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Nämnds- och förvaltningsorganisation

Kommunala bolag

3

Förvaltningsberättelse
Delårsbokslut 30 juni 2012
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år. Tanken med att endast sammanställa ett delårsbokslut har varit att lägga
större fokus på månadsuppföljning. Sedan
2007 sammanställer både kommunen och
Ockelbogårdar AB delårsbokslut per 30 juni.
I koncernen ingår även Bionär Närvärme AB
och Ockelbo Vatten AB.
Viktiga händelser
Framtidens skola
Under 2011 har kommunen genomfört en organisationsutredning gällande skolorna, med
syftet att ta fram underlag för beslut om framtidens skola i Ockelbo kommun. Under våren
2012 har ett öppet remissförfarande genomförts, där alla kan höra av sig med synpunkter.
Beslut i frågan kommer att fattas i november
2012.
Bildandet av regionkommun
Fullmäktige har i enlighet med övriga kommuner i länet lämnat förslag till Landstingsfullmäktige att besluta att hos regeringen ansöka om
att bilda en regionkommun, med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Den nya regionkommunen ska vara i drift fr o m 1 januari
2015.
Kommunalisering hemsjukvård
Fullmäktige har i enlighet med rekommendation från Region Gävleborg beslutat om en
kommunalisering av hemsjukvården från
landstinget till länets kommuner från och med
den 1 januari 2013. Kommunerna tar från den
1 januari 2013 över landstingets hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer
över 18 år. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
Hemsjukvården kommer att organisatoriskt
tillhöra socialnämnden.
Översiktsplan
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en
kommuntäckande översiktsplan ska upprättas.
Syftet med översiktsplanen är att redovisa hur
kommunen anser att mark och vattenområden
ska användas.
Förslag till en kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun har utarbetats och
förslaget har under våren varit på samråd under en tid av två månader. Processen fortsätter
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under hösten och bedömningen är att beslut
kan tas av fullmäktige i december 2012.
Organisatoriska förändringar
Inför 2012 har verksamheterna integration och
arbetsmarknad bildat en egen enhet. Enheten
flyttade 2012-05-09 in i nya lokaler vid Vibacka
och Gläntan. Detta gör att enheten har fått
bättre och mer ändamålsenligare lokaler.
Informationskontoret ingår fr om 1 april 2012
inom Utvecklingsenhetens verksamhetsområde.
Bostadsförsörjning
Tillsammans med Ockelbogårdar AB har en
arbetsgrupp bildats med uppgift att se över
möjligheter för nya lägenheter och tomter.
Återrapportering till kommunstyrelsen av gruppens arbete sker kontinuerligt
Ägardirektiv Ockelbogårdar AB
Fullmäktige har antagit ägardirektiv för Ockelbogårdar AB. Direktiven har reviderats på
grund av den nya lagstiftningen som ställer nya
krav på kommunägda bostadsbolag. Då avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring ska ägardirektivet
fortsättningsvis ingå i budgetprocessen.
Bredband
Kommunen deltar i arbetet med att ta fram en
”Bredbandsstrategi för Gävleborgs län”, vilken
har antagits av Länsstyrelsen och regionfullmäktige under våren 2012.
Kommunstyrelsen beslutade i november 2011
att stötta byalag och föreningar som önskar
bygga bredbandsnät. Detta genom att gå in
som projektägare och göra själva ansökan av
stödmedel ur Landsbygdsprogrammet. En
förutsättning är att projekten kan finansieras
utan kommunala medel. Projekt som pågår är
Kolforsen, Jädraås och samförläggning av
kanalisation för fiber i Mörtebo.
Befolkningsutveckling
Befolkningen har minskat med 11 personer,
från 5 899 personer till 5 888 personer mellan
1 januari till 30 juni 2012.
Vid jämförelse med 30 juni 2011 är skillnaden
från 5 950 personer till 5 888 personer; minskning med 62 personer.
Vid jämförelse med antalet inflyttande och
utflyttade (flyttnetto) är det en nettoökning med
6 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.
Framtiden
Under hösten 2012 kommer beslut att fattas
avseende framtidens skola i Ockelbo kommun.
Kunskapsresultaten måste förbättras och skolstrukturen i kommunen behöver vara sådan att
den ger de bästa förutsättningarna för detta.
Kommunens ekonomi har sina begränsningar
och resurser måste användas på bästa sätt för
framtiden.
Kommunen har medvetet satsat på att utveckla
turist och besöksnäring de senaste åren, bl a
med projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo Växer. Syftet är ytterst att öka innevånarantalet och projektet berör en mängd områden
som t ex attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, inflyttarservice, 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 angeläget.
Profilera kommunen med möjligheter att erbjuda ett boende som bjuder på något unikt.

Möjliggöra för utveckling och satsning på
kommunikationer till och från kommunen.
Ta tillvara på och möjliggöra ungdomarnas
engagemang i den egna framtiden och behoven för samhällets utveckling
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 nyföretagare, utveckla samarbetet
mellan skola och näringsliv, behålla en bra
dialog mellan kommunen och företagen och att
utveckla samarbetet mellan Gästriklands och
Älvkarlebys kommuner.
Revision
Revisorernas bedömning och särskilda uttalande ska framgå av särskild skrivelse som
lämnas till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska
bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål
för ekonomisk hushållning.
Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål görs övergripande med kommentar till
utfallet.
En helårsprognos lämnas gällande det ekonomiska resultatet.

Kommunens övergripande mål – måluppfyllelse
Kommunens visions- och målprocess
Ockelbo kommuns styrmodell
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.
I samband med implementering av en visionsoch målprocess under hösten 2010 diskuterades en utveckling av de kommunövergripande
målen och att även utarbeta kommunövergripande mätbara mål.
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Utifrån detta har de kommunövergripande
målen reviderats och kommunövergripande
mätbara mål utarbetats och fastställts av fullmäktige i maj 2011.
Samtliga nämnder har arbetat utifrån visionen,
kommunens övergripande mål, kommunövergripande mätbara mål och nämndernas övergripande mål och mätbara mål.
Måluppfyllelse bedöms uppnås, helt eller delvis, i stor utsträckning inom kommunens alla
verksamheter.

Ockelbo kommuns styrmodell
VISION 2020
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

FINANSIELLA MÅL

Det gröna

God ekonomisk hushållning
kommunens alla verksamheter

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

ska

genomsyra

Vi välkomnar

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

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

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

Vi växer

Amortering av låneskulden sker med minst 1 %
årligen

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

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg
utifrån sina behov. (Avser individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, LSS och skolbarnomsorg)

Vi samverkar
Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen
av individen, kommunen och regionen.
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÄTBARA MÅL
Det gröna

Vi växer

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

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

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

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

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

Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har
ökat enligt SCB:s medborgarundersökning (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 början Jädraås och Åmot. (2014)
Kvälls och natt turer med kollektivtrafiken, till och
från Ockelbo finns. (2014)
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Vi samverkar

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

Måluppfyllelse
Kommunövergripande mål
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Det gröna

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

Målet ej uppfyllt

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

Målet ej uppfyllt

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

Målet ej uppfyllt

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

Kommentarer
Energiförsörjning
Planering för att möta målsättning om två miljöhållbara användningsområden för energiförsörjning i kommunen
kommer att beaktas i kommunens energieffektivseringsstrategi.
För arbetet med lokala miljömål har under året en projektorganisation bildats. Ett förslag kommer att presenteras
under hösten 2012.
Kostverksamheten
Kostverksamheten har sin organisatoriska tillhörighet under utbildnings- och kulturnämnden. Utifrån ett övergripande perspektiv avvaktar kostutredningen på pågående skolutredning. Beslut i ärendet kommer att ske under
hösten 2012. Nämnden lägger under 2011 och 2012 fokus på att öka andelen ekologiska råvaror i maten. Det
kommunövergripande mätbara målet om tillagning från grunden kommer att aktualiseras inför 2013.
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.

Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Vi välkomnar

Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000
personer (2014)

Målet ej uppfyllt

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

Målet ej uppfylltt

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

Målet ej uppfyllt

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

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

Målet uppfyllt

Kommentarer
Befolkningen har minskat med 11 personer, från 5 899 personer till 5 888 personer mellan 1 januari till 30 juni
2012. Vid jämförelse med 30 juni 2011 är skillnaden från 5 950 personer till 5 888 personer; minskning med 62
personer.
Sammanställning

2012-0101

2012-0630

2011-0101

2011-0630

2010-0101

2010-0630

2009-0101

2009-0630

Antal invånare

5 899

5 888

5 936

5 950

5 982

5 987

6 027

6 039

Förändring

- 11

14
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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.
Vid Vibacka/Kaplansgården har 12 nya lägenheter tillskapats. Uppdatering av fastställd bostadsförsörjningsplan
har påbörjats. Tillsammans med Ockelbogårdar har en arbetsgrupp bildats till uppgift att se över möjligheter för
nya lägenheter och tomter. Återrapportering till kommunstyrelsen av gruppens arbete sker kontinuerligt .
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Processutbildningen för övergripande barn- och ungdomspolitik syftar delvis till att ungdomar ser möjligheterna att
stanna kvar i kommunen.
Antalet turer i Kuxatrafiken kommer att utökas med en extra servicetur/by med start under hösten. Morgon och
kvällspendling till/från X-tåget mot Gävle finns från Åmot Och Jädraås alla helgfria vardagar
Nattrafik till och från Gävle på helger startade under våren 2011. En utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen under november/december 2012.

Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Vi växer

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

Målet ej uppfyllt

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

Målet ej uppfyllt

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
utifrån sina behov. Avser
individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, LSS och skolbarnomsorg

Kommentarer
Som första steg i målsättningen att all personal ska ha relevant utbildning för sitt arbete kommer en kompetensinventering att genomföras. Arbetet har påbörjats. Respektive styrelse och nämnder ska till sammanträde i augusti
2012 kommentera tolkning och konsekvenser av begreppet relevant utbildning för vidare behandling av personalutskott och kommunstyrelse i september 2012.
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Vi samverkar

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

Påbörjat

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

Målet uppfyllt

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

Slutavräkning för åren 2011 och 2012

Resultaträkningen visar intäkter, kostnader och
resultatet för perioden och hur det har uppkommit. Kommunens resultaträkning är uppställd enligt KRL (Kommunal redovisningslag).

SKLs prognos enligt cirkulär 12:28 har använts
för beräkning av slutavräkning för åren 2011
och 2012.

Resultaträkningen har eliminerats från interna
poster
Resultaträkningen innehåller jämförelsetal från
föregående period.
Verksamhetens nettokostnader (exkl interna
poster) innehåller verksamhetens intäkter och
kostnader, planenliga avskrivningar samt förändring av intjänad pensionskostnad. Skatter och
kommunalekonomisk utjämning, den finansiella
delen av resultaträkningen ingår skatter, kommunalekonomisk utjämning och finansiella intäkter och kostnader.
Leverantörsfakturor av väsentlig betydelse har
periodiserats.
Timlöner och OB-ersättning för juni 2012 har
periodiserats. Sociala avgifter har bokförts i
form av procentuella PO-pålägg i samband
med löneredovisningen. Juni månads arbetsgivaravgifter har skuldförts.
Lönerevisionen har beaktat i årsprognosen
med inte för perioden.
Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning ska
påbörjas när investeringen tas i bruk. I kapitalkostnaderna ingår avskrivningar och internränta med 4 % på tillgångarnas bokförda värde.
Kostnadsräntor hänförliga till perioden har
skuldbokförts med gällande ränta.

SKLs cirkulär 12:40 av 2012-08-16 visar på en
förbättrad prognos över slutavräkningen som
kan komma att innebära ytterligare 0,7 mkr i
intäkter.
Fastighetsavgift
Prognos för fastighetsavgift 2012 erhållen i
samband med bokslut 2011 har använts vid
beräkning.
Jämförelsestörande post
Jämförelsestörande post avser återbetalning
från AFA Försäkring avseende premier för
åren 2007 och 2008
Balansräkning
Balansräkningen innehåller inga noter utan
kommenteras enligt följande.
Balansräkningen visar vilka tillgångar, avsättningar och skulder samt det egna kapitalet som
kommunen har för perioden (även årsprognos för
2012). Den visar också hur kapitalet använts
(tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder,
avsättningar och eget kapital).
Kommunens balansräkning är uppställd enligt
kommunal redovisningslag och innehåller jämförelsetal från delårsbokslut per 30 juni 2011.
Kassaflödesanalys har upprättats.
Semesterlöneskuldsförändring har inte beaktats
utan 2011 års värde ligger kvar i beräkningarna.
För beräkning av pensionsskuld, pensionsavsättning och pensionskostnadens individuella
del har KPAs prognos per 2012-06-30 använts.
Amortering enligt plan har beaktats. För 2012 har
2,9 mkr amorterats.
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Ekonomisk analys
Inledning

Årsprognos

God ekonomisk hushållning innefattar att
kommunen i ett kort och medellångt perspektiv
inte behöver vidta drastiska åtgärder för att
möta finansiella problem.

Prognos för 2012 visar på ett resultat om 12,2
mkr inkl jämförelsestörande post om 5,0 mkr.
Prognos exkl jämförelsestörande post är 7,1 kr
vilket är 2,5 mkr bättre än budget.

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna
bestäms av den totala samhällsekonomins
utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling,
löne- och prisutveckling, skatteunderlaget,
statens agerande samt den egna ambitionsnivån.

Det positiva resultatet förklaras med förbättrade skatteintäkter (positiv slutavräkning), och
högre ränteintäkter än beräknat.
Beträffande kommunkoncernen förväntas ett
positivt resultat motsvarande 11,3 mkr.

Det samhällsekonomiska läget

Prognos
2012

Nolltillväxt 2012 men bättre 2013

2011

Den höga farten i svensk ekonomi har mattats
betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Under hösten och vintern
har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin och i Sverige kommit av sig. Oron
har varit stor för de finansiella marknaderna
och de skuldsatta staterna. Situationen är nu
mer stabil.

27
22
17
12
7
2
-3

Bekymren kvarstår för hur Europas skuldsatta
ekonomier ska kunna klara av att få tillväxt i
sina ekonomier då besparingskraven är mycket stora.

Nämndernas resultat

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i
svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014–
2016 utgår från att resursutnyttjandet i den
svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten successivt sjunker. Prognosen är
att ekonomin når jämvikt år 2016.
Bedömningen är att räntan kommer att sänkas
ytterligare en gång i år för att därefter ligga still
till hösten 2013, vilket innebär fortsatt mycket
låga räntor. Räntenivå beräknas kvarstå ca ett
år innan reporäntan höjs i takt med den starkare konjunkturen.
Arbetsmarknaden började försvagas redan
under 2011. Det ekonomiska läget under 2008
och 2009 ledde till låga löneökningar 2010 och
2011. De totala timlönerna beräknas öka med
3,2 % (inkl löneglidning) under 2012. För perioden beräknas en löneökning om 3 % - 4 %
per år.
Skatteunderlagsprognoser
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen,
Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Kommunen
använder sig av SKLs prognos i budgetberäkningarna i enlighet med rekommendation.
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2010

2009

2008

20,9
12,2

10,6
4,1

-1,2

Resultat per 30 juni 2012 visar på en positiv
avvikelse om 3,1 mkr.
Årsprognosen för nämnderna är ett underskott
om 2,5 mkr, där underskottet i sin helhet berör
utbildnings- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
perioden om 4,3 mkr och som årsprognos att
hålla sig inom budgetram. Flertalet poster har
inte upparbetats under årets sex första månader.
Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden ett överskott om 0,5 mkr och gör bedömningen att som årsprognos hålla sig inom tilldelad budgetram.
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett
underskott för perioden om 1,2 mkr och som
årsprognos (exklusive gymnasieskolan) ett
underskott om 2,4 mkr. Gymnasieskolan handläggs enligt beslut i särskild ordning. Prognosen är enligt budget.
Socialnämnden redovisar ett underskott om
0,5 mkr för perioden och som årsprognos enligt budget.
Utbildnings- och kulturnämnden har upprättat
åtgärdsplan i samband med nämndens delårsbokslut. Kommunstyrelsen har behandlat
ärendet och uppdraget till nämnden är att kontinuerligt återrapporter uppföljningarna till
kommunstyrelsen.

KAPACITET

Låneskuldsutveckling

Eget kapital, utveckling

Låneskulden kommer vid årets slut att uppgå
till 153,4 mkr. Amortering med 2,9 mkr har
skett. Låneskuld om 153 mkr innebär en
skuld om 26 tkr per invånare.

Det egna kapitalet prognostiseras vara ca 81
mkr vid utgången av 2012.
Med kommunens positiva resultat de senaste
åtta åren har kommunens långsiktiga finansiella motståndskraft förbättras mot tidigare.
Kommunens resultat måste vara fortsatt positiva om 6,0 – 8,0 mkr för att kommunen ska
kunna stärka det egna kapitalet till en acceptabel nivå och för att möjliggöra planerade investeringssatsningar.
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FINANSIELL STYRKA
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Det visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv
äger, det egna kapitalet i förhållande till de
totala tillgångarna.
Vid årets slut beräknas soliditeten till 29 % en
ökning med 5 % vid jämförelse med bokslut
2011.
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Kommunens totala åtaganden vid årets slut
fördelas på borgen 159 mkr samt pensionsskuld 158 mkr, tillsammans är det 318 mkr,
vilket motsvarar 53 841 kr/invånare. Det är ur
ett riskperspektiv ett högt åtagande utifrån att
vi är en liten kommun
BALANSKRAVET
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Resultatet per 30 juni 2012 om 13,3 mkr medför att kommunen uppfyller balanskravet. Även
i bedömd årsprognos klarar kommunen balanskravet.
Resultatet över en femårsperiod bör vara 6,0–
8.0 mkr (exklusive jämförelsestörande poster)
för att uppnå acceptabel soliditet.

Uppföljning av kommunens finansiella målsättning
Ockelbo kommun har efter många år med
underskott kunnat redovisa överskott.
I en helhetsbedömning av det finansiella läget
så bedöms ekonomin vara bättre än för ett
antal år sedan. Efter åtta års positiva resultat
har kommunens ekonomi förbättrats.

Sedan år 2004 (förutom 2008) har kommunen
redovisat överskott. För bokslut 2008 redovisades däremot ett underskott om 1,2 mkr.
Bokslut 2009 redovisade ett resultat om 20,9
mkr inklusive jämförelse störande poster om
14,9 mkr. Bokslut 2010 visade på ett resultat
om 4,1 mkr och bokslut 2011 ett resultat om
10,6 mkr.

Måluppfyllelse
Finansiella mål

Kommentarer

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter

Kommunen redovisar ett totalt resultat för perioden om
+13,3 mkr (inkl jämförelsestörande poster). Prognos
för helåret 2012 uppgår till +12,2 mkr.

Målet är uppfyllt totalt för
kommunen, men inte för
samtliga verksamheter.

Utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden
redovisar ett underskott om -1,2 mkr respektive -0,5
mkr. Prognos för helåret 2012 visar på ett fortsatt underskott för utbildnings- och kulturnämnden om -2,4
mkr.

Bedömningen är att måluppfyllelse för året kommer att uppnås totalt för
kommunen samt för 2 av
3 nämnder.

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

För år 2012 beslutade fullmäktige om att ändra det
finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto,
ska vara 2 % av skatter och statsbidrag till att vara
1,5 %.

Målet är uppfyllt för perioden.

Resultatet för perioden (inkl jämförelse störande post)
är 8,64 % och för prognostiserat resultat för 2012 är
3,96 %

Bedömningen är att måluppfyllelse även kommer
att uppnås för året.

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

Fastställd investeringsnivå är 10,0 mkr/år. För perioden har anslag fördelas om 7,0 mkr/år till styrelse
och nämnder.

Amortering av låneskulden sker med
minst 1 % årligen

Låneskulden kommer vid årets slut att uppgå till 153
mkr. Amortering med 2,9 mkr (1,99 %) har skett.
Låneskuld om 153 mkr innebär en skuld om 26 tkr
per invånare.

Målet är uppfyllt för perioden.

Soliditeten ska årligen
öka med 2 %

Soliditeten för perioden ligger på 29 % (25 %) och
beräknas till 29 % (24 %) som årsprognos.

Målet är uppfyllt för perioden.

Soliditeten har ökat med 5 %

Bedömningen är att måluppfyllelse även kommer
att uppnås för året.
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Investeringar under 2012 sker genom självfinansiering.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att måluppfyllelse även kommer
att uppnås för året.

Bedömningen är att måluppfyllelse även kommer
att uppnås för året.

Koncernen
En konsolidering av kommun tillsammans med
Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (24 %) och Ockelbo Vatten AB (100
%) har gjorts.

När det gäller kommunens helårsprognos så
har utbildnings- och kulturnämnden svårigheter
att hålla sin budget. Det uppvägs av bl. a förbättrade skatteintäkter

Resultatet för koncernen per 30 juni 2012 är
12,6 mkr. Prognosen för helåret 2012 är 11,3
mkr.

Bostadsbolaget visar ett resultat sämre än
budgeterat. Bolaget har en uthyrningsgrad på
97,3% (97,8%) Per 2012-06-30 var det 19
lediga lägenheter (15).

Kommunen visar per 30 juni 2012 ett resultat
på 13,3 mkr, Ockelbogårdar AB -1,2 mkr, Bionär AB 0,7 mkr och Ockelbo Vatten AB - 0,1
mkr.
Kommunens resultat per sista juni är starkare
än budgeterat och innehåller en jämförelsestörande post på drygt 5 mkr

Den främsta anledning till det negativa resultatet är högre drifts- och underhållskostnader än
budgeterat. För hela 2012 prognostiseras ett
resultat på -1,1 mkr.
Bionär AB visar ett positivt resultat både per
2012-06-30 0,7 mkr och i prognosen för helåret, 0,3 mkr.
Ockelbo Vatten AB:s redovisar per 2012-06-30
ett utfall på -0,1 mkr och en helårsprognos på
plus minus noll. resultat.

Sammanfattning
I en helhetsbedömning av det finansiella läget
så bedöms kommunens ekonomi vara bättre
än för ett antal år sedan.
Kommunens satsning på nytt äldreboende,
som slutfördes under 2010, var en stor satsning i kommunen. En investeringssatsning som
inte genomförts i kommunen på många år.
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Kommunen står inför ytterligare stora investeringsbehov vad gäller kommunens framtida
skola. Inriktningsbeslut om kommunens framtida skola kommer tas under hösten 2012.
Det ekonomiska läget har förbättrats, men
tålamod och uthållighet bör vara ledord i kommunens långsiktiga ekonomiska planering,
med fortsatt fokus på mål- och ekonomistyrning.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier,
medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.
För följande områden har mätbara mål utarbetats; kommunadministration, utvecklingsenhet,
näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet
Händelser 2011
Kommunadministration
Den upphandling av ”Utskrift som tjänst” som
överklagades 2011 har gjorts om, nu som en
förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal
via Kammarkollegiet. Även denna har överklagats och vid halvårsskifte saknas besked från
Förvaltningsrätten vilken domen blir.
Målet med upphandlingen är att få kontroll över
och kunna påverka alla kostnader förknippade
med utskrifter. Bl a att öka effektiviteten och
informationssäkerheten och att minska antalet
utskrifter och vår miljöpåverkan.
Ny upphandling av ”Infrastruktur som tjänst”
sker under 2012. Upphandlingen avser bland
annat hyra av datorer med kringutrustning.
Integration och arbetsmarknad
Arbetsmarknadsenheten som arbetar med
personer som är arbetslösa och behöver
coachning/arbetsträning/vägledningen för att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller
hitta nya vägar mot studier. Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar utifrån
det avtal kommunen har för mottagandet av
flyktingar, i dagsläget 30 personer/år.
Två pågående ESF-projekt:
1. Sigridprojektet i samverkan med arbetsförmedlingen och Sandvikens och Hofors kommun. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa
i åldern 50+ och till långtidsarbetslösa flyktingar.
2. Arbetslust i samverkan med Sandviken och
Hofors kommun, här är målgruppen arbetslösa
25 – 50 åringar och nyanlända flyktingar.
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Enheten har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att kommunen kan bereda 40 platser för arbetssökande som behöver
stöd för att komma vidare och närmare ett
arbete eller studier. En vägledningsgrupp i åtta
veckor i samverkan med arbetsförmedlingen
har genomförts.
En lokal överenskommelse mellan Socialtjänsten, Komvux/SFI, arbetsmarknadsenheten/
integration och arbetsförmedlingen har undertecknats.
20 gymnasieungdomar har erbjudits sommarjobb.
Arbetsmarknadsenheten har under första halvåret arbetat med 107 personer som behövt
arbetsmarknadsstärkande åtgärder, 44 män
och 62 Kvinnor.
Under första halvåret har 19 flyktingar tagits
emot, 15 vuxna och 4 barn (5 kvinnor och 14
män.)
Utvecklingsenheten
I utvecklingsenheten ingår verksamheterna
turism/information, Eu-samordning (planering
och projektverksamhet), beredskap/säkerhet,
Folkhälsa/BRÅ och fr o m 1 april 2012 även
informationskontoret.
Projektet Ockelbo Växer pågår under 2011 –
2012 och är en fortsättning av Ockelbo med
grannar. Syftet är att öka besöksnäring/turism
och inflyttning till Ockelbo.
Under våren färdigställdes en fotobok från
händelser kring Kronprinsessparets bröllop,
kommunens byfest och besök i Ockelbo.
Ockelbo kommun är utsedd som en pilotkommun av Region Gävleborg för framtagande av
en turismstrategi för kommunen.
Tre utvecklingsprojekt, Naturbrukskonferens
2012, planering av ungdomsmöte från vänortskedjan samt aktivt stöd för unga/vuxna, har
beviljats medel i Vision 2020:s anda.
En kommunikationspolicy för kommunen har
arbetats fram och fastställts.
En kriskommunikationsplan och ledningsplan
är framtagen för att fungera vid extraordinära
händelser.
Enligt, Lagen om skydd mot olyckor, har ett
handlingsprogram för att förbättra skyddet mot
olyckor tagits fram i samråd med Gästrike
Räddningstjänst och medlemskommuner i
Gästrike Räddningstjänst. Handlingsprogram-

met ska vara som ett stöd till kommunen och
dess invånare.
Processutbildning för övergripande barn- och
ungdomspolitik påbörjades i Region Gävleborgs regi 2011 och fortsätter under 2012 –
2013 tillsammans med länets kommuner. Deltagare från Ockelbo kommun är Folkhälsosamordnare och ordförande i utbildnings- och
kulturnämnden.
Under våren 2012 analyserades resultatet från
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
resultatet från Ockelbos 8-klassare. Resultatet
kommer att användas i processutbildningen för
övergripande barn- och ungdomspolitik.
Under januari – mars gjordes en trygghetsmätning i Ockelbo kommun. Resultatet visade att
Ockelbo kommun är en trygg plats att bo och
leva i. Mätningen visade att Ockelbo är den
tredje tryggaste kommunen i Sverige och det
är samma resultat som presenterats under alla
de år som mätningen genomförts.
Kommunikationer/kollektivtrafik
I verksamheten ingår kollektivtrafik, skolskjutsar, särskoleskjutsar och färdtjänst. Skolskjuts
med buss är integrerad i övrig kollektivtrafik
och all lokal kollektivtrafik är avgiftsfri. Färdtjänsten handläggnings sedan 2006 av X-trafik.
Ny kollektivtrafiklag gäller fr o m den 1 januari
2012. Trafiken ska planeras ur ett regionalt
perspektiv och kommersiell trafik möjliggörs.
Målet är att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2020 och att öka det kollektiva resandets andel av det totala resandet.
En regional kollektivtrafikmyndighet har inrättats och landstinget Gävleborg är huvudman
för denna myndighet där även X-trafik ingår.
Skolskjutsreglementet har omarbetats och
anpassats efter den nya skollagen. Kilometergränserna har ändrats och möjlighet ges till
resor vid dubbelt boende.
Näringsliv
Under våren har grundskolan tillsammans med
Ockelbo Företagscenter jobbat för att ta fram
en arbetsmodell för samverkan skola – arbetsliv, för att ge skolelever kunskap om arbetsliv
och de yrken som finns.
Ockelbo kommun är medlem i Teknikcollege
och Vårdcollege vars syfte är att förse företag
och kommuner med rätt kompetens genom att
kvalitetssäkra utbildningen så att den motsvarar kraven som ställs samtidigt ungdomar erbjuds en utbildning med bra framtidsmöjligheter.
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Ockelbo Kommun är medlem i Ung Företagsamhet som erbjuder gymnasieungdomar möjlighet att under ett år av sina gymnasiestudier
driva UF-företag.
Gästriklands kommuner tillsammans med
Svenskt Näringsliv, Högskolan och Handelskammaren utser varje år de 50 framgångsrikaste företagen i Gästrikland och diplomutdelning sker på slottet. I år var det 5 företag från
Ockelbo med: Ockelbo Kabelteknik AB, Backs
Mack AB, In Situ AB, MP Bygg AB, Op Assistans AB.
Företagarnas företagargala Eldklotet där årets
företagare utses. Årets företagare blev: Alnek,
Karin Alneberg.
Ockelbo FöretagsCenter är sekreterare i Föreningen Service och Handel och bistår föreningen med kallelser, utskick och mötesanteckningar och lokal. Föreningen har haft sex
möte under våren.
Ockelbo FöretagsCenter bistår det nybildade
Företagarrådet, med kallelser, mötesanteckningar och lokal. Företagarrådets mål med sitt
arbete är att Ockelbo fortsätter vara en egen
kommun med syfte att öka attraktionskraften i
Ockelbo.
Företagarna har startat en lokal företagarförening i Ockelbo under våren 2012.
Vindkraft
Under året har stora investeringar i vindkraft
fortsatt och nya påbörjats.
Jädraås vindkraftpark - Under året har Norra
Europas största landbaserade vindkrafts-park
börjats bygga i Jädraås och delar i Falunkommun.
Jädraås Vindkraft har tillstånd att bygga upp till
116 vindkraftverk i Jädraås. I den första etappen ska 66 vindkraftverk byggas. Arbetet med
vägar och fundament har påbörjats. I maj 2012
anländer de första delarna till vindkraftverken
och i oktober 2012 beräknas de första verken
börja producera el.
Under våren har ett 25-tal lokala företag haft
uppdrag och ca 40 personer från Ockelbo har
getts arbete åt Jädraåsprojektet, inom bl a
schakt, transporter, boende, mat, byggbesiktning, mätning, persontransporter.
Jaik-vallen har rustats av Jädraåsborna för att
kunna ta emot montörerna, och ett nytt gym
och en camp för 50 montörer har tillfälligt
byggts upp. Det har skapat ett tiotal arbetstillfällen med lokal arbetskraft på Vestas Camp
för service med mat, tvätt och städ för de tillresta 50 montörerna.

Det räknas med att 250 personer är sysselsatta under byggtiden och 25 % är lokal arbetskraft. Förutom de lokala företagen har ett 40-tal
företag från Gävleborg fått uppdrag i Jädraås.
Lingbo – Den 1 februari startade byggnaden av
10 verk på Fallåsen i Lingbo. Investeringskostnad 500 milj.kr. Projektägare är O2. Informationsmöte hölls den 23 februari.
Vindkraft Ockelbo - Ockelbo FöretagsCenter
har under året ett projekt ”Vindkraft Ockelbo”,
vars syfte är att ta tillvara på och skapa arbetstillfällen i kommunen och i regionen, att utveckla och stödja nätverk för vindkraftsutvecklingen
i kommunen och närliggande kommuner och
att medverka till att lokala/regionala företag får
kunskap om möjliga affärsmöjligheter inom
vindkraftsbranschens olika utvecklingsfaser
Projektet har haft en deltidsanställd som enbart
jobbat med kontakter mellan projektägarna och
lokala företag.
Samverkan
Ockelbo kommun samverkar med Gästrike
kommunerna för att öka nyföretagande, etablera Företagsrådgivarna i Gästrikland. Etablera
har haft starta eget kurser i Sandviken och i
Gävle och rådgivning sker lokalt i Ockelbo.
Ockelbo kommun är medlem i Triple Steelix.
Teknikområdet
I samband med diskussioner under 2011 om
att SFI och Komvux var i behov av nya lokaler
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beslutades att dra tillbaka försäljning av Skånegården. Under våren har bygglov erhållits
och lokalerna har rustats. Arbetsmarknadsenheten som tidigare har haft delar av sin verksamhet på Skånegården har flyttat till nya lokaler vid Gläntan.
I samarbete med utvecklingsenheten har upprustning av Sjöbacken och Hälsans stig påbörjats (nya bryggdelar, lampor och mer skötsel).
Tekniska enheten har under en tid haft en
resurs om 0,20 tjänst som har haft hand om
trafikfrågor, gång och cykelvägar, sotning,
taxor mm. Pga av pensionsavgång upphör
denna lösning fr o m 1 juli 2012. Delar av trafikfrågorna köps nu in från Gävle kommun.
Ytterligare en resursförändring kommer att ske
i och med att en gemensam resurs med Ockelbogårdar AB för avstämning av yttre skötsel
kommer upphöra vid årsskiftet.
För att upprätthålla och ge en kvalitetsmässig
bild av Ockelbo för invånare och besökare har
under sommaren en egen trädgårdsmästare
anställts.
Måluppfyllelse
Fullmäktige har i juni 2011 fastställt kommunövergripande mål och övergripande mätbara
mäl. Kommunstyrelsen har redovisat måluppfyllelse utifrån de kommunövergripande mätbara målen.

Kommentarer till resultatet
Kommunstyrelsens resultat för perioden visar på
en positiv budgetavvikelse om 4 267 tkr, där
förklaringen till största delen är ej nyttjade medel
för översiktsplan, bostadsanpassning, utvecklingsmedel, dokumenthanteringssystem och
rekryteringsmedel.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen redovisar som årsprognos att
hålla sig inom angiven budgetram, varvid ekonomisk målsättning uppnås för perioden.
Driftsbudget
Avvikelser/områden att kommentera
Översiktsplan
Kostnaderna för arbetet med översiktsplan
beräknas till 200 tkr lägre än budget.
Integration/Arbetsmarknad
För arbetsmarknadsenheten beräknas ett underskott om 300 tkr som en konsekvens av
omkostnader vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder, start av projekt samt ökade hyreskostnader än beräknat. Inga omkostnader kring
arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns budgeterade.
Säkerhet och beredskap
I samband med budgetering inför 2012 budgeterades en intäkt om 140 tkr i och med att
Ockelbogårdar AB skulle köpa tjänst av kommunen motsvarande 0,25 säkerhetstjänst.
Detta kommer inte att verkställas i och med
bolagets ekonomiska läge.
Bostadsanpassning
Under årets sex första månader har det utförts
endast marginella anpassningsärenden. Från
ett redovisningsperspektiv har 132 tkr av 1 200
tkr förbrukats. För andra halvåret finns det fn
inga kända större anpassningsärenden.
Kommunadministration
Medel avsatta för dokumenthanteringssystem
(350 tkr) kommer inte att nyttjas under 2012
med förklaringen att ansvarsfrågan angående
projektledning inte är klarlagd. Rekrytering
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inom PA området (500 tkr) har inte genomförts
under första halvåret bl a med förklaringen
tidsbrist. Rekrytering kommer att genomföras
under hösten. Tillkommande kostnader avseende advokat och konsultkostnader reducerar
den positiva avvikelsen. Bedömningen är en
positiv avvikelse med 190 tkr.
Kommunikationer
Kommunikationer visar vid delårsbokslutet en
positiv avvikelse om 400 tkr, ett resultat av
omstrukturering av dyra resor i den senaste
upphandlingen. Stor osäkerhet vad gäller kostnadsutvecklingen för de små skolskjutsarna
under hösten föreligger. Detta med anledning
av att det antagits ett nytt skolskjutsreglemente
som fr o m hösten även tillåter resor vid dubbelt boende. Bedömningen som årsprognos
blir en positiv avvikelse om 50 tkr.
Personalstrategiska mål
Sjukfrånvaron ska årligen minska
Total sjukfrånvaro i procent
Kön

2012-06-30

2011-06-30

Kvinna

0,81

0,81

Man

3,70

3,70

Totalt

2,09

2,09

Sjukfrånvaron juni 2012 vid jämförelse med juni
2011 har ökat varvid måluppfyllelse inte har uppnåtts.
Internkontrollarbetet
Avstämning av internkontrollplan 2012 har
genomförts och aktualiserats. Följande rutiner
ska stämmas av under 2012.







Visions- och målprocessen
Verkställighet av kommunstyrelsen/
kommunfullmäktiges beslut
Delegeringsordning för kommunstyrelsen
Personaladministrativa rutiner
Attestförfarande
Inköpstrohet mot ramavtal

Bygg och miljönämnd
Verksamheten
Bygg- och miljönämnden är huvudsakligen en
myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, tillstånd etc - 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. trafiksäkerhetsfrågor, ansvaret för GISfrågor (Geografiska Informationssystem) samt
information och rådgivning till enskilda och företag.
Viktiga händelser för perioden
Rekryteringen av bygg- och miljöchef har avslutats och kommer att tillsättas under mitten av
augusti. Tillförordnad bygg- och miljöchef återgår
då till ordinarie arbetsuppgifter som miljöinspektör. Nämndens byggnadsinspektör går på föräld-

raledighet och en vikarie för denna tjänst har
tillsatts med start i mitten av augusti. Även den
nya tjänsten som byggnadsinspektör har tillsatts
under juni månad.
Bygg & Miljö kommer ingå i länssamarbetet Miljösamverkan Gävleborg tillsammans med samtliga kommuner i Gävleborg. Arbetet med att ta
fram lokala miljömål har fortgått med en första
sammankomst av arbetsgruppen bestående av
utvalda politiker och tjänstemän på Bygg & Miljö.
Projektet ”Rent vatten” rörande inventeringen av
enskilda avlopp fortgår.
Arbetet med Översiktsplanen har under året gått
ut på remiss till berörda parter och kommuninvånare.
Länsstyrelsen Gävleborg har utfört en livsmedelsrevision med Bygg- och miljönämnden gällande livsmedelsinspektioner och handläggning.

Måluppfyllelse
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Projektet Rent vatten fortgår under 2012 med inventering av Vallsbo och Västerbo.

Målen beräknas
kunna uppnås
under 2012.

Det gröna
Bygg- och miljönämnden ska
medverka till att skapa goda förutsättningar för hälsosamma och
hållbara levnadsmiljöer.

Årsrapporter ska inkomma för samtliga anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Kommentarer
Projektet Rent vatten fortgår. Uppföljning av tidigare inventeringsområden pågår med krav på åtgärder. Arbetet med att få in och sammanställa årsrapporter för samtliga miljöfarliga verksamheter pågår
och inkluderar nu även utvalda ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.
Med genomförandet av Bygg- och miljönämndens mätbara mål uppfylls det kommunövergripande
målet med hälsosamma och hållbara levnadsmiljöer.
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Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Arbetet med översiktsplanen ska slutföras under
2012.

Målen beräknas
kunna uppnås
under 2012
förutom arbetet
med nybyggnadskartor.

Vi växer
Bygg- och miljönämnden ska
medverka till att skapa goda förutsättningar för företagande och
boende.

Slutföra planerade detaljplaner för attraktiva bostadsområden.
Nybyggnadskartor ska påbörjas.

Kommentarer
Arbetet med översiktsplanen pågår och har skickats ut på remiss samt att samråd skett med kommuninvånarna i samtliga byar och centrala Ockelbo. Arbetet med detaljplanerna fortgår. Arbetet med införandet av nybyggnadskartor har för närvarande ej genomförts på grund av brist på resurser inom
byggförvaltningen.
Med genomförandet av bygg- och miljönämndens mätbara mål uppfylls det kommunövergripande
målet att skapa goda förutsättningar för företagande och boende inom Ockelbo kommun.

Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

75% av pågående ärenden äldre än 2010 ska vara
vilande eller avslutade vid årets utgång.

Målen beräknas
kunna uppnås
under 2012

Vi samverkar
Bygg- och miljönämnden ska
medverka till att skapa goda förutsättningar för det utvecklande
mötet.

Kontinuerliga länsträffar gällande byggfrågor ska
genomföras.

Kommentarer
Arbetet med att avsluta 75% av ärenden äldre än 2010 fortgår. Länsträffar gällande byggfrågor har
påbörjats och kommer fortgå under 2012.
Med genomförandet av Bygg- och miljönämndens mätbara mål uppfylls det kommunövergripande
målet att skapa goda förutsättningar för det utvecklande mötet både gentemot andra kommuner, myndigheter, företag samt kommunens invånare.

Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Besöksfrekvensen och användandet av besökare
ska öka för informationsmaterialet på BoM hemsida.

Målet beräknas
kunna uppnås
under 2012.

Vi välkomnar
Bygg- och miljönämnden ska
medverka till att skapa förutsättningar för det goda värdskapet.
Kommentarer
En sammanställning av besöksstatistiken kommer genomföras under 2012. Uppdateringen och tillförandet av informationsmaterial samt dokument sker kontinuerligt med målet att underlätta för kommunens invånare.
Med genomförandet av Bygg- och miljönämndens mätbara mål uppfylls det kommunövergripande
målet att skapa förutsättningar för det goda värdskapet då kommunens invånare kan ta del av lättillgänglig och relevant information via Ockelbo kommuns hemsida.

19

Kommentarer till resultatet

Personalstrategiska mål

Nämnden redovisar ett överskott för perioden
om 506 tkr. Resultatet för året prognostiseras
till ett nollresultat.

Sjukfrånvaro i procent:

En tillfällig avvikelse i form av ett överskott har
skett då anställningen av bygg- och miljöchef
samt en till tjänst för byggnadsinspektör ej var
tillsatt under början av 2012. Detta har medfört
att avsatta medel för dessa tjänster legat opåverkat under delårsperioden.
Den kommunövergripande finansiella målsättningen med god ekonomisk hushållning har
uppfyllts.
Framtiden
Rekrytering av byggnadsinspektör kommer ske
under augusti då nuvarande inspektör ska
sluta. Arbetet med översiktsplanen kommer gå
in i sin slutfas efter att ha varit ute på remiss.
Arbetet med framställandet av lokala miljömål
kommer fortgå. Arbetet att under 2013-2014
införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem
kommer att gå vidare. Projekt inom naturvård
och energirådgivning fortskrider. Länsstyrelsen
Gävleborg kommer genomföra en revision av
nämndens miljötillsynsarbete under hösten
2012.
Nyckeltal
Totala antalet ärenden under perioden 1 januari till 30 juni under 2012 samt 2011.
2012-06-30 2011-06-30
Totalt antal ärenden

590

1 033

8

455

- bygg

87

68

- miljö

48

83

- varav projekt ”Rent vatten”
Antal beslut
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2012-06-30

2011-06-30

Kvinnor

3,92

3,8

Män

3,25

15,7

Totalt

3,75

6,8

Kön

Sjukfrånvaron ska årligen minska. Målet är uppfyllt.
Arbetsmiljön på kontoret diskuteras under arbetsplatsträffar. Där kan förslag för förbättringar
och ändringar lyftas. Behovet av en bra och ergonomisk arbetsplats åtgärdas med inköp vid
behov.
Internkontrollplanarbetet
En reviderad internkontrollplan antogs av byggoch miljönämnden 2012-03-19. Uppföljning av
denna kommer ske under bygg- och miljönämndens sammanträde 2012-08-20.

Utbildnings- och kulturnämnd
Verksamhetsbeskrivning

Viktiga händelser

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

I februari presenterades utredningen om framtida organisation för grundskolan som PwC
genomfört på uppdrag av Ockelbo kommun.
Två alternativa förslag presenterades utifrån
ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. Skolutredningen har remissats i ett öppet förfarande under april och maj månad och ett tjugotal
yttranden har inkommit.

Kommunens kostverksamhet och institutionsvaktmästeri ligger organisatoriskt under Utbildnings- och kulturnämnden.

Bidrag till föreningar har fördelats utifrån nytt
bidragssystem antaget av fullmäktige i mars.
Självbetjäningssystemet RFID har installerats i
Ockelbo folkbibliotek.
Ny kostchef tillträdde 1 juli, tjänsten omfattar
nu 100 % (tidigare 40 %). Avtal om kostdatasystem har tecknats och implementering har
påbörjats

Måluppfyllelse
I redovisningen har tagits med de mätbara mål som är aktuella för perioden.
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med
2011.

Målet uppfyllt

I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 %

Målet ej uppfyllt

100 % av närvarande elever i skolan äter skollunch
varje dag

Målet ej uppfyllt
på Perslunda.

Det gröna
Vi ska verka för en god
miljö och lägga grunden
till en aktiv och hälsosam
livsstil

Målet uppfyllt på
övriga skolor
Kommentarer
Mätbart mål gällande ekologiska råvaror lyder i sin helhet ”I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 % (försöksverksamheten vid Perslundaskolan ej inräknad utan redovisas
separat)”.
Resultat: Perslundaskolan 54 %, genomsnitt övriga kostverksamheten 33 %.
Nämnden lägger under 2011 och 2012 fokus på att öka andelen ekologiska råvaror i maten. Det
kommunövergripande mätbara målet om tillagning från grunden kommer att aktualiseras inför 2013.
Från verksamheten framför man att detta mål skulle behöva omformuleras/förtydligas. Inom kostverksamheten strävar man efter att använda bra råvaror och att maten som produceras görs från grunden
i så stor utsträckning som möjligt. Man ser dock inte att det är möjligt att helt utesluta halvfabrikat ur
produktionen. Halvfabrikat kan definieras som förädlad och bearbetad råvara, och det finns vissa produkter används i kostverksamheten som är svåra att undvara. Några exempel är korv (köttkorv, falukorv mm), pasta, charkuterier, konserver (inlagd gurka, rödbetor, frukt mm), bröd osv.
Perslundaskolan har utvecklat uppföljningen och har nu bättre kartläggning över elever som inte äter
kopplat till vilka maträtter som serveras vilket ger förbättrat underlag för analys och åtgärder.
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Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Inom Kulturskolan ökar andelen elever med utländsk
bakgrund.

Måluppfyllelse
redovisas i bokslut.

Vi välkomnar
Vi ska uppmuntra och
möjliggöra
mångfald
och variation så att alla
kan hitta en plats
Kommentarer
Jämförelse kommer att göras med 2011 och redovisning sker i bokslut. De åtgärder som vidtagits är
att man presenterat Kulturskolans verksamhet för föräldragruppen som finns inom SFI-verksamheten.
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen
avseende andel elever i årskurs 9 som har godkända
betyg i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

Målet ej uppfyllt

Vi växer
Vi ska skapa goda förutsättningar för utveckling
som gynnar varje individ
och vår kommun
Kommentarer
Den nationella statistiken för 2012 är inte tillgänglig ännu och redovisningen nedan bygger på skolans
egna beräkningar. Kunskapsresultat för åk 9 med 2011 års resultat inom parentes:
Andel elever med lägst godkänt betyg i alla ämnen 70,3 % (75 %)
Genomsnittligt meritvärde 201 poäng (200,4)
Andel elever behöriga till gymnasieskolan, samtliga program 81,25 % (82,8 %).
I gruppen elever som ej når behörighet till gymnasieskolan har en majoritet (nio av tolv elever motsvarande 75 %) annat modersmål än svenska. Flera av dessa saknar betyg endast i något ämne.
Insatser för ökad måluppfyllelse pågår och strategin presenteras i ”Handlingsplan för förbättrade kunskapsresultat i grundskolan”.
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Inom äldreomsorgen finns varje dag två maträtter att
välja på till lunch

Målet ej uppfyllt

Vi samverkar
Vi ska främa samverkan,
ansvarstagande, delaktighet och inflytande

Kommentar
Ett delmål är att implementera kostplaneringssystemet i verksamheten och med detta som grund planera menyer och matsedlar, samt att därefter planera kökets bemanning. Driftsättning av matsedlar
med två alternativ till lunch måndag till fredag beräknas vara klart under hösten.
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Ekonomisk redovisning
Kommentarer till resultatet
Nämnden redovisar ett underskott för perioden om -1248 tkr. Resultatet för året prognostiseras till ett
underskott om -2 440 tkr
Större delen av investeringsbudgeten återstår att utnyttja men kommer att förbrukas planenligt under andra
halvåret 2012.
Utifrån upprättad drift- och investeringsredovisning kommenteras periodens resultat och årsprognos på
programnivå.
Budget
2012
Driftbudget
Investeringsbudget

Budget
Delårsbokslut Avvikelse Delårsbokslut
2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30 2011-06-30

Prognos
2012

Avvikelse
2012

112 748

56 374

57 622

-1 248

55 934

115 188

-2 440

800

400

297

103

47

800

0

Kommentarer till större avvikelser
Kulturskolan uppvisar ett överskott på 260 tkr
varav större delen är personalkostnader.
Inom förskolan prognostiseras ett underskott
på totalt 910 tkr. Största posten är bidrag till
fristående förskolor -540 tkr (dvs vi har fler
barn i fristående förskolor än beräknat, kostnad
helår/barn 107 tkr), mindre intäkter än beräknat
-300 tkr samt underskott i personalkostnader
på ca -200 tkr.
Fritidshem - prognostiserat överskott 250 tkr.
Beslutad utökning om 1.0 tjänst har förbrukats
på halvår, inför hösten används budgeterade
medel för att tillgodose stort behov inom särskilt stöd.
Dyrare platser inom obligatoriska särskolan
(fem elever som går i Gävle och Sandviken) 385 tkr.
Grundskolan prognostiserar ett underskott på
1 mkr varav bidrag till fristående grundskolor
samt ersättning till statlig specialskola -450 tkr.
Underskott personalkostnader prognos helår 690 tkr (för perioden -720 tkr) beror till viss del
på vikarier vid sjukfrånvaro samt vid fortbildningsinsatser.

Kostnader för vuxenutbildningen har eskalerat
på grund av fler elever, och i grunden är verksamheten underbudgeterad. Underskott på
årsbasis -670 tkr. Prognostiserat underskott
SFI -135 beror på start av introduktionsgrupp
med anledning av stort antal nyanlända under
våren. Efter genomgången SFI har man rätt att
studera svenska som andraspråk, SAS, har
medfört ökade kostnader -90 tkr (SAS bedrivs
nu huvudsakligen i egen regi till en beräknad
årskostnad av 340 tkr, köp av motsvarande
platser hade kostat 740 tkr). Omvårdnadsprogrammet inom Yrkvux prognostiserar underskott -460 tkr, statsbidrag för vt mindre än beräknat samt inget statsbidrag för ht.
Gymnasieskolan uppvisar avvikelse -194 tkr
för perioden. Enligt prognos färre elever till
hösten, vilket är anledning till prognostiserat
nollresultat.
Sammanfattningsvis prognostiserar nämnden
ett underskott på -2 440 tkr, samma resultat
inklusive och exklusive gymnasieskolan.
Större delen av investeringsbudgeten återstår
men kommer att förbrukas planenligt under
andra halvåret 2012.

Åtgärdsplan
Åtgärder vidtagna i syfte att inte ytterligare öka nämndens prognostiserade underskott:
 Förskola och skola har inför höstterminen anpassat sin organisation.
 Stor restriktivitet gällande vikarier i alla verksamheter.
 Ämnesnätverkens möten samt fortbildningsträffar för personal läggs i möjligaste mån utanför
skoltid för att undvika vikariekostnader.
 Allmän restriktivitet vad gäller inköp.
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Framtiden
Under hösten väntas beslut i utbildnings- och
kulturnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om Ockelbos framtida organisation
för grundskolan. Frågan är av stor strategisk
betydelse. Skolans organisation utgör en viktig
grundförutsättning i arbetet med att skapa goda
utbildningsresultat och hög måluppfyllelse.
Uppföljning av nyckeltal
Uppföljning av nyckeltal redovisas i bokslut 2012.

Kommentarer till arbetet med personalstrategiska mål
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- och områdesnivå beskrivs i våra årliga
planer. Vår målsättning utifrån fastställt fokusområde är en god, sund och grön arbetsmiljö. Under
perioden har arbetsbelastningen för både arbetsledande personal och personalgrupper inom
exempelvis förskola och skola varit mycket hög
vilket gör att arbetsmiljön i detta avseende upplevs som mindre god.
Mätbart mål: ”sjukfrånvaron ska inte öka” är ej
nått:

Internkontrollplanarbete
Avstämning av internkontrollplan 2012 har skett i
ledningsgruppen. Ny rutin för att förbättra fortlöpande kartläggning och uppdatering av antalet
elever i gymnasieutbildning samt vilka program
eleverna går har införts i syfte att få god kontroll
på nuvarande kostnader samt tillförlitlig prognos
som underlag till budgetarbete.
.
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2009
2010
2011
2012

Sjukfrånvaro i % januari tom juni
Kvinnor
Män
Totalt
5,42
2,02
4,85
3,8
2,5
3,6
5,60
3,06
5,16

Den totala sjukfrånvaron har under perioden ökat
med 1.56 procentenheter jämfört med samma
period 2010. Osäkert om måluppfyllelse kommer
att nås under året.

Socialnämnd
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden skall leda, planlägga, samordna
och utveckla socialtjänsten, den kommunala
hälso- och sjukvården, omsorgen om äldre, psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Socialnämnden skall även pröva tillstånd för och utöva tillsyn
för serveringsärenden enligt alkohollagen och
kommunens riktlinjer.
Viktiga händelser
Under förra året gick vi med i SKLs satsning
Kostnad per brukare (KPB), för äldreomsorgen
och omsorgen om funktionshindrade.
KPB är en metod för att kostnadsberäkna olika
insatser inom omsorgen där kostnader för olika
insatser knyts till brukaren.
Vi har under våren gjort uppföljning för 2011, och
kan nu göra jämförelser mot siffror för 2010.
Jämförelser kan göras med alla de kommuner
som deltar i KPB: Vi har låga kostnader för vårt
särskilda boende, vår dagliga verksamhet inom
LSS och den personliga assistansen som vi
själva utför. Men har höga kostnader för våra
gruppbostäder inom LSS och mycket höga kostnader för vår hemtjänst. Timpriset för vår hemtjänst har stigit från 2010 års pris 453 kr till ett
timpris på 599 k för 2011. Detta har föranlett
Socialnämnden att genomföra en övergripande
översyn av hemtjänsten.
Från 2011 har vi även gått med i KPB för individoch familjeomsorgen.
Från den 15 mars har Socialnämnden tecknat ett
avtal med Sandvikens kommun om köp av LSS
handläggning. De senaste åren har vi bytt handläggare flera gånger, man är ensamarbetande
och ingen kollega att samråda med. Det finns
heller inte underlag för mer än en deltidstjänst.
För att få en bättre kontinuitet för våra brukare
och en professionell handläggning har vi valt
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denna lösning. Vi har nu en handläggare som
arbetar med handläggning i barnärenden och en
i vuxenärenden totalt cirka 50 %.
Socialnämnden har ansökt och beviljats medel
för 2012 avseende Omvårdnadslyftet som är en
fyraårig satsning som påbörjades 2011. Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera arbetet med
att stärka kompetensen inom äldreomsorgen .
Utredningen om eventuellt införande av LOV,
lagen om valfrihet, inom hemtjänsten är färdigställd Utredningen föreslår ett införande av LOV
från 2014 och även att vi från 2013 inför ett timpris i hemtjänsten i Ockelbo. Socialnämnden
beslutade i sitt sammanträde i april att frågan
hänskjuts till augustisammanträdet.
Ockelbo deltar i SKL:s satsning ”Bättre liv för
sjuka äldre” i samverkan med övriga kommuner i
Västra Gästrikland.
Vi fortsätter även arbetet i Senior Alert och Palliativa registret där vi klarat gränsen för antalet
registreringar.
Arbetet med värdighetsgarantier pågår och under våren genomfördes föreläsningar för all personal inom äldreomsorgen avseende bemötande.
Inom individ- och familjeomsorgen deltar vi i
projektet ”Arbetslust” där målet är att få fler personer att nå egenförsörjning.
Som ett led i det samverkansarbete som vi har
med Hofors kommun avseende grundbehandling
för missbrukare så samarbetare vi sedan i våras
med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) i ett projekt ”Bättre framtid”.
Två nya enhetschefer har tillrätt, dels inom hemtjänsten och dels inom LSS/boendestöd.

Måluppfyllelse
Vi redovisar nämndens övergripande och mätbara mål. Varje enhet har även brutit ner de mätbara målen
för sin verksamhet.
Övergripande mål

Mätbara mål

Måluppfyllelse

Det gröna

Socialnämnden skall aktivt verka
för att förvaltningens gemensamma resurser kommer alla till
del

Målarbetet pågår

Våra brukare ska tillgång till en
god närmiljlö
Vi välkomnar
Vi ska ha mångfald i verksamheterna. Vi ska ge förutsättningar till
god social miljö

Vi växer
Varje enskild individ blir sedd och
respekterad som en unik person
Vi samverkar
Använda våra gemensamma
resurser inom socialförvaltningen
på bästa sätt

Ett respektfullt och individanpassat bemötande ska ge våra brukare möjlighet till ett fortsatt aktivt
och stimulerande liv

Målarbetet pågår då fokus lagts
på brukarnas genomförandeplaner där brukarnas mål beaktas i
mycket större utsträckning än
tidigare. Arbete med värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
pågår

Alla våra brukare ska uppleva
delaktighet och inflytande över
sin egen livssituation

Målarbetet pågår, vi arbetar med
genomförandeplaner och att alla
skall ha en kontaktperson

Vi ska alltid, på ett kostnadseffektivt sätt, i alla lägen vara bästa
utföraren

Målarbetet pågår vi arbetar för att
använda varandras personal,
samt följa rutiner, riktlinjer och
måldokument

Kommentarer till resultatet

Framtiden

Nämnden redovisar ett underskott för perioden
om – 469 tkr. Resultatet för året prognostiseras
till ett nollresultat. Utifrån delårsbokslutet kan vi
konstatera följande

Länets kommuner och landstinget har beslutat
att hemsjukvården skall överföras från landstinget till kommunerna fr. o m 2013-01-01. Socialförvaltningen måste därför arbeta fram ett förslag till
organisation för denna verksamhet.

Individ och familjeomsorgen
Det som framför allt påverkar budgeten för individ- och familjeomsorg är att antalet ingripanden
med stöd av LVM och LVU lagarna ökat. Även
antalet vuxenplaceringar med missbruksproblem
har ökat väsentligt.
Hemtjänsten
Utifrån att kostnaden för hemtjänsttimme ökat så
väsentligt sedan föregående år, kommer en total
översyn att göras för hemtjänsten med början i
augusti.
Bysjöstrand
Äldreboendet Bysjöstrand beräknas hålla sin
budget för 2012.
Funktionshindradeomsorgen LSS och boendestöd
Verksamheten kommer att göra ett underskott
avseende boendestöd. En kostnad på 532 tkr
har tillkommit pga felaktig fakturering avseende
tjänsteköp under föregående år.
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Personalstrategiska mål
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ligger vid
halvårsskiftet på 4,59 %. Det kan jämföras med
föregående års halvårsskiftet då sjukfrånvaron
låg på 4,53 %. Målet är därmed inte nått, då
sjukfrånvaron ökat något.
Internkontrollarbetet
Socialnämnden fastställer årligen en internkontrollplan där avstämning och redovisning till
nämnden sker en gång per kvartal. För 2012 är
följande internkontrollmål fastställda.
Kontroll av klientuppgifter och att korrekt bistånd utbetalas
avseende försörjningsstöd.
Kontroll av rätt avgift avseende omsorgsavgifter inom eget
boende och särskilt boende.
Efterföljning av gällande hygienföreskrifter.
Bättre kontroll av redovisning av och återsökning av moms.
Öka medvetenheten av Lex Sarah lagens intention.
Kontroll att alla dokument avseende BBIC ( Barnens behov i
centrum).
Bättre kontroll av underlag för omsorgsavgifter.

Revision

Valnämnd

Kommunens revision sköts av fem förtroendevalda revisorer som i sitt arbete biträds av yrkesrevisorer. F n anlitas PwC.

Allmänna val sker vart fjärde år och val till Europaparlamentet sker vart femte år.

Kommunernas revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelser och nämnders
verksamhet samt att pröva om den sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna ska även granska om kommunens
räkenskaper är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
För revisorernas granskning gäller kommunallagen, god revisionssed, god redovisningssed och
av fullmäktige antaget revisionsreglemente.
Revisionsverksamheten kommer att klara sitt
uppdrag inom tilldelad budget 2012.
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Under 2012 genomförs inga val varvid inga medel har avsatts. Redovisad kostnad om 22 tkr
avser kostnader för sammanträden under 2012.
År 2014 sammanfaller både allmänna val och val
till Europaparlamentet.

Personalberättelse
Syfte med personalberättelsen är att återge
och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över
kommunens medarbetare. Även gällande lagstiftning anger att det ska anges väsentliga
personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.
Personalstrategiskt mål
Kommunens personalstrategiska inriktning har
utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den
personalstrategiska inriktningen innefattar
kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål.
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska
behandlas och diskuteras i personalutskottet
för vidare förankring i kommunstyrelsen och
övriga nämnder.
Fokusområden


En god, sund och grön arbetsmiljö



Ett gott samverkansklimat



Ett arbete att växa i



Jämställdhet och mångfald

Processen pågår och nytt samverksansavtal
och beslut beräknas ske under hösten 2012.
Arbete att växa i
Under december månad genomförde Ockelbo
kommun en medarbetarundersökning med en
svarsfrekvens på 77 %. Syftet med enkäten är
att ge indikationer på förbättringsområden, ett
led i att jobba mot det personalstrategiska
målet om att Ockelbo kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare.
Det övergripande resultatet av enkäten presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2012. Det som kan konstateras överlag är att resultatet är bra vilket är väldigt positivt. Prioriterade förbättringsområden:
•

Arbetsplatsutveckling

•

Tid för planering

•

Personlig utveckling/friskvård

•

Stolthet

Varje förvaltningschef har fått det övergripande
resultatet för förvaltningen samt chefernas
resultat. Den fortsatta processen är att respektive verksamhet ska få sitt resultat återkopplat
och att en handlingsplan ska upprättas.

En handlingsplan utifrån de fyra fokusområden
och mätbara mål har fastställts av fullmäktige.

Processen återkopplas till personalutskottets
sammanträde i november 2012.

Uppföljning fokusområden

Inledande diskussioner om friskvårdssatsning
påbörjades vid personalutskottets sammanträde i april 2012 med fortsatt process under hösten.

Arbetsmiljö
Arbetet med att utarbeta en grön handlingsplan
har inte påbörjats.
En partsgemensam rehabiliteringsutbildning
kommer att genomföras under hösten.
Alkohol- och drogpolicy för kommunen har
fastställts av fullmäktige i februari 2012.
Samverkansklimat
Samverkansavtal
Nytt samverkansavtal mellan arbetstagarparterna ska beslutas under 2012. Avtalet ska
präglas av god FAS anda med tydlighet var
beslut fattas och av vem, dvs roller och ansvar.
Avtalet ska därefter implementeras och förankras i organisationen.
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Enligt planering kommer ny medarbetarenkät
att genomföras hösten 2013.
Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning
Lönekartläggning avseende 2010 års löner
presenterades i mars 2012.
Möjligheterna till ett enklare sätt att hantera
befattningsvärdering och systemlösning för
dokumentation av anställdas kompetens har
inte påbörjats.

Måluppfyllelse
Personalstrategiskt mål:

personalutskott och förvaltningschef för utbildnings- och kulturnämnden.

Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare
Utifrån det personalstrategiska arbetet som
påbörjades 2010 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.



Fortsatt utveckling av Lokal samverkan



Personalutskottets roll har diskuterats



Styrelse och nämnder ska under augusti
behandla ärendet om tolkning och konsekvenser av det övergripande mätbara målet: All personal ska ha relevant utbildning.
Ärendet ska därefter behandlas vidare av
personalutskottet

Pågående uppdrag under 2012


Rapport/Lönekartläggning (2010 års löneläge) har presenterats



Invigning Vård och omsorgscollege (VoC)
24 april 2012



Arbetet med personalstrategiska åtgärder/lönesatsning enligt beslut har diskuterats och strukturerats i samarbete med



Hemsjukvård/övergång av verksamhet

Måluppfyllelse personalstrategiska mätbara mål
Mätbara mål

Kommentar

Måluppfyllelse

Jämfört med 2011-12-31 har den totala sjukfrånvaron ökat från 4,4 % till 4,6 %
Sjukfrånvaron ska inte öka
Vid jämförelse med samma period 2011 är
procentsatsen oförändrad (4,6 %)
Nytt lokalt samverkansavtal
mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna ska vara beslutat
under 2012

Processen pågår och nytt samverksansavtal
och beslut beräknas ske under hösten 2012.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till
arbetstid enligt avtal.
Diagrammet visar sjukfrånvaron för all personal i
Ockelbo kommun 2012-06-30. Den totala sjukfrånvaron per 30 juni var 4,6 att jämföra med 4,4
% vid årsskiftet 2011, en ökning med 0,2 %. Vid
jämförelse med samma period 2011 är procentsatsen oförändrad.
Männens sjukfrånvaro har markant minskat vid
jämförelse. Att beakta vid jämförelsen är att i och
med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal
personer så påverkas förändringen markant vid
enstaka sjukfrånvarotillfällen.
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Total sjukfrånvaro

Målet till viss del
uppfyllt

Påbörjat

Total sjukfrånvaro åldersfördelat

Långtidssjukfrånvaro

Kort- och långtidssjukfrånvaro könsfördelat

Kort- och långtidssjukfrånvaro åldersfördelat

Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen.
Långtidssjukfrånvaron har sedan 2008 successivt minskat från över 50 % till 26 % vid bokslut
2011.
Förklaring till minskad långtidssjukfrånvaro är
konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att fler personer är
återrehabiliterade helt eller delvis eller har slutat
sin anställning.
Långtidssjukskrivningar står per 30 juni 2012 för
29,5 % av den totala frånvaron, vilket kan jämföras med 26 % för 2011-12-31, vilket innebär att
vid denna jämförelse har långtidssjukfrånvaron
ökat.
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Sammanställning över tid
Sjukfrånvaro

2012-06-30

2011

2011-06-30

2010

Total sjukfrånvaro

4,6

4,4

4,6 %

3,9%

Långtidssjukfrånvaro

29,5

26,0

26 %

33%

Personalstatistik

Antal anställda per nämnd i %

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och
visstidsanställda. Totalt gör personalkontorets
löneavdelning ca 700 utbetalningar av löner och
arvoden varje månad.

Bilden visar hur många procent av de tillsvidareanställda som arbetar inom de olika nämnderna
per 30 juni 2012.

Den 30 juni 2012 hade Ockelbo kommun totalt
478 månadsanställda. Antalet månadsanställda
har minskat med 21 jämfört med 31 december
2010 och med 4 vid jämförelse med 30 juni
2011. Största minskningen ligger inom kommunstyrelsen och avser arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Fördelning

Av kommunens tillsvidareanställda finns 90 %
(92) inom vård, skola och omsorg.

2012-06-30 2011 2011-06-30

Tillsvidare

427

441

433

Visstid

51

58

41

Summa totalt

478

499

474

Köns- och åldersstruktur
Av kommunens 478 tillsvidareanställda är 86 %
kvinnor och 14 % män (87 %, 13 %). Samtliga
verksamheter har en tydlig dominans av kvinnor.
Medellön
I och med att lönerevision för 2012 inte har genomförts för samtliga redovisas inte medellön per
30 juni 2012.
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Resultaträkning till den sammanställda redovisningen
Delårsrapport
2012-06-30
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Slutavräkning
Mellan kommunalutjämning
Kommunal utjämning
Fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER O FINANSNETTO

ÅRETS RESULTAT
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-

-

-

57 604
190 239
8 699
5 039
136 295
112 909
2 068
5 468
163
33 777
832
5 997

Prognos
2012

-

-

-

Delårsrapport
2011-06-30

133 435
406 322
17 651
5 039
285 499

52 466
- 183 048
8 775

225 818
3 490
326
67 555
10 936
1 634
12 303

112 010

- 139 357

-

33 735
5 465
504
5 639

148 895

296 804

6 718

12 600

11 305

6 718

Balansräkning till den sammanställda redovisningen
Delårsrapport

Delårsrapport

2012-06-30

2011-06-30

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader o tekn.anl
Maskiner och inventarier
Pågående arbete
Finansiella anläggn.tillgång.
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

323 036

335 324

69 655

64 039

1 560

1 196

10 501

10 480

404 752

411 039

1 347

599

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter
Förråd

784

798

Fordringar

30 258

24 449

Likvida medel

44 665

51 236

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

77 053

77 082

481 805

488 121

77 040

70 361

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING O SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående Eget Kapital
Periodens resultat

12 600

6 718

SUMMA EGET KAPITAL

89 640

77 079

Obeskattade reserver

7 080

8 160

SUMMA OBESKATTADE RESERVER

7 080

8 160

10 515

8 504

Avsättningar till pensioner
Latent skatt
SUMMA AVSÄTTNINGAR

-

-

10 515

8 504

Långfristiga skulder

323 100

332 424

Kortfristiga skulder

51 470

61 954

SUMMA SKULDER

374 570

394 378

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING O SKULDER

481 804

488 121

6 231

13 899

Ansvarsförbindelse

157 750

146 724

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

163 981

160 623

SKULDER

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåttagande
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Resultaträkning
Årsbudget
2012

Not
Verksamhetens intäkter

Budget
2012-06-30

69 277

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1

Jämförelsestörande post

2

Verksamhetens nettokostnader

3

Delårsbokslut
2012-06-30

34 639

27 610

Avvikelse
2012-06-30
-

Delårsbokslut
2011-06-30

7 029

Prognos
2012

27 829

75 846

-

356 155

-

178 078

-

167 728

10 350

-

164 165

-

364 800

-

8 971

-

4 486

-

4 138

348

-

4 254

-

8 276

-

295 849

-

147 925

-

5 039

5 039

139 217

8 708

-

140 590

Avvikelse
2012

-

6 569
-

8 645
695

5 039

5 039

292 191

3 658
-

Skatteintäkter

228 553

114 277

112 909

Slutavräkning

1 103

552

2 068

10 755

5 378

5 468

91

5 465

10 936

181

Mellankommunal utjämning

-

Fastighetsavgift
Kommunal utjämning

163

-

1 368

109 096

225 818

1 517

2 914

3 490

163

-

-

326

-

2 735
2 387

-

326

64 336

32 168

33 777

1 609

33 735

67 555

3 219

Summa skatter/kommunal utjämning

4

304 747

152 374

154 059

1 686

151 210

307 473

2 726

Finansiella intäkter

5

700

350

817

467

485

1 584

884

Finansiella kostnader

6

Finansnetto

-

5 000

-

2 500

-

2 345

155

-

2 683

-

4 690

310

-

4 300

-

2 150

-

1 528

622

-

2 198

-

3 106

1 194

13 315

11 016

12 175

7 577

Resultat

4 598

2 299

8 422

8,64%
Resultat exkl jämförelsestörande post
Resultat i % av skatter och utjämning
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4 598
1,51%

2 299

8 276
5,37%

3,96%
5 977

8 422
5,57%

7 136
2,32%

2 538

Balansräkning
Bokslut
2011

Delårsbokslut
2012-06-30

Prognos
2012

Delårsbokslut
2011-06-30

145 509

142 310

143 281

147 593

5 138

4 391

4 391

4 904

566

1 560

370

825

63 526

63 535

63 535

62 035

214 739

211 796

211 577

215 357

599

1 347

1 347

599

Fordringar

25 778

27 240

26 594

21 483

Kassa och bank

50 745

39 787

39 787

30 211

Omsättningstillgångar

77 122

68 374

67 728

52 293

SUMMA TILLGÅNGAR

291 861

280 170

279 305

267 650

Eget kapital

58 500

69 128

69 128

58 500

Periodens resultat

10 628

13 315

12 175

8 422

Summa eget kapital

69 128

82 443

81 303

66 922

Avsättningar pensioner

8 218

8 807

8 954

7 109

Summa avsättningar

8 218

8 807

8 954

7 109

Långfristiga skulder

156 300

153 400

153 400

158 300

Kortfristiga skulder

58 214

35 520

35 648

35 319

214 514

188 920

189 048

193 619

291 861

280 170

279 305

267 650

Borgensåtaganden

159 504

159 504

159 504

172 492

Ansvarsförbindelser

157 604

160 739

158 159

138 399

Summa ställda panter/ ansvarsförbindelser

317 108

320 243

317 663

310 891

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn anl
Maskiner, inventarier o fordon
Pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggn tillgångar
Fastigheter under exploatering

EGET KAPITAL O SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

SKULDER

Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL
Ställda panter och ansvarsförbindelser
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Betalningsflödesanalys
Not.

Kommunen

Kommunen

2012-06-30

2011-06-30

13 315

8 422

4 138

4 254

589

983

18 042

13 659

748

-

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justeringar för avskrivningar
Justeringar för nedskrivningar
Justeringar för realisationsvinst
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar
Medel från verksamheten före justering
för rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av förråd

-

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

-

1 462

-

2 463

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

-

22 695

-

42 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

6 863

-

30 948

-

1 240

-

587

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering av finansiella tillgångar

54
-

9

Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

1 195

-

587

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning/ökning långa fordringar

-

-

Minskning av långfristiga fordringar

-

3

Nyupptagna lån

-

-

Amortering av skuld

-

2 900

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

2 900

3

Årets kassaflöde

-

10 958

-

31 532

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

50 745

61 743

Likvida medel vid 2012-06-30

39 787

30 211

-

10 958

-

31 532

Driftredovisning
Årsbudget
2012

Nämnd
Kommunstyrelsen

Budget
2012-06-30

Delårsbokslut
2012-06-30

Avvikelse
2012-06-30

Delårsbokslut
2011-06-30

Prognos
2012

Avvikelse
2012

62 628

31 314

27 047

4 267

28 481

62 628

-

3 305

1 653

1 148

505

1 073

3 305

-

Utbildnings- och kulturnämnd

112 748

56 374

57 622

-

1 248

55 934

115 188

Socialnämnd

115 533

57 767

58 235

-

469

55 568

115 533

-

473

237

148

89

214

473

-

-

-

23

23

22

30

-

30

144 223

3 121

141 292

297 157

-

2 470

9 144

5 240

135 079

8 360

Bygg- o miljönämnden

Kommunrevisionen
Valnämnden
Driftredovisning nämnder
Finansiering
Till resultaträkningen
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294 687
-

7 809
286 878

147 344
-

3 905
143 439

-

-

-

4 956
136 336

-

-

2 440

13 242

5 433

283 915

2 963

Investeringsredovisning
Årsbudget
2012

Budget
2012-06-30

5 800

2 900

50

25

Utbildnings- och kulturnämnd

800

Socialnämnd

Nämnd
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Summa investeringar

Delårsbokslut
2012-06-30

Avvikelse
2012-06-30

Bokslut
2011-06-30

2 040

426

3 955

-

25

20

50

-

400

297

103

47

800

-

300

150

30

120

94

300

-

6 950

3 475

1 187

2 288

587

5 105

860

Prognos
2012

Avvikelse
2012
1 845

1 845

Redovisning större investeringsprojekt
Pågående arbeten
Nya Perslunda (skolutredning)
Åmots skola/förskola

2009
38

2010
171
159

2011
16
20

2012
8

Summa
233
179

Totalbudget
5 500
2 500

Avvikelse
5 267
2 321

Finansiella nyckeltal
2012-06-30

Prognos
2012

2011

2010

2009

2008

Tillgångar

280,2

279,3

291,9

300,4

293,9

193,2

Skulder och avsättningar

197,7

198,0

222,7

241,9

239,5

159,6

82,4

81,3

69,1

58,5

54,4

33,5

29

29

24

19

19

17

Eget kapital mkr

Eget kapital
Soliditet i procent
Soliditet inkl ansvarsförbindelse för pensionsskuld i %

-

28

-

28

-

30

-

24

-

28

-
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Rörelsekapital mkr
Omsättningstillgångar

68,4

67,7

77,1

81,4

83,5

kortfristiga skulder + avsättningar

44,3

44,6

66,4

Rörelsekapital

24,0

23,1

10,7

83,6

79,2

2,2

4,4

154,2

151,8

116,1

97,4

105,5

61,2

Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster

139,2

292,2

287,1

287,7

263,8

270,8

Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster

144,3

297,2

286,2

286,2

276,8

266,0

Utveckling av verksamhetens nettokostnader
exkl jämförelsestörande poster *)

2,6%

3,9%

0,0%

3,4%

4,1%

2,0%

Skatteintäkter

115,0

229,3

223,4

220,6

218,4

209,0

39,2

78,5

78,4

76,2

69,6

63,9

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning

154,2

307,8

301,8

296,8

288,0

272,9

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning *)

2,0%

1,9%

1,7%

3,0%

5,5%

2,7%

Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl
jämförelsestörande poster

94%

97%

95%

96%

96%

97%

Likviditet i procent

-

34,7
56,7
-

22,0

Nettokostnadsutveckling mkr

* exkl jämförelsestörande intäkt om 5, 0 mkr
2012
* exkl. omstrukturering VA 1,0 mkr 2011
* exkl. omstrukturering VA 1,5 mkr 2010
* exkl reavinst om 14,9 mkr år 2009
* exkl. omstrukturering VA 1,9 mkr 2009
* exkl. omstrukturering VA 1,3 mkr 2008
* exkl. reaförlust ind.fast. 3,5 mkr 2008
* exkl. reavinst.fastighet 0,3 mkr 2008

Kommunal utjämning (inkl fastighetsavgift)

Kommentar
*) Beräknas i jämförelse med samma period föregående år

39

Noter
Not Text
1

Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna beräknas bli lägre än budget. Detta pga av att investeringsnivån varit
lägre än budgeterat.

2

Jämförelsestörande post

Återbetalning av AFA Försäkringspremier för år 2007 och 2008 har erhållits om 5,0 mkr (0 mkr).
3

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader har eliminierat från interna poster
Interna poster
Resultaträkning inkl interna poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
Interna poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
Exkl int. poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad

4

-

44 964
180 043
4 138
139 217
12 315
12 315

2011-06-30

-

-

-

32 649
167 728
4 138
139 217

40 753
177 089
4 254
140 590
12 924
12 924
-

-

27 829
164 165
4 254
140 590

Skatteintäkter

Prel kommunalskatt
Prognos slutavräkning
Mellankommunalutjämning

Kommunal utjämning
Kommunal utjämning - bidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa kommunal utjämning
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2012-06-30

Årsbudget
2012
228 553
1 103
0
229 656

Budget
juni 2012
114 277
552
0
114 828

Delårsbokslut
juni 2012
112 909
2 068
-163
114 814

Årsprognos
2012
225 818
3 490
-326
228 982

Årsbudget
2012

Budget
juni 2012

Delårsbokslut
juni 2012

Årsprognos
2012

48 504
1 310
2 970
7 841
3 711
10 755
75 091

24 252
655
1 485
3 921
1 856
5 378
37 546

24 071
655
1 451
5 607
1 994
5 468
39 245

48 142
1 310
2 902
11 214
3 987
10 936
78 491

5

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna avser lån till Ockelbo vatten AB, Ockelbo Ryttarförening, borgensavgift samt intäkter
från inkassoverksamheten.

6

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av kostnadsräntor på av kommunen upptagna lån
Ockelbo Vatten AB redovisar ett marginellt överskott per 30 juni och som årsprognos ett resultat inom budgetram.
Låneskulden kommer att vid utgången av 2012 att vara 153,4 mkr och enligt finansiell målsättning ska
minst 1 % av låneskulden amorteras årligen. Amortering om 2,9 mkr har medräknats i årsprognosen.
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Ockelbo kommun
Besöksadress:
S. Åsgatan 30
816 80 OCKELBO
tfn: 0297-555 00
e-post: komun@ockelbo.se
www.ockelbo.se

