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KommunfaKta
Yta: 1 070 kvkm   
Folkmängd: 5 936 personer

avstånd

Sandviken 3,5 mil

Gävle 5 mil

Arlanda 18 mil

Stockholm 21,5 mil

RestideR (KOLLEKTIVTRAFIK)

Sandviken 40 minuter

Gävle 25 minuter

Arlanda 1 timme och 40 minuter

Stockholm 2 timmar

visste du att? 

LAND  KOMMUN

BELGIEN Biévre

BULGARIEN Malglizh

CYPERN Lefkara

DANMARK Naestved

ENGLAND Desborough

ESTLAND Polva

FINLAND Kannus

FRANKRIKE Cissé

GREKLAND Pydna-Kolindros

Ockelbo är medlem i en europeisk vänortskedja, Charter of European Rural Communities med 27 medlemmar. 
2013 får vi ännu en medlem. Vi välkomnar då Kroatien och kommunen Tisno.
Läs mer på www.europeancharter.eu

RUMÄNIEN Ibanesti

SLOVAKIEN Medzev

SLOVENIEN Moravce

SPANIEN Bienvenida

SVERIGE Ockelbo

TJECKIEN Stary Poddvorov

TYSKLAND Hepstedt

UNGERN Nagycenk

ÖSTERRIKE Lassee

IRLAND  Cashel

ITALIEN  Bucine

LETTLAND  Kandava

LITAUEN  Zagare

LUXEMBURG  Troisvierges

MALTA   Nadur

NEDELÄNDERNA  Esch

POLEN   Strzyzow

PORTUGAL  Samuel
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staRKt KommunResultat bådaR gott inföR fRamtiden

Trots kris och mörka moln på den europeiska ekonomiska himmelen visar 2011 års bokslut på ett plusre-
sultat för Ockelbo kommun. Det känns bra och det bådar gott inför framtiden. Ett förväntat plusresultat på 
4.7 mkr har vänts till ett ganska stort plusresultat på 10.6 mkr för kommunen. Koncern gör ett resultat på ett 
positivt resultat på 6 mkr. Kloka politiska prioriteringar, tydlig VISION 2020 med mål till våra verksamheter 
och en välskött ekonomi ger möjligheter till satsningar och möjligheter till att hantera stora utmaningar inför 
framtiden. Vi ser nu att skatteintäkterna har ökat under innevarade år. Det innebär en bättre ekonomi både 
för kommunen och för oss Ockelbobor. Fler kan vara med och bidra till vårt gemensamma åtagande såsom 
skola, äldreomsorg och våra framtida investeringar. Siffran på sista raden i bokslutet är bara en del av 
berättelsen om läget i Ockelbo kommun. Andra siffror säger kanske mer om kommunen, dess attraktivitet 
och dess läge. Födelsesiffror, andelen nyinflyttade, nya studenter på Wij Trädgårdar, uthyrda lägenheter, 
skolresultat, medarbetarenkät och nyföretagande säger mer än siffran på sista raden i ett bokslut. När Ock-
elbobor och företag väljer Ockelbo i stället för att flytta härifrån vet vi att vi är på rätt väg!

Ockelbo kommun är i en situation när det föds färre barn och vi blir allt äldre. Det positiva är att det är fler 
som flyttar in än som flyttar ut. Fler väljer Ockelbo, förhoppningsvis så kommer en yngre generation som 
vill slå ner sina bopålar och bilda familj. Här måste vi som kommun stå på tå. Kommunen måste kunna i 
framtiden erbjuda attraktiv mark att bygga bostäder på, flerfamiljshus likväl som villor och bostadsrätter.  

Allt fler besöker Ockelbo. Besöksnäringen får allt större betydelse för oss i Ockelbo. Faktum är att vi har 
haft en ständigt stigande ström av turister under hela 2000-talet. För tio år sedan omsatte besöksnäringen 
65 miljoner kr, i år väntas motsvarande siffra bli 112 miljoner. Under samma tid har antalet åretruntjobb, ökat 
från 50 till 75. Detta är helt i linje med vår VISION ” Ockelbo Växer” Det gynnar inte bara oss i Ockelbo utan 
hela vår region.

Vi har invigt en av norra Europas största landbaserade vindkraftsparker i Jädraås och snart så påbörjas 
vindkratsanläggningen i Lingbo. Här befäster kommunens ställning som ett regionalt centrum för förnyelse-
bar energi. Under 2011 har kommunen 38 nya företagsetableringar, en fantastisk siffra. 

Vi har haft bekymmer med resultaten på våra grundskolor. Vi har nu ett tydligt kommunövergripande mål 
som hela fullmäktige står bakom. 2014 ska vi vara bland de 50 bästa i landet. Förhoppningsvis så tar vi 
också ett tydligt beslut om hur vår nya skolorganisation ska se ut i framtiden, så att vi kan investera rätt för 
våra barn och ungdomar. Vi vet också att många av de som flyttar till Ockelbo kommer från andra länder 
vilket ställer krav på flerspråkighet inom kommunens verksamheter. Vi måste också ha en skola som på ett 
enkelt sätt slussar in den som inte har svenska som modersmål.

I ett läge då kommunens bokslut pekar på stora plus kan det vara enkelt att slå sig för bröstet och kanske 
till och med luta sig tillbaka och vara nöjd. Men det finns många och stora utmaningar framför 
oss. Vi är medvetna om att våra skolresultat behöver förbättras. Försörjningsstöd ligger 
också på en fortsatt hög nivå. Verkligheten och dess orättvisor kräver politisk handling 
och politiska beslut.

Ett stort tack till alla medarbetare som tillsammans gör Ockelbo kommun till en bra 
kommun att bo i. Tack också till alla företagare och föreningsaktiva för ert fanta-
siska engagemang.
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Även år 2011 blev ett historiskt år i svensk historia och för Ockelbo kommun i och med att H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
och H.K.H. Prins Daniel genomförde ett tre dagars officiellt besök i Ockelbo kommun. Teman för de olika dagarna var möten 
med Ockelbobor i alla åldrar, byarna, natur och skogen. Besöket avslutades med en försommarfest på Wij Trädgårdar, med 
tårtbuffé och skördefest av tulpaner och tulpanlökar för Ockelbobor och för tillresta besökare. 

Det officiella besöket utformades i nära samverkan mellan Ockelbo kommun med byar, Wij Trädgårdar och Näringslivet.

Projektet Ockelbo med grannar har övergått till Projektet Ockelbo Växer med syfte att öka besöksnäring/turism och inflyttning 
till Ockelbo.

Kommunövergripande mål och mätbara mål för perioden 2011-2014 har fastställts av fullmäktige.

andRa viKtiga händelseR

KommuniKationeR

Ny kollektivtrafiklag kommer att gälla från den 1 januari 2012 
som innebära ett förändrat synsätt på kollektivtrafiken. Trafi-
ken ska planeras ur ett regionalt perspektiv och kommersiell 
trafik möjliggörs. Målet är att fördubbla resandet med kollek-
tivtrafik till 2020 och att öka det kollektiva resandets andel av 
det totala resandet. 

Kommunen initierade under året en ny busstur från Gävle till 
Ockelbo på fredag och lördagkvällar.

enRepRenöRsKap

Enligt Svenskt näringsliv behåller Ockelbo kommun sin plats 
med det klart bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. 

öveRsiKtsplan

Förslag till kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo 
kommun har utarbetats. Syftet med översiktsplanen är att 
redovisa hur kommunen anser att mark och vattenområden 
ska användas. 

öveRsyn av Kommunens fRamtida sKoloRganisation

Översyn av kommunens framtida skolorganisation utifrån ett 

pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv har genomförts. 

integRation

Ny reform gällande integration infördes fr.o.m. december 
2010. Reformen ställer krav på en utökad samverkan mellan 
kommun, arbetsförmedling och socialtjänst. I den nya refor-
men har kommunen ett minskat uppdrag och därmed minskat 
statsbidrag för mottagandet av nyanlända flyktingar.

Wij tRädgåRdaR

I samverkan med Wij Trädgårdar och Högskolan i Gävle 
(Trädgårdsmästarutbildningen) har kommunen även i som-
mar haft en ”Byträdgårdsmästare” som arrangerat och skött 
om kommunens planteringar och blommor.

samveRKan

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten har teck-
nat samverkansavtal i syfte att bättre stödja och underlätta 
vägen till egen försörjning för individerna. Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten har tillsammans med övriga gästrik-
ekommuner utarbetat och startat två ytterligare samverkans-
projekt i samma syfte.  

snöRiK vinteR 
Året inleddes med en kall och snörik vinter, detta för andra 
året i följd. Totalt föll det c:a 3,7 meter snö i centrala Ockelbo, 
vilket innebar mycket stora insatser vad gäller snöröjning och 
takskottning. Året avslutades med en snöfattig och mild höst 
och vinter. 

föRvaltningsbeRättelse
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öveRgRipande mål 2011 - ocKelbo Kommuns styRmodell

vision 2020
KommunöveRgRipande mål finansiella mål

det gRöna

Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthåll-
ning.

vi välKomnaR

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling 
och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter

vi växeR

Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grund-
skolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära 
mer.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov 
(avser individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS och skolbarns-
omsorg)

vi samveRKaR

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

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verk-
samheter

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

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

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

KommunöveRgRipande mätbaRa mål

det gRöna

Vi har två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i 
kommunen. (2012)

All kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas från 
grunden* (2014)  (*halvfabrikat ska inte användas)

Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade 
enligt regeringens definition (2014)

vi välKomnaR

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014)

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter 
att erbjuda (2014)

Morgon och kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar, med bör-
jan i Jädraås och Åmot. (2014)

Kvälls och natturer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo finns. 
(2014)

vi växeR

Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bästa i landet. 
(2014)

All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete. (2014)

vi samveRKaR

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s 
medborgarundersökning (2014)

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i 
länet och bland de 100 bästa i landet varje år.
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Kommunens visions- och målpRocess 
Visionen är den högsta övergripande nivån följt av kommunövergripande och finansiella mål. 

Fullmäktige beslutade 2009 om kommunens och nämndernas övergripande mål. Varje nämnd har därefter utarbetat mätbara 
mål utifrån de nämndsövergripande målen. 

Processen med framtagande av en styrmodell och med en gemensam struktur pågår och där kommunen kommit långt i detta 
arbete.

I samband med implementering av visions- och målprocessen under hösten 2010 diskuterades en utveckling av de kom-
munövergripande målen och att även utarbeta kommunövergripande mätbara mål. Utifrån detta har kommunövergripande mål 
reviderats och kommunövergripande mätbara mål utarbetats och fastställts av fullmäktige i maj 2011. 

Samtliga nämnder har arbetat utifrån Visionen, de kommunövergripande målen och utifrån nämndernas övergripande mål. 
Måluppfyllelse har bedömts uppnås, helt eller delvis i stor utsträckning inom kommunens alla verksamheter. 

Man kan tydligt se att de nämndsövergripande målen på verksamhetsnivå tydligt är kopplade till Visionen.
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vi samveRKaR

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhåll-
ningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen 
av individen, kommunen och regionen.

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat 
enligt SCB:s medborgarundersökning (2014)

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa 
kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet 
varje år.

Påbörjat

Målet uppfyllt

Kommentarer: 

SCB:s medborgarundersökning har genomförts under våren 2011. Arbetet med analys av materialet kvarstår. Jämförelse kan göras med 
undersökning från 2006. Ny undersökningen kommer att genomföras 2013 för att erhålla ytterligare en jämförelse. 

Ockelbo behåller sin plats som kommunen med det klart bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning, den bästa kommunen i länet med placering 94 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen en försämring med 38 
placeringar sedan fjolårets mätning, men avståndet är stort till tvåan i Gävleborgs län, Söderhamns kommun som placerade sig på plats 
178. Resultatet av mätningen kommer att behandlas vidare under 2012.

Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

det gRöna 
Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, 
hälsa och kosthållning.

Vi har två miljöhållbara användningsområden för en-
ergiförsörjning i kommunen. (2012)

All kost som produceras och serveras i kommunens 
regi tillagas från grunden* (2014) (*halvfabrikat ska 
inte användas)

Alla fordon som används i kommunens verksamhet 
är miljöklassade enligt regeringens definition (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer: 

Energiförsörjning

Planering för att möta målsättning om två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen kommer att beaktas i kom-
munens energieffektivseringsstrategi.

För arbete med lokala miljömål har under året en projektorganisation bildats. Projektet har som uppdrag att presentera ett förslag under 
våren 2012.

Kostverksamheten

Målsättning om att all kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas från grunden ska senast vara uppfyllt efter utgången av 
2014. Utbildnings- och kulturnämnden arbetar efter målsättningen om att höja användandet av ekologiska råvaror. 

Ekologisk mat

Andel ekologiska råvaror var 72 % för Perslundaskolan och 37 % för övriga kostverksamheten.

Skollunch 

Alla elever i låg- och mellanstadiet äter av skollunchen varje dag. På Perslundaskolan är målet inte nått, i snitt ett trettiotal av skolans c:a 
170 elever väljer att inte äta i matsalen, det rör sig i de flesta fall inte om samma elever varje dag.

Fordon

Nuvarande leasingavtal gäller för perioden 2011-2013. Målsättningen om miljöklassade fordon fanns med i upphandlingsunderlaget, men 
kunde inte tillgodoses till fullo. Kravet kommer att kvarstå vid nästa upphandlingstillfälle år 2013.

mål / måluppfyllelse
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Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

vi växeR  
Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten 
att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en 
tro på sin egen förmåga att lära mer.

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg uti-
från sina behov (avser individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg, LSS och skolbarnsomsorg)

Skolresultaten i Ockelbo kommun är bland de 50 bäs-
ta i landet. (2014)

All personal i kommunen har relevant utbildning för 
sitt arbete. (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer: 

Skolresultat 

Skolresultaten i Ockelbo kommun är inte bland de 50 bästa i landet. Genomsnittligt meritvärde har förbättrats vid jämförelse med 2010. 

Kunskapsresultat

Nationella prov åk 9, andel elever i % med minst godkänt provresultat (2010 i parentes) Engelska 83 (96), Matematik 56 (73), Svenska 95 
(96). Genomsnittligt meritvärde har ökat från 190,7 till 200,4 mellan år 2010 och 2011.

Andel elever med behörighet till gymnasieskolan har minskat från 86,4 % år 2010 till 82,8 % år 2011. I nya skollagen krävs fler godkända 
betyg än tidigare för att komma in på nationellt program vilket gör att behörigheten generellt i riket har försämrats.

Relevant utbildning

En inventering av befintlig kompetens hos kommunens anställda detta matchats mot kommunens krav på kompetens för kommunens be-
fattningar kommer att genomföras. Inventeringen ligger till grund för att få fram behovet av kompetensutveckling för att nå det övergripande 
målet.

Mycket av arbetet kommer att säkerställas i och med ny lagstiftning om legitimation för lärare och förskollärare och till viss del i projektet 
Vård- och omsorgscollege.

vi välKommnaR

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för 
arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och 
möjlighet till attraktiva tomter.

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 perso-
ner (2014)

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya 
villatomter att erbjuda (2014)

Morgon och kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra 
byar, med början i Jädraås och Åmot. (2014)

Kvälls och natturer med kollektivtrafiken, till och från 
Ockelbo finns. (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer: 

Vid jämförelse med 1 november 2010 har befolkningen minskat från 5 934 personer till 5899 personer, en minskning med 35 personer.  

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre 
befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20 - 40 år.

Arbetet med att uppdatera fastställd bostadsförsörjningsplan har påbörjats under 2011.

Antalet turer i Kuxatrafiken har utökas med en extra servicetur/by med start under hösten. 

Nattrafik till och från Gävle på helger har startat under våren 2011. En utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen under november/
december 2012.
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Total Män Kvinnor

Befolkning 2010-12-31 5 936 2 989 2 947

Födda under 2011 44 29 15

Avlidna under 2011 83 42 41

Födelsenetto -39 -13 -26

Inflyttade under 2011 306 150 156

Utflyttade under 2011 296 149 147

Flyttnetto 10 1 9

Befolkning 2011-12-31 5 907 2 977 2 930

befolKningsutvecKling

Befolkningsutvecklingen har under 2011 varit negativ och 
jämfört med 2010 har kommunen minskat med 29(46) perso-
ner vilket är oroande inför framtiden om trenden skulle fort-
sätta. Ockelbo kommun hade vid 2010 års slut 5 936 invånare 
och den sista december 2011 fanns 5 907 personer i kommu-
nen. Kommunen har ett mindre positivt flyttnetto med 5 per-
soner men den största orsaken till befolkningsminskningen 
är att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Det 
föddes under 2010 44 barn och under samma period avled 
89 personer, ett födelseunderskott på 39. Ockelbo kommun 
har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt 
mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En krympande be-
folkning får konsekvenser för storleken på de statsbidrag som 
kommunen erhåller.

bostadsmaRKnad

Ockelbogårdar AB har under året inte påbörjat någon nypro-
duktion av bostäder. Bolaget har dock rustat upp lägenheter 
på Vibacka som ett steg mot att kunna erbjuda fler senior-
bostäder, ett arbete som även fortsätter under 2012. Inom 
Vibacka har även delar av socialnämndens verksamheter 
så som gruppboende, dagcenter och korttidsboende kunnat 
inrymmas. Ett särskilt studentboende har iordningsställts på 
Kaplansgården. För att kommunen skall kunna vara ett att-
raktivt alternativ för inflyttning måste arbetet med öka utbudet 
av bostäder prioriteras, genom att ta fram attraktiva tomter 
och att fler hus ska kunna frigöras till försäljning. 

aRbetsmaRKnad

Ockelbo har under fler år haft en gynnsam arbetsmarknad 
men med början under senare delen av 2008 så visade sig 
det försämrade konjunkturläget även i Ockelbo med varsel 
bland kommunens företag och stigande arbetslöshet. Under 
2011 har till följd av en starkare konjunktur siffrorna förbätt-
rats något. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå, 
högre än i riket. Särskilt oroande är en hög arbetslöshet bland 
de yngre där Ockelbos siffror är högre än i både länet och ri-
ket. Andelen öppet arbetslösa i Ockelbo var under 2011 4,5 %, 
vilket kan jämföras med 4,9 % för 2010. Gävleborgs län hade 
i genomsnitt en arbetslöshet på 4,5 % år 2011. För hela riket 
var motsvarande siffra 3,6 %.

näRingsliv

Ockelbo kommun har fortfarande en mycket stark posi-
tion som företagarkommun och utsågs till bäst i länet enligt 
Svenskt näringslivs undersökningar. Ockelbo har även fått 
utmärkelse som Bästa Tillväxt 2011 som den kommun i länet 
som har störst andel aktiebolag som ökat antalet anställda, 
omsättningen och ger vinst. Totalt har 38 företag startats 
under 2011. 44 företag startades 2010 att jämföra med 31 
stycken under 2009. Målsättningen är att under varje år star-
ta eller etablera 15 företag och skapa 20 nya arbetstillfällen. 
Under 2011 har förutom återanställningar 24 nya arbetstillfäl-
len skapats.

I Ockelbo kommer flera vindkraftsparker att byggas som ska-
par möjligheter som kan bidra till att utveckla det lokala nä-
ringslivet och möjliggöra skapande av nya arbetstillfällen. 

Arbetet fortsätter med att öka samverkan lokalt och regionalt 
för att kunna möta tillströmningen av turister till Ockelbo och 
då främst Wij Trädgårdar och som har resulterat i ökad försälj-
ning hos handeln och ett stort antal besök hos besöksmålen.

aRbetslöshet

2011 2010

16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 4,5 4,6 4,4 4,9 4,6 5,2

Länet 4,5 4,1 4,9 4,7 4,3 5,1

Riket 3,6 3,3 3,8 3,9 3,5 4,2

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 6,7 6,3 6,9 7,3 7,5 7,1

Länet 5,4 4,7 6,1 6,3 5,9 6,6

Riket 4,0 3,4 4,6 4,8 4,3 5,3

omväRlden
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paRtgemensam infoRmation

Plan för kommunens löneprocess, medarbetarsamtal och lö-
nesamtal har beslutats av kommunstyrelsen under 2010. Ett 
gemensamt material har tagits fram som ska underlätta arbe-
tet med löneprocessen.

Partsgemensam information om löneprocess och medarbe-
tarsamtal har vid elva (11) olika tillfällen genomförts under 
2011. Inbjudna till informationen har varit medarbetare i ut-
bildnings- och kulturnämnden och socialnämnden.

öveRgRipande mätbaRt mål - all peRsonal i Kommunen haR Relevant ut-
bildning föR sitt aRbete 
Fullmäktige har fastställ som övergripande mätbart mål att all 
personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete 
2014. 

En inventering kommer att genomföras där befintlig kompe-
tens hos kommunens anställda matchas mot kommunens 
krav på kompetens. Inventeringen ligger till grund för att få 
fram behovet av kompetensutveckling för att nå det övergri-
pande målet.

Mycket av arbetet kommer att säkerställas i och med ny lag-
stiftning om legitimation för lärare och förskollärare och till 
viss del i projektet Vård- och omsorgscollege.

legitimation föR läRaRe och föRsKolläRaRe

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation 
för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg 
från och med den 1 juli 2011. Det finns övergångsregler som 
gäller till och med 1 juli 2018. 

Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskol-
lärare i skolväsendet är att kvalitetssäkra och utveckla verk-
samheten, bidra till professionalism genom tydligare krav, 
öka måluppfyllelsen för eleverna, öka yrkets status och att 
fler ska vilja bli lärare 

våRd- och omsoRgscollege

Vård- och omsorgscollege, ett samverkansprojekt som pågår 
i Gävleborgs län. Samverkan mellan kommuner, landsting, 
fackförbund, lärare, rektorer, politiker och tjänstemän för att 
tillsammans säkra kvaliteten på länets vård- och omsorgsut-
bildningar för framtidens höga krav.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbild-
ningsanordnare och arbetslivet samverkar för att kvalitets-
säkra utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan 
ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen 
innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt 
en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College 
är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och 
arbetsgivaren.

Arbetet på lokalnivå innebär ett samarbete mellan kommun-
styrelsen, utbildnings- och kulturnämnden och socialnämn-
den.

peRsonalstRategisKa mål

Kommunens personalstrategiska mål är att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta mål har fyra olika 
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas 
och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kom-
munstyrelsen och övriga nämnder.

ocKelbo Kommun äR en attRaKtiv aRbetsgivaRe

Detta kännetecknas av följande fokusområden

•	 En god, sund och grön arbetsmiljö

•	 Ett gott samverkansklimat

•	 Ett arbete att växa i

•	 Jämställdhet och mångfald

aRbetsmiljö

De arbetsmiljöutbildningar som genomfördes 2010 har ut-
värderats under 2011. De partsgemensamma utbildningarna 
uppfattades positivt och föreläsare fick bra omdömen. Det 
man saknade var en fördjupning kring genomförandet av 
skyddsronder och vikten av att dessa skall utföras. Behov av 
återkommande utbildningsinsatser finns.

samveRKansKlimat 
Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan 
många år. De flesta beslut fattas på arbetsplatsträffar i god 
FAS anda (Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan). Medar-
betarna ska känna sig delaktiga i kommunens åtagande och 
utveckling.

Arbetsgivare och arbetstagarparter är överens om att se över 
nuvarande avtal. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes 
under 2011 med ambition att våren 2012 lägga fram ett nytt 
förslag till samverkansavtal.

Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner där be-
hov föreligger.

aRbete att växa i 
medaRbetaRenKät

Medarbetarenkät för all personal inom Ockelbo kommun är 
en prioriterad åtgärd. Enkäten förväntas ge svar på indika-
tioner på förbättringsområden. Efter analys och utvärdering 
av medarbetarenkät bör det framkomma områden som kan 
utgöra grund för kommande mätbara mål. En medarbetaren-
kät genomfördes i december 2011. Resultat och analys av 
enkäten kommer att presenteras under 2012.

peRsonalbeRättelse

10 11



Mål Måluppfyllelse

Medarbetarenkät ska genomföras vartannat år med början år 2011 Målet nått

Kommentarer:  Medarbetarenkät har genomförts i december 2011.

Sjukfrånvaron ska inte öka Målet ej nått

Kommentarer: Den totala sjukfrånvaron har ökat från 3,9 % till 4,4 %.

Genomförda och pågående uppdrag under 2011

• Personalstrategiskt dokument har aktualiserats samt 
kompletterats med en handlingsplan innehållande av 
mätbara mål för kommande period. 

•  Arbetet med lönekartläggning har genomförts under 
hösten 2011. En slutrapport ska presenteras under vå-
ren 2012.

•  Medarbetarenkät har genomförts under december 
2011. Resultatet och analys av enkäten kommer att pre-
senteras under 2012.

•  FAS, utveckling av lokal samverkan, En partsgemen-
sam arbetsgrupp tillsattes under hösten och processen 
fortsätter.

mål / måluppfyllelse

peRsonalstRategisKt mål: ocKelbo Kommun äR en attRaKtiv aRbetsgivaRe

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

peRsonalstRategisKa åtgäRdeR

Under hösten 2010 initierades arbetet med lönekartläggning 
och lönejämförelse. Arbetet har fortsatt under 2011 och det 
som har framkommit vid detta arbete var behov av medel för 
att möjliggöra olika satsningar. Fullmäktige beslutade i no-
vember 2011 om ett övergripande anslag till personalstrate-
giska åtgärder med inriktning på lönesatsning för pedagogisk 
personal om 250 tkr för år 2012 och 500 tkr fr.o.m. 2013. 

Personalutskottet har en samordnande roll för att tillsam-
mans med utbildnings- och kulturnämnden ta fram en strategi 
för det fortsatta arbetet.

jämställdhet och mångfald

löneKaRtläggning

Arbetet med lönekarläggning har genomförts under hösten 
2011. En färdig rapport ska presenteras i februari 2012. Rap-
porten kommer att diskuteras i olika forum och processas vi-
dare under 2012. 

•  Deltagande i regionalt samverkansprojekt, Vård och 
omsorgscollege (VOC)

•  Medel för personalstrategiska åtgärder har under året 
diskuterats vid flera tillfällen. Inför 2012 avsattes medel 
för lönesatsning för lärare och förskollärare.

•  Övergripande mål, all personal i kommunen ska ha rele-
vant utbildning för sitt arbete 2014, arbetet har initierats.

•  I samband med planerad verksamhetsövergång avse-
ende hemsjukvård har diskussioner och möten genom-
förts.
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Sjukredovisning i % 2011 2010

Total sjukfrånvaro 4,4 3,9

 - varav långtissjukfrånvaro 25 33

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,4 3,9

Sjukfrånvaro för män 4,3 4,0

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 29 år eller yngre 3,4 3,0

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 30 - 49 år 4,3 3,2

Sjukfrånvaro för åldersgrupp 50 år eller äldre 4,6 4,7

total sjuKfRånvaRo
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Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Diagrammet visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo 
kommun 2011. Den totala sjukfrånvaron 2011 var 4,4 % att jämföra med 3,9 % för 2010. 

Männens sjukfrånvaro har ökat vid jämförelse med föregående år. I och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal per-
soner så påverkas förändringen markant vid en långtidssjukskrivning.

långtidssjuKfRånvaRo

Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Från-
varo med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.

Långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska och jämfört med 
2010 och samma beräkningsgrund har långtidssjukfrånva-
ron minskat med 8 %. Långtidssjukskrivningar står för 25 % 
av den totala frånvaron, vilket kan jämföras med 33 % för år 
2010. 

KommentaReR sjuKfRånvaRo

Korttidssjukfrånvaron har ökat och långtidssjukfrånvaron fort-
sätter att minska. Förklaring till minskad långtidssjukfrånvaro 
är konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringsked-
jan, vilket resulterat i att fler personer har återrehabiliterade 
helt eller delvis eller slutat sin anställning. 

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

Sjukfrånvaro i % 2011 2010 2009 2008 2007

Total sjukfrånvaro 4,4 3,9 4,5 5,6 5,3

 - varav långtissjukfrånvaro 25 33 39 47 52
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Antal anställda Antal årsarbetare

Styrelse/nämnd 2011 2010 Skillnad 2011 2010 Skillnad

Socialnämnd 234 240 -6 190,1 196,4 -6,3

 - tillsvidare 223 226 -3 181,4 184,4 -3,0

 - visstid 11 14 -3 8,7 12,0 -3,3

Utbildning/kultur 198 191 7 178,4 172 6,4

 - tillsvidare 176 173 3 164,1 159,4 4,7

 - visstid 22 18 6 14,3 12,6 1,7

Kommunstyrelsen 56 49 7 51,6 43,7 7,9

 - tillsvidare 35 31 4 32,1 29,3 2,8

 - visstid 21 18 3 19,5 14,4 5,1

Bygg/miljö 11 7 4 10,8 7,0 3,8

 - tillsvidare 7 6 1 7,0 6,0 1,0

 - visstid 4 1 3 3,8 1,0 2,8

Summa antal anställda 499 487 12 430,9 419,19 11,7

Sammanställning totalt 2011 2010 Skillnad 2011 2010 Skillnad

Tillsvidare 441 436 5 384,6 379,1 5,5

Visstid 58 51 7 46,3 40,0 6,3

Summa totalt 499 487 12 430,9 419,1 11,8

Antal anställda i % 2011 2010

Socialnämnden 47 52

Utbildning och Kultur 40 40

Kommunstyrelsen 11 7

Bygg och Miljö 2 1

From 2011 redovisas all personalstatistik utifrån begreppet månadsanställda vilket innebär både tillsvidare och visstidsan-
ställda.
antal anställda
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt gör personalkontorets löneavdelning ca 700 utbetal-
ningar av löner och arvoden varje månad.
Den 31 december 2011 hade Ockelbo kommun totalt 499 månadsanställda. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 12 vid 
jämförelse med 31 december 2010.

antal anställda peR nämnd i % 
Bilden visar hur många procent av månadsanställda som arbetar inom de olika nämnderna per 31 december 2011. Av kom-
munens månadsanställda finns 87 % (86 %) inom vård, skola och omsorg. 

peRsonalstatistiK
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2011 2010

Åldersstruktur Män Kvinnor Män Kvinnor

20 - 29 år 9 34 5 31

30 - 39 år 16 86 14 83

40 - 49 år 11 119 11 122

50 - 59 år 19 128 21 122

60 år eller äldre 16 56 16 57

Totalt 71 423 67 415

År 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Pensionsavgångar 10 17 13 9 11 60

antal anställda föRdelat på Kön

 

71 

428 

69 

418 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

Man Kvinna 

2011 2010 

Medellön 2011 2010

Män 25 232 25 372

Kvinnor 22 631 22 309

Medel 23 005 22 748

AID-kod

2011 
Medellön 

Total
Medellön 
Kvinnor

Medellön 
Män

2010 
Medellön 

Total
Medellön 
Kvinnor

Medellön 
Män

206014 Sjuksköterska     25 386        25 420        25 050        24 681        24 789        23 525    

207011 Undersköterska äo     20 940        20 963        20 329        20 678        20 683        20 551    

207021 Vårdare, gruppboende     19 895        19 873        20 062        19 753        19 978        19 632    

207024 Vårdbiträde äo     20 563        20 563                   -        20 063        20 063                 -      

207027 Personlig assistent     20 194        20 194                   -        19 839        19 839                 -      

401010 Lärare tidigare år     25 503        25 434        25 726        24 684        24 467        25 425    

401011 Lärare senare år     25 728        25 339        26 700        25 138        24 679        26 146    

402010 Förskollärare     22 990        22 993        22 936        22 591        22 594        22 526    

403010 Barnskötare     20 535        20 535                   -        20 191        20 191                 -      

403016 Elevassistent     21 337        21 348        21 293        20 890        20 626        23 000    

601010 Kock     20 854        20 854                   -        20 799        20 799                 -      

Köns- och åldeRsstRuKtuR

Av kommunens 499 månadsanställda är 86 % kvinnor och 
14 % män. 

Medelålder

Medelåldern bland kvinnor är 46,4 år (46,5 år) och bland 
männen 46,1 år (47,2 år). Inom Ockelbo kommun är 72 (73) 
månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 2011 
har 15 (18) medarbetare slutat med pensionsavgång

pensionsavgångaR 2012 - 2016

lön

Medellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 23 
005 kr/mån (22 748 kr/mån). Kvinnornas medellön är 22 631 
kr/ mån (22 309 kr/mån) och männens medellön är 25 232 kr/
mån (25 372 kr/mån). I beräkning av medellön inräknas löne-
tillägg. 2010 års medellöner inom parentes.

Minskningen av männens medellön förklaras med vakanta 
chefstjänster och pensionsavgångar inom lärarsidan.

genomsnittslöneR föR oliKa yRKesgRuppeR

I samband med fullmäktiges beslut om delårsbokslut per 30 juni 2011 beslutades att ge-nomsnittslöner för olika yrkesgrupper 
fortsättningsvis ska ingå i årsredovisningen

För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras för aktuellt år en sam-manställning över medellöner. För 
jämförelse redovisas medellöner för två år.
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eKonomisK analys
Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolknings-
utveckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå.

Före den finansiella krisen hade statens ekonomi under ett antal år stärkts med ett ökat förtroende för den svenska ekonomin 
och den ekonomiska politiken. Sverige har också återhämtat sig fortare och haft en gynnsammare utveckling än många stater 
i vår omgivning. Inflationstakten och räntenivån i Sverige har under några år varit historiskt och internationellt mycket låg. men 
har i och med återhämtningen långsamt stigit. Under 2011 kom dock signaler på att återhämtningstakten avtagit. Skuldkrisen 
i främst södra Europa och en svag tillväxt på flera håll i världen har lett till att prognoserna justerats nedåt. Arbetsmarknaden 
spås att stabilisera sig först om några år

Händelserna under det turbulenta året 2009 och framåt har klart visat hur beroende av vår omvärld även en kommun i Sverige 
är. Skatteprognoser ändras under året och läget kännetecknades av en stor osäkerhet. Under 2011 har prognoserna vad gäller 
skatter utvecklats i en gynnsam riktning och har bidraget till det resultat kommunen uppvisar.

Inför 2009 beslutades om en skattehöjning som skulle ge kommunen möjligheter att arbete med utvecklingsfrågor i den nya 
visionens anda, självfinansiering av investeringar och bygga upp det egna kapitalet för kunna möta framtida pensionsåtagan-
den. Ett tillskott som gav Ockelbo större handlingsfrihet att kunna hantera krisen och dess följder.

KonceRnen - föRetag och ägaRföRhållanden

I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (äga-
randel 24 % efter försäljningen till Gävle Energi AB) och Ockelbo Vatten AB (100 %).

åRets Resultat 
Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering 
och internelimineringar 6,0 mkr. 

Ockelbogårdar AB redovisar 2011 ett resultat på -3,9 mkr. Re-
novering plattan på Uret och ombyggnation av Vibacka samt 
att delar ej varit uthyrda har bidragit till det negativa resultatet. 
Uthyrningsgraden var i genomsnitt under året 97 %. Under 
året var i genomsnitt 21 (26) lägenheter tomma. 

Bionär Närvärme AB redovisar ett underskott för Ockelbos 
andel om -0,1 mkr. Resultatet totalt för bolaget -4,3 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt. Resultatavvikelsen beror 
främst på minskade anslutningsavgifter, nedskrivning samt 
haverier som inneburit ökade reparations och bränslekostna-
der.

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2011 ett underskott på 1,0 
mkr som Ockelbo kommun reglerat med ett villkorat aktie-
ägartillskott.

sammanställnning Redovisat Resultat

Bokslut (tkr) 2011 2010
Kommunen 10 628 4 115

Ockelbogårdar AB -3 857 -21 145

Bionär Närvärme AB -93 2 031

Ockelbo Vatten AB -999 -1 482

Koncernen 5 679 -16 481

Koncernen efter int.  elemnineringar 6 037 -9 177

Nyckeltal 2011 2010
Soliditet 16 % 14 %

Skuldsättningsgrad 82 % 85 %

Likvida medel (mkr) 60,9 74,7 

Antal anställda 529 516

övRigt

Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kommu-
nens övriga aktieinnehav per 2011-12-31.

Från den 1 januari 2012 har kommunen sålt sina aktier i X-
trafik AB till Landstinget Gävleborg som är ny huvudman för 
kollektivtrafiken i länet.

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

Gästrike Återvinnare bildades och togs i drift 1 april 2002. 
Förbundets medlemmar är Gävle, Sandviken, Ockelbo, Ho-
fors samt Älvkarleby kommun.

Gästrike Räddningstjänstförbund bildades 1994 och har till 
uppgift att åt medlemskommunerna, Gävle, Sandviken, Ho-
fors, Älvkarleby och Ockelbo kommun utföra räddningstjänst-
verksamhet. 

Inköp Gävleborg bildades 1 september 2007 genom en sam-
manslagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. Inköp 
Gävleborg har till uppgift att göra upphandlingar åt sina med-
lemmar. Genom samordningen kan betydande kostnadsbe-
sparingar göras, samtidigt som vi har tillgång till kompetens 
inom upphandlingsområdet.

Företag Bokfört värde (tkr)

Kommuninvest 185

Kommunalförbundet SAM 224

Förenade småkommuners Försäkrings AB 2 000

Norrsken AB 52

Gästrike Vatten AB 500
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Mål Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter Målet delvis nått

Kommentarer:  Kommunen redovisar ett positivt resultat om 10,6 mkr. Dock lyckas inte alla nämnder att hålla sina budgetramar.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,5 % av skatter och utjäm-
ning

Målet nått

Kommentarer:  Resultatet 10,6 mkr motsvarar 3,5 % av skatter och utjämning.

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

Målet nått

Kommentarer:  Ingen ny upplåning har skett under året för att finansiera investeringar.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen Målet nått

Kommentarer:  Amortering har skett med 2 mkr vilket motsvarar 1,3 % av låneskulden.

Soliditeten ska årligen öka med 2 % Målet nått

Kommentarer:  Soliditeten har under året ökat med 5 %

ocKelbo Kommun

I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns finansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att identi-
fiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den förbrukning som 
sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot 
obalans, är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften. 

Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har. 

Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och potential för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått. 

Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. 

En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett 
uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera 
problematiska situationer. 

mål / måluppfyllelse
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åRets Resultat

Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto 
är 10,6 mkr. Mot budget 4,7 mkr så är avvikelsen 5,9 mkr. 
Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 1,5 
mkr. Resultatet innehåller det villkorade ägartillskott som 
getts till Ockelbo Vatten AB 1,0 mkr. Framförallt en gynnsam 
utveckling av skatteintäkterna på drygt 4 mkr har bidragit till 
den positiva budgetavvikelsen.

Resultat (mKR)

Kapacitet

eget Kapital, utvecKling

Kommunens egna kapital har mellan åren 1998-2003 mins-
kat med c:a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet ne-
gativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den 
redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av 
pensionsåtagandet flyttats från balansräkningen till en an-
svarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapitalet. 
Kommunens pensionsåtagande är dock densamma som ti-
digare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken är 
kommunens totala åtagande beträffande pensioner oföränd-
rad. Kommunens egna kapital har till utgången av 2011 ökat 
och uppgår till 69,1 mkr. Det innebär att det egna kapitalet fått 
en betydande förbättring under 2011. Ett stärkt eget kapital 
ger långsiktig finansiell motståndskraft. De närmaste årens 

eget Kapital (mKR)

dRiftsResultat

Nämndernas resultat blandas med både över och underskott.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 1,5 
mkr. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på ett underskott inom 
teknikområdet om -1,3 mkr. Ökade kostnader för yttre skötsel 
och drift och underhåll av fastigheter har inte lyckats rymmas 
inom tilldelad budget. Verksamheter som arbetet med över-
siktplan, kommunikationer och en återbetalning från Gästrike 
Räddningstjänst har gett positiv budgetavvikelse.

Bygg och Miljönämnden har 2011 ett överskott på 0,2 mkr. 
Intäktsökningar från handläggning och vindkraftsbidrag har 
bidragit till resultatet. 

Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt 0,8 mkr. 
Där bakom står en budgetavvikelse på 2,1 mkr för gymna-
sieverksamheten som bidragit till nämndens resultat. Övrig 
verksamhet under nämndens ansvar levererar ett samman-
lagt underskott på 1,3 mkr. Merparten faller inom grundskolan 
men även inom förskoleverksamheten.

Socialnämndens resultat – 1,0 mkr beror bl.a. på ett un-
derskott inom individ och familjeomsorg där det främst rör sig 
om försörjningsstöd. Inom verksamhetsområdet omvårdnad 
redovisar hemtjänsten ett underskott.

resultat måste vara fortsatt positiva för att kommunen skall 
kunna återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå.

Nämnd
Budget Redovisning Avvikelse Bokslut Budget

Intäkter Kostn. Netto Intäkter kostn. Netto tkr % 2010 2012
Kommunstyrelsen 26 818 -87 252 -60 434 29 647 -88 628 -58 981 1 453 98 % -59 069 -62 628

Bygg- och miljön. 2 210 -4 958 -2 748 2 992 -5 498 -2 506 242 91 % -2 215 -3 305

Utbildning- och kultur. 19 463 -133 043 -113 580 20 601 -133 358 -112 757 823 99 % -109 322 -112 748

Socialnämnd 15 028 -127 020 -111 992 17 707 -130 746 -113 038 -1 046 101 % -112 816 -115 533

Revision 0 -464 -464 0 -436 -436 28 94 % -445 -473

Valnämnd 0 0 0 0 -35 -35 -35 -54 0

Summa 63 519 352 737 289 218 70 947 -358 701 -287 754 1 464 99 % -283 921 -294 687
Justering -194 666 -3 718 -1 196

Summa 63 519 -352 737 -289 218 70 947 -358 701 -287 088 1 464 -287 639 -295 833

Finansiering 354 739 -60 802 293 937 361 628 -63 246 298 382 4 445 288 036 299 285

Justering 194 -666 3 718 1 196

Summa 297 716

Summa 418 258 -413 539 4 719 432 575 -421 947 10 628 5 909  4 115 4 598

dRiftsRedovisning (tKR)
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Pensionsåtaganden                                   
(mkr inkl. löneskatt) 2011 2010

Pensionsförpliktelser i balansräkningen 15,3 13,2

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbin-
delser

157,6 130,2

Summa Pensionsförpliktelser 172,9 143,4

Finansiella pensionstillgångar 3,0 3,0

Återlånademedel 169,9 140,4

liKviditet

Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommu-
nens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har för-
bättrats har också likviditeten stärkts. 2011 har likviditeten 
förbättrats jämfört med 2010. Under 2011 har kommunen ej 
upptagit nya lån och använt egna medel för att finansiera de 
investeringar som skett under året. Det beviljade ägartillskot-
tet till Ockelbo Vatten kommer också att kunna regleras med 
egna medel. Likviditeten ligger idag på en god nivå, men bör 
framöver noga följas så att inte kommunens handlingsförmå-
ga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att rea-
lisera framtida investeringar och underhållsåtgärder. Kom-
munens EU-projekt påverkar löpande likviditeten eftersom 
bidragen utbetalas i efterhand.

lånesKuld

Kommunens långfristiga lån är 156,3 mkr. Skulden motsvarar 
c:a 26 tkr/invånare. Kommunen har tillsammans med Ockel-
bogårdar AB 310 mkr i låneskuld. I genomsnitt motsvarar det 
c:a 52 tkr/invånare. Bionär Närvärme AB som är samägt med 
Gävle Energi AB och Älvkarleby kommun har en låneskuld 
motsvarande 85 mkr. Vid en konsolidering av vår andel 24 % 
så är kommunens del 20 mkr. Under 2011 så har kommunen 
amorterat 2 mkr. Ockelbogårdar AB:s skulder har minskat un-
der 2011 med 11,9 mkr. en positiv utveckling med tanke på 
bostadsbolagets stora lånestock.

finansiell styRKa

soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska 
styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kom-
munen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de totala till-
gångarna. Soliditeten för 2011 är 24 %, vilket är en kraftig för-
bättring jämfört med föregående år. Det är i paritet med nivån 
som var före den stora investeringen i Bysjöstrand och upp-
låningen som då skedde. Tar man även hänsyn till den del av 
pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräkningen så blir 
soliditeten negativ -30 %. Vilket är en kraftig försämring be-
roende på att ansvarsförbindelsen skrivits upp kraftigt 2011. 
Positiva resultat och förmåga att amortera ger möjligheter för 
en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar även möjligheten att 
få låna och till mer gynnsamma villkor från kreditgivare.

lånesKuldsutvecKlingl (mKR)

soliditet

RisK

pensionsföRpliKtelseR

I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive lö-
neskatt) på nästan 173 mkr. Åtagandet har ökat kraftigt sedan 
2010. Det beror framförallt på att diskonteringsräntan sänkts 
och att den så kallade bromsen i pensionssystmet slog till 
2010 och 2011. Prognosen framåt är att de årliga pensions-
utbetalningarna kommer att öka fr.o.m. 2015 för att sedan 
ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Det har 
funnits begränsade ekonomisk möjligheter att göra fondering 
för framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor 
vikt att årsresultatens storlek ger möjlighet att möta behovet 
av ökande framtida pensionsutbetalningar. Under åren 2006-
2010 har sammanlagt 3 mkr fonderats.

I kommunens balansräkning finns upptaget 15,3 mkr för kom-
mande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redo-
visas 157,6 mkr avseende intjänandet till och med 1997. Det 
totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår 
den sista december 2011 till 172,9 mkr inklusive löneskatt och 
dessa medel har till merparten återlånats till verksamheten. 
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boRgensåtaganden

Kommunen har 160(173) mkr i borgensförbindelser vilket un-
gefär ger 27(29) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största 
åtagandet på Ockelbogårdar AB 153(165) mkr, Wij-trädgårdar 
4,7(4,8) mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 1,0(1,1) mkr. Dess-
utom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 
tecknat solidarisk borgen för föreningens åtaganden. Åtagan-
det motsvarar kommunens ägarandel i Kommuninvest. Ock-
elbo kommun har vid årsskiftet en ägarandel som uppgår till 
0,09 %. Kommunen svarar också solidariskt tillsammans med 
länets övriga kommuner och landsting för Region Gävleborg. 
Under 2011 har kommunen fått infria sitt borgensåtagande 
om 500 tkr gentemot Äldrekooperativet Jägarbacken som 
gått i konkurs. Vid en riskbedömning är kommunens totala 
borgensåtagande oroande. Strategin är att både kommunen 
och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.

investeRingaR

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investe-
ringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tan-
karna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att 
investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna 
medel. De stora investeringar som skedde i samband med 
bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna 
medel. Under 2011 togs nya riktlinjer för redovisning av inves-
teringsprojekt. Investeringsnivån under 2011 har varit låg och 
det har inte tagits upp några nya lån för att finansiera årets 
investeringar. Investeringsnivån har bl.a. hållits nere för att 
kunna möta de stora investeringar som förväntas de närmast 
kommande åren. 

balansKRavet

Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla mål-
sättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att 
bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om total-
budget i balans uppnås 2011 dock är några av nämndernas 
budgetunderskott oroande. För verksamhetsåret 2011 har 
kommunen beviljat ett villkorat ägartillskott till Ockelbo Vatten 
om 1,0 mkr. Detta ska på längre sikt innebära bättre möjlighe-
ter för Ockelbo kommun att nå sina ekonomiska mål. Ockelbo 
kommun uppfyller kommunallagens balanskrav för 2011.

Årets resultat enligt resultaträkning +10,6 mkr

Omstruktureringskostnader VA +1,0 mkr

Justerat resultat +11,6 mkr

2007 års resultat 1,4 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2008 års resultat -1,2 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital

2009 års resultat 20,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital

2010 års resultat 4,1 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

2011 års resultat 10,6 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital.

Nämnd Budget Redovisning Avvikelse Bokslut 2010 Budget 2012

Kommunstyrelsen 5 800 1 488 4 312 26 495 5 800

Bygg- och miljönämnden 50 0 50 32 50

Utbildning- och kulturnämnd 800 779 21 654 800

Socialnämnd 350 344 6 496 300

Summa 7 000 2 611 4 389 27 677 6 950

Redovisning av stöRRe investeRingspRojeKt

Pågående arbeten 2009 2010 2011 Summa Tot Budget Avvikelse

Nya Perslunda 38 171 16 225 5 500 5 276

Åmots skola/förskola 159 20 179 2 500 2 322

Säbyggeby 7:43 (mark) 162 162

investeRingssRedovisning 
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ocKelbo växeR

Antalet innevånare fortsätter att sjunka i kommunen. Inflytt-
ningen är dock högre än utflyttningen vilket är positivt. Det 
finns signaler som tyder på att det finns än mer människor 
som vill bosätta sig i Ockelbo men det finns inga lägenhe-
ter. Kommunen måste fokusera på arbetet att försöka skapa 
fler attraktiva lägenheter för att kunna tillgodose detta behov. 
Önskvärt vore om privata aktörer kunde etablera sig mer på 
bostadsmarknaden i Ockelbo. Inom ramarna för projektet 
”Ockelbo Växer”  har därför ett delprojekt skapats i syfte att 
klarlägga vilka förutsättningar som finns för att nyproducera 
lägenheter i Ockelbo.

sKolan                                                                                                                                              
Ett antal viktiga beslut måste fattas under 2012 för att sä-
kerställa att vi kan ge våra barn och ungdomar den kvalitet 
som dom har rätt att kräva på sin utbildning i skolväsendet. 
En skolutredning genomfördes under hösten 2011 och beslut 
om framtida skolorganisation planeras att tas under hösten 
2012. Alternativen är flera, allt ifrån att ha samma organisa-
tion som idag till att bygga en helt ny skola som inrymmer all 
nuvarande skolverksamhet i en byggnad. Oavsett vilken väg 
kommunen kommer att ta så kommer det att innebära tunga 
investeringar i den framtida skolorganisationen.

KommunaliseRing av hemsjuKvåRd.                                                                                                                               
Under 2010 tillsattes en samordnare med uppgiften att hjälpa 
kommuner och landsting med att fortsätta processen med 
att överföra ansvaret för hemsjukvården från Landstinget 
till Kommunerna. Processen har fortsatt under 2011 och ett 
färdigt förslag föreligger i skrivande stund att hemsjukvården 
kan komma att kommunaliseras med start fr.o.m. 2013-01-01 
i Gävleborg

öveRsiKtsplan                                                                                                                                  
Förslag till kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo 
kommun har utarbetats. Syftet med översiktsplanen är att 
redovisa hur kommunen anser att mark och vattenområden 
ska användas. Ett färdigt samrådsförslag har tagits fram och 
beslut kan komma att tas under senhöst 2012.  

KommuniKationeR        
En ny kollektivtrafiklag gäller fr.o.m. 1 januari 2012 och under 
2012 ska ett antal samråd hållas i länet för att fastställa hur 
kollektivtrafiken ska genomföras i framtiden. Tre olika nivåer 
på samråd kommer att hållas inom länet och det är av yttersta 
vikt att vi deltar på alla nivåer för att försöka tillgodose dom 
behov vi har av en väl fungerande kollektivtrafik både inom 
kommunen men inte minst den kollektivtrafik som skapar för-
utsättningar för både arbetspendling och aktiv fritid!

ny Regionbildning                                                                                                                      
Landstingen/regionerna behöver bli större och få en mer än-
damålsenlig indelning för att skapa förutsättningar för regio-
nal utveckling och tillväxt. Under 2012 kommer resp kommun 
i länet att få ta ställning till att ev bilda en egen region from 
2015.

Ockelbo är länets minsta kommun med dess för och nackdelar. Den geografiska ytan i förhållande till befolkningsmängden 

är stor och kommunen bjuder på en fantastisk natur

fRamtid
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Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2011 - 2014
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 2

Moderata Samlingspartiet 4

Kristdemokraterna 1

Miljöpartiet de gröna 1

Folkpartiet liberalerna 1

Sverigedemokraterna 2

Totalt antal mandat 31

Kommunala bolag

nämnds- och föRvaltningsoRganisation
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Not Koncernen Koncernen Kommunen Budget Kommunen

2011 2010 2011 2011 2010

Verksamhetens intäkter 1 101 687 106 520 45 091 46 508 50 012

Verksamhetens kostnader -369 121 -363 377 -323 594 -327 591 -329 261

Nedskrivningar -216 -21 407

Avskrivningar 2 -17 216 -16 286 -8 585 -8 329 -8 391

Verksamhetens nettokostnader -284 867 -294 550 -287 088 -289 412 -287 640

Skatteintäkter 3 223 370 220 569 223 370 230 019 220 569

Generella statsbidrag och utjämning 4 78 395 76 183 78 395 67 712 76 183

Finansiella intäkter 5 1 436 815 2 087 700 1 285

Finansiella kostnader 6 -12 393 -11 747 -6 135 -4 300 -6 282

Resultat före extraordinära poster 5 941 -8 730 10 628 4 719 4 115

Uppskjutna skatter 228 420

Skattekostnader -132 -868

Årets resultat 6 037 -9 177 10 628 4 719 4 115

ResultatRäKning
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Not Koncernen 
2011

Koncernen 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 3 087 3 513 0 0

Mark, byggnader och tekniska anl. 7 335 427 343 780 145 509 151 025

Maskiner, inventarier och fordon 8 47 311 48 716 5 138 5 596

Pågående investeringar 5 867 3 653 566 368

Finansiella anläggningstillgångar 9 10 456 10 479 63 526 62 038

Summa anläggningstillgångar 402 149 410 142 214 739 219 027

Omsättningstillgångar
Fastigheter under exploatering 10 599 599 599 599

Förråd 671 785 0 0

Fordringar 11 24 635 17 373 25 778 19 020

Likvida medel 12 60 866 74 675 50 745 61 743

Summa omsättningstillgångar 86 772 93 432 77 122 81 362

SUMMA TILLGÅNGAR 488 921 503 573 291 861 300 389

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Ingående eget kapital 62 987 66 233 58 500 54 385

Aktieägartillskott -999 0 0 0

Uppskrivningsfond 7 747 12 679 0 0

Årets resultat 6 037 -9 177 10 628 4 115

Summa eget kapital 13 75 772 69 735 69 128 58 500

Avsättningar
Avsättningar till pensioner 14 9 175 6 926 8 218 6 126

Övriga avsättningar 169 1 514

Latent skatt 1 256

Summa avsättningar 10 600 8 440 8 218 6 126

Skulder
Långfristiga skulder 15 329 956 344 293 156 300 158 300

Kortfristiga skulder 16 72 592 81 105 58 214 77 463

Summa skulder 402 548 425 398 214 514 235 763

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 488 920 503 573 291 861 300 389

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtaganden 17 6 231 6 964 159 504 172 992

Ansvarsförbindelser 18 158 561 131 027 157 604 130 227

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRB. 163 981 137 991 317 108 303 219

balansRäKning
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Not Koncernen 
2011

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6 037 10 628 4 115

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar 17 432 8 585 8 391

Övriga justeringar 16

Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 19 2 160 2 092 173

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 25 645 21 305 12 679

Ökning (+)/minskning (-) av förråd 113 0 0

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga fordringar 20 -6 480 -6 758 -2 727

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 21 -10 686 -19 249 4 240

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 592 -4 702 14 193

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar 22 -9 978 -2 808 -14 680

Investering av finansiella tillgångar -134 -134 -1 265

Försäljning av finansiella tillgångar 108 108

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 004 -2 834 -15 945

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar 23 -1 462 -1 462 -1 154

Nyupptagna lån 24 3 595 0 0

Amortering av skuld 25 -15 140 -2 000 -2 000

Vilkorade ägartillskott 26 1 482

Förändring av övriga långfristiga skulder -872

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 397 -3 462 -3 154

Årets kassaflöde -13 809 -10 998 -4 907

Likvida medel vid årets början 74 675 61 743 66 650

Likvida medel vid årets slut 60 866 50 745 61 743

Förändring av likvida medel -13 809 -10 998 -4 907

betalningsflödesananalys
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2011 2010 2009 2008 2007

Eget kapital mkr
Tillgångar 291,9 300,4 293,9 193,2 166,4

Skulder och avsättningar 222,7 241,9 239,5 159,6 131,6

Eget kapital 69,1 58,5 54,4 33,5 34,8

Soliditet i procent 24 19 19 17 21

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -30 -24 -28 -52 -58

Rörelsekapital mkr
Omsättningstillgångar 77,1 81,4 83,5 34,7 29,8

kortfristiga skulder + avsättningar 66,4 83,6 79,2 56,7 48,7

Rörelsekapital 10,7 -2,2     4,3    -22,0    -18,9    

Likviditet i procent 116,1 97,4 105,5 61,2 61,2

Nettokostnadsutveckling mkr
Verksamhetens nettokostnader inkl 287,1 287,7 263,8 270,8 260,7

jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnader exkl 286,1 286,2 276,8 266,0 260,7

jämförelsestörande poster

* exkl omstruktuering VA 1,0 mkr 2011

* exkl omstruktuering VA 1,5 mkr 2010

* exkl reavinst om 14,9 mkr 2009

* exkl omstruktuering VA 1,9 mkr 2009

* exkl omstruktuering VA 1,9 mkr 2008

* exkl reavinst om 0,3 mkr 2008

* exkl reaförlust om 3,5 mkr 2008

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 0,0% 3,4% 4,1% 2,0% 4,8%

exkl jämförelsestörande poster

Skatteintäkter 223,4 220,6 218 209 199,6

Kommunalekonomisk utjämning 78,4 76,2 69,6 63,9 66,1

Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning  301,8     296,8     288,0     272,9     265,7    

Utveckling av skatteintäkter och utjämning 1,7% 3,1% 5,5% 2,7% 4,6%

Andel av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning som 
åtgår till verksamhet exkl. jämförelsestörande poster

94,8% 96,4% 96,1% 97,5% 98,1%

   

finansiella nycKeltal - Kommunen
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not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

1 Interna poster

Resultaträkning inkl int. Poster

Verksamhetens intäkter 70 947 74 475

Justering 666

Verksamhetens kostnader -350 116 -353 772

Avskrivningar -8 585 -8 390

Nettokostnad -287 088 -287 687

Interna poster

Verksamhetens intäkter -26 522 -24 463

Verksamhetens kostnader 26 522 24 463

Nettokostnad 0 0

Exkl int. poster

Verksamhetens intäkter 45 091 50 012

Verksamhetens kostnader -323 594 -329 261

Avskrivningar -8 585 -8 391

Nettokostnad -287 088 -287 640

2 Avskrivningar

Verksamhetsfastigheter -5 945 -5 524

Industrifastigheter -690 -717

Publika fastigheter -285 -225

Inventarier -1 665 -1 925

Summa -8 585 -8 391 -8 585 -8 391

Ockelbogårdar AB -3 968 -2 290

Bionär Närvärme AB -3 278 -4 549

Ockelbo Vatten AB -1 597 -1 268

Eliminering 212 212

Summa -17 216 -16 286

3 Skatteintäkter 

Preliminära kommunalskatte-
medel

218 192 217 679

Slutavräkning kommunalskatt  5 178 2 890

Summa 223 370 220 569 223 370 220 569

4 Gener.statsbidrag o utjämning.

Inkomstutjämning 49 442 48 248

Strukturbidrag 1 317 1 331

Kostnadsutjämning 9 447 9 483

LSS-utjämning bidrag 1 189 -925

Gen bidrag från staten 0 5 849

Regleringsbidrag 6 074 1 539

Fastighetsavgift 10 926 10 658

Summa 78 395 76 183 78 395 76 183

not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

5 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 982 999

Räntor på fordringar (Ockelbo 
Vatten)

862 0

Övriga finansiella intäkter 243 286

Summa 2 087 1 285 2 087 1 285

Ockelbogårdar AB 185 74

Bionär Närvärme AB 14 100

Ockelbo Vatten AB 12 8

Eliminering -862 -652

Summa 1 436 815

6 Finansiella kostnader

Ränta långfristig upplåning -4 866 -3 836

Ränta pensionsskuld -208 -107

Övriga finansiella kostnader -1 061 -2 339

Summa -6 135 -6 282 -6 135 -6 282

Ockelbogårdar AB -5 381 -4 798

Bionär Närvärme AB -839 -631

Ockelbo Vatten AB -900 -688

Eliminering 862 652

Summa -12 393 -11 747

7 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 

Anskaffningsvärde

Verksamhetsfastigheter 200 963 199 559

Industrifastigheter 6 601 6 601

Publika fastigheter 12 453 12 453

Summa 220 017 218 613 220 017 218 613

Ockelbogårdar AB 215 632 215 380

Bionär Närvärme AB 4 664 4 664

Ockelbo Vatten AB 29 133 27 155

Eliminering -7 655 -7 867

Summa 461 791 457 945

Ackumulerade avskrivningar

 Verksamhetsfastigheter 62 892 56 865

 Industrifastigheter 4 067 3 623

Publika fastigheter 7 549 7 100

Summa 74 508 67 588 74 508 67 588

Ockelbogårdar AB 46 199 30 149

Bionär Närvärme AB 1 293 1 115

Ockelbo Vatten AB 4 364 2 900

Ockelbogårdar AB 0 12 413

 Summa 126 364 114 165

Summa 335 427 343 780 145 509 151 025

notföRtecKning
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not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

8 Maskiner, inventarier och  fordon - bokfört värde

Anskaffningsvärde

Inventarier 27 089 25 882

Fordon 287 287

Konst 249 249

Summa 27 625 26 418 27 625 26 418

Ockelbogårdar AB 4 186 4 090

Bionär Närvärme AB 60 948 58 231

Ockelbo Vatten AB 670 670

Summa 93 429 89 409

Ackumulerade avskrivningar

Inventarier 22 358 20 738

Fordon 129 84

Summa 22 487 20 822 22 487 20 822

Ockelbogårdar AB 3 587 3 253

Bionär Närvärme AB 19 740 16 448

Ockelbo Vatten AB 304 170

Summa 46 118 40 693

Summa 47 311 48 716 5 138 5 596

9 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier X-trafik AB 0 108

Insatskapital Kommuninvest 185 185

Aktier Kommunaktiebolaget 1 1

Aktier Billerud 1 1

Kommunalförbundet SAM 224 224

Norrsken 52 52

Förenade småkommuners 
Försäk. AB

2 000 2 000

Aktier och and. koncernföretag  

Aktier Ockelbogårdar AB 12 000 12 000

Bionär Närvärme AB 14 276 14 276

Gästrike Vatten AB 500 500

Ockelbo Vatten AB 1 1

Obligationer  

Sv Garantiprodukter 1 500 1 500

Carnegie 1 633 1 500

Kommuninvest förlagslån 900 900

Långfristig utlåning  

Byggnadsföreningen Åmots-
gården

0 11

Ockelbo Ryttarförening 3 109 3 109

Långfristig fordran Koncernftg  

Ockelbo Vatten AB 27 144 25 671

Summa 63 526 62 038 63 526 62 038

Ockelbogårdar AB 102 102

Bionär Närvärme AB 287 287

Eliminering -53 459 -51 948

Summa 10 456 10 479

not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

10 Fastigheter under exploatering

Ind område Tegelbruket 221 221

Bost område Ladugårdsgärde 378 378

Summa 599 599 599 599

11 Fordringar

Kundfordringar 4 413 5 009

Ockelbogårdar AB 603 520

Bionär Närvärme AB 2 780 3 757

Ockelbo Vatten AB 580 809

Skattefodringar 1 978 1 824

Andra kortfristiga fodringar 1 188 1 761

Ockelbogårdar AB 382 7 351

Bionär Närvärme AB 701 163

Ockelbo Vatten AB 133 2 943

Stats- och EU-bidragsfordr. 
projekt

2 538 2 222

Förutbetalda kostnader up-
plupna intäkter

15 661 8 204

Ockelbogårdar AB 364 48

Bionär Närvärme AB 34 129

Ockelbo Vatten AB 0 8

Eliminering -6 720 -17 375

Summa 25 778 19 020 25 778 19 020

Summa 24 635 17 373

 

12 Kassa och bank 

Kassa 16 23

Plusgiro 496 1 539

Bank 50 233 60 181

Summa 50 745 61 743 50 745 61 743

Ockelbogårdar AB 10 121 12 932

Bionär Närvärme AB 0 0

Summa 60 866 74 675

13 Eget kapital

Ingående eget kapital resp år 58 500 54 385

Överskott resp år 10 628 4 115

Summa 69 128 58 500 69 128 58 500

Ockelbogårdar AB 16 144 20 001

Bionär Närvärme AB 17 944 18 038

Ockelbo Vatten AB 100 100

Eliminering -27 544 -26 904

Summa  75 772 69 735

14 Avsättning för pensioner

Avsättning för pensioner 6 614 4 930

Avsättning för särsk löneskatt 1 604 1 196

Summa 8 218 6 126 8 218 6 126

Ockelbogårdar AB 957 800

Summa  9 175 6 926
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not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

15 Långfristiga skulder

Kommuninvest 127 300 153 300

Handelsbanken 29 000 5 000

Summa 156 300 158 300 156 300 158 300

Ockelbogårdar AB 153 256 165 173

Bionär Närvärme AB 20 400 20 820

Summa  329 956 344 293

 

16 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 21 678 21 054

Ockelbogårdar AB 3 465 3 144

Bionär Närvärme AB 1 592 1 725

Ockelbo Vatten AB 1 508 579

Lönerelaterade skulder 21 477 22 085

Förutbetalda intäkter upplupna 
kostnader

6 978 15 832

Ockelbogårdar AB 6 831 4 733

Bionär Närvärme AB 708 1 174

Ockelbo Vatten AB 1 789 1 179

Eliminering -9 108 -17 379

Pensioner 5 816 6 777

Skatteskulder 143 7 358

Övriga kortfristiga skulder 2 122 4 357

Ockelbogårdar AB 1 065 878

Bionär Närvärme AB 3 738 3 333

Ockelbo Vatten AB 2 790 4 276

Summa 58 214 77 463 58 214 77 463

Summa  72 592 81 105

 

17 Borgensåtaganden

Garantiförbindelser statl 
bostadslån

78 124

Ansv förb för statl kreditga-
ranterade bost lån

24 26

Ockelbogårdar (inkl byggn 
kreditiv)

153 273 165 235

Bionär Närvärme AB 0 787

JAK-banken för Åbyggeby 
landsb center

1 006 1 121

Wij Säteri AB 3 337 3 413

Stiftelsen Wijträdgårdar 1 350 1 350

Kooperativet Jägarbacken 0 500

Samkraft AB  436 436

Summa 159 504 172 992 159 504 172 992

Eliminering -153 273 -166 028

Summa  6 231 6 964

not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

18 Ansvarsförbindelser

Pensionsskuld   126 834 104 802

Särskild löneskatt 30 770 25 425

Ockelbogårdar AB 957 800

Summa 157 604 130 227 157 604 130 227

Summa 158 561 131 027

 

19 Kortfristiga avsättningar  

Avsatt för särskild löneskatt 421 408 0

Avsättning pension 1 739 1 684 173

Summa 2 160 2 092 173

20 Förändring av kortfristiga fordringar

Kundfordringar 588 -124

Div kortfristiga fordringar -1 792 2 267

Förutbetalda kostnader/up-
plupna intäkter

-5 554 -4 870

Ockelbogårdar AB 6 569

Bionär Närvärme AB 395

Ockelbo Vatten AB 34

Summa -6 758

Eliminering -6 720

Summa -6 480 -6 758 -2 727

  

21 Förändring av kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig 
skuld

-2 770 5 577

Leverantörsskulder 3 393 -1 491

Moms o särsk punktskatter -65 -85

Personalens skatter o avgifter 237 -121

Övriga kortfristiga skulder -2 564 350

Upplupna kostnader/förutbet 
intäkter

-17 480 10

Ockelbogårdar AB 2 649

Bionär Närvärme AB -54

Ockelbo Vatten AB -752

Summa -19 249

Eliminering 6 720

Summa -10 686 -19 249 4 240

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest 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 ianspråkstagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskom-
munernas 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 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 224 781 496 815 
kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 318 646 673 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 316 659 058 kronor.

Ockelbo kommun har även tecknat solidarisk borgen för Region Gävleborg. 
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not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

22 Investering i materiella tillgångar

Kråkstation  

Centrumhuset -306 -434

Vägar, gator och parker 0 -789

Biblioteksverksamhet -269 0

Arbetsområden och lokaler 0 -73

Övriga verksamhetsfastigheter 0 -130

Barnomsorg 0 -1 008

Grundskola -1 120 0

Vård, behandling och service -344 0

Allmän kommunadministration -85 -1 244

Bilat transportfordon 0 -130

Bysjöstrand -83 -10 872

Hälsocentralen -315 0

Gäveränge 1:63 -125 0

Säbyggeby 7:34 -161 0

Summa -2 808 -2 808 -14 680

Ockelbogårdar AB -347

Bionär Närvärme AB -2 324

Ockelbo Vatten AB -4 499

Summa -9 978

23 Förändring långfristiga fordringar

Amortering Byggnadsföreningen 
Åmotsgården

11 15

Ockelbo Ryttarförening 0 800

Ockelbo Vatten AB -1 473 -1 969

Summa -1 462 -1 462 -1 154

  

24 Nyupptagna lån

Ockelbo Vatten AB 3 595

Summa 3 595

not text KonceRn 
2011

KonceRn 
2010

Kommunen 
2011

Kommunen 
2010

25 Amortering av skuld

Kommuninvest -2 000 -2 000

Summa -2 000 -2 000 -2 000

Ockelbogårdar AB -11 961

Bionär Närvärme AB -420

Ockelbo Vatten AB -759

Summa -15 140

26 Villkorade ägartillskott

Ockelbo Vatten AB 1 482

Summa 1 482

27 Leasingavtal

Leasingkostnader

Maskiner 42 70

Inventarier 480 881

Bilar 647 603

Summa 1 169 1 554
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Resultaträkningen visar intäkter, kostnader och resultatet 
för räkenskapsåret och hur det har uppkommit. Kommunens 
resultaträkning är uppställd enligt KRL (kommunal redovis-
ningslag). Resultaträkningen innehåller jämförelsetal från fö-
regående år. 

Periodiseringar av fordringar och skulder görs enligt väsent-
lighetsprincipen.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga 
till redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovis-
ning.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovis-
ningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovis-
ning.

Timlöner och OB-ersättning för december 2011 utbetalda ef-
ter årsskiftet har periodiserats och belastat årets redovisning. 

December månads arbetsgivaravgifter har skuldförts. 

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret har skuldbok-
förts.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller med nytt-
jandeperiod om minst tre år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om värdet överskrider beloppsgränsen 20 tkr. 
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas an-
skaffningsvärde. Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning på-
börjas när investeringen tas i bruk. Tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Balansräkningen visar vilka tillgångar, avsättningar och skul-
der samt det egna kapital kommunen har på bokslutsdagen. 
Kommunens balansräkning är uppställd enligt kommunal re-
dovisningslag och innehåller jämförelsetal från föregående 
år.

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

Fordringar har upptagits med belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Statsbidrags- och eu-bidragsfordringar har beräknats med 
utgångspunkt från gällande regler och erhållna beslut. Samt-
liga fordringar har tillgodogjorts årets resultat.

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar 
resultatet för den period de uppkommer.

Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovi-
sas i enlighet med krl. fr.o.m. 1998 intjänade pensionsförmå-
ner inkl. Ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. 
Kommunen har tagit beslut om att hela pensionen som intjä-
nats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda att 
placera. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovi-
sas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensions-
beräkningarnas aktualiseringsgrad är 85 % (58 %).

Semesterlöneskulden och den timbank som uppstått i sam-
band med heltidsprojektet redovisas som en skuld i balans-
räkningen.

Leasingavtal redovisas som operationell leasing med hänvis-
ning till begränsat värde och avtalstid. Beloppsgräns för att 
klassificera avtal som operationella har ej fastlagts. I noten 
27 anges leasingkostnader för verksamhetsåret 2011 med 
jämförelsetal för föregående år. Gällande leasingavtal ger 
framtida leasingkostnader motsvarande 2011 års redovisade 
nivå.

I den interna redovisningen har kapitalkostnaderna bestått av 
internränta med 4 % på tillgångarnas bokförda värden.

Betalningsflödesanalysen är beskrivning av finansiella hän-
delser under räkenskapsåret. Den visar hur kommunen har 
finansierat årets verksamhet och investeringar. Har medel 
uppkommit genom ett positivt resultat, en ökning eller minsk-
ning av skulder och fodringar. 

Koncernbokslutet har upprättats enligt följande principer: bo-
lag där ägarandelen uppgår till 20 % eller mer ingår. Detta 
överensstämmer med kommunal praxis om väsentligt infly-
tande i företagen. 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 dot-
terbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB 
inkluderas i den sammanställda redovisningen. 

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

Eftersom koncernredovisningen endast skall visa koncer-
nens förhållande gentemot externa parter har interna mel-
lanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsent-
lighetsprincipen har tillämpats. Det finns även skillnader i 
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen vad 
gäller redovisning av pensioner och hantering av anslutnings-
avgifter.

Datainventarier 3 år

Inventarier och fordon 5 - 10 år

Byggnader 20 - 33 år

RedovisningspRincinpeR
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Ockelbo kommuns miljöarbete präglas av de regionala miljömålen och ”Vision 2020 - Ockelbos framtid”. Vision 2020 har 
formulerats i bred samverkan med lokalbefolkningen och blivit en viktig utgångspunkt i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. 
Visionen består av fyra delar där ”Det gröna Ockelbo” är i fokus. 

Enligt uppdrag från Kommunfullmäktige ska Ockelbo kommuns nämnder i samband med bokslut redovisa hur miljöarbetet be-
drivits under året. En sammanställning av Ockelbo kommuns miljöarbete redovisas här nedan utifrån de nationella miljömålen.

miljömål

Ockelbo kommuns arbete med att ta fram lokala miljömål sker 
parallellt med revideringen av de nationella och regionala mil-
jömålen. Nulägesbeskrivningen vilket är ett viktigt underlag 
för framtagandet av lokala miljömål är under uppföljning och 
revidering. Ockelbo kommun har flera betydelsefulla uppgif-
ter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, bland annat ge-
nom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering 
samt genom åtgärder i sina egna verksamheter.

KoRt genomgång av upplägget:
Denna miljöredovisning har delats upp i de miljömålsrubriker 
som innefattar de nationella miljömålen. Under varje rubrik 
redovisas de kommunövergripande åtgärder och projekt som 
utförts under 2011 med anknytning till målet. De nationella 
miljökvalitetsmålen är sexton till antalet men två av dessa 
”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Storsla-
gen fjällmiljö” är ej redovisade här nedan då dessa inte berörs 
i Ockelbo kommun.  

begRänsad KlimatpåveRKan

Etableringen av vindkraftsparker har under 2011 påbörjats i 
Ockelbo kommun. Vindkraftprojekten på Vettåsen/Finnber-
get, Vackerdalsberget, Mårtensklack och den stora parken i 
Jädraås är antingen klara för drift eller under uppbyggnad.

Som en del i energiarbetet har kommunen tagit fram nuläges-
analys, mål och handlingsplan över Ockelbo kommun som 
offentlig förvaltning samt för hel och majoritets ägda bolag. 
Strategin antogs mars 2011 av Bygg- och miljönämnden.

Ett projekt för att se möjligheten med att påverka och minska 
utsläppen från kommunens tjänstebilar innefattade mätnings-
utrustning kallat ISA. Utrustningen sattes in på prov i en av 
Ockelbo kommuns tjänstebilar, där bland annat farthållning 
registrerades för fortsatt utvärdering.  

Ockelbo kommun har varit med i det nationella projektet trafi-
kantveckan. En permanent åtgärd har varit införskaffandet av 
två elcyklar, vilka i så hög grad som möjligt ska nyttjas istället 
för tjänstebil. Detta för att följa Ockelbo kommuns antagna 
resepolicy.

fRisK luft 
Ockelbo kommun har gått med i Stockholms och Uppsala 
läns luftvårdsförbund. Detta samarbete kommer leda till ut-
ökad rapportering och kontroll av luftkvalitén inom Ockelbo 
kommun framöver.  

baRa natuRlig föRsuRning 
Kalkning har utförts i 10 sjöar under 2011 för skydda områ-
den som drabbats av försurning. De sjöar som kalkades var 
Stor-Acktjärn, Lilla Abborrtjärn, Lill-Vrången, Långsjön, Näs-
Abborrtjärn, Övre Mörttjärnen, Bävertjärnen, Tansen, Stor-
Vrången och Mosjön. Kalkning utfördes också i 12 våtmarks-
områden kring Tansbäcken och Vrångån. 

giftfRi miljö

Arbetet med att identifiera och åtgärda förorenade marker har 
fortgått under 2011. Inom ett av dessa områden, Frankssons 
såg, har huvudstudien genomförts och nästa steg är plane-
ring inför sanering av marken.

Inom Ockelbo kommuns skolor har andelen ekologiska mat-
varor under 2011 hamnat på 72 % för Perslundaskolan och 37 
% för övriga skolor.

I samarbete med Kemikalieinspektionen har tillsyn skett utav 
samtliga lantbrukare i Ockelbo kommun vilka använder be-
kämpningsmedel inom verksamheten. Detta för att säker-
ställa korrekt hantering och val av bekämpningsmedel i jord-
bruket. 

sKyddande ozonsKiKt 
Fortsatt tillsyn och kontroll av köldmedieanläggningar inom 
Ockelbo kommun sker löpande under året. Detta för att sä-
kerställa hanteringen av skadliga ämnen för ozonskiktet.

säKeR stRålmiljö 
Provtagning av gammastrålning sker var 7:e månad enligt 
framtagen kontrollplan i samarbete med Länsstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ockelbo kommun har varit med i ett samarbete med företa-
get Landauer Nordic gällande ett utskick om radonmätning till 
kommunens invånare. Utskicket gick ut till totalt 1 694 hus-
håll.

miljöRedovisning
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ingen öveRgödning 
Projektet ”Rent vatten” fortlöpte under 2011 med inventering 
av enskilda avlopp inom Ockelbo kommun. Ett omfattande 
utskick gick ut till flertalet fastighetsägare med undermåliga 
avlopp. Två prioritetsområden Ulvsta och Mörtebo har inven-
terats samt att området Åbyggeby har följts upp utifrån tidiga-
re utförd inventering och förelägganden. Inventeringsarbetet 
för Vallsbo området har påbörjats. Under 2011 genomfördes 
inom projektet följande: 

ulvsta 
96 fastigheter med enskilda avlopp har varit med i in-
venteringen. 47 av dessa ska föreläggas och tre ansök-
ningar inkommit.

möRtebo 
35 fastigheter har varit med i inventeringen under 2011. 
18 av dessa ska föreläggas och 2 ansökningar har in-
kommit.

vallsbo 
53 informationsutskick med enkät har gjorts 2011. Utav 
dessa har 17 enkäter inkommit.

åbyggeby

36 st inventerades under 2006-2007. 11 av dessa kvar 
att gå vidare med vite, varav tre har bytt ägare och ska 
föreläggas.

levande sjöaR och vattendRag 
Länsstyrelsen har i samarbete med medlemskommunerna 
och Gästriklands Vattenvårdsförening tagit fram en recipient-
kontroll för Gästriklands sjöar, vattendrag och kustvatten. 
Detta program omfattar en löpande kontroll av vattenkvalitet, 
bottenfauna och finsediment i sjöar och vattendrag. Provtag-
ning, analys och rapportering sker för medlemmarnas räkning 
via Gästriklands Vattenvårdsförening.

Ockelbo kommun är med i Gästriklands Vattenråd som har 
bildats i och med arbetet med vattenförvaltningen. En av de 
allra viktigaste uppgifterna för Vattenrådet är att skapa mö-
tesplatser där lokal kunskap i vattenfrågor kan fångas upp. 
Vattenrådet medverkar också i informationsspridningen från 
Vattenmyndigheten m.fl. till berörda parter.

gRundvatten av god Kvalitet  
Arbetet med att skydda samt utveckla vattenskyddsområde-
na och dricksvattenförsörjningen i Ockelbo kommun fortsatte 
under 2011 i samarbete med Ockelbo- och Gästrike vatten. 

Kontinuerligt underhåll och skötsel av kommunens vatten-
försörjning för att säkerställa kvaliteten på vattnet fortlöpte 
under 2011. En sårbarhetskarta har framtagits för skydd av 
dricksvattentäkterna vid olyckor och bränder. Underlag för ut-
redning av vattentäkt i Åmot har framtagits.

myllRande våtmaRKeR 
Vid nyetablering samt utvecklande av befintliga verksamhe-
ter beaktas markanvändning i anslutning till våtmarker i ett 
tidigt planeringsskede, detta för att värna om denna känsliga 
naturtyp.

levande sKogaR 
Det lokala naturvårdsprojektet Skolskogar fortsatte under 
2011. Överenskommelser har upprättats mellan markägare 
och några skolor under året. Vindskydd byggdes och bygglov 
söktes för ett antal vindskydd i skolskogarna. Projektet kom-
mer att fortsätta under 2012.

Ansökan om lokalt naturvårdsbidrag för att starta upp en 
fungerande naturskoleverksamhet och få till ett mer varak-
tigt arbetssätt kring utomhuspedagogik i kommunens grund-
skolor lämnades in till Länsstyrelsen. Bidrag på 187 500 kr 
erhölls och projektet påbörjades i samarbete mellan Utbild-
nings- och Kulturnämnden och Bygg- och miljönämnden. 

ett RiKt odlingslandsKap 
Projektet med att restaurera betesmarker vid områdena kring 
Näsbacken pågick. Under året fortsatte arbetet med att sätta 
upp stängsel och de första kvigorna släpptes ut på bete under 
sommaren. 

god bebyggd miljö 
En ny översiktplan för Ockelbo kommun har utarbetats under 
2011 och ska ut på samråd under 2012. Översiktsplanen är 
ett viktigt strategiskt styrdokument över mark- och vattenan-
vändningen i kommunen och belyser allt från bebyggelseut-
veckling till bevarande.

Ockelbo kommun ingår i kommunalförbundet Gästrike Åter-
vinnare som ansvarar för insamling, behandling, planering 
och information för hushållsavfallet i kommunen. Ett led i för-
bättrandet av hanteringen och handläggandet har varit fram-
tagandet av en ny renhållningsordning med avfallsplan vilket 
trädde i kraft under 2011.

Avfallssortering sker inom samtliga kommunala verksamhe-
ter vilket innefattar hushållsavfall, trädgårdsavfall mm. 

Gästrike Vatten har påbörjat arbetet med att utreda möjlig-
heterna till en utvidgning av verksamhetsområdet för kom-
munalt vatten och avlopp.

ett RiKt växt- och djuRliv 
Ansökan om bidrag för att utföra de sista restaureringsåtgär-
derna av Rännsjöbäcken lämnades in till Länsstyrelsen. De 
sista åtgärderna är stenutläggning och förbättra passagen 
vid privata dammar för att gynna öringen och flodpärlmuss-
lan. Beslut om bidrag väntas under 2012.
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2011 2010

Budget 60 434 58 507

Utfall 58 981 59 069

Resultat mot budget 1 453 -562

Åretsnettoinvesteringar 1 489 13 444

2011 2010

Antal anställda 2011-12-31 56 49

Antal kvinnor 32 29

Antal män 24 20

Sjukfrånvaro totalt i % 2,0 2,3

Kvinnor 1,2 1,2

Män 3,0 3,8

veRKsamheten

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och eko-
nomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verk-
samheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intres-
seorganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten. 

För följande områden har mätbara mål utarbetats; kommunadministration, utvecklingsenhet, näringsliv, kommunikationer, 
samhällsplanering och teknikområdet 

viKtiga händelseR undeR åRet

Den 19 – 21 maj 2011 genomförde H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria och H.K.H. Prins Daniel ett tre dagars officiellt besök 
till Ockelbo kommun. Teman för de olika dagarna var möten 
med Ockelbobor i alla åldrar, byarna, natur och skogen. Be-
söket avslutades med en försommarfest på Wij Trädgårdar, 
med tårtbuffé och skördefest av tulpaner och tulpanlökar för 
Ockelbobor och för tillresta besökare. 

I samband det officiella besöket återupprättades styrgruppen 
från Ockelbo med grannar. Besöket utformades i nära sam-
verkan mellan Ockelbo kommun med byar, Wij Trädgårdar 
och Näringslivet.

Kommunövergripande mål och mätbara mål för perioden 
2011-2014 har fastställts av fullmäktige i juni 2011.

En ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och 
Polismyndigheten i Gävleborg har beslutats tillsammans med 
en handlingsplan som gäller för 2011.

Ny kollektivtrafiklag kommer att gälla från den 1 januari 2012 
som innebära ett förändrat synsätt på kollektivtrafiken. Trafi-
ken ska planeras ur ett regionalt perspektiv och kommersiell 
trafik möjliggörs. Målet är att fördubbla resandet med kollek-
tivtrafik till 2020 och att öka det kollektiva resandets andel av 
det totala resandet. 

Nattrafik till och från Gävle på helger har startat under våren 
2011. En utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen 
under november/december 2012.

En upphandling gällande Kuxa-trafiken har genomforts under 
våren. Det nya avtalet som gäller i fem år börjar vid skolstart 
hösten 2011. Antalet turer i Kuxa-trafiken har utökats med en 
extra servicetur/by med start under hösten. 

Kommunalisering hemsjukvård - Arbete inför kommunalise-
ringen av hemsjukvården pågår. Under arbetet med kommu-
nalisering av hemsjukvården har det framkommit att projektti-
den behöver utökas. För att kunna kvalitetssäkra övergången 
och för en god förankring i organisationerna har projekttiden 
förlängts tom 2013-01-01.

Ny teknisk organisation fr.o.m. 2011-06-30. Sedan 2008 har 
kommunen och bolaget ingått personunion där VD för Ockel-
bogårdar tillika har varit teknisk chef i kommunen. I och med 
pensionsavgång upphör personunionen att gälla.

Kommunen har antagit en energieffektiviseringsstrategi som 
omfattar en nulägesanalys, mål för 2014 och 2020 samt en 
handlingsplan. 

Ockelbo behåller sin plats som kommunen med det klart bäs-
ta företagsklimatet i Gävleborgs län. 

KommunstyRelsen
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Fr.o.m. oktober 2011 hyr kommunen alla IT-arbetsplatser (da-
torer, skärmar och annan kringutrustning) via samverkansav-
tal med Gävle kommun. Vid bytet av datorer ingick även ett 
byte av grundplattform.

Kommunstyrelsen beslutade 2007 upprätta en kommuntäck-
ande översiktsplan. Syftet med översiktsplanen är att redo-
visa hur kommunen anser att mark och vattenområden ska 
användas. Denna kommunomfattande översiktsplan för Ock-
elbo kommun har utarbetats av en arbetsgrupp i samråd med 
berörda förvaltningar, myndigheter och allmänhet. Planen har 
utarbetats med kommunstyrelsen som styrgrupp, tillväxtut-
skottet som referensgrupp och med Vision 2020 som under-
lag. Under 2012 planeras ett antal samråd och utställningar 
innan beslut kan tas.

För att utreda kommunens framtida skolorganisation har ex-
terna utredare anlitats. Utredningen ska utifrån ett pedago-
giskt och samhällsekonomiskt perspektiv se över förutsätt-
ningarna för kommunens framtida skola. Uppdraget berör 
kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden. Re-
sultatet av översynen kommer att presenteras under februari 
2012.

Kommunstyrelsen beviljade fyra utvecklingsprojekt bidrag 
för att utveckla verksamheten i vision 2020:s anda. Projekten 
har genomförts av förskola/skola, Åbyggeby fritidsklubb och 
Ockelbo kollonilottsförening. Utvecklingsmedlen i Visionens 
anda har dessutom finansierat projektet Ockelbo Växer, ”By-
trädgårdsmästare” och utökade öppettider i Turistbyrån. Tu-
ristbyrån med öppettider maj–september har utformats för att 
kunna ta emot besökare på ett bättre sätt.

Projektet Ockelbo Växer pågår under 2011–2012 och är en 
fortsättning av Ockelbo med grannar. Syfte är att öka besöks-
näring/turism och inflyttning till Ockelbo.

I samverkan med Wij Trädgårdar och Högskolan i Gävle 
(Trädgårdsmästarutbildningen) har kommunen även i som-
mar haft en ”Byträdgårdsmästare” som arrangerat och skött 
om kommunens planteringar och blommor.

Folkhälsa/BRÅ:s organisation förtydligas i syfte att stärka 
och utveckla verksamheten i kommunen. Tjänsten som Folk-
hälsosamordnare har under året utökats till 100 % och upp-
draget innefattar även brottsförebyggande – och ungdoms-
samordnaruppdrag. 

Folkhälsa/BRÅ har beviljats stöd från det statliga Brottsföre-
byggande rådet för att genomföra en trygghetsmätning i kom-
munen. Verksamheten ”Vuxna på Byn” har nystartats under 
året. Ledamöter i Folkhälsa/BRÅ har deltagit i Region Gäv-
leborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och 
ungdomspolitik.

38 nyanlända flyktingar har flyttat till kommunen under 2011.

Ny reform gällande integration infördes fr.o.m. december 
2010. Reformen ställer krav på en utökad samverkan mellan 
kommun, arbetsförmedling och socialtjänst. I den nya refor-
men har kommunen ett minskat uppdrag och därmed minskat 
statsbidrag för mottagandet av nyanlända flyktingar.

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten har tecknat 
avtal som innebär att arbetsförmedlingen köper 40 platser 
för långtidsarbetslösa i syfte att bättre stödja och underlätta 
vägen till egen försörjning för individerna. Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten har tillsammans med övriga gästrik-
ekommuner utarbetat och startat två ytterligare samverkans-
projekt i samma syfte.  

20 ungdomar har erbjudits sommarjobb.

Vintern 2010/2011 blev kall och snörik, detta för andra året 
i följd. Totalt föll det c:a 3,7 meter snö i centrala Ockelbo, 
vilket innebar mycket stora insatser vad gäller snöröjning och 
takskottning. Året avslutades med en snöfattig och mild höst 
och vinter. 

Under den första delen av året föll stora mängder snö, vilket 
innebar att stora kostnader för snöröjning och takskottning. 
I samband med takskottning uppkom skador på tak som or-
sakade fuktskador i bibliotek, idrottshall, kulturstation, Bysjö-
strand och Rabo. Dessutom har det tillkommit kostnader för 
takreparationer på flera byggnader pga att taket erhållit ska-
dor vid takskottning. 

Vid Åmots skola har omfattande reparationsarbete utförts på 
bergvärmeanläggningen. 

Yttre skötsel av gator, vägar, gång- och cykelvägar och park-
mark sam renhållning och gatubelysning är verksamheter 
som i sin helhet utlagd på entreprenad.

Under året har vi fortsatt arbetet med energieffektivisering 
enligt den åtgärdsplan som är framtagen. 

Projektet med att byta värmesystem i Lingbo skola är färdig-
ställt. Den befintliga oljeeldningen har kopplats bort och er-
satts med energibrunn och värmepump. Som säkerhet och 
som värmetillskott har en elpanna installerats.

Arbete med att ta fram rutiner för hantering av skadegörelse, 
klotter, falska brandlarm mm har påbörjats under året. Inven-
teringar har gjorts och rutiner arbetas nu fram i hur hantering 
runt detta ska ske.

I Ockelbo kommun finns en deltidsarvoderad överförmyndare 
som har till uppgift att förhindra rättsförluster för de personer 
som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egen-
dom. Överförmyndaren har fr.o.m. 1 januari 2011 ändrats till 
ett deltidsarvode motsvarande 40 %. Kontoret är bemannat 
två dagar/vecka. Antal ärenden var den 31 december 2011 
94 st. Under året har elva nya uppdrag tillkommit varav två 
förvaltaruppdrag. Sju uppdrag har avslutats. 

En tydlig utveckling över hela landet och även i vår kommun 
är den allt större delen av hjälpbehövande med en diagnos 
med psykiskt funktionshinder. Det ställer givetvis större krav 
på ställföreträdarna och kräver en större insats från överför-
myndarens sida.
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Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

det gRöna 
Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, 
hälsa och kosthållning.

Vi har två miljöhållbara användningsområden för en-
ergiförsörjning i kommunen. (2012)

Alla fordon som används i kommunens verksamhet 
är miljöklassade enligt regeringens definition (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Kommentarer: 

Planering för att möta målsättning om två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen kommer att beaktas i kom-
munens energieffektivseringsstrategi.

För arbetet med lokala miljömål har under året en projektorganisation bildats. Projektet har som uppdrag att presentera ett förslag under 
våren 2012.

Nuvarande leasingavtal gäller för perioden 2011-2013. Målsättningen om miljöklassade fordon fanns med i upphandlingsunderlaget, men 
kunde inte tillgodoses till fullo. Kravet kommer att kvarstå vid nästa upphandlingstillfälle år 2013.

vi växeR  
Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg uti-
från sina behov (avser individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg, LSS och skolbarnsomsorg)

All personal i kommunen har relevant utbildning för 
sitt arbete. (2014)

Målet ej uppfyllt

Kommentarer: 

En inventering av befintlig kompetens hos kommunens anställda detta matchat mot kommunens krav på kompetens för kommunens befatt-
ningar kommer att genomföras. Inventeringen ligger till grund för att få fram behovet av kompetensutveckling för att nå det övergripande 
målet.

Mycket av arbetet kommer att säkerställas i och med ny lagstiftning om legitimation för lärare och förskollärare och till viss del i projektet 
Vård- och omsorgscollege.

vi samveRKaR

Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållnings-
sätt till samarbete som gynnar utvecklingen av in-
dividen, kommunen och regionen.

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat 
enligt SCB:s medborgarundersökning (2014)

Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa 
kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet 
varje år.

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer: 

SCB:s medborgarundersökning har genomförts under våren 2011. Arbetet med analys av materialet kvarstår. Jämförelse kan göras med 
undersökning från 2006. Ny undersökningen kommer att genomföras 2013 för att erhålla ytterligare en jämförelse. 

Ockelbo behåller sin plats som kommunen med det klart bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Näringslivs 
undersökning, den bästa kommunen i länet med placering 94 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen en försämring med 38 
placeringar sedan fjolårets mätning, men avståndet är stort till tvåan i Gävleborgs län, Söderhamns kommun som placerade sig på plats 
178. Resultatet av mätningen kommer att behandlas vidare under 2012.

De kommunövergripande målen har reviderats och kommunövergripande mätbara mål utarbetats och fastställts av fullmäktige 
i juni 2011. De kommunövergripande målen är utgångspunkt för angivande av måluppfyllelse inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområden.

mål / måluppfyllelse
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vi välKommnaR

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för 
arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och 
möjlighet till attraktiva tomter

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 perso-
ner (2014)

I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya 
villatomter att erbjuda (2014)

Morgon och kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra 
byar, med början Jädraås och Åmot. (2014)

Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och från 
Ockelbo finns. (2014)

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Vid jämförelse med 1 november 2010 har befolkningen har minskat från 5 934 personer till 5899 personer, en minskning med 35 personer.  

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre 
befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.

Arbetet med att uppdatera fastställd bostadsförsörjningsplan har påbörjats under 2011.

Antalet turer i Kuxatrafiken har utökas med en extra servicetur/by med start under hösten. 

Nattrafik till och från Gävle på helger har startat under våren 2011. En utvärdering att ska presenteras för kommunstyrelsen under novem-
ber/december 2012.

Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

Kommunstyrelsensresultat 2011 2010

Inkl jämförelse störande poster -562

Kommunstyrelsen övrigt 2 756 2 335

Kommunstyrelsen teknik -1 304 -2 897

åRets Resultat

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 
1,5 mkr för verksamhetsåret 2011. Inga jämförelsestörande 
poster har redovisats under kommunstyrelsen för år 2011.

Kommunstyrelsen exkl teknikområdet visar på en positiv av-
vikelse om 2,8 mkr. Detta förklaras med senarelagd process 
avseende översiktsplan, 0,5 mkr, kommunikationer 0,5 mkr, 
återbetalning Gästrike Räddningstjänst, 0,4 mkr, lägre kom-
munadministration 1,1 mkr med lägre IT-kostnader 0,7 mkr 
samt lägre administrativa kostnader p.g.a. av vakanta tjäns-
ter. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 0,3 mkr 
p.g.a. att arbetsförmedlingen till en början hade svårigheter 
med att uppfylla det åtagande som avtalet anger. Fr.o.m. ok-
tober 2011 är förutsättningarna enligt avtal.

Teknikområdet redovisar ett underskott om 1,3 mkr med för-
klaringen tillkommande kostnader för yttre skötsel och ökade 
kostnader för drift och underhåll av fastigheter. Budgeterade 
kapitalkostnader visar på en positiv budgetavvikelse om 0,3 
mkr. 

fRamtiden

Ett antal fokusområden kommer att prägla framtida vägval 
och strategier. Fokusområden såsom kommunens tillväxt, 
öka antalet invånare och besökare, förbättrade kommunika-
tionsmöjligheter och att förbättra skolresultaten.

Kommunen har medvetet satsat på att utveckla turist och be-
söksnäring och utvecklat l projektet ”Ockelbo Växer” under 
2011 som ska pågå fram till 2013. Syftet är ytterst att öka 
innevånarantalet och projektet berör en mängd områden som 
t ex attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, inflyt-
tarservice, utveckla turist och besöksnäring men inte minst 
att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020.

Kommunens insatser för att vara en attraktiv kommun både 
för de boende i kommunen och för nya Ockelbobor är ange-
läget.

Profilera kommunen med möjligheter att erbjuda ett boende 
som bjuder på något unikt.

Möjliggöra för utveckling och satsning på kommunikationer 
till och från kommunen. 

Utifrån resultatet från LUPP (Lokal uppföljning av ungdoms-
politiken) ta tillvara på och möjliggöra ungdomarnas engage-
mang i den egna framtiden och behoven för samhällets ut-
veckling. 

Vikten av att tillgodose de framtida behoven med ökade krav 
på arbetsmarknad och integration. Möjliggöra insatser så att 
personer kan erhålla en egen försörjning.

Näringslivsenhetens strategi för framtiden är att stödja ny-
företagare, utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, 
behålla en bra dialog mellan kommunen och företagen och 
att utveckla samarbetet mellan Gästriklands och Älvkarlebys 
kommuner.
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2011 2010

Budget 2 748 2 216

Utfall 2 506 2 215

Resultat mot budget 242 1

Åretsnettoinvesteringar 0 32

2011 2010

Antal anställda 2011-12-31 9 9

Antal kvinnor 7 7

Antal män 2 2

Sjukfrånvaro totalt i % 5,3 5,9

Kvinnor 4,3 1,5

Män 8,6 13,3

viKtiga händelseR undeR åRet

Under året har verksamheten haft en del förändringar på per-
sonalsidan. En ny miljöinspektörstjänst tillsattes under våren. 
Under hösten har två medarbetare gått på föräldraledighet 
vilket resulterat i två vikarierande tjänster vilka tillsattes under 
hösten. Under hösten slutade Bygg- och miljöchefen, en till-
förordnad bygg- och miljöchef tillsattes. Rekrytering för bygg- 
och miljöchefstjänsten pågår.

Införandet av nya Plan- och Bygglagen (PBL) i maj medförde 
omfattande ändringar gällande handläggning av ärenden 
samt en ny PBL taxa. Detta har även resulterat i att en ny 
tjänst för byggnadsinspektör ska rekryteras under 2012.

Arbetet med en ny översiktplan för Ockelbo kommun har 
framskridit och ett första koncept till samrådshandling har ta-
gits fram.

Ett antal planerade vindkraftsprojekt har nu påbörjat sin eta-
blering i Ockelbo kommun, däribland Vettåsen/Finnberget, 
Vackerdalsberget, Mårtensklack och den stora parken i Jäd-
raås vilket invigdes med representanter från Ockelbo kom-
mun. Ett antal remisser gällande nätkoncessioner vilket är ett 
led i vindkraftsutbyggnaden har under året handlagts.

Projektet Rent vatten där Bygg & Miljö inventerar enskilda 
avlopp inom Ockelbo kommun pågick under 2011. Ett omfat-
tande utskick gick ut till flertalet fastighetsägare med under-
måliga avlopp. Två prioritetsområden Ulvsta och Mörtebo in-
venterades på plats med hjälp av Sweco. Inventeringsarbetet 
har påbörjats för Vallsbo området.

Framtagandet av lokala miljömål påbörjades under 2011. 
En projektplan med styrgrupp, arbetsgrupp och tidplan togs 
fram. Som ett första steg påbörjades en uppdatering av nu-
lägesbeskrivningen från 2004. De lokala miljömålen kommer 
att tas fram parallellt med att de nationella och regionala mil-
jömålen uppdateras.

Under året genomfördes en genomgång och inventering av 
miljöfarliga verksamheter inom Ockelbo kommun. Ett urval av 
verksamheter fick inkomma med en årsrapport i vilket verk-
samheternas miljöpåverkan redovisades. Detta arbete fort-
går och flertalet miljöfarliga verksamheter kommer skicka in 
årsrapporter kontinuerligt under de kommande åren.

Bygg & Miljö har deltagit i Kemikalieinspektionens projekt 
”Kemikalier inom lantbruk”. Ett antal lantbruk inom Ockelbo 
kommun inspekterades gällande kemikaliehantering och in-
rapporterades till kemikalieinspektionen.

Ett fortsatt arbete med ett antal förorenade marker pågår, 
främst gällande Frankssons såg och Brattfors plantskola. 
Fortsatt provtagning av yt- och grundvatten har även utförts 
för järnvägssträckan mellan Järbo och centrala Ockelbo. 

Naturvårdsprojekten Skolskogar, restaureringsåtgärder i 
Rännsjöbäcken och betesmarker vid Näsbacken fortsatte un-
der året. Ett nytt naturvårdsprojekt söktes gällande natursko-
leverksamhet och erhöll bidrag på 187 500 kr från Länssty-
relsen. 

veRKsamheten

Bygg- och miljönämnden är huvudsakligen en myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, tillstånd 
e.t.c. - inom ansvarsområdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmedelshantering, kalkning av sjöar, samhällsplanering, 
byggande, boende, energi- och klimatrådgivning. Nämnden har också ansvaret som trafiknämnd med bl.a. trafiksäkerhetsfrå-
gor, ansvaret för GIS-frågor (Geografiska Informationssystem) samt information och rådgivning till enskilda och företag.

bygg- och miljönämnden
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åRets Resultat

Årets resultat kan förklaras med ökade intäkter från hand-
läggning och fakturering av ärenden. Personaltillskott med en 
miljöinspektörstjänst har även medfört till ökad omsättning. 
Vindkraftsbidrag från Boverket har bidragit till ett positivt eko-
nomiskt resultat.

Kalkning utfördes i 10 sjöar och 12 våtmarker under 2011.

I länsplan för regional infrastruktur har Trafikverket under året 
påbörjat ett trafiksäkerhetsprojekt för en trafiksäkrare gång-
passage över väg 272 direkt norr om Testeboån.

Bygg & Miljö under året gått med i Stockholms och Uppsala 
läns luftvårdsförbund. 

Införandet av en ny riskklassning från livsmedelsverket har 
medfört till att samtliga livsmedelsverksamheter omklassats 
och att en ny separerad livsmedelstaxa framtagits.

En informationsträff med regionens mäklare genomfördes 
under våren. Vid denna träff fick mäklare information om 
bland annat enskilda avlopp, vattenskyddsområden och vär-
mepumpar.

Energi- och klimatrådgivningen har under 2011 haft flerta-
let arrangemang såsom vinter- och sommar marknad, Earth 
Hour samt Trafikantveckan. Trafikantveckan uppmärksam-
mades av Energimyndigheten som ett gott exempel. Under 
året har energirådgivaren även skött Bollnäs kommuns råd-
givning tills deras vakanta tjänst tillsattes.

Arbetet med att utveckla hemsidan för Bygg & Miljö har på-
gått kontinuerligt under året. Elektroniska blanketter för ett 
antal anmälnings- och tillståndspliktiga förfaranden har upp-
daterats. 

nycKeltal

2011 2010

Totalt antal ärenden 1 796 622

Byggärenden - beslut 116 125

Miljöärenden - beslut 393 163
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Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

det gRöna 
Nämnden ska medverka till att skapa goda förut-
sättningar för hälsosamma och hållbara levnads-
miljöer.

Nämnden ska slutföra inventeringen av Vallsbo och 
Västerbo, enl. tidplanen i projektplanen för projektet 
Rent Vatten under 2011.

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer: Inventering av Vallsbo har påbörjats. Inventering av Mörtebo har prioriterats istället för Västerbo samt slutförts.

vi växeR  
Nämnden ska medverka till att skapa goda förut-
sättningar för företagande och boende

Nämnden ska slutföra inventeringen av Vallsbo och 
Västerbo, enl. tidplanen i projektplanen för projektet 
Rent Vatten under 2011.

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer: Inventering av Vallsbo har påbörjats. Inventering av Mörtebo har prioriterats istället för Västerbo samt slutförts.

vi samveRKaR

Nämnden ska medverka till att skapa goda förut-
sättningar för det utvecklande mötet.

Nämnden ska aktivt delta i träffar med grannkommu-
nernas motsvarande förvaltningar under 2011.

Målet uppfyllt

Kommentarer: Kontinuerliga träffar genomförs med samtliga grannkommuner främst genom länsträffar.

vi välKommnaR

Nämnden ska medverka till att skapa förutsätt-
ningar för det goda värdskapet

Nämnden ska avsätta en halvdag under 2011 för ut-
veckling av förvaltningen i bemötande av kommunme-
dborgare och företag.

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer: Rutiner för hantering av ärenden uppdateras kontinuerligt. Genomgång av bemötandet för mäklarträffen har utförts.

fRamtiden

Nyanställning av en byggnadsinspektör kommer ske under 
2012 samt rekrytering av Bygg- och miljöchef. Inventering 
av enskilda avlopp fortlöper med nya inventeringsområden. 
Översiktsplanen för Ockelbo kommun kommer gå mot sin 
slutfas. Arbetet med de lokala miljömålen fortskrider.

mål / måluppfyllelse
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2011 2010

Budget 113 580 111 896

Utfall 112 757 109 322

Resultat mot budget 823 2 574

Åretsnettoinvesteringar 779 654

2011 2010

Antal anställda 2011-12-31 176 173

Antal kvinnor 146 143

Antal män 30 30

Sjukfrånvaro totalt i % 5,0 3,3

Kvinnor 5,4 3,8

Män 3,0 1,0

veRKsamheten

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg, 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. Kommunens kostverksam-
het och institutions-vaktmästeri ligger organisatoriskt under Utbildnings- och kulturnämnden.

viKtiga händelseR undeR åRet

Inköp av självbetjäningssystemet RFID till Ockelbo folkbib-
liotek.

Åtgärd för energieffektivisering påbörjad vid Ulfsta frilufts-
gård:

Nytt avtal upprättat med Actic gym ger förbättrade villkor för 
kommunen.

Tillgänglighetsanpassat omklädningsrum klart vid sim- och 
friskvårdscenter.

Vänortsutbyte ”Nordiska Barnkulturdagar” i Kurikka – kultur-
skolan deltar.

Skolmåltidsverksamheten i Åbyggeby lades ut på entrepre-
nad till LBC från ht.

Ny skollag och nya läroplaner tillämpas från 1 juli.

Skolinspektionen genomför tillsyn av kommunens utbild-
ningsverksamhet.

Extern utredning av skolorganisationen genomförs av PWC.

Ny områdesindelning för förskola och skola träder ikraft 1 juli.

Ny organisation av kommunens grundsärskola träder ikraft 
ht.

Fristående förskolan ”Lilla jag” startar i augusti.

Utomhusavdelning för 5-årigar startas vid Stenhuggarens 
förskola i augusti.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) upphör i juni – barnen 
placeras i förskola.

Vuxenutbildningen inklusive SFI växer i omfattning och är i 
behov av nya lokaler.

Start av gymnasiets introduktionsprogram Individuellt alter-
nativ i egen regi ht.

Trådlöst nätverk byggs ut vid alla skolenheter och vid samt-
liga mottagningskök.

Ca 60 medarbetare inom utbildningsorganisationen genom-
går Skolverkets utbildning i praktisk IT- och mediekompetens 
- PIM.

Kommunnätverk i matematik, engelska och utomhuspedago-
gik startar.

Statsbidrag möjliggör två större satsningar:

 - ”Naturskoleverksamhet i Ockelbo” i samarbete med BMN

 - Kompetensutveckling för matematiklärare, ettårigt upplägg, 
startar ht.

Ockelbo kommun placerade sig på en andra plats av landets 
alla kommuner och landsting i Ekomatligan och vår kostchef 
mottog ett pris av landsbygdsminister Eskil Erlandson vid en 
ceremoni i Stockholm i augusti.

utbildnings- och KultuRnämnden
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Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

det gRöna 
Vi ska verka för en god miljö och lägga grunden till 
en aktiv och hälsosam livsstil.

I oktober 2011 finns ett utrett förslag om uteförskola i 
Ockelbo kommun.

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råva-
ror till minst 30 %.

100 % av närvarande elever äter skollunch varje dag.

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet ej uppfyllt.

Kommentarer:

Uteförskola Utomhusavdelning för 5-årigar startar i augusti vid Stenhuggarens förskola.

Ekologisk mat Andel ekologiska råvaror var 72 % för Perslundaskolan och 37 % för övriga kostverksamheten.

Skollunch Alla elever i låg- och mellanstadiet äter av skollunchen varje dag. På Perslundaskolan är målet inte nått – i snitt ett trettiotal av 
skolans ca 170 elever väljer att inte äta i matsalen, det rör sig i de flesta fall inte om samma elever varje dag.

2011 2010
Budget Utfall Budget Utfall

Kulturverksamhet, kr/inv 939 882 856 852

Fritidsverksamhet, kr/inv 1 056 1 047 938 952

Förskola, snitt antal barn/år 250 253 250 252

Netto kostnad kr/barn 94 444 94 490 86 700 88 198

Grundskola, snitt antal elever/år 513 503 536 524

Nettokostnad kr/elev 71 481 75 616 68 655 66 410

Särskola, snitt antal elever/år 14 15 16 16

Nettokostnad kr/elev 346 857 319 933 323 938 315 875

Gymnasiskola, snitt antal elever/år 261 246 272 261

Nettokostnad kr/elev 107 287 105 159 105 699 107 659

peRsonalstRategisKa mål

Under året har hela utbildningsorganisationen lagt stort fokus 
vid implementeringen av de nya styrdokumenten. 

I grundskolan har man kvalificerat externt processtöd i ett ut-
vecklingsprojekt kring pedagogisk planering utifrån läropla-
nen och elevens individuella utvecklingsplan.

Tretton pedagoger inom förskolan deltar i ett regionalt utveck-
lingsnätverk kopplat till Högskolan i Gävle. Ett av nätverkets 
syften är att stärka kompetensen inom fokusområdena na-
turvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation.

Tre rektorer/förskolechefer går statlig rektorsutbildning och 
den fjärde påbörjar utbildningen hösten 2012.

åRets Resultat

En av huvudorsakerna till det uppkomna underskottet är per-
sonalkostnader inom grundskolan. Perslundaskolan uppvisa-
de under vårterminen underskott. För att ge nödvändiga or-
ganisatoriska förutsättningar att fullgöra kunskapsuppdraget 
beslutade UKN om utökad budget och äskade hos kommun-
styrelsen om kostnadstäckning för eventuellt underskott om 
man inte skulle lyckas hantera utökningen inom ram. Direktiv 
till förvaltningens verksamhetschefer var generell restriktivi-
tet gällande verksamhetskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade att ge UKN i uppdrag att upp-
rätta en åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning på budget-
avvikelsen om 1 350 tkr till Kommunstyrelsens sammanträde 
i september 2011.

UKN beslutar om åtgärdsplan omfattande 825 tkr men påta-
lar i beslutet det orealistiska i att genomföra åtgärderna och 
anhåller om att få överskrida budgeten för 2011. Kommun-
fullmäktige beslutade att utbildnings och kulturnämnden (ex-
klusive gymnasieskolan) medgavs att överskrida budget 2011 
med 1350 kr.

nycKeltal

mål / måluppfyllelse
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fRamtiden

Utredning av framtida skolorganisation presenteras av PWC 
i februari 2012. 

Det beslut som fattas utifrån utredningen behöver resultera i 
att alla elever i Ockelbo kommun inom en snar framtid har till-
gång till en inspirerande, modern och ändamålsenlig lärmiljö. 

Ett omställningsarbete med anledning av legitimationskravet 
för förskollärare och lärare har påbörjats, detta kommer att 
kräva både kompetensutvecklingsinsatser och viss omorga-
nisering av personal.

Vuxenutbildningen är i behov av nya lokaler och en flytt av 
verksamheten till Skånegården planeras till våren 2012.

Inom kostverksamheten kommer implementering av affärs-
system för storhushåll –”kostdatasystem” att ske under 2012 
för kvalitetssäkring och effektivisering.

Nya riktlinjer för bidrag till föreningar och studieförbund skall 
utarbetas.

vi växeR  
Vi ska skapa förutsättningar för utveckling som 
gynnar varje individ och vår kommun.

I oktober 2011 finns en framtagen strategi framtagen 
för att lösa behovet av förskoleplatser.

Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen 
avseende nationella prov, genomsnittligt meritvärde 
och behörighet till gymnasieskolan.

I Ockelbo folkbibliotek skall antalet utlånade titlar öka 
jämfört med 2010 med hjälp av självbetjäningssyste-
met RFID.

Målet delvis uppfyllt

Målet delvis uppfyllt

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Förskoleplatser I början av året kontaktades kommunen av en fristående huvudman som önskade starta förskola. ”Lilla jag” öppnade i 
augusti med plats för 26 barn. Därmed är nuvarande behov av förskoleplatser i centrala Ockelbo tillgodosett. 

Kunskapsresultat 

Nationella prov åk 9, andel elever i % med minst godkänt provresultat (2010 i parentes) Engelska 83 (96), Matematik 56 (73), Svenska 95 
(96).

Genomsnittligt meritvärde har ökat från 190,7 till 200,4 mellan år 2010 och 2011.

Andel elever med behörighet till gymnasieskolan har minskat från 86,4 % år 2010 till 

82,8 % år 2011. I nya skollagen krävs fler godkända betyg än tidigare för att komma in på nationellt program vilket gör att behörigheten 
generellt i riket har försämrats.

Biblioteket Antalet utlånade titlar var 36270 år 2010 och 37114 år 2011 – en ökning med 844 titlar. Båda åren svarade omlån för ca 10 000 
av lånen. RFID är inte anledning till ökningen då systemet inte ännu tagits i bruk.

vi samveRKaR

Vi ska främja samverkan, ansvarstagande, delak-
tighet och inflytande.

I november 2011 upplever fler av hemtjänstens bru-
kare att de är nöjda med maten jämfört med resultat 
från enkätundersökning genomförd i november 2009.

Målet uppfyllt

Kommentarer:

Sammanvägt resultat av de sex frågorna i enkäten visar att andelen som är mycket nöjda eller nöjda har ökat från 81 % till 82 %.
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2011 2010

Budget 111 992 106 427

Utfall 113 039 112 816

Resultat mot budget -1 047 -6 390

Åretsnettoinvesteringar 344 496

2011 2010

Antal anställda 2011-12-31 237 226

Antal kvinnor 223 214

Antal män 14 12

Sjukfrånvaro totalt i % 4,3 4,7

Kvinnor 4,0 4,3

Män 9,5 11,3

veRKsamheten

Socialnämnden ska leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, samt 
omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Socialnämnden ska även pröva tillstånd och utöva tillsyn för serveringsä-
renden enligt alkohollagen och kommunens riktlinjer.

viKtiga händelseR undeR åRet

Året har präglats av att ett flertal verksamheter inom social-
förvaltningens fått flytta till rustade och bättre anpassade lo-
kaler. Det gäller hemtjänsten, boendestödsgruppen, dagcen-
ter, korttidsboendet Smultrongården och Kaplansgården som 
alla flyttat till nya lokaler i Vibacka. I samband med flytten 
bytte också Kaplangården namn, och heter numera Åsbacka 
gruppboende.

Socialnämnden har beviljats ett antal olika former av stimu-
lansmedel efter ansökan från Socialstyrelsen. Vid Bysjö-
strand har vi genomfört ett läkemedelsprojekt, och ett projekt 
inom demensvården med medel som vi beviljats till äldre-
omsorgen. För 2011 har kommunen beviljats 155 900 kronor 
att användas under 2012. Medel har sökts till arbetet med att 
utveckla värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Vi bevilja-
des totalt 158 300 kronor och detta arbeta har påbörjats. Vi 
har även sökt medel till Omvårdnadslyftet och beviljats 157 
075 kronor. En inventering av utbildningsbehov har genom-
förts.

Slutligen har vi beviljats medel till att utreda eventuellt infö-
rande av LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten. Vi an-
sökte om 1 miljon kronor och beviljades 626 396 kronor. Det-
ta arbeta har påbörjats under året där en lokal arbetsgrupp 
arbetar med frågan tillsammans med en extern utredare.

Kommunfullmäktige beslutade i § 9/2011 att parboendega-
ranti ska införas i Ockelbo kommun. Socialnämnden fastställ-
de vid sitt sammanträde i juni riktlinjer för dessa.

Inom särskilt boende har vi under året arbetat med kvali-
tetsregistren Palliativ registrering och Senioralert där man 
bedömer risker för fall, trycksår och vikt.

Inom hemtjänsten har vi för första gången genomfört SCB 
brukarundersökning genom att vi deltagit i ett länsövergri-
pande projekt NKI= nöjd kund index. Nio av länet kommu-
ner har deltagit. Då antalet som svarade var färre än 100 
som kunde SCB tyvärr inte fram någon prioriteringsmatris, 
men resultatet har ändå gett oss en vägledning vilka för-
bättringsområden vi har.

Inom hemtjänsten har vi genomfört ett utbildningsprojekt 
med företaget Allamanco som har som sitt syfte att skapa 
bättre förståelse för uppdraget.

Vi har under året gått med i Kostnad per brukare, KPB, som 
är till för att beräkna kostnader per insats och brukare inom 
den kommunala vården och omsorgen. Metoden stöds av 
Sveriges kommuner och landsting, och används för att få 
fram bättre information om insatser och kostnader. Man 
har tittat på 2010 års siffror och kan konstatera att Ockelbo 
kommun har lägre medelkostnad per brukare, och högre 
medelkostnad per invånare än det nationella snittet. När 
det gäller hemtjänsten har vi förhållandevis höga kostnader 
och vår hemtjänsttimme ligger högt enligt KPB:s beräkning. 
Kostnaden för vårt särskilda boende Bysjöstrand är lågt och 
vi har ett lågt dygnspris. Jämför vi oss inom LSS har LASS 
som drivs i vår egen regi låga kostnader, detsamma gäller 

socialnämnden
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den dagliga verksamheten. Gruppbostäderna har däremot en 
hög enhetskostnad, det är även en stor skillnad mellan våra 
två gruppbostäder.

Inom Individ och familjeomsorgen startade vi under våren 
i samverkan med Hofors kommun en grundbehandling för 
missbrukare i egen regi benämnt HOBO. Denna verksamhet 
köpte vi tidigare från extern utförare. HOBO har visat sig vara 
en lyckad satsning. Behovet är stort eftersom antalet miss-
bruksärenden väsentligen har ökat under året.

Socialnämnden beslutade i december att stödja förslaget att 
projektet Barnahus övergår till ordinarie verksamhet.

åRets Resultat

Socialnämndens bokslut visar ett minus på 1 038 tkr. De sto-
ra minusposterna är individ och familjeomsorgen som gör ett 
underskott på – 2 226 tkr samt hemtjänsten – 670 tkr. 

Plusresultat visar särskilt boende, LSS/boendestöd samt öv-
rigt stöd vård och omsorg. 

Försäkringskassan har under året betalat en retroaktiv assis-
tansersättning på 828 tkr som avser kostnader under 2010.

Redan i början av året slog Socialnämnden larm om att kontot 
för försörjningsstöd inte skulle hålla utifrån att kostnaderna 
ökat så markant. Vissa åtgärder har vidtagits och under hös-
ten kunde vi se en trend att kostnaderna minskade något. 
Under hösten ökade antalet svåra missbruksärenden där vi 
tvingades köpa insatser externt därav har detta konto inte 
kunnat hållas Hemtjänstens underskott härrör sig till en ut-
bildningsinsats vi genomfört som det inte fanns budgeterade 
medel för. 

Utifrån att Socialnämnden redan tidigt under året såg att bud-
geten inte skulle hålla har stor restriktivitet rått beträffande 
kostnader. Ett tag såg prognosen ut som om vi skulle göra 
ett underskott på drygt 2 mkr. Men årets sista månader blev 
förhållandevis billiga, och vi gjorde ett bra resultat på semes-
terlöneskulden.

Utveckling av försörjningsstödet

2011 2010 2009 2008

Kronor/invånare 1 131 917 711 562

nycKeltal

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad via SCB den sk. 
”oktobermätningen” den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar.

2011 2010 2009 2008

Antal brukare 217 218 231 223

Beviljade timmar 3 596 4 030 4 522 3 778

Antal personer som beviljats LASS statlig assistansersättning

2011 2010

Antal beviljade personer 31/12 27 25

peRsonalstRategisKa mål

aRbetsmiljö

Socialförvaltningen har under året arbetat med att ta fram en 
funktionsbeskrivning inom vård och omsorg. Vi har ett bra 
och nära samarbete med vår företagshälsovård. Dess har 
varit oss behjälpliga med grupputveckling både inom boen-
destöd och vid Åsbacka gruppboende under året.

Socialförvaltningens sjukfrånvaro har minskat från fjolårets 
4,70 % till 4,33 %

samveRKansKlimat

Samverkan sker kontinuerligt i form av arbetsplatsträffar, 
samverkansgrupper och i förvaltningens övergripande sam-
verkansorgan Sosam. 

Samverkan sker ständigt med andra myndigheter och kom-
muner. Inom socialförvaltningen har vi ett stort antal områden 
där vi samverkar.

ett aRbete att växa i
En inventering av utbildningsnivå är genomförd inom äldre-
omsorgen och kommunen har beviljats medel genom Om-
vårdnadslyftet, en dialog förs med Komvux hur utbildningarna 
ska genomföras.

jämställdhet och mångfald

Socialnämnden har som ett av sina mål att öka antalet ut-
landsfödda medarbetare och uppdragstagare, och detta mål 
har man nått. Dock har man inte nått målet om fler anställda 
män inom förvaltningen.
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Övergripande mål Mätbara mål Måluppfyllelse

det gRöna 
Våra brukare ska ha tillgång till en god närmiljö Ett miljötänkande ska genomsyra alla förvaltningens 

verksamheter i teori och praktik. Varje enhet ska ha 
en miljöplan som en del i sin verksamhetsplan för år 
2011

Målet uppfyllt

Kommentarer: 

vi växeR  
Varje enskild individ blir sedd och respekterad 
som en unik person

90 % av våra brukare skall ha en egen genomföran-
deplan/individuell plan vid årets slut

Målet uppfyllt

Kommentarer: 

vi samveRKaR

Använda våra gemensamma resurser inom soci-
alförvaltningen på bästa sätt

Vi ska alltid i första hand söka resurser inom den egna 
verksamheten och minska kostnaderna för externa 
köp

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer:

I första hand har vi utnyttjat kompetensen i den egna verksamheten. Externa köp har dock ökat inom de områden där vi inte har egen 
kompetens.

vi välKommnaR

Vi ska ha mångfald i verksamheterna. Vi ska ge 
förutsättningar till en god social miljö

Antalet utlandsfödda som arbetar eller är uppdragsta-
gare i vår verksamhet skall öka med 1 % samt att an-
talet män som arbetar inom verksamheten skall öka.

Målet delvis uppfyllt

Kommentarer: Vi har fler utlandsfödda i vår verksamhet men antalet män i verksamheten har minskat.

fRamtiden

En stor fråga som väntar på beslut är om hemsjukvården skall 
kommunaliseras eller inte i Gävleborgs län. Ett planeringsar-
bete arbete har pågått och ett underlag för skatteväxling ska 
arbetas fram. Under första halvåret 2012 ska beslut fattas av 
fullmäktigeförsamlingarna i landsting och kommuner. Utifrån 
det måste beslut fattas hur vi organisatoriskt ska lösa frågan 
i vår kommun. 

mål / måluppfyllelse
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veRKsamheten

Kommunens revisorer har under 2011 genomfört granskande 
och främjande revision inom ramen för god revisionssed och 
de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksam-
het. 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av 
fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksam-
heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

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

Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa 
underlag för bedömningen:

gRansKning av åRsRedovisningen 
Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala re-
dovisningslagen och det ankommer på den kommunala revi-
sionen 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 den kommunala redovisningslagen skall kommunsty-
relsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en sär-
skild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna har över-
siktligt granskat räkenskaperna och bedömt om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med kommunens verksamhets-
mål och finansiella mål.  

föRdjupade gRansKningspRojeKt

Revisorerna har i särskilda granskningsrapporter redovisat 
granskningar avseende

 

•	 Uppföljning granskning avseende offentliga handlingar

•	 Verkställighet av beslut

•	 Insatser för att bli självförsörjande

löpande gRansKningsaRbete

Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjänste-
män, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre gransk-
ningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl.a. proto-
kollsgranskningen.

Revisorerna har haft 9 sammankomster under 2011 för att av-
handla dels granskningen av årsredovisningen för 2010, dels 
övrig granskning enligt planen för 2011.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Kommunal Sek-
tor) enligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört 
granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. 
Komrev har också svarat för den administration som är för-
knippad med revisorernas verksamhet. 

åRets Resultat

För 2011 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag 
om totalt 464 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten 
uppgår till totalt 436 tkr. 

KommunRevision
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2011 2010

Såld volym 96 GWh 111 GWh

Omsättning 69,1 mkr 83,8 mkr

Rörelseresultat -0,9 mkr 6,7 mkr

Resultat efter finansnetto -4,3 mkr 4,5 mkr

Balansomslutning 217 mkr 224 mkr

Eget kapital 74,8 mkr 75,2 mkr

veRKsamheten

Bionär Närvärme AB ägs till 59 % av Gävle Energi AB. Övriga 
delägare är Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby Kom-
mun 17 %. Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra 
och sälja biobränslebaserad närvärme i form av produkter, 
tjänster eller kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöar-
bete genom att ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbara värmelösningar för fast-
igheter, bostadsområden och mindre samhällen, där de stora 
energibolagen inte kan eller vill verka. Den operativa verk-
samheten bedrivs i uppdragsform med moderbolaget som 
huvudleverantör. Tjänster köps också in på de orter där Bio-
när verkar.

viKtiga händelseR undeR åRet

Biobränslekostnaderna har ökat kraftigt de tre senaste åren 
och står nu för närmare 60% av Bionärs omsättning. Två 
långsiktiga bränsleavtal har slutits under året vilket stabilise-
rat prisnivån. Bolaget har under året gått igenom och revi-
derat ett stort antal kundavtal för att koppla dem till bränsle-
priserna. Bionär har fortsatt utveckla kontakterna i Uppland, 
framförallt med Uppsala kommun.

Bionär har under året fått en ny VD, Roger Belin. 

maRKnaden

Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångs-
punkt från Gävleborgs och Uppsala län. Bionärs affärsmäs-
siga marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. 
De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och 
övriga företag. Under året har marknadsbearbetningar och 
nybyggnationer skett främst i Gästrikland. Ett viktigt projekt 
har Mackmyra Whiskey AB i Gävle varit. 

miljöpåveRKan

I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i 
form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i 
Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bä-
linge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby och Skutskär. 
Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärme-
anläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanlägg-
ning i Hagaström. 

åRets Resultat

Den sålda volymen av värme och ånga var 96 (111) GWh. 
Värmeförsäljningen genererade intäkter på totalt 69 (84) mkr. 
Resultatet efter finansiella poster för Bionär Närvärme AB 
blev en förlust på 4 (5) mkr före bokslutsdispositioner och 
skatt. Det negativa resultatet beror främst på nedskrivning av 
anläggning, haverier i Ockelbo, Forsbacka och Vänge som 
inneburit ökade reparations- och bränslekostnader (olja och 
gasol).

Totalt har investerats för 10 (30) mkr. De största investering-
arna är koncentrerade till Gästrikland. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapi-
tal uppgick till -1 (16) mkr. Avkastning på sysselsatt kapital är 
0 (4) %.

fRamtiden

All sekundär-el som Bionär använder och som kommer att 
användas är baserad på förnybar energi som vind, vatten och 
biobränsle.

Bionär skall ta vara på miljövänlig teknik, avseende sol- och 
vindkraft, spillvärme, biogas samt andra lokala resurser, där 
så är ekonomiskt möjligt.

Bionär ska verka för att konvertera till miljövänliga uppvärm-
ningssystem i områden där det idag är eluppvärmning eller 
annan fossil uppvärmning

Bionärs målsättning på sikt är att Fjärrvärmeproduktionen 
ska till 100 % bestå av förnybara bränslen.

Bionärs målsättning är att under de närmsta åren  öka företa-
gets omsättning. Målsättningen fokuserar i första hand på att 
förvärva befintliga anläggningar.

bionäR näRväRme ab
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veRKsamheten

Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, eko-
nomi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighets-
beståndet, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet 
fanns 24,1 (25,4) årsarbetare anställda. Det innebär 30(30) 
personer, varav 22(21) är kvinnor och 8 (7) är män. 

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbo-
gårdar AB är förlängt och gäller t.o.m. 2012-12-31.

viKtiga händelseR undeR åRet

Affärsplanen är reviderad och gäller, men kommer att ses 
över och omarbetas under 2012.

Inga nya lägenheter eller lokaler har byggts. 

Den 31 december fanns det 683 (671) uthyrningsbara lägen-
heter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 45 (34) stycken. 
Under året var, i snitt, 21 (26) lägenheter tomma, vilket inne-
bär en uthyrningsgrad på 97 %. Den 31/12 fanns det 14 (14) 
lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 1 (3) ledig 
lägenhet, Lingbo 4 (1) stycken och Åmot 0 (2) lediga lägen-
heter.

fastighetsundeRhåll

Stamrust och badrumsrenoveringar har skett på Humlevä-
gen 14. En altan i anslutning till gruppboendet på Vibacka 
har byggts. Ny ventilation har installerats på Gransäter i Ock-
elbo. En innergård på Uret kallad Plattan, som även fungerar 
som tak över bland annat simhallen, har tätats. Taket blev bytt 
på en byggnad efter fuktskada i lägenhet. Dränering runt en 
byggnad på Petersburg gjordes efter att fuktskadad källare 
konstaterats. 

Samtliga årets investeringar har gjorts med egna medel.

vibacKa

Ombyggnader har skett på Vibacka för att anpassa till nya 
hyresgäster. Lokaler har färdigställts till gruppboende, dag-
center och korttidsboende. Ombyggnationerna i de två kvar-
varande flyglarna inleddes under slutet av året. 

åRets Resultat

Bolaget redovisar ett negativt resultat för 2011, - 3,9 (-21,1)
mkr. 

Renovering av Plattan på Uret och fortsatt ombyggnation av 
Vibacka, samtidigt som stora delar av att den byggnaden stått 
outhyrda, har bidragit till det negativa resultatet. 

Året 2010 avslutades med en mycket kall och snörik period. 
Denna vädersituation fortsatte 2011 och efter uppmätning 
konstaterades att det fallit 3,7 m snö. I samband med snö-
smältningen upptäcktes ett antal vattenskador i fastighetsbe-
ståndet som också påverkat driftskostnaderna negativt.

fRamtiden

Flera av kommunens verksamheter har under året flyttat in på 
Vibacka. Under 2012 planeras även att Integrationsenheten 
och AME ska flytta till Gläntan. Vi har under året planerat att 
skapa 9 stycken lägenheter för 65 + boende, genom att bl.a. 
flytta över studentboende till Kaplansgården. Arbetet med har 
inletts och beräknas vara klart till halvårsskiftet 2012. Detta 
ger givetvis hyresintäkter men kostnaden för dessa ombygg-
nader kommer att kräva underhållsmedel och investerings-
medel. Allt som allt har Ockelbogårdar skapat 32 st. lägenhe-
ter på Vibacka sedan äldreboendet flyttade ut 2009.

Ett arbete har startats med Hyresgästföreningen för att 
komma till rätta med de höga energikostnaderna inom Mar-
strandsområdet. 

Trygghetsvandringar planeras tillsammans med säkerhets-
chef, polis, hyresgästföreningen och hyresgäster på samtliga 
områden för att säkerställa att dessa är utformade så att de 
inte ger en otrygghetskänsla för de boende.

För att ge Stenvägen ett högre socialt och ekonomiskt värde 
har ett arbete påbörjats under året. Ett erbjudande på altaner 
med tak till samtliga hyresgäster på området kommer att gå 
ut under våren 2012, där de erbjuds att få en altan mot en 
hyreshöjning Ockelbogårdar planerar även att satsa en del på 
yttre underhåll av fasader och tak.

Tillgång och efterfrågan på lägenheter har i stort sett varit i 
balans under året. Ett problem är att det saknas lägenheter i 
centralorten. Bristen på lägenheter med 2-4 rum är den som 
är mest uttalad. 

Nybyggnation är i dagsläget ej aktuellt främst av ekonomiska 
skäl. Dock finns tankar och idéer i kommunen om att starta 
upp en grupp för att se över möjligheterna till byggande fram-
över. 

ny lagstiftning fRån och med 2011
Allvillagen, Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag, trädde i kraft 2011-01-01. Lagen, som innehåller en 
mängd förändringar, kommer att ställa nya höga krav både 
på bostadsbolagen och ägarna. Nya ägardirektiven till Ockel-
bogårdar AB som anpassats till Allvillagen behandlas under 
2012. Bostadsbolagets möjlighet att lyckas enligt Allvillagens 
regelverk förutsätter att Ockelbogårdars styrelse och ägare 
har en samsyn vad gäller bolagets roll.

Under året har Ockelbogårdar AB fått en ny VD,    
Pamela Warren.

ocKelbogåRdaR ab
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veRKsamheten

Ockelbo Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB, ett 
gemensamt VA-bolag för drift av VA-verksamheten i Gävle-, 
Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommun. Gästrike Vatten 
AB ägs gemensamt av dessa kommuner, Gävle kommun äger 
70 % av aktierna och de övriga kommunerna äger 10 % var. 

Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i Ockelbokommun och 
ägs till 99 % av Gästrike Vatten AB. Ockelbo Kommun äger 
1 % och kommunen är borgenär för bolaget. Genom bolaget 
har kommunen kvar ägandet av sina anläggningar och kan 
själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Samtliga ledamöter 
i styrelsen för Ockelbo Vatten AB tillsätts av Ockelbo kom-
mun och fullmäktige i kommun fastställer VA-taxan.

viKtiga händelseR undeR åRet

Vattenprover tas kontinuerligt enligt fastställt kontrollprogram 
för att kontrollera att livsmedelskvaliteten upprätthålls. Under 
året har 222 (134) vattenprover tagits på ledningar och verk. 
För att säkerställa livsmedelskvaliteten på vattnet har under 
året skyddsbarriären i vattenverken vid centrumhuset och 
kyrkan byts ut.

Antalet driftstörningar på ledningsnätet orsakat av vatten-
läckor är 7 (6), motsvarande uppgift för avloppsstoppar upp-
går till 31 (33). 

Efter ett tillbud vid underhållsarbete på reningsverket i Ock-
elbo har kartläggning av elutrustningen på anläggningen ge-
nomförts, brister har åtgärdats. Övriga anläggningar har stora 
brister i elsäkerheten och översyn kommer att ske under 2012. 

Utredning har gjorts för att se var det finns möjlighet att an-
sluta fler abonnenter till befintligt VA-nät. Arbete pågår till-
sammans med bygg o miljönämnden i Ockelbo kommun. 
Bygg- och miljö har förelagt ett antal fastighetsägare att vidta 
åtgärder för deras enskilda avlopp som har dömts ut. 

För att säkerställa vattenförsörjningen i framtiden för Åmot är 
vattentäkten, Källänget i behov av utredning.

Producerade mängd vatten uppgår till 332 927 (363 362) m3, 
den totala försålda mängden VA uppgår till 273 956 (253 309) 
m3 och inkommande flöden till reningsverken uppgår till 627 
622 (482 213 m3).

miljö

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksam-
heten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av 
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel 
haneras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom 
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir 
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.

Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. För var-
je tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbokslut. 
Det finns sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo Vatten AB. Det 
motsvarar uppskattningsvis 25-40 % av den totala kostnads-
volymen exkl kapitalkostnader.

åRets Resultat

De kostnader som rör anläggningarna bokförs direkt på Ock-
elbo Vatten AB. Övriga kostnader som hänförs till gemen-
samt nyttjade resurser genom Gästrike Vatten AB fördelas på 
bolagen. För 2011 har fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten 
AB varit 4 % (5 %). 

Periodens resultat uppgick till – 1 mkr (-1,5 mkr). Årets resul-
tat är sämre än de 0,6 mkr som budgeterats. Avvikelsen för 
kostnaderna mot budget och delvis för ökningen mot 2010 
beror på ersättningar för skador på annans fastighet samt 
akuta ledningsnätsarbeten för en felaktig anslutning. 

1 januari 2011 höjdes avgiftsnivån i brukningstaxan enligt be-
slut i Ockelbo kommunfullmäktige. Anslutningsavgiften har 
indexreglerats fr.o.m. 1 oktober 2011.

investeRingaR 
Årets investeringar uppgick till 4,5 mkr (4,5) mkr. Investering-
arna avser förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggning-
ar ovan jord. 

fRamtid

För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande 
insatser av såväl investerings- och förnyelseinsatser som 
förebyggande underhåll av befintliga anläggningar, verk och 
ledningsnät för att upprätthålla och bibehålla eller förbättra 
anläggningarnas status och därmed bedriva verksamheten 
långsiktigt ekonomiskt hållbar. 

I Ockelbo kommun är anslutningsgraden till kommunalt VA 
relativt låg, endast 30 % av kommunens invånare är anslutna 
och antalet anläggningar är högt i förhållande till antalet an-
slutna. Insatser för att öka antalet anslutna främst i Ockelbo 
centralort är högprioriterade då en högre anslutningsgrad ger 
större möjligheter att bedriva verksamheten med full kost-
nadstäckning. 

Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kom-
mande generationers brukande. För att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen krävs skydd av vattentäkterna genom 
skyddsföreskrifter och rätt utformade skyddsområden

föRväntad utvecKling 
Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom föränd-
rade lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom 
kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kost-
naderna för verksamheten. De ökade krav som ställs på verk-
samheten kan innebära att taxehöjningar kommer att behö-
vas för att uppnå full kostnadstäckning. 

ocKelbo vatten ab
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