tydligt om
bedömningen av målen avser utfallet per delår eller
prognosen för helår. För de mål som inte bedöms
vara uppfyllda saknas information om planerade
eller vidtagna åtgärder för att nå målen.
Mars 2022
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
8. Åtgärder

a) Preciserar nämnden vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd

I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga
vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara
delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens
sammanträden saknas spårbarhet till eventuella
vidtagna åtgärder för att nå målen.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T

Av protokollen kan vi inte utläsa att nämnden
lämnat några direktiv om åtgärder under 2021.
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Utbildnings- och kulturnämnden

287

Sammanfattning
Granskningsområde
Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Gul

Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3ac, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b
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Kommentar
Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.
Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat mot driftbudget: +461 tkr.
Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i
nämndens uppföljning, kontroll och vidtagande av åtgärder för att
nå mål för verksamheten. Vi ser att nämnden har ett
utvecklingsområde kopplat till löpande uppföljning och bedömning
av fastställda mål samt till att vidta åtgärder för att nå mål för
verksamheten. Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat
till framtagande av rapporteringsinstruktion och plan för sin
verksamhet.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål
men utöver det inte antagit någon plan för sin
verksamhet 2021.

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 202012-16.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

Beslut om mål för 2021 tas 2021-03-17.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Grön

Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi.
Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget
som utgör en form av mål i och med att denna ska
följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara och har
indikatorer och på förhand definierade målnivåer
för hur målen ska mätas/bedömas.

a) Har nämnden upprättat direktiv/instruktion för
rapportering till nämnden?

Röd

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat
men ej tagit del av direktiv/instruktion för
rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Gul

I delårsrapporten framgår nämndens totala
resultat för perioden samt prognos för helåret.
Kommentarer till det ekonomiska utfallet lämnas
för respektive verksamhetsområde.
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport
men vi noterar att uppföljning inte görs av
samtliga mål. I delårsrapporten går det inte att
tydligt följa redovisningen eller få en överblick av
måluppfyllelsen, redovisning kring om målen
bedöms vara uppfyllda eller ej görs inte.

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Röd

I delårsrapporten redogörs i begränsad
utsträckning för utmaningar som berör de
verksamhetsmässiga målen. I
måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga
särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från
nämndens sammanträden saknas spårbarhet till
eventuella vidtagna åtgärder för att nå målen. Vid
delåret görs ingen tydlig bedömning om målen
förväntas nås under 2021 och för vissa mål
saknas redovisning helt.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Gul

Vid majoriteten av de ekonomiska uppföljningarna
under 2021 är helårsprognosen för nämnden ett
underskott jämfört med budget. Vid
delårsrapporten per augusti är årsprognosen ett
resultat om -2 200 tkr. I protokoll från nämndens
sammanträden saknas spårbarhet till nämndens
ställningstagande till rapporterat ekonomiskt
resultat och eventuella vidtagna åtgärder för att
nå en budget i balans.
Bedömningen av revisionsfrågan blir delvis mot
bakgrund av att uppsatta mål för ekonomin nås
för helåret.

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Måluppfyllelsebedömning för helåret saknas i
nämndens verksamhetsberättelse men hanteras
separat vid nämndens sammanträde 2021-03-16.
Nämnden bedömer ett mål som uppfyllt, sex mål
som delvis uppfyllda och tre mål som ej uppfyllda.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
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Grön
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Nämnden redovisar ett överskott om 461 tkr
jämfört med budget för 2021.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
Revisionsfrågor
6. Direktiv för
rapportering

7. Rapportering

Bedömning
a) Sker rapportering i enlighet med direktiv?

E/T

Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men
ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande?

E/T

Ej tillämpligt, se 6a ovan.

a) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller verksamhet?

Gul

Nämnden tar del av verksamhetsinformation vid
samtliga sammanträden under 2021. Uppföljning av
verksamhetsområdena görs även vid
delårsrapporten genom presentation av viktiga
händelser under perioden och redovisning av
måluppfyllelse. Redovisning och uppföljning görs
dock inte för samtliga av nämndens mätbara mål.

b) Är rapportering till nämnden heltäckande
vad gäller ekonomi?

Grön

Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga
sammanträden under året. Uppföljningarna
redovisar periodens resultat i jämförelse med
budget, helårsprognos samt kommentarer till de
olika verksamhetsområdena.

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och
ekonomi?
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Ev. noteringar

Gul
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Ekonomin följs månadsvis genom budgetuppföljning
och helårsprognoser. Målen är i allt väsentligt
uppföljningsbara, men det genomförs inte någon
uppföljning av samtliga indikatorer under året.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder
7. Rapportering

d) Fokuserar rapportering på analys av
måluppfyllelse och resultat?

Gul

Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat,
prognos, analys inför framtiden och kommentarer till
det ekonomiska utfallet för respektive
verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker
i delårsrapport. Det framgår dock ingen analys av
resultaten gällande måluppfyllelsen och samtliga
mål följs inte upp i samband med
delårsrapporteringen. För de mål som bedöms inte
vara uppfyllda saknas information om planerade
eller vidtagna åtgärder för att nå målen.
Rapportering av måluppfyllelse saknas i den
verksamhetsberättelse som antagits av nämnden.

8. Åtgärder

a) Preciserar nämnden vid behov vad som
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd

I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga
särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från
nämndens sammanträden saknas spårbarhet till
eventuella vidtagna åtgärder för att nå både
ekonomiska mål och verksamhetsmål.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T

Av protokollen kan vi inte se att nämnden lämnat
några direktiv om åtgärder under 2021.
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Bilaga: Sammanställning av
revisionsfrågor för alla
revisionsobjekt

293

Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga

KS

SN

UKN

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

Röd

Röd

Röd

Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

Grön

Grön

Grön

Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

Grön

Grön

Grön

Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Grön

Grön

Grön

Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Grön

Grön

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?

Röd

Röd

Röd

Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?

Gul

Grön

Gul

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?

Röd

Röd

Röd

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?

Grön

Grön

Gul

Gul

Gul

Gul

Grön

Grön

Grön

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC

294

Mars 2022
25

Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst kontroll och
åtgärder
Revisionsfråga

KS

SN

UKN

Sker rapportering i enlighet med direktiv?

ET

ET

ET

Är nämndens direktiv heltäckande?

ET

ET

ET

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller verksamhet?

Grön

Grön

Gul

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller ekonomi?

Grön

Grön

Grön

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet för att kontrollera verksamhet
och ekonomi?

Grön

Grön

Gul

Fokuserar rapportering på analys av måluppfyllelse och resultat?

Gul

Gul

Gul

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd

Röd

Röd

Säkerställer nämnden att åtgärder genomförs enligt lämnade direktiv?

ET

ET

ET
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Kommunfullmäktige Ockelbo

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 1, 2022
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställighet
avbröts.
10 individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, kvartal 1, 2022.

Individ och familjeomsorgen, IFO
Ett ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL.
Det har förflutit 358 dagar från dagen för beslut 2021-03-04 och fram till
2022-02-25. Ansökan är återtagen och ärendet avslutat.
Ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL
Det har förflutit 220 dagar från dagen för beslut 2021-06-23 och fram till
2022-01-29. Ansökan återtagen och ärendet avslutat.
Ej verkställda beslut gäller kontaktperson enligt SoL
Det har förflutit 285 dagar från dagen för beslut 2021-06-17 och fram till
2022-03-29. Beslutet är verkställt.

LSS
Ett avbrott av verkställighet av daglig verksamhet 9 § 10 LSS.
Det har förflutit 504 dagar från dagen för avbrottet 2020-11-12 och fram till
2022-03-31.
Ett avbrott av verkställighet av beslut gällande kontaktperson 9 § 4 LSS
Det har förflutit 212 dagar från dagen för avbrottet 2021-08-31 och fram till
2022-03-31.

Ockelbo Kommun,  Torggatan 7  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Johanna Stålberg  0278-555 25   johanna.stalberg@ockelbo.se
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Ej verkställt beslut gäller kontaktperson enligt 9 § 4 LSS
Det har förflutit 133 dagar från dagen för beslutet 2021-11-18 och fram till
2022-03-31.

Särskilt boende, Bysjöstrand
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL
Det har förflutit 222 dagar från dagen för beslut 2021-08-11 och fram till
2022-03-21. Beslutet är verkställt.
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL
Det har förflutit 132 dagar från dagen för beslut 2021-10-26 och fram till
2022-03-07. Beslutet är verkställt.
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL
Det har förflutit 147 dagar från dagen för beslut 2021-11-04 och fram till
2022-03-31. Beslutet är ej verkställt.
Ej verkställda beslut gäller särskilt boende enligt SoL
Det har förflutit 156 dagar från dagen för beslut 2021-10-26 och fram till
2022-03-31. Beslutet är ej verkställt.

Ockelbo 2022-04-19

Johanna Stålberg
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare
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