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§ 126 Dnr 2018/00162 041 

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - 
Ödeshögs kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Samverkan för Ödeshögs förslag till Kommunplan 2018-2022 – 

Samverkan för Ödeshög antas. 

2. Samverkan för Ödeshögs förslag till Planeringsdirektiv 2019 med 

plan 2020-2021 antas.   

Sammanfattning 

Ödeshögs kommun arbetar aktivt med ett nytt lednings- och styrningssystem. 

En del i detta är att Kommunfullmäktige i början på en mandatperiod ska 

anta en Kommunplan som uttrycker majoritetens vilja den kommande 

mandatperioden. Kommunplanen ska i sin tur styra utformningen av 

Planeringsdirektiven som styr den kommunala verksamheten kommande år 

samt ger en plan för ytterligare två år. Planeringsdirektiven innehåller bland 

annat målområden samt drifts- och investeringsbudget för kommunens 

verksamhet.  

Majoriteten som består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna samt 

Centerpartiet lämnar förslag på Kommunplan samt Planeringsdirektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunplan 2018-2022 – Samverkan för Ödeshög 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021   

Yrkanden 

Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S) och Roger Silfver (C): Bifall 

till arbetsutskottets förslag. 

----- 
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Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - 
Ödeshögs kommun  

Förslag till beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige  

anta Samverkan för Ödeshögs förslag till Kommunplan 2018-2022 – 

Samverkan för Ödeshög 

anta Samverkan för Ödeshögs förslag till Planeringsdirektiv 2019 med plan 

2020-2021   

  

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun arbetar aktivt med ett nytt lednings- och styrningssystem. 

En del i detta är att Kommunfullmäktige i början på en mandatperiod ska 

anta en Kommunplan som uttrycker majoritetens vilja den kommande 

mandatperioden. Kommunplanen ska i sin tur styra utformningen av 

Planeringsdirektiven som styr den kommunala verksamheten kommande år 

samt ger en plan för ytterligare två år. Planeringsdirektiven innehåller bland 

annat målområden samt drifts- och investeringsbudget för kommunens 

verksamhet.  

Majoriteten som består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna samt 

Centerpartiet lämnar förslag på Kommunplan samt Planeringsdirektiv.  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Ödeshög kommun arbetar aktivt med att ta fram ett nytt lednings- och 

styrningssystem. En viktig del i detta arbete är hur processen med att ta fram 

en budget ska gå till. Det är viktigt att det blir mer fokus på vad det är 

politiken vill åstadkomma, det vill säga vilken verksamhet vi bedriver och 

hur vi vill att den ska utvecklas. För att tydliggöra detta har 

budgetberedningen arbetat med att ta fram underlag för så kallade 

planeringsdirektiv där budgeten endast är en del av dokumentet. 

I planeringsdirektiven beskrivs vilka målområden politiken prioriterar för 

den kommande planeringsperioden. Målområdena utgår från vad den 

politiska majoriteten har tecknat ned i kommunplanen. Kommunplanen är en 

annan viktig del i det nya lednings- och styrningssystemet och är den 

överenskommelse som den politiska majoriteten tar fram efter ett val. 
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Kommunplanen ger en övergripande inriktning för vad kommunen ska 

prioritera under mandatperioden. Detta översätts sedan till ”styrdokumentet” 

planeringsdirektiv som styr organisationen mera direkt genom dels mål dels 

direkta utvecklingsuppdrag och inte minst vilka ekonomiska ramar styrelsen 

och nämnderna har att arbeta efter. Majoriteten har i princip alltid skrivit en 

överenskommelse men i år är första gången som detta formaliseras i 

styrdokumentet Kommunplan. 

 

Kommunplan 

Ödeshög leds efter valet av en majoritet bestående av Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi vill stå för ett tryggt och stabilt 

ledarskap som de som bor och verkar i kommunen kan lita på. Samtidigt ska 

vi arbeta för utveckling av kommunen på alla områden för att möta 

framtiden. 

Vi har kommit överens om vilken politik vi vill driva de kommande fyra 

åren. Detta samverkansdokument kommer att bli underlaget för en 

kommunplan för mandatperioden 2018-2022.  

En sammanfattning av dokumentet redovisas i nedanstående punkter: 

- Tillväxt och utveckling är avgörande för kommunens framtid. 

Ödeshög ska vara en öppen och välkomnande kommun där våra 

medborgare, medarbetare och företag känner delaktighet och ges den 

bästa möjliga service.  

- Företagen utgör motorn i samhällsekonomin. Vi i majoriteten 

kommer under mandatperioden att arbeta ännu intensivare för att 

stärka näringslivsklimatet och marknadsföra vår kommun 

- Ödeshög behöver fler bostäder för att växa. Samarbetet med privata 

aktörer ska utvecklas ytterligare för att öka bostadsbyggandet i hela  

kommunen.   

- Välfärden som är kommunens grunduppdrag ska prioriteras. Vi vill 

under mandatperioden speciellt prioritera våra barn och unga. De ska 

ges de bästa förutsättningarna till utbildning, en trygg uppväxt och en 

meningsfull fritid. 

 

Planeringsprocessen 

Processen med att ta fram planeringsdirektiv som budgetberedningen med 

stöd av förvaltningarna gått igenom i år har genomförts på ett nytt sätt. Hela 

processen har präglats av en grundlig genomgång av vilka ekonomiska 

förutsättningar vi har i kommunen. Det har också på ett tydligt sätt visats på 

vilka tillkommande behov olika delar av vår verksamhet har. 

Ett nytt begrepp som införts är ”grunduppdrag”. Grunduppdraget är det 

uppdrag som beskrivs antingen i nationell lagstiftning, kommunala 

reglementen, planer och andra styrdokument. Alltså enkelt uttryck vad 

politiken beslutat att styrelsen och nämnder ska bedriva för uppdrag. Utifrån 

detta tänkta grunduppdrag har först förvaltningarna och sedan styrelsen och 

nämnderna angett vilka tillkommande behov man ser för att i första hand 

uppnå en tänkt lägsta acceptabla nivå, i andra hand att upprätthålla dagens 
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kvalitetsnivå och i tredje hand för att höja kvalitén i grunduppdraget eller 

påbörja helt nya uppdrag. 

En annan viktig del i planeringsprocessen är att förvaltningarna och 

nämnderna skulle ange alla de effektiviseringar som man ser är möjligt att 

göra för kommande planeringsperiod. Detta arbete behöver utvecklas 

ytterligare då vi kan konstatera att detta är en väldigt väsentlig del för att 

skapa utrymme för de satsningar som vi ser kommer behöva göras. 

Ekonomiska förutsättningar 

Sverige och hela kommunsektorn har haft ett antal goda år bakom sig. 

Resultaten i kommunsektorn har varit på en nivå som vi tidigare inte sett. 

Även för Ödeshögs del har särskilt 2017 varit ett mycket bra år ur ett 

ekonomiskt perspektiv och prognoserna visar att vi även för 2018 kommer 

göra ett plusresultat även om det är på en lägre nivå än vad vi hoppats på. 

I de prognoser som Sveriges kommuner och landsting räknar fram för 

kommande period 2019 - 2021 utifrån skatteunderlagets tillväxt och nivåerna 

på olika statliga stöd kan vi se att vi går en kärvare framtid till mötes. 

Skatteunderlaget växer inte alls till i samma omfattning som tidigare år och 

de statliga bidragens storlek är osäkert. Denna osäkerhet har också ökat då 

det verkar dröja med att välja ny regering och därmed att få fram en 

statsbudget för kommande år. 

Det vi tvingats konstatera är att hela det ekonomiska utrymmet vi har att 

göra satsningar för kommande år kommer från de effektiviseringar som 

styrelsen och nämnderna föreslagit. Det finns i nuläget inget som tyder på att 

de ekonomiska förutsättningarna för perioden 2019-2021 kommer förändras 

till det bättre varför vårt arbete med att ständigt effektivisera verksamheten 

och i vissa fall vidta direkta besparingar måste intensifieras. 

Planeringsdirektiv 

Utifrån den process vi haft har vi i majoriteten beslutat oss för att vara 

mycket återhållsamma med nya satsningar för 2019. Vi måste jobba för att 

säkra det grunduppdrag vi idag bedriver. Vi vill göra en ordentlig 

genomgång av hur vi kan jobba mer effektivt och vilka behov av besparingar 

vi har i verksamheten för att vara säkra på att vi använder varje skattekrona 

så effektivt som möjligt.  

Vi i Samverkan för Ödeshög föreslår därför: 

- Att alla de effektiviseringar som styrelsen och nämnderna föreslagit 

genomförs. 

- Att omfördela ramarna mellan styrelsen och nämnderna så att de 

tillkommande behov som behövs för att säkra grunduppdraget på en 

acceptabel nivå totalt 3588 tkr (kopplat till budgetberedningens 

arbete: de så kallade röda behoven). 

- Att övriga medel 1660 tkr förs över till Socialnämndens ram då de 

har flest tillkommande behov som avser att bibehålla grunduppdraget 

på dagens nivå (kopplat till budgetberedningens arbete: de så kallade 

gula behoven).  

Den ekonomiska situationen gör att mycket av det som styrelsen och 

nämnderna äskat som tillkommande behov inte kan täckas. Vi i majoriteten 
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ser att flera av de föreslagen är mycket angelägna att genomföra. Vi inser 

samtidigt att det kommer innebära att vi måste spara någon annanstans i den 

kommunala verksamheten. För att vi ska kunna effektivisera och genomföra 

besparingar på ett så klokt sätt som möjligt behöver vi ytterligare underlag.  

Vi i Samverkan för Ödeshög har därför i planeringsdirektiven föreslagit: 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att hålla samman en process där 

förvaltningen och nämnderna gör en översyn av vilka 

effektiviseringar och besparingar som är möjliga att genomföra redan 

under 2019. Detta görs lämpligast i samband med nästa års 

planeringsprocess som inleds i mars 2019. 

 

Investeringsbudget 

Sedan 2014 har Ödeshög växt. Vi kommer arbeta hårt för att den tillväxten 

håller i sig. Tillväxten har gjort att vi har ett stort investeringsbehov de 

kommande åren. Många av de byggnader där vi bedriver verksamhet är i 

behov av både utökade ytor och rejäla renoveringar. Vi har redan påbörjat 

utbyggnad och renovering av skola och förskola i Rök. Vi har påbörjat 

ombyggnation till äldrecenter Solgården. Under kommande period fortsätter 

dessa investeringar men vi vill också börja med Ängens dagcenter, Lysings 

sporthall, Lysingskolan och Kulturskolan. Vi ser också att vi behöver 

påbörja en större renovering av Fridtjuv Bergskolan. 

Förutom våra byggnader så behöver vi göra rejäla satsningar för utbyggnad 

av bredbandsnät och vi behöver medel för att exploatera bostadsmark. 

Utöver dessa satsningar så ska vi hålla en fortsatt hög nivå på underhåll av 

gator, vatten och avlopp m.m. 

Men tillväxten och de behövliga satsningarna har också ett pris. Vi är en 

liten kommun som inte utan att låna klarar av alla dessa nödvändiga 

satsningar. Vi är dock överens om att lån behöver betalas tillbaka. De 

investeringar vi behöver låna till ska därför analyseras utifrån hur lånen ska 

kunna betalas inom en rimlig tidsperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunplan 2018-2022 – Samverkan för Ödeshög 

Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021   

 

 

Samverkan för Ödeshög  
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Kommunfullmäktige 
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1 Inledning 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Ödeshögs 

kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Utblicken beskriver en samlad omvärldsanalys och ligger till grund för en mer långsiktig planering än 

planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken har redovisats under 

budgetberedningens sammanträde 19-20 mars 2018. 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdrag och utvecklingsuppdrag inom sitt eget område. De 

ska dessutom ta emot eventuella utvecklingsuppdrag som beslutas av kommunfullmäktige i dessa 

planeringsdirektiv.  

Planeringsdirektiven fastställs normalt av kommunfullmäktige i november månad varefter nämnderna 

utifrån den tilldelade budgeten fastställer sina respektive planeringsdirektiv under december månad. 

Vid ett valår kan processen fördröjas med en månad. 

2 Ödeshögs kommuns styrmodell 

Det har en längre tid diskuterats att kommunen ska ta fram en ny styrmodell. Styrmodell är ett 

samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och 

ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i 

verksamheterna. 

Ödeshögs kommun bör också under nästkommande mandatperiod arbeta igenom visionen och 

genomföra ett värdegrundsarbete. Kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med 

kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt 

för arbetet med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att 

kvalitetssäkra verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

Uppföljning enligt styrmodellen rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger per år. 

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild (notera bild från Gislaved, ska omarbetas till KF´s 

beslutshandling).

 

  



Ödeshögs kommun, Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021                                               4(26) 

3 Värdegrund 

Ödeshögs kommun behöver arbeta med en gemensam värdegrund för den kommunala organisationen. 

Arbete bör förankras väl genom ett strukturerat arbete som involverar alla anställda och politiker.  

Kommunfullmäktige beslutar om ett utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen om att inleda ett 

värdegrundsarbete (se 5.4.4. nedan). 

 

4 Vision och fokusområden 

4.1 Vision 

Ödeshögs kommun har fastställt följande Vision: 

 Ödeshög. En naturlig del i två regioner, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv 

samhällsutveckling. 

Visionen beskriver Ödeshögs behov av regionerna men anger också riktningen att vi ska vara en aktiv 

aktör i regionerna med fokus på att beskriva vårt positiva bidrag till och roll i regionernas utveckling. 

Det har därutöver också angetts som en övergripande inriktning att kommunen bör nå 5500 invånare 

år 2021. 

4.2 Fokusområden 

För att följa upp kvalitén i vår verksamhet har följande fokusområden fastställts: 

 Medborgare 

 Verksamhet 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Kritiska kvalitetsfaktorer ska anges gentemot fokusområdena. 
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5 Kommunfullmäktiges prioriterade målområden  

Efter val till Kommunfullmäktige formulerar den tillträdande majoriteten sin politiska vilja för 

mandatperioden i den så kallade Kommunplanen som beslutas av Kommunfullmäktige. 

Kommunplanens viljeinriktning överförs till de årliga besluten om planeringsdirektiv. 

För Ödeshögs kommuns samlade arbete anger Kommunfullmäktige nedan de områden som ska 

prioriteras under kommande mandatperiod (utifrån Kommunplanen). De anges som finansiella mål, 

personalpolitiska mål samt verksamhetsmål. Utöver detta avser Kommunfullmäktige ange 

utvecklingsuppdrag till styrelsen eller nämnderna inom områden som Kommunfullmäktige bedömer 

som väsentliga för kommunen som helhet. 

Styrelsen och nämnderna ska arbeta aktivt med sina respektive grunduppdrag och ständigt utveckla 

dessa. Under förutsättning att det finns ekonomiska medel kan styrelsen/nämnderna också besluta om 

att ange särskilda utvecklingsuppdrag inom sitt eget område.  

5.1 God ekonomisk hushållning 

För att möta de växande behoven av kommunal verksamhet måste kommunen se till att både 

verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk hushållning i både kort- och långsiktigt 

perspektiv. 

Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period är positivt. I kommunallagen 

fastslås att kommunerna och landstingen skall ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer 

för verksamheten. 

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

Nedan beskrivs Ödeshögs kommuns tre målområden samt specificerade mål för perioden 2019-2021 

som fastställts av kommunfullmäktige i och med beslutet om dessa planeringsdirektiv. Dessa ska vara 

styrande för verksamheterna och kommunens krav på ”God ekonomisk hushållning”.  
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5.2 Finansiella mål 

De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet 

kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje 

generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.  

De grundläggande tankarna kring god ekonomisk hushållning är att resultatet ska vara så högt att 

kommunen dels klarar av dippar i den ekonomiska utvecklingen dels kan genomföra investeringar 

med egna medel. Investeringarna ska spridas ut så att resultatet tills ammans med avskrivningarna 

under planperioden är tillräckligt för att investera i det som är nödvändigt. Den största posten för 

investeringar är kommunens fastigheter. Ödeshög är en liten kommun med ett begränsat behov av 

fastigheter vilket gör att vi inte har samma möjligheter att ”sprida ut” våra investeringar jämt över en 

obegränsad tidsperiod. Vi har behov av att genomföra mycket stora investeringar under kommande år i 

våra fastigheter. När det är gjort behöver det inte göras igen på många år.  

Detta gör att vi behöver en annan styrning av god ekonomisk hushållning gällande investering med 

egna medel än vad större kommuner har. Vi kommer behöva låna under en period och kan därefter 

använda resultatet för att återbetala de lån som behövs idag. 

  Mål Beskrivning 

1 

Resultatet ska uppgå till i genomsnitt 

minst 2,5 % (varav 1,5 % för att klara 

komponentsavskrivningarna). 

Resultatnivån mäts i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Det är av stor vikt att arbeta med att öka utrymmet för att 

på sikt kunna investera med egna medel men också för att säkra 

resurserna till verksamheternas grunduppdrag. På sikt bör nivån 3,5 % 

nås dels för att öka marginalerna för en försämrad ekonomi i riket dels 

för att kunna investera med egna medel. 

2 

Investeringar exkl. taxefinansierade 

verksamhet ska över tid finansieras till 

100 % med egna medel. 

Kommunen ska ha en investeringsplan som omfattar minst 10 år för att 

säkerställa att de investeringar som görs och de lån som är nödvändiga 

att ta kan återbetalas inom en rimlig tidsperiod. Under planperioden 

ska kommunen ta fram regler och riktlinjer i styrdokumentet 

”ekonomiska styrprinciper” för vad som är en rimlig tidsperiod och hur 

investeringskalkylerna ska utformas så att återbetalning av lån klargörs i 

samband med att ett investeringsbeslut fattas. 

5.3 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att fastställa personalpolitiska mål då 

personalen är kommunens främsta resurs. Att Ödeshög är en attraktiv arbetsgivare som har lätt för att 

rekrytera och behålla personal är viktigt såväl för den enskilde medarbetaren som för kommunens 

ekonomi. 

  Mål Beskrivning 

1 

Ödeshögs kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare. 

Personalen är kommunens viktigaste tillgång. Engagerad och kompetent 

personal som verkar i en god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi 

ska kunna leverera den verksamhet som kommuninvånarna förväntar 

sig. Att föra en aktiv löne- och personalpolitik som främjar rekrytering 

och vår förmåga att behålla medarbetarna är därför av stor vikt för att 

vi ska lyckas med vårt uppdrag. 

2 

Ödeshögs kommun ska vara en 

innovativ och jämställd arbetsgivare. 

I kommunen arbetar vi utifrån synsättet att medarbetaren som är 

närmast brukare/eleven/kunden bäst kan bedöma dennes behov. Den 

tillitsbaserade styrningen är dock vare sig kontrollfri eller saknar 

närvarande och ansvarstagande chefer. Innovationstänkande och 

förnyelse är en naturlig del av medarbetarens arbetsinsats och att 

prova nytt, särskilt inom det digitala området, är alltid positivt. Att vara 

en arbetsgivare som aldrig gör skillnad på medarbetare och 

medarbetare är en självklarhet! 
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5.4 Mål för verksamheten 

Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Utifrån den genomförda utblicken bedömer 

Kommunfullmäktige att de nedan angivna områdena måste prioriteras under planperioden. 

5.4.1 Tillväxt, jobb och egenförsörjning 

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är avgörande för Ödeshögs 

utveckling. Att få befintliga företag att växa och nya företag att etablera sig är viktigt. Kommunen ska 

göra vad vi kan för att skapa ett bra företagsklimat med så snabba beslutsvägar som möjligt genom att 

underlätta kontakt mellan företag och olika delar i den kommunala organisationen. Vi vill också 

intensifiera samverkan mellan skolan och näringslivet.  

Ödeshög har ett näringsliv som i många avseende är framgångsrikt och kommunen ska arbeta aktivt 

med att stödja alla branscher. Det finns dock signaler om att besöksnäringen tycks ha en ännu större 

potential att växa än vad den redan gjort varför särskilda stödinsatser inom detta område kan behövas.  

För att öka attraktiviteten i vår kommun och locka hit företag, arbetskraft och nya invånare ska vi öka 

marknadsföringen och stärka vårt varumärke.  

Att få fler i sysselsättning i kommunen och därmed pressa ner arbetslösheten är av mycket stor vikt 

och är kanske den fråga som bör ha högst prioritet av alla utmaningar kommunen står inför. Vi bör 

arbeta mot att nå en arbetslöshet under rikssnittet men med ambition att hamna i nivå med de 

kommuner i Östergötland med lägst arbetslöshet (Söderköping och Ydre 4,2%, Kinda 4,5%). De 

utmaningar som arbetsförmedlingen ser är: Nyanländas etablering på arbetsmarknaden, 

Matchningsproblem och insatser mot långtidsarbetslöshet, varför arbetet i första hand bör inriktas mot 

dessa grupper. 

 

  Kommunfullmäktiges Mål Beskrivning 

1 

Fler invånare i sysselsättning Att fler når sysselsättning som leder till egenförsörjning är en av de 

viktigaste frågorna för kommande planperiod. Det är inte enbart en 

fråga om att begränsa kostnader för försörjningsstöd det är också den 

enskilt viktigaste hälsofrämjande åtgärd som kan vidtas för den enskilde 

som hamnat i en arbetslöshet. 

2 

Samverkan mellan kommunen och 

näringslivet ska intensifieras 

Näringslivet är nyckeln för att fler ska nå en sysselsättning som leder 

till egenförsörjning. Kommunen ska göra vad den kan för att bistå 

företag och organisationer i deras arbete med att hitta och matcha 

arbetslösa med de arbeten som finns tillgängliga.  

Befintliga såväl som potentiellt nya företags behov av kontakt med 

kommunen ska underlättas och ständigt förbättras. Skolan ska fortsätta 

utveckla sin samverkan med näringslivet. 

3 Antalet elever i vuxenutbildningen ska 

öka 

Både på kort och lång sikt är vidareutbildning en viktig väg till 

sysselsättning. I det korta perspektivet behöver fler genomföra 

grundläggande vuxenutbildning för att nå en högre anställningsbarhet. I 

det längre perspektivet behövs vidareutbildning för att nå 

yrkeskompetens men också grundläggande behörighet för 

högskolestudier för att möta samhällets behov av 

kompetensförsörjning. 
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5.4.2 Attraktivitet, utveckling och hållbarhet för ett växande Ödeshög 

Sedan 2014 har Ödeshögs kommun växt! Det är ett viktigt trendbrott då en växande kommun är viktig 

för såväl befintliga invånare som för företag. En växande befolkning bidrar till att öka underlaget för 

kommersiell service och är viktig för företagens kompetensförsörjning. Invånarna ska vara stolta över 

sin kommun och tycka att den med sin variation av boendeformer är attraktiv att bo i och besöka. 

Företagare ska uppleva att Ödeshögs kommun är rätt plats att verka och utvecklas i.  

Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. Många delar av vår kommun har unika 

kultur- och miljövärden som måste vårdas. Inte minst ska vi göra vad vi kan för att säkra Vättern som 

en dricksvattentäkt för all framtid. Vi ser en ökad användning av närproducerad mat i våra 

verksamheter som en naturlig del i det hållbara samhället. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för 

digitalisering och utveckling av kommunen. Invånarnas tillgång till offentlig service som regionen 

eller staten ansvarar för är också allt viktigare för kommunen. Vi måste fortsatt arbeta för en lokal 

närvaro och enkelhet i att nå offentlig service som inte finns lokalt. 

 

  Kommunfullmäktiges Mål Beskrivning 

1 

Bygga fler bostäder Att möta behovet av fler bostäder är en mycket viktig faktor för att 

företag ska kunna utvecklas och för att kommunen därigenom ska 

kunna fortsätta växa. Ödeshög behöver växa för att företag ska kunna 

fortsätta utvecklas. Bostadsbyggande behöver ske av såväl kommunen, 

privata bostadsföretag som egnahemsbyggare. 

2 

Öka takten i fiberutbyggnaden i hela 

kommunen 

Bedömning är att statens ambition om att marknaden ska bygga ut 

fibernät inte fungerar för att Ödeshög ska nå statens bredbandsmål. 

Kommunen måste ta ett utökat ansvar för att bygga ut nätet till företag 

och hushåll. Takten måste avsevärt öka under planperioden. 

3 Förbättrade 

kommunikationsmöjligheter 

Möjligheterna att pendla till och från kommunen är viktiga inte minst 

för att försörja näringslivet med kompetens. Tillgången på 

kollektivtrafik måste därför öka och vägnätet vara av god kvalité för att 

underlätta för alla de som inte nås av kollektivtrafik. Dessa frågor 

hanteras av regionen och staten varför kommunens påverkansarbete 

måste prioriteras. 
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5.4.3 Ödeshög en trygg kommun med hög kvalité i den kommunala servicen 

Arbetet med att de som bor och vistas i vår kommun skall känna sig delaktiga och trygga i vardagen 

måste fortsätta. En god kommunal service av hög kvalité är viktigt för en trygg kommun med 

omtanke. Vi vill ge våra medborgare den bästa service vi kan för att göra Ödeshög till en ännu 

attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Vi vill särskilt prioritera arbetet med att ge alla våra barn 

och unga en trygg och meningsfull uppväxt, utbildning och fritid.  

En växande kommun ställer samtidigt krav på att kommunen möter upp de ökade behoven av 

kommunal service. Vi behöver fler förskoleplatser men samtidigt mindre barngrupper. Vi behöver 

plats för fler elever i skolor med god arbetsmiljö. Vi vill arbeta vidare med en modern och varierande 

omsorg om våra äldre. En viktig förutsättning är att öka kommunens förmåga till långsiktig planering 

av såväl verksamheten som investeringsbehov. Vi behöver också öka takten i att möta behoven med 

ny teknik och nya arbetsformer, att följa och ligga i framkant vad gäller digitaliseringen är viktiga 

framgångsfaktorer. 

Att polis, ambulans och räddningstjänst finns på plats i kommunen är viktigt för allas trygghet. 

Kommunens fritidsgård ska också vara en trygg och naturlig samlingsplats för våra barn och unga. Att 

ha möjlighet till en variation av fritidsaktiviteter är viktigt. Såväl föreningslivet som kulturlivet ska 

stödjas. Kulturskolan är en viktig del i detta utbud men vi bör också satsa på att underlätta för 

framförallt äldre och personer med funktionshinder att ta del av kultur- och fritidsutbudet.  

Den som bäst kan bedöma om den kommunala organisationen lyckas i sitt uppdrag är naturligtvis 

medborgaren. Vi behöver utveckla och stärka vårt arbete med medborgardialog för att fler ska känna 

delaktighet. Dialogerna är också viktiga för att stärka demokratin, fler ska veta att kommunen det är vi 

allihop och vi ska veta vad ”vi” kan och får göra och vad ”vi” inte kan eller får göra. Vi måste sluta ta 

demokratin för självklar och tillsammans ta ansvar för att demokratin alltid hålls levande. 

 

  Mål Beskrivning 

1 

Säkra grunduppdraget För att veta om vi levererar kommunal service med bästa möjliga 

kvalité är det viktigt att beskriva vilket grunduppdrag vi har och med 

vilken kvalité vi levererar det uppdraget. Arbetet med att lägga om 

lednings- och styrningssystemet måste därför fortsätta och intensifieras 

kommande planperiod. 

2 

Ökad digitalisering Digitaliseringen kommer vara en viktig faktor för att säkra kvalitén i 

den kommunala servicen. Antalet e-tjänster och användningen av digital 

teknik ska ökas. Invånarnas intresse för digital teknik och deras tillgång 

till uppkopplingar av god kvalitét måste därför också öka. 

3 
Utveckla dialogen med medborgarna Utveckla nya kanaler för en bättre dialog med våra medborgare, t.ex. 

genom medborgarpetition och tips/synpunktsportal etc. 
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5.4.4 Uppdrag 

För planeringsperiodens första år, 2019, beslutar fullmäktige nedanstående uppdrag. Uppdragen ska 

redovisas för kommunfullmäktige senast angivet datum av styrelsen eller nämnden. 

 

Uppdrag till Uppdrag Slutdatum 

Kommunstyrelsen Utarbeta en plan för hur kommunen kan ta in Agenda 2030 i vår 

planeringsprocess. 

2019-12-31 

Kommunstyrelsen Utarbeta förslag på organisering av näringslivskontoret och hur 

kommunen ska arbeta med näringslivsutveckling. 

2019-05-30 

Kommunstyrelsen Utarbeta en plan för uppstart och genomförande av ett visions- 

och värdegrundsarbete 

2019-12-31 

Kommunstyrelsen Genomföra en process där förvaltningen och nämnderna gör en 

översyn av vilka effektiviseringar och besparingar som är möjliga 

att genomföra redan under 2019. Detta görs lämpligast i samband 

med nästa års planeringsprocess som inleds i mars 2019 och 

redovisas till KF i samband med delårsbokslutet.. 

2019-08-31 

Barn- och utbildningsnämnden Utreda behovet av barnomsorg på obekväm tid och 

förutsättningarna för ett införande av sådan barnomsorg 

2019-12-31 

Barn- och utbildningsnämnden Utreda behovet av grundläggande vuxenutbildning och 

vuxenutbildning på gymnasial nivå för att öka invånarnas 

utbildningsnivå. 

2019-12-31 

Socialnämnden Beskriva nuläget och föreslå en samlad strategi med åtgärder för 

att minska den psykiska ohälsan särskilt bland barn- och unga. 

Uppdraget ges till socialnämnden men berör hela den kommunala 

organisationen. 

2019-12-31 
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5.5 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Medborgarens (brukare, barn, elever, företag, kunder etc.) perspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Ökad sysselsättning Att fler når en egen försörjning är mycket viktigt för kommunens utveckling. 

Centrala kritiska kvalitetsfaktorer är därför minskad arbetslöshet, ökad 

sysselsättningsgrad och minskade kostnader för försörjningsstöd. Faktorerna 

måste värderas gemensamt för att kunna ge en samlad bild av utvecklingen. 

Utbildningsnivå Att den generella utbildningsnivån höjs är väsentligt för att nå en permanent 

högre sysselsättningsgrad och att därigenom säkra företag, organisationers 

och kommunens kompetensförsörjning. 

Tillgång till internet Företag och privatpersoners tillgång till internet är avgörande om samhället 
ska kunna nå en högre grad av digitalisering. Särskilt kritisk kvalitetsfaktor i 

tillgången är att fiberutbyggnaden (eller annan motsvarande teknik) ökar. 

Nöjda medborgare Att invånarna trivs i Ödeshögs kommun och tycker att kommunen levererar 

service av god kvalité är en mycket viktig faktor för att behålla våra invånare 

och förhoppningsvis bli fler. 

Verksamhetsperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Uppdaterade detalj- och 

exploateringsplaner 

För bostadsbyggande men även för näringslivets behov är det väsentligt att 

det finns en hög planberedskap i kommunen. Att ha uppdaterade 

detaljplaner och aktuella exploateringsplaner som förenklar en etablering är 

därför en kritisk kvalitetsfaktor. 

Samverkan internt och externt För att nå den utveckling vi vill är samverkan både internt i kommunen men 

framförallt med externa parter såväl företag som andra kommuner och 

organisationer av avgörande betydelse. Att samverkan fungerar optimalt är 

därför en kritisk faktor. 

Planeringsprocesser Ett ökat fokus på långsiktig planering och att skapa planeringsprocesser som 

underlättar detta är särskilt viktigt för att nå kvalité i verksamheten 

Medarbetarperspektivet 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Friska medarbetare Friska medarbetare är en avgörande faktor för att vi ska kunna bedriva den 

kommunala servicen med hög kvalitét. Arbeta långsiktigt för att förebygga 

långtidssjukskrivningar. 

Medarbetarengagemang Engagerande medarbetare är nödvändigt för att kommunen ska kunna 

bedriva och utveckla den kommunala servicen. Medarbetare som aktivt 
arbetar med att nå hög kvalité på effektivaste sätt är en viktig förutsättning 

för att använda skattemedel där de bäst behövs 

Resursförsörjning Att kunna rekrytera och behålla personal är en kritisk faktor. För att klara 

framtidens behov av resursförsörjning behöver verksamheten också 

identifiera och införa digitala lösningar. 

Ekonomiperspektivet 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska 

uppföljningar 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser 

används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoserna som görs är 

tillförlitliga. 

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning är ett begrepp som ska genomsyra hela 

verksamheten. Att kommunens resurser används till rätt saker och på så 

effektivt sätt som möjligt är en särskilt kritisk faktor för att mäta levererad 

kvalité. 
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6 Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Ödeshögs kommun påverkas i hög grad av vad som händer i vår 

omvärld. Detta kommer att presenteras i ett separat dokument benämnt Utblick men har i årets 

planeringsprocess presenterats i samband med budgetberedningen 19-20 mars 2018. 

6.1 Omvärldsanalys 

Kommunsektorn totalt sett har haft ett antal goda år bakom sig. Även 2018 prognosticerar 

kommunsektorn att göra goda resultat. Skatteunderlaget har haft en mycket positiv utveckling men en 

stor andel utgörs också av statliga bidrag för bl.a. migrationen men också att flera kommuner haft stora 

realisationsvinster för försäljning av mark i en stark byggmarknad. 

Det är bekymmersamt att de starka resultaten till del utgörs av statliga bidrag då dessa framförallt på 

migrationsområdet har avsett statens uppdrag gällande asylmottagandet och under den 2-åriga 

etableringsfasen och att kostnaderna för kommunen kan komma att uppstå först efter det att statens 

ansvar för mottagandet avslutas. De riktade statliga bidragen tenderar också att vara kortsiktiga och 

ges ofta för 1 år i taget. 

Sveriges kommuner och landsting ser i sina prognoser att bilden kommer att förändras. Sverige har en 

stark befolkningstillväxt vilket medför ett ökat behov av kommunal service. Under kommande år 

förväntas skatteunderlagets tillväxt inte kunna matcha de kostnadsökningar kommunerna står inför. 

Risken för stora gap mellan intäkter och kostnader har därför ökat kraftigt och förväntas uppstå redan 

under nästkommande mandatperiods slut. 

Bilden i Ödeshögs kommun till del landet i övrigt. 2017 gjorde vi ett mycket starkt resultat men 

tidigare år har överskottet begränsats till 2,5 % eller lägre (inklusive avsättning för den så kallade 

komponentsavskrivningen alltså 1% om detta frånräknas för att kunna göra jämförelser med övriga 

kommuner). Detta är en nivå som långsiktigt inte utgör god ekonomisk hushållning då det inte 

genererar tillräckliga överskott för de investeringar som kommande år är nödvändiga. 

6.2 Arbetsmarknad och utbildning 

Arbetsmarknaden i Ödeshög är mycket stark. Många företag signalerar ett stort behov av arbetskraft. 

Tyvärr visar arbetslöshetsstatistiken att företagarna har svårt att hitta rätt kompetens bland de 

arbetssökande. Bilden är inte helt tydlig men sannolikt är det svårt att matcha gruppen nyanlända mot 

de arbeten företagen erbjuder. Samtidigt är allt för många svenskfödda arbetslösa i den just nu 

glödheta arbetsmarknaden. Detta sammantaget är oroande då uppgångar brukar följas av nedgång. 

Personer som med dagens arbetsmarknad inte kan matchas till arbete kommer sannolikt få det än 

svårare när konjunkturen vänder. 

Det ska samtidigt sägas att 2018 har inletts mycket positivt. Antalet personer som fått anställning 

första kvartalet har ökat kraftigt varför arbetslösheten i april för första gången sedan halvårsskiftet 

2016 ligger under rikssnittet (se nedanstående figur från Arbetsförmedlingen)  

Att ytterligare pressa ned arbetslösheten är fortsatt en mycket viktig fråga. Det är viktigt för den 

enskilde eftersom vi vet att framförallt långvarig arbetslöshet ökar ohälsan, riskerna för utanförskap 

ökar och att det på sikt kan leda till behov av försörjningsstöd. Det är också allvarligt om de företag 

som verkar i kommunen inte får tag på rätt kompetens, det ökar naturligtvis risken för att företagen 

tvingas flytta dit kompetensen finns. 
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Kommunen måste därför fortsätta med att stödja aktörer som har en viktig roll i 

arbetsmarknadspolitiken och också aktivt ta ansvar inom områden som på sikt ökar såväl arbetslösas 

men också alla invånares anställningsbarhet. En viktig fråga i det sammanhanget är att öka invånarnas 

utbildningsnivå så att arbetslösa kan matchas mot de lediga arbetena. Det är också viktigt att arbeta för 

att höja alla invånares utbildningsnivå för att öka möjligheterna till jobbyte då konjunkturen för eller 

senare vänder. 

I Ödeshögs kommun är utbildningsnivån generellt lägre än i riket vilket nedanstående figur visar. 

 

 

Flera företag påtalar också behovet av fler bostäder för att öka möjligheterna att få tag och behålla 

kompetens. Kommunen har också signalerat bostadsbrist i kommunen i de senaste två årens 

bostadsförsörjningsprognoser varför tillskapandet av fler bostäder behöver prioriteras. 

  

 
Grundskola eller liknande (under 9 år) 13,98% (618) 

Grundskola eller liknande (9-10 år) 15,38% (680) 

Gymnasial utbildning (högst 2 år) 27,54% (1218) 

Gymnasial utbildning (3 år) 20,83% (921) 

Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 9,63% (426) 

Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) 10,43% (461) 

Forskarutbildning 0,38% (17) 

uppgift om utbildningsnivå saknas 1,83% (81) 
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6.3 Befolkningsutveckling och prognos 

Sedan 2014 har befolkningen ökat i Ödeshögs kommun. Detta har påverkat de befolkningsprognoser 

som Statistiska Centralbyrån (SCB) räknar fram för Sveriges kommuner. Nedanstående bild är den 

senaste prognosen som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen fram till och med 2016. Det kan 

konstateras att kommunens vision om 5500 invånare med nuvarande prognos kommer att nås 2024. 

 

 

 

Särskilt intressant för den kommunala verksamheten är hur befolkningsgrupperna barn och unga samt 

äldre utvecklas eftersom mycket av våra gemensamma resurser används för dessa grupper i forma av 

förskola, skola och äldreomsorg. Nedanstående figur visar utvecklingen inom olika åldersgrupper 

fördelat utifrån det så kallade kostnadsutjämningsbidraget. Bidraget är ett statligt bidrag som avser att 

utjämna kostnaderna mellan kommunerna för just grupperna barn, unga och äldre. Kostnaderna för 

äldre är svår att överblicka eftersom äldres behov av omsorg varierar kraftigt. Gemensamt är dock att 

kostnaderna bedöms öka då en person blir över 80 år varför denna grupp redovisas som en enskild 

grupp i kostnadsutjämningen. 
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Det kan utläsas att kommande år är det framförallt gruppen 7-15 år och 16-19 år som ökar för varje år. 

Just att gruppen unga ökar är en kraftig signal om att kostnaderna för förskola och skola kommer att 

öka då ytterligare invånare i dessa grupper (på ett helt annat sätt än äldre) genererar en direkt kostnad. 

Personer i arbetsför ålder 20-64 år ökar bara i ringa omfattning. Detta kan på sikt bli problematiskt 

eftersom kommunen riskerar att bli beroende av statliga utjämningsbidrag. Åtgärder bör därför vidtas 

för att öka intresset för inflyttning av personer i åldersgruppen 20-64 år. En viktig faktor i det 

sammanhanget är att Ödeshög kan erbjuda såväl bra boende som ett näringsliv som ser kommunen 

som en bra plats att bedriva företag på så att de har möjlighet att växa och anställa fler. Kollektivtrafik 

och bra vägnät är också faktorer som är viktiga så att personer kan ha boendekommun Ödeshög men 

arbeta på annan ort. 

  

0 år 1-5 år 6 år 7-15 år 16-19 år 20-64 år 65-79 år 80-w

2018 54 293 64 537 247 2 699 1 095 368

2019 54 298 58 547 251 2 689 1 103 370

2020 55 298 64 546 260 2 691 1 104 373

2021 55 309 54 558 270 2 682 1 110 379

2022 56 301 73 552 281 2 674 1 112 392

2023 56 304 63 567 284 2 681 1 103 408

2024 56 307 64 573 281 2 684 1 085 438

2025 55 308 65 588 276 2 697 1 057 464

2026 55 309 65 591 276 2 709 1 040 482

2027 54 308 66 605 271 2 716 1 024 504

2028 54 307 66 606 278 2 720 1 014 520

2029 53 305 66 613 285 2 711 1 013 537

2030 53 302 66 615 288 2 710 1 011 553

2031 53 300 66 624 291 2 698 1 009 575

2032 52 298 65 620 297 2 691 1 026 580

2033 52 296 65 622 300 2 701 1 028 578

2034 53 294 64 623 301 2 704 1 034 580

2035 53 294 63 622 306 2 710 1 038 577

2036 53 294 63 620 304 2 718 1 043 578
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6.4 Kommunens övergripande styrande dokument 

Detta planeringsdirektiv är tillsammans med översiktsplanen de två övergripande dokument so avser 

styra utvecklingen i Ödeshög kommande år. Med den fastställda visionen är det samtidigt viktigt att vi 

är aktiva utanför vår kommungräns. Våra styrdokument ska sättas in i kedjan av styrdokument från 

kommunen via Regionerna, via staten och EU till den internationella nivån. Vi ska lyfta blicken och 

framförallt bli en aktör i det regionala sammanhanget men även i nivåerna ovanför. Nedanstående 

figur avser beskriva de arenor vi bör förhålla oss till när vi vill utveckla vår kommun i vår omvärld. 

 

 

 

6.5 Ekonomiska förutsättningar 

6.5.1 Nämndernas bokslut 2017 

Nämnd, tkr Nettokostnad (budget) Resultat (avvikelser) 

Kommunfullmäktige -502 +116 

Kommunala revisorer -534 +77 

Valnämnd -0 -2 

Överförmyndare -696 -784 

Kommunstyrelse -52 320 +2 534 

Kultur- o fritidsnämnd -11 027 +104 

Miljö- o byggnämnd -3 685 -466 

Barn- o utbildningsnämnd -118 595 -3 525 

Socialnämnd -102 725 +2 441 

Totalt -290 084 +495 

 

Ödeshögs 
kommun 

Ex: ÖP, 
Plandirektiv 

Region 
Östergötland och 

Jönköping 

Ex: Regional 
utvecklingsplan 

Sverige 

Ex: Natioenllt 
reformprogram 

2013 

EU 

Ex: Europa 2020 

Internationellt 

Ex: 
Barnkonvention, 

Agenda 2030 
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6.5.2 Skatteunderlagsprognos 

Utdrag ur cirkulär 18:27 från Sveriges kommuner och landsting 2018-08-16. 

Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 18:18) är skatteunderlagets ökningstakt 

nedreviderad 2018 men uppreviderad 2019–2021. Revideringarna förklaras främst av ändrad 

bedömning avseende sysselsättning och pensionsinkomster. 

Högkonjunkturen kulminerar 2019 

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Sedan vår prognos i april har SCB publicerat 

nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med 

vår prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. Det som publicerats för det 

senaste kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med större osäkerhet än de reguljära 

räkenskaperna och kommer sannolikt att revideras i september. Därför gör vi inte någon ny prognos 

för försörjningsbalansen eller offentligt finansiellt sparande förrän i oktober. Konjunkturinstitutet gör 

en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år. Däremot bygger det utfall som redovisats för 

sysselsättning och arbetade timmar på mer tillförlitliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt att 

uppdatera prognosen för skatteunderlaget. 

Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en 

fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna 

planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft 

håller tillbaka. Sammantaget tror vi, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas 

med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när 

konjunkturen kulminerar. 

Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar svagt första 

kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något starkare än i vår prognos. Den stora 

skillnaden är fördelningen mellan kvartalen, vi prognosticerade ett starkt första och svagare andra 

kvartal. Det innebär att vi nu får en något svagare ökning mellan 2017 och 2018 trots att nivån i slutet 

av 2018 i stort sett är densamma. I gengäld slår detta tillbaka 2019. Vi ser nu en något högre nivå på 

antalet arbetade timmar från slutet av 2020. Det beror framför allt på en ny bedömning av 

medelarbetstiden, nu låter vi den vara oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år. 

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 

löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är 

det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i 

början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar 

hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,0 2,7 2,9 2,1 1,4 1,6 

Sysselsättning, timmar anställda* 2,6 2,0 1,9 0,3 –0,3 0,3 

Relativ arbetslöshet, % av 

arbetskraften 

6,9 6,7 6,1 6,2 6,7 7,0 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 

Realt skatteunderlag 2,6 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9 

Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 
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Skatteunderlagstillväxten avtar när konjunkturen kulminerar  

Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära beskattningsutfall som 

Skatteverket publicerade den 8 augusti. Prognosen i övrigt är baserad på den samhällsekonomiska bild 

som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i MakroNytt, 2/2018. 

I samband med att Skatteverket publicerade det tredje preliminära beskattningsutfallet för inkomståret 

2017 presenterade de också en prognos på vad det slutliga utfallet kommer att bli. Skatteverkets 

prognos motsvarar en ökning jämfört med år 2016 på 4,4 procent, men osäkerheten är fortfarande 

relativt stor. Om man antar att genomsnittsinkomsten i de deklarationer som fortfarande saknas är 

densamma som i de 98,8 procent redan är registrerade blir ökningen lite större. Vår bedömning är att 

det preliminära utfallet inte ger anledning att revidera vår prognos från april, som innebär en ökning 

med 4,5 procent. 

Att skatteunderlaget väntas ha ökat mer än genomsnittligt 2017 förklaras av stark 

sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade 

pensioner (diagram 1).  

Arbetade timmar beräknas visserligen stiga nästan lika mycket 2018 som 2017 men i år räknar vi med 

mindre indexering av pensionerna. Den svagare inkomstutvecklingen för pensionärer motverkas av att 

grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, vilket håller tillbaka skatteunderlaget ytterligare. 

Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning 

med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Det betyder att 

skatteunderlagets underliggande ökningstakt är 0,6 procentenheter större än den faktiska. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 

 

Källa: Skatteverket och SKL. 

År 2019 och 2020 förutser vi svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att 
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 
och rör sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre del 
av att löne- och pensionshöjningarna tilltar. 
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2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss men liten ökning 

av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i 

linje med ett historiskt genomsnitt. 

6.5.3 Förändring jämfört med SKL:s aprilprognos 

Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 18:18) är skatteunderlagets ökning totalt 

under perioden uppreviderad med en halv procentenhet (tabell 2). 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021 

SKL aug 4,5 3,7 3,3 3,3 3,9 20,1 

SKL apr 4,5 3,8 3,2 3,1 3,7 19,6 

Reg apr 4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 20,8 

ESV apr 4,5 3,4 3,5 3,2 2,9 18,8 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Ny statistik har påverkat vår bedömning av hur sysselsättningens väg mot konjunkturtoppen 
kommer att se ut, vilket medför något färre arbetade timmar i år och större ökning nästa år. 
Mot slutet av perioden spelar även en mer positiv syn på hur den genomsnittliga arbetstiden 
per sysselsatt kan förväntas utvecklas på medellång sikt viss roll. Dessutom har en 
anpassning till Pensionsmyndighetens prognos på inkomstindex år 2019 föranlett en 

omfördelning mellan 2019 och 2020 av en del av pensionsinkomsternas ökning dessa år. 

6.5.4 Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

Regeringens prognos visar klart starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Skillnaden förklaras till 

övervägande del av en mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen 2019 och 2020, vilket delvis 

motverkas av att SKL räknar med större ökning av sysselsättningen år 2021. Det beror dels på att 

regeringen räknar med att det fortfarande råder högkonjunktur vid utgången av 2021, dels på att man 

utgår från större ökning av den potentiella sysselsättningen. 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar mindre ökning av skatteunderlaget än SKL:s om man 

ser till hela prognosperioden. Det är en effekt av att SKL:s bedömning resulterar i större 

skatteunderlagstillväxt i början och slutet av perioden. Åren 2019 och 2020 visar de båda prognoserna 

ungefär samma utvecklingstal. Den huvudsakliga förklaringen är att bedömarna har olika syn på 

sysselsättningsförloppet. SKL förutser större sysselsättningsuppgång än ESV i år, att konjunkturen 

börjar mattas 2019 och övergår i ett neutralt konjunkturläge mot slutet av 2020. ESV:s bedömning är 

att högkonjunkturen består lite längre, med relativt kraftig sysselsättningsnedgång 2021 som följd.  

De olika bedömarnas uppfattning om vilken löneökningstakt som kan väntas är relativt likartad. 

6.6 Disponering av resultatutjämningsreserven 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det 

årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 

tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2019–2021 (tabell 3). 

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 
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Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt  

samt årlig utveckling 

Förändring i procent per år 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 

Årlig ökning 4,5 4,3 3,3 3,3 3,9 

Differens 0,5 0,4 –0,6 –0,7 –0,2 

Källa: Skatteverket och SKL. 

6.6.1 Antaganden 

Förutsättningar för planperioden presenteras i nedanstående tabell: 

 2019 2020 2021 

Invånarantal (1/11-2017) 5 366 5 366 5 366 

Befolkningsförändring  0 0 0 

Löner 3,2 3,4 3,4 

Kostnader exkl. löner % 2,1 2,0 2,0 

Intäkter exkl. stb mm % 2,1 2,0 2,0 

Kommunal utdebitering, % 21,60 21,60 21,60 

Skatteunderlagsförändring 3,3 3,3 3,9 

Nytt för 2019 är att nämnderna kompenserats för demografiförändringen inom kostnadsutjämningen. 

Barn- o utbildningsnämndens ram för 2019 ökar med 1 563 tkr, socialnämndens med 403 tkr samt 

kommunstyrelsens ram ökar med 213 tkr.    

Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut. 

6.6.2 Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna förväntas öka med 3,9 mnkr mellan 2018- 2022.  

mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 

 18 832 19 214 20 249 22 131 22 727 
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7 Budget 2019 

 

RESULTATBUDGET - RESULTATPLAN  2019-2021

Nämnd/Styrelse Budget Plan Plan

2019 2020 2021

Kommunfullmäktige -548 -473 -473

Fullmäktiges revisorer -546 -546 -546

Valnämnden -70 0 0

Överförmyndare -915 -915 -915

Kommunstyrelse -39 097 -39 097 -39 097

Kultur- och fritidsnämd -10 544 -10 544 -10 544

Miljö- och byggnämnd -3 812 -3 812 -3 812

Barnl- och utbildningsnämnd -124 771 -124 771 -124 771

Socialnämnd -105 181 -105 181 -105 181

Delsumma -285 484 -285 339 -285 339

Utbet pensioner mm (netto) -19 175 -20 000 -21 000

Medel för strukt åtg,

ex, marknadsf, pensioner, fasth u-håll, 

inväxl statsbidrag etc -2 025 -700 -700

Löneökning avtal 18 -ff  cirk 18:05 -10 604 -17 578 -24 891

Div avsl Pensions PO förändr 0 0 0

Avskrivningar som tv belastar finansförvaltningen -2 300 -2 700 -2 700

Kapitalkostn 5 000 6 000 6 000

KP 8 000 8 000 8 000

VERKSAMHETERNAS NETTO-

KOSTNADER FAST PRIS -306 588 -312 317 -320 630

NETTOPRISFÖRÄNDRINGAR cirk 18:27 -2 879 -6 062

VERKSAMHETERNAS NETTO-

KOSTN LÖPANDE PRIS -306 588 -315 196 -326 692

Skatteintäkt cirk 18-27 222 011 229 338 238 282

Välfärdsmiljarden 3 032 2 190 0

Drift silon 0 0 0

Inkomstutjämning 72 779 72 586 72 715

Kostnadsutjämning 10 372 10 372 10 372

Regleringsbidrag/avgift 2 359 3 792 3 459

Strukturbidrag 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0

Fastihetsavgift 11 466 11 466 11 466

LSS utjämning -4 186 -4 186 -4 186

Finansiella intäkter 200 200 200

Finansiella kostnader -3 500 -3 500 -3 500

Resursförändring i form av 

kostnads-/intäktsförändring 1 191 6 300

RESULTAT FÖRE 

EXTRAORDINÄRA POSTER 7 945 8 253 8 416

Extra ordinära kostn

Extra ordinära int

ÅRETS RESULTAT 2,5 % av skatt o STB 7 945 8 253 8 416

SAKNADE
RESURSER 
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Investeringsbudget 

 

 

Sammanställning Investeringar 2019-2021

2019 2020 2021

Text

Utgift

kkr

Inkomst

kkr

Utgift

kkr

Inkomst

kkr

Utgift

kkr

Inkomst

kkr

Kommunstyrelsen

Kommunledningen - Oförutsett -1350 0 -1500 0 -1500 0

Reinvesteringar -7550 0 -6800 0 -6100 0

Rationaliseringsinvesteringar -2000 0 -2000 0 -1000 0

Strategiska investeringar: -21725 4380 -11000 380 -11349 380

Kultur- och fritidsnämnden

Reinvesteringar -50 0 -50 0 0 0

Rationaliseringsinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Strategiska investeringar: 0 0 0 0 0 0

Miljö- och byggnämnd

Reinvesteringar -300 0 -150 0 0 0

Rationaliseringsinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Strategiska investeringar: 0 0 0 0 0 0

Barn- o  utbildningsnämnden 

Reinvesteringar -500 0 -500 0 -500 0

Rationaliseringsinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Strategiska investeringar: 0 0 0 0 0 0

Socialnämnden

Reinvesteringar -600 0 -550 0 -550 0

Rationaliseringsinvesteringar -200 0 0 0 0 0

Strategiska investeringar: -620 0 0 0 0 0

Investeringar VA

Totalsumma som belastar VA -4000 1 000 -4000 -4000

S U M M A   kkr -38 895 5 380 -26 550 380 -24 999 380

Nettosumma -33 515 -26 170 -24 619



Ödeshögs kommun, Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2021                                               23(26) 

Finansieringsbudget 

 

  

FINANSIERINGSBUDGET/PLAN 2019-2021

Nämnd/Styrelse Budget Plan

2019 2020 2021

RESULTAT  inkl saknade resureser 7 945 7 062 2 116

Avskrivningar 12 000 12 000 12 000

Försäljning av anläggningstillg 0 0 0

löpande pris 0 0 0

Minskning långfr fordringar 0 0 0

Ökning långfristiga skulder 0 0 0

# långfristiga lån 14 000 7 000 11 000

# pensionsskuld 0 0 0

# avsättningar 0 0 0

Övr rörelsekapitalpåverkande 0 0 0

extraordinära intäkter 0 0 0

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 33 945 26 062 25 116

Nettoinvesteringar fast pris -33 515 -26 170 -24 619

Nettoprisförändr investeringar 0 0 0

Nettoinvesteringar upp till RAM 0 0 0

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0

Minskning långfristiga skulder 0 0 0

# befintliga lån 0 0 0

# nya lån 0 0 0

# pensionsskuld 0 0 0

Övr rörelsekapitalpåverkande 0 0 0

extraordinära kostnader 0 0 0

SUMMA ANVÄNDA MEDEL -33 515 -26 170 -24 619

FÖRÄNDRING AV RÖRELSE-

KAPITAL 430 -108 497
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Balansbudget 

Balansbudget, mnkr Bokslut 

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 2021 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 310 064 321 006 344 521 358 691 371 310 

Omsättningstillgångar 71 401 56 826 55 256 55 148 55 645 

Summa tillgångar 381 465 377 832 399 777 413 839 426 955 

      

Skulder, avsättningar och eget 

kapital 

     

Eget kapital 136 936 143 243 151 188 158 250 160 366 

Avsättningar 16 826 16 826 16 826 16 826 16 826 

Skulder 227 703 217 763 231 763 238 763 249 763 

Summa skulder, avsättningar 

och eget kapital 

381 465 377 832 399 777 413 839 426 955 

      

Soliditet 35,9 37,9 37,8 38,2 37,6 
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8 Kommunala bolag 

Kommunkoncernen det vill säga den kommunala organisationen och kommunens bolag är grunden för 

att säkerställa att de politiska målen uppfylls. Styrningen sker utifrån de mål som politiken sätter upp 

och de resultat som ska uppnås. Kommunkoncernen ska följa samma planerings- och 

uppföljningsprocess mot Kommunfullmäktige oavsett om verksamheten bedrivs av bolag eller nämnd. 

Kommunfullmäktige styr bolagen via ägardirektiv till Ödeshögs kommunhus AB. Direktiven anger 

hur bolagen ska bidra till att de politiska målen nås. I nuvarande ägardirektiv är nedanstående av 

särskild vikt för dessa planeringsdirektiv. 

8.1 Bolagens verksamhet 

Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv. Bolagen ska drivas enligt 

affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 

kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt 

ägardirektiv. Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller 

självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen samt förbud mot riktat stöd 

till enskilda näringsidkare. 

8.1.1 Ödeshögs Kommunhus AB 

Moderbolaget ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. Det svarar 

också för beredning och samordning av strategiska förslag gällande t.ex. försäljning av fastigheter och 

bolag inom koncernen. Vidare ska moderbolaget medverka till att verksamheten i koncernen bedrivs 

med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvar i syfte att uppnå 

samordning och optimalt resursutnyttjande. 

8.2 Ekonomiska riktlinjer 

I ägardirektiven har fastslagits att kommunen inte får något koncernbidrag. Bolagen erlägger en 

borgensavgift motsvarande skillnaden mellan räntan för lån hos en affärsbank och den ränta de lån 

kommunen har ett borgensåtagande för. Avgiften tas ut i efterhand.  

8.2.1 Bolagens avkastningskrav  

Bolag Avkastningskrav 

Ödeshögsbostäder AB Direktavkastning minst 4% 

Ödeshögs Utvecklings AB Inget avkastningskrav 

Ödeshögs Projekt AB Bolaget bedriver ingen verksamhet, inget avkastningskrav 

BK Porten AB Inget avkastningskrav 

8.2.2 Bolagens omsättning 2017 

Bolag Omsättning 2017, tkr 

Ödeshögsbostäder AB 77 100 (+1 400 för Hästholmens hamn och Magasin AB) 

Ödeshögs Utvecklings AB      400 

Ödeshögs Projekt AB          0 

BK Porten AB   1 400 
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9 Sammanfattning förändringar sen budgetberedningens 

planeringsdirektiv  

Sedan budgetberedningens behandling av planeringsdirektiven i maj 2018 har det skett en del 

omarbetningar av planeringsdirektiven eftersom det är valår och den överenskommelse mellan 

majoritetspartierna (kommunplanen) som tagits fram ska arbetas in i planeringsdirektiven. 

 Målområdena är omarbetade. Fördelningen med ett ekonomiskt målområde, ett 

personalpolitiskt och tre verksamhetsområden kvarstår. Såväl texter som vissa mål inom 

målområdena har arbetats om och en del nya mål har tillkommit. 

 Ytterligare uppdrag har delats ut. Kommunstyrelsen får tre uppdrag, barn- och 

utbildningsnämnden två uppdrag och socialnämnden ett uppdrag som ska redovisas under 

2019. 

 När det gäller kvalitetsfaktorer har en ny faktor arbetats in som tar hänsyn till att digitalisering 

är en viktig kvalitetsfaktor ur ett resursförsörjningsperspektiv. 

 Skatteunderlagsprognosen har uppdaterats. Sveriges kommuner och landstings prognos 

daterad 2018-08-16 har arbetats in i budgeten. Förändringar från aprilprognosen redovisas 

under kapitlet skatteunderlag. 

 Omfördelning av ramarna har skett på så sätt att de effektiviseringar som nämnderna föreslagit 

ska genomföras i sin helhet. Därefter har nämnderna fått tillskott utifrån så kallade röda 

tillkommande behov som innebär behov av medel för att uppnå acceptabel kvalité i 

grunduppdraget. Kvarstående medel efter att dessa behov kompenserats har tillförts 

Socialnämnden då den nämnden bedöms ha de största behoven utifrån så kallade gula 

tillkommande behov som avser att säkra grunduppdraget på den nivå som idag levereras. 

 Investeringsbudgeten har omarbetats från grunden och det har konstaterats att 

investeringsbehoven i framförallt egna fastigheter kommande år är stort varför det är sannolikt 

att ytterligare lån kommer att behövas. Detta redovisas i ny finansieringsbudget.  
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TILLVÄXT, ATTRAKTIVITET OCH TRYGGHET   
 
 

Ödeshög är en fantastisk plats och en kommun att vara stolt över. Tillväxt och utveckling är 
avgörande för kommunens framtid. Ödeshög ska vara en öppen och välkomnande kommun 
där våra medborgare, medarbetare och företag känner delaktighet och ges den bästa 
möjliga service. Vi i majoriteten vill skapa förutsättningar för mera av samarbete och ett 
bättre, tryggare och mer hållbart samhälle.  
 
Ödeshög sjuder av företagsamhet och våra duktiga företagare utgör motorn i 
samhällsekonomin. Vi i majoriteten kommer under mandatperioden att arbeta ännu 
intensivare för att stärka näringslivsklimatet och marknadsföra vår kommun med vårt läge 
vid E4:an med företagsparken, våra tomter i strandnära lägen och i tätorten.  
 
Ödeshög behöver fler bostäder för att växa. Samarbetet med privata aktörer ska utvecklas 
för att öka bostadsbyggandet i hela kommunen.   
 
Ödeshög ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, leva och verka i. Välfärden som är 
kommunens grunduppdrag ska prioriteras. Vi vill under mandatperioden speciellt prioritera 
våra barn och unga. De ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning, en trygg uppväxt 
och en meningsfull fritid. Våra äldre ska ha en god omvårdnad och trygg ålderdom. 
 
Ödeshög leds av en majoritet bestående av KD, S och C och vi vill stå för ett tryggt och stabilt 
ledarskap som du som bor och verkar i kommunen kan lita på. Samtidigt ska vi arbeta för 
utveckling av kommunen på alla områden för att möta framtiden. 
 
Tillsammans för Ödeshög! 

 
 
 
 
Annicki Oscarsson                               Anders Karlsson                                Roger Silfver 
Kristdemokraterna                              Socialdemokraterna                         Centerpartiet 

 

 



Tillväxt, attraktivitet och trygghet 

 
Politiken är viktig eftersom den formar vår vardag och vi i majoriteten kommer att göra vårt bästa för 
att förvalta det förtroende vi fått att fortsätta leda Ödeshögs kommun. Vi kommer att lägga stort 
fokus på att se till att Ödeshög kan växa genom att det under mandatperioden byggs fler bostäder 
och skapas fler arbetstillfällen och att en fortsatt god kommunal service upprätthålls.  
 
För att möta framtidens utmaningar måste vi vara innovativa och våga pröva nya lösningar för olika 
behov i samhället. Vi ska arbeta för att Ödeshög blir en ännu mer attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i. Detta skall vi göra i samverkan med politiken, näringslivet, civilsamhället och andra 
kommuner. 
 
 

 Tillväxt, näringsliv och jobb 

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är viktigt för Ödeshögs framtida 
utveckling. Ett jobb ger den enskilde individen förutsättningar för en försörjning och möjlighet att 
styra över sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. 
 
 För samhället som helhet är ökad sysselsättning och att fler kommer i arbete en nödvändighet för 
att säkra välfärden.  Vår målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för fler och nya 
arbetstillfällen i kommunen.  
 
Samtidigt ser vi redan i dag att det råder brist på kompetent arbetskraft både inom offentlig och 
privat sektor.  Här är våra nyanlända en viktig resurs att ta tillvara. Som ny i Sverige är ett jobb det 
bästa och snabbaste sättet att integreras, lära sig svenska språket och bli en del av det svenska 
samhället. Här är det viktigt att det inom pendlingsavstånd eller lokalt finns utbildningar med 
inriktning mot det arbetskraftsbehov som finns i Ödeshög och dess närhet inom såväl näringsliv som 
offentlig sektor 
 
Ödeshög behöver ett växande näringsliv som skapar jobb i hela kommunen. Förutsättningarna är 
goda tack vare Ödeshögs strategiska läge vid E4:an mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm-
Malmö. Vi ska fortsätta utveckla företagspark E4 och öka marknadsföringen av kommunen. 
 
Vi ska arbeta aktivt för att stödja kommunens befintliga företag, verka för nyetableringar och vara en 
pålitlig partner för företag och organisationer som vill investera i vår kommun. Tillgång till mark och 
fastigheter för näringslivsutveckling är centralt. Arbetet för ett gott företagsklimat ska fortsätta 
tillsammans med det lokala näringslivet. Kommunal myndighetsutövning ska gå hand i hand med 
service och rådgivning. Det ska vara enkelt för lokala och mindre aktörer att delta i kommunens 
upphandlingar.  
 
Vårt mål är att Ödeshög ska kännetecknas som en företagarvänlig och framåt kommun med ett gott 
bemötande samt korta och snabba beslutsvägar. 
 
Satsningar för att öka nyföretagandet är också viktiga. Vi vill uppmuntra och underlätta så att fler 
kvinnor och män kan och vågar starta företag. Fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet 
och få kunskap om vad det innebär att vara företagare. Skolan ska öka samverkan med näringslivet 
så att entreprenörskap uppmuntras och stimuleras. 
 
Kommunen ska uppmuntra initiativ för att öka turismen och aktivt stötta besöksnäringen. Vi vill 
förnya och stärka varumärket Ödeshög som besöksmål genom att samordna och öka insatserna samt 



marknadsföra och stärka besöksnäringen. Vår unika natur och våra värdefulla kulturskatter är viktiga 
i marknadsföringen av kommunen.  
 
Behovet av digital infrastruktur har ökat för både arbete och fritid. Tillgång till bredband är en viktig 
förutsättning för våra medborgare och för näringslivets utveckling. Utbyggnaden måste öka under 
kommande mandatperiod. 

 
 

 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Bostadsbyggandet ska fortsätta under kommande mandatperiod. Att det byggs nya bostäder i 
kommunen är en förutsättning för att skapa flyttkedjor och därmed möjliggöra en inflyttning. Vi ser 
ett behov att prioritera nya lägenheter i Ödeshögs centralort för att möta de behov som finns idag 
och då inte minst för ungdomar som önskar flytta hemifrån men vill bo kvar i kommunen.  Vi har 
under föregående mandatperiod byggt +65 lägenheter och ser att vi behöver planera för ytterligare 
sådan byggnation i kommunen. Vi vill utveckla tätorten genom att arbeta fram möjlighet att 
exploatera nya bostadsområden. 
 
Under mandatperioden ska det pågående arbetet med översiktsplanen slutföras. Genom planarbetet 
läggs grunden för ökat bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en hållbar utveckling. Vi planerar 
för att fler barnfamiljer väljer att flytta till Ödeshög och då är det viktigt att vi beaktar barn-
perspektivet i planarbetet och därför utvecklar och underhåller lekplatser och grönområden. 
 
Vi ska använda oss av de attraktiva strandnära lägen vi har i kommunen genom att skapa LIS-
områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i vår kommande översiktsplan. Detta är en viktig 
faktor för att landsbygden ska kunna utvecklas.  I Trehörna har kommunen sedan tidigare aktivt tagit 
fram tomter med sjöutsikt och vi ska fortsätta arbetet med att utveckla för fler bostäder i 
Hästholmen och för att tomtområdet i Sväm bebyggs. Vi behöver fler innovativa idéer för att 
attrahera nya kommuninnevånare och vi ska utveckla samarbetet med privata aktörer för att få till 
stånd ökat bostadsbyggande. 
 
Ödeshög är en pendlingskommun och därför är kommunikationer och infrastruktur en viktig del i 
kommunens utveckling. Vi ska verka för att förbättra kommunikationerna till, från och inom hela 
kommunen. För att åstadkomma detta måste samarbetet med Östgötatrafiken, Jönköpingstrafiken, 
kommuner i närområdet och andra berörda parter fortsätta och utvecklas. Vi ska arbeta för att få så 
god tillgång till den planerade höghastighetsjärnvägen som möjligt.  
 
 

 Utbildning och barnomsorg 

Att ge alla barn och unga en bra start i livet och en gedigen utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Ökade kunskaper får såväl enskilda som hela samhället 
att växa. Skola, barnomsorg och fritidsverksamheter skall arbeta utifrån varje barns individuella 
utveckling och mognad.  
 
I Ödeshög håller skolan och barnomsorgen en mycket hög kvalité och vi kommer att fortsätta att 
satsa på att vidareutveckla och göra verksamheten ännu bättre. Förskolan i Ödeshögs kommun ska 
fortsätta hålla en hög kvalitet med kompetenta förskollärare och barnskötare. Vi vill se mindre 
barngrupper inom barnomsorgen och vi är positiva till alternativa skol- och 
barnomsorgsverksamheter. Vi kommer att verka för att det ska finnas barnomsorg för familjers olika 
behov och valfrihet för föräldrar att välja vilken barnomsorg som passar bäst för deras barn. Vi ska se 
över möjligheten att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.  



Alla barn ska ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen. Barn och elever med 
särskilda behov ska få stöd med hjälp av kompetent personal och anpassade lärsituationer. Såväl 
lärare som elever har rätt till en trygg arbetsmiljö. Droger, kränkningar, näthat och mobbing skall 
motverkas på alla plan. Vi vill under mandatperioden satsa på Lysingsskolans och Fridtjuvbergskolans 
lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö.  
 
Fritidshemmen är viktiga för barnens utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för fritidshemmen att 
fortsätta utveckla sin verksamhet och sitt innehåll. 
 
God och näringsriktig mat är viktigt för hälsa och välbefinnande. Ödeshögs kommun ska gå i bräschen 
för att ge våra barn, unga och äldre närproducerad mat. Målet är att så stor del som möjligt av vår 
upphandling av livsmedel ska vara närproducerad. Målet är också att våra barn- och unga ska få 
kunskap om var maten kommer ifrån genom projektet ” Från jord till bord”. 
 

 

 Omsorg och trygghet 

Alla som bor och vistas i vår kommun ska känna sig delaktiga och trygga i vardagen. En god 
kommunal service med hög kvalitet är ett av de viktigaste målen för vår samverkan. Vi vill under 
kommande mandatperiod prioritera att ge våra medborgare den bästa service vi kan för att göra 
Ödeshög till en ännu attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Nöjda innevånare och besökare är 
våra bästa ambassadörer som i sin tur ökar kommunens attraktivitet. 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. För 
att kunna möta våra medborgares behov av service i framtiden behöver vi öka takten med ny teknik 
och nya arbetsformer, att följa och ligga i framkant vad gäller digitaliseringen är nödvändigt. 
Samverkan med andra kommuner ska också utvecklas. 
 
Vi ser att ohälsan bland barn- och unga ökar och här behöver vi sätta in mer förebyggande åtgärder. 
Vi vill utveckla vår öppenvårdsverksamhet så att den kan hjälpa och stötta fler. Vi vill att särskilda 
stödinsatser riktade till barn, unga och familjer ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola, 
socialtjänst och omsorg.  
 
God vård och service till sjuka, äldre och funktionsnedsatta med respekt för individen är viktigt. Det 
ska kännas tryggt att åldras i vår kommun. Valfrihet och individanpassade lösningar, där den 
enskildes behov står i centrum är viktigt. Vi ska fortsätta utveckla Solgården till ett centrum för våra 
äldre i kommunen. 
 
Kommunen ska ha ett aktivt brottsförebyggande arbete. Vi vill arbeta för att samarbetet mellan 
polisen, kommunen och invånarna ska utvecklas och stärkas. Kombrås roll bör stärkas ytterligare. Det 
är viktigt att föreningsliv och frivilligorganisationer involveras i arbetet. 
Vi kommer verka aktivt för att polisstationen i Ödeshög skall vara bemannad och tillgänglig. 
Regelbundna besök av polisen i skolor för att motverka ungdomsbrottslighet bör fortsätta och 
utvecklas ytterligare.  
 
Vi ska ha en väl fungerande räddningstjänst på orten som omfattar både region Östergötlands 
ambulansverksamhet och räddningskår. Vi vill att kommunen vid nyanställningar ser över 
möjligheten att erbjuda arbete som deltidsbrandman/kvinna för att på så sätt ta vårt ansvar för att 
öka tillgången på deltidsbrandmän. Krisledningsarbetet i kommunen ska under mandatperioden öka 
och utvecklas.  
 
 



 Kultur och fritid 

Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del av människors livskvalitet och främjar folkhälsan. Vi ska 
fortsätta stödja kommunens ideella kultur- och fritidsföreningar. 
 
Vi vill göra en satsning på våra barn och ungas fritid. Flickors och pojkars fritidsbehov ska 
uppmärksammas i lika stor omfattning. Vi vill utveckla kommunens fritidsgård och vi ser ett stort 
behov av att ytterligare utveckla samarbetet med våra ideella barn- och ungdomsföreningar. 
Kulturskolan ska också fortsättningsvis vara en del av kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. 
Samarbetet mellan skolan och kulturskolan bör utvecklas.  
 
Biblioteksverksamheten i Ödeshög håller en hög kvalitet och handlar inte bara om att förmedla 
böcker utan också om att väcka läsintresset. Besökarna är många och meröppet-verksamheten ska 
fortsätta.  
 
Kommunen ska också underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta del av 
kultur- och fritidsutbudet.   
 
 

 Hållbar miljö 

Det är viktigt att vi på allvar börjar jobba mot en hållbar utveckling i kommunen utifrån agenda 2030. 
Vi hade som mål inför förra mandatperioden att öka andelen förnyelsebar energi. 2017 och 2018 
ligger Ödeshög på topp i Sverige vad gäller installerade solceller per invånare och vi vill fortsätta den 
utvecklingen. Vi ska fortsätta arbetet med att kommunens företag och fastigheter ska minska sin 
energiförbrukning bl.a. genom satsningar på energieffektivisering och förnyelsebar energi. 
Barn och unga i kommunens verksamheter ska erbjudas en giftfri vardag.  
 
”Vättern, ett hav av dricksvatten!” Vi vill värna och bevara Vätterns rena dricksvatten och värdefulla 
natur som vår dyrbaraste resurs för kommande generationer.  
Vi är tydliga med att vi så långt det är möjligt ska motverka etablering av gruva i Norra Kärr. Vi 
motsätter oss en utökning av försvarsmaktens skjutningar i Vättern. Det är en verksamhet som vi 
allra helst ser att den på sikt upphör i sin helhet. 
 
Vi vill att Holavedens unika natur- och kulturvärden bevaras. Här finns stora möjligheter till att 
utveckla turismen. 
 
Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt med hänsyn till en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Vid ny- och ombyggnation ska ökad 
användning av hållbara energikällor, exempelvis solpaneler, uppmuntras.  
 
Utvecklingsarbetet kring våra offentliga måltider handlar om årstidsanpassade matsedlar, minskade 
transporter genom ökad andel närproducerade livsmedel, förändrade tillagningssätt, minskat 
matsvinn och förbättrad matavfallshantering. 
 
 

  



 Ekonomi och organisation 

Kommunen ska leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Det innebär både att säkerställa 
en ekonomi i balans och att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade 
förutsättningar. I alla verksamheter ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete ske för att se till att 
personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. 
 
Den viktigaste resursen i Ödeshögs kommun är våra medarbetare i de olika verksamheterna. Ett bra 
ledarskap och engagerade medarbetare är avgörande för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
service till invånarna. Vi ska arbeta för att Ödeshög ska vara en god och attraktiv arbetsgivare som 
värnar om medarbetarens inflytande över sitt arbete och ger möjlighet till personlig utveckling, som 
gör att man trivs och stannar kvar. Verksamheten ska genomsyras av öppenhet, respekt, delaktighet 
och arbetsglädje.  
 
Vi vill att ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla kommunens arbete. När män och kvinnor delar 
makt och inflytande i alla delar i samhällslivet får vi ett bättre samhälle. I dessa avseenden måste 
kommunen som största arbetsgivare vara ett föredöme. Här finns mycket att göra i Ödeshögs 
kommun och vi vill att arbetet lyfts och intensifieras under kommande mandatperiod.  
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet för att minimera sjukfrånvaron. Förebyggande insatser mot 
långtidssjukskrivningar ska prioriteras. Kommunen ska så långt det är möjligt underlätta för alla 
anställda att kombinera arbete med ansvar för hem och familj.  
Som arbetsgivare måste kommunen medverka till ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö.  
 
 

 Demokrati och medborgardialog 

Vi kommer under mandatperioden arbeta för att utveckla dialogen och stärka medborgarinflytandet i 
kommunen. Vår viktigaste resurs som samhälle och kommun är våra innevånare och även om det är 
politiken som styr så vill vi skapa förutsättningar för våra innevånare att vara delaktiga i kommunens 
utveckling genom att skapa olika forum och verktyg som gör det möjligt att göra sig hörd och kunna 
påverka/medverka till kommunens utveckling.  
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§ 127 Dnr 2018/00199  

Låneram 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunens totala låneram fastställs för 2019 till 247 miljoner 

kronor, vilket innebär en utökning med 14 miljoner kronor från 

föregående år.  

Sammanfattning 

För att effektivisera hanteringen av den lånedokumentation som krävs i 

samband med upplåning behöver kommunen besluta om en upplåningsram 

inför varje nytt år. 

Föreslagen finansieringsbudget/plan för 2019-2021 visar att 2019 års 

budgeterade resultat och avskrivningar understiger 2019 års budgeterade 

investeringar med 14 miljoner kronor. Det innebär att beslutad låneram från 

2018 på 233 miljoner kronor måste ökas för att täcka kommunfullmäktiges 

samlade lånebeslut, exklusive koncernkredit, för budgetår 2019.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-06-26  
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Låneram 2019 

Förslag till beslut 

Kommunens totala låneram fastställs för 2019 till 247 mnkr, vilket innebär 

en utökning med 14 miljoner kronor från föregående år   

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera hanteringen av den lånedokumentation som krävs i 

samband med upplåning behöver kommunen besluta om en upplåningsram 

inför varje nytt år. 

Föreslagen finansieringsbudget/plan för 2019-2021 visar att 2019 års 

budgeterade resultat och avskrivningar understiger 2019 års budgeterade 

investeringar med 14 mnkr. Det innebär att beslutad låneram från 2018 på 

233 mnkr måste ökas för att täcka kommunfullmäktiges samlade lånebeslut, 

exklusive koncernkredit, för budgetår 2019  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-06-26  

 

I tjänsten 

Marie Holstensson 

Ekonomichef  

Beslutet ska skickas till 

Kommuninvest 
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§ 128 Dnr 2018/00198  

Regler och anslagsbindningsnivåer med mera för 
budget 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Allmänna regler för 2019 

Tilldelat anslag utgör yttersta restriktionen för verksamheten vilket 

innebär att nämnden vid ett befarat anslagsöverskridande i första 

hand ska göra en omprioritering inom nämndens verksamhetsområde. 

Om detta inte är möjligt ska ärendet hänskjutas till kommunstyrel-

sen/kommunfullmäktige för ställningstagande om verksamheten ska 

upphöra eller om nya resurser ska anvisas. 

 

Äskade medel ur KS oförutsedda behov hanteras endast två ggr per 

år i samband med de kommunövergripande uppföljningarna. 

 

Varje nämnd ska för åren 2019-2021 till kommunstyrelsen inlämna 

ett planeringsdirektiv som överensstämmer med de resurser som 

tilldelats enligt fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod. Inlämnat 

planeringsdirektiv ska innehålla en åtgärdsplan. 

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska alltid informeras om 

beslut om ny eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller 

avveckling av verksamheter. 

 

Uppdra till kommunstyrelsen att omfördela budgetmedel mellan 

kommunens nämnder om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas 

från en nämnd till en annan under löpande verksamhetsår. 

 

Bemyndiga ekonomikontoret att omfördela budgetmedel mellan 

verksamheter/nämnder som uppenbart bokförts/budgeterats på ”fel” 

verksamhet/ansvar.  

 

I de fall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ger uppdrag till 

nämnderna som kan medföra kostnader ska också finansieringen 

klargöras 
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Nettoanslaget i driftbudgeten 2019 för respektive nämnd/styrelse 

justeras med följande: 

Kapitalkostnader för 2019 års investeringar. 

Kalkylerade kapitalkostnader. 

Ökade lönekostnader efter avslutade förhandlingar, dock max upp till 

SKL:s prognos för löneökningar som ligger till grund för 

kommunens budget. 

Eventuellt tillkommande ej justerade statsbidrag. 

2. Anslagsbindningsnivå 

 

Driftbudget 

 

Beviljat anslag är ett nettoanslag per nämnd. Nämnden får inom sin 

budget göra omdisponeringar i de fall beslutet inte strider mot mål 

eller riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 

 

Nämnden ska inhämta kommunstyrelsens/fullmäktiges godkännande 

innan start av ny eller utökad verksamhet som på sikt kan öka 

kommunens nettokostnader 

3. Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige anslår ett nettoinvesteringsbelopp utifrån 

nämndernas investeringsbeslut på projekt. Medlen får inte användas 

till andra projekt utan kommunstyrelsens godkännande. 

 

Beslut om ombudgetering av investeringsmedel från tidigare år tas 

genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. Underlag skall omfatta 

tidigare beslutade medel, under året utnyttjade medel och förslag till 

ombudgetering. I samband med upprättande av underlag för beslut 

om ombudgetering skall varje investeringsprojekt granskas för 

utvärdering om eventuell revidering. Särskilt beaktande ska då tas av 

de finansiella målen   

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 1 § i kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet. För att kunna fullfölja sina åtaganden måste 

kommunstyrelsen få information från nämnderna om vilken verksamhet som 

planeras för de resurser som de tilldelats av fullmäktige.   

För att få en tydlighet i styrningen måste även kommunstyrelsen sätta upp 

regler runt de förutsättningar som gäller under budgetåret. Detta gäller både 

drift- och investeringsbudget  
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Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-11-06   

----- 
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Regler och anslagsbindningsnivåer med mera för 
budget 2019 

Förslag till beslut 

KSAU:S FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 Allmänna regler för 2019 
1. Tilldelat anslag utgör yttersta restriktionen för verksamheten vilket 

innebär att nämnden vid ett befarat anslagsöverskridande i första 

hand ska göra en omprioritering inom nämndens verksamhetsområde. 

Om detta inte är möjligt ska ärendet hänskjutas till kommunstyrel-

sen/kommunfullmäktige för ställningstagande om verksamheten ska 

upphöra eller om nya resurser ska anvisas. 

2. Äskade medel ur KS oförutsedda behov hanteras endast två ggr per 

år i samband med de kommunövergripande uppföljningarna. 

3. Varje nämnd ska för åren 2019-2021 till kommunstyrelsen inlämna 

ett planeringsdirektiv som överensstämmer med de resurser som 

tilldelats enligt fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod. Inlämnat 

planeringsdirektiv ska innehålla en åtgärdsplan. 

4. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska alltid informeras om 

beslut om ny eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller 

avveckling av verksamheter. 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att omfördela budgetmedel mellan 

kommunens nämnder om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas 

från en nämnd till en annan under löpande verksamhetsår. 

6. Bemyndiga ekonomikontoret att omfördela budgetmedel mellan 

verksamheter/nämnder som uppenbart bokförts/budgeterats på ”fel” 

verksamhet/ansvar.  

7. I de fall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ger uppdrag till 

nämnderna som kan medföra kostnader ska också finansieringen 

klargöras 

8. Nettoanslaget i driftbudgeten 2019 för respektive nämnd/styrelse 

justeras med följande 

 Kapitalkostnader för 2019 års investeringar. 

 Kalkylerade kapitalkostnader. 

 Ökade lönekostnader efter avslutade förhandlingar, dock max 

upp till SKL:s prognos för löneökningar som ligger till grund 

för kommunens budget. 

 Eventuellt tillkommande ej justerade statsbidrag. 
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Anslagsbindningsnivå 
Driftbudget 

1. Beviljat anslag är ett nettoanslag per nämnd. Nämnden får inom sin 

budget göra omdisponeringar i de fall beslutet inte strider mot mål 

eller riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 

2. Nämnden ska inhämta kommunstyrelsens/fullmäktiges godkännande 

innan start av ny eller utökad verksamhet som på sikt kan öka 

kommunens nettokostnader 

Investeringsbudget 

Kommunfullmäktige anslår ett nettoinvesteringsbelopp utifrån nämndernas 

investeringsbeslut på projekt. Medlen får inte användas till andra projekt 

utan kommunstyrelsens godkännande. 

Beslut om ombudgetering av investeringsmedel från tidigare år tas genom 

särskilt beslut av kommunfullmäktige. Underlag skall omfatta tidigare 

beslutade medel, under året utnyttjade medel och förslag till ombudgetering. 

I samband med upprättande av underlag för beslut om ombudgetering skall 

varje investeringsprojekt granskas för utvärdering om eventuell revidering. 

Särskilt beaktande ska då tas av de finansiella målen   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap 1 § i kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet. För att kunna fullfölja sina åtaganden måste 

kommunstyrelsen få information från nämnderna om vilken verksamhet som 

planeras för de resurser som de tilldelats av fullmäktige.   

För att få en tydlighet i styrningen måste även kommunstyrelsen sätta upp 

regler runt de förutsättningar som gäller under budgetåret. Detta gäller både 

drift- och investeringsbudget  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-11-06   

 

I tjänsten 

Marie Holstensson 

Ekonomichef  

Beslutet ska skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 129 Dnr 2018/00220 104 

Partistöd i Ödeshögs kommun 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Partistöd i Ödeshögs kommun 2019 ska vara enligt följande: 

Grundstöd 4 000 kronor/parti 

Mandatstöd 3 800 kronor/mandat  

Sammanfattning 

Enligt Ödeshögs kommuns regler för partistöd ska det lokala partistödet 

utges till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 

består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet utges årligen med 

lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet utges årligen till samtliga 

partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i 

kommunfullmäktige. Grundstödets och mandatsstödets belopp ska årligen 

beslutas av kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens 

budget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-03 

KSAU § 93/18 

----- 
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Partistöd i Ödeshögs kommun 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Ödeshögs kommuns regler för partistöd ska det lokala partistödet 

utges till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 

består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet utges årligen med 

lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet utges årligen till samtliga 

partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i 

kommunfullmäktige. Grundstödets och mandatsstödets belopp ska årligen 

beslutas av kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens 

budget. 

Partistöd i Ödeshögs kommun 2018 utgavs enligt följande: 

Grundstöd 4000 kronor/parti 

Mandatstöd 3 800 kronor/mandat  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-03   

 

I tjänsten 

Maria Blomberg 

Kommunsekreterare  

Beslutet ska skickas till 

Samtliga gruppledare 

Ekonomikontoret 
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§ 137 Dnr 2018/00297  

Revidering av ekonomiska förmåner (arvoden m.m.) till 
förtroendevalda 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Föreslagna revideringar i ”Allmänna bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda” antas.   

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att initiera en 

omarbetning av de allmänna bestämmelserna för ekonomiska 

förmåner för nästkommande mandatperiod under 2020. 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2018-2022 skulle en översyn av arvodena också göras. Då 

den politiska organisationen i stort ligger fast har arvodesbestämmelserna 

heller inte förändrats på något mer genomgripande vis. 

Det finns dock en politisk samsyn i arbetsgruppen som hanterat frågan att 

justeringar bör göras för kommunfullmäktiges ordförande samt 

gruppledarna. Dessutom bör samtliga tjänstgörande 

kommunfullmäktigeledamöter få arvode vid sammanträdena. Det föreslås 

också göras en förenkling rörande sammanträdesarvodena där ett enhetligt 

timarvode ges oavsett om det är första timme, andra timme eller halvtimme 

som det idag är uppdelat i. Slutligen föreslås förtydligande rörande 

kommunalråds rätt till semester och det görs en justering av de fasta 

arvodena som inte är kopplat till en procentsats av riksdagsmannaarvodena. 
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Arbetsgruppen har konstaterat att arvodesbestämmelserna behöver arbetas 

igenom ordentligt då de är svårtillämpade. Vad som ingår i arvoderade 

uppdrag behöver också förtydligas och nivåerna på arvodena behöver 

kopplas till faktiska uppgifter och vad de avser ersättning för. Det är därför 

lämpligt att det i samband med översynen av den politiska organisationen 

som kommunstyrelsen sedan innan gett förvaltningen i uppdrag att initiera 

också inbegriper uppdraget att från grunden skriva nya 

arvodesbestämmelser.    

Beslutsunderlag 

Allmänna bestämmelser ekonomiska förmåner, 2018-11-20 

Beloppsbilaga 2019 arvoden, 2018-11-20   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21 

Yrkanden 

Kerstin Slatte (M): Ordföranden i kommunfullmäktiges arvode ska vara 

4 procent.  

Beslutsgång 

 Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Kerstin 

Slattes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag.   

Jäv 

Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S), Roger Silfver (C), Jonas 

Andersson (M), Johan Tegnert (SD) samt Karin Langhard (MP) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

I egenskap av äldste ledamoten i kommunstyrelsen går Karl-Gustav 

Johansson (C) in som ordförande. 

Annika Sundholm (S) utses till justerare av paragrafen. 

 

----- 
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Ekonomiska förmåner (arvoden m.m.) till 
förtroendevalda 2019 

Förslag till beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige anta ”Allmänna bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda” 

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

initiera en omarbetning av de allmänna bestämmelserna för ekonomiska 

förmåner för nästkommande mandatperiod under 2020.   

  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med översynen av den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2018-2022 skulle en översyn av arvodena också göras. Då 

den politiska organisationen i stort ligger fast har arvodesbestämmelserna 

heller inte förändrats på något mer genomgripande vis. 

Det finns dock en politisk samsyn i arbetsgruppen som hanterat frågan att 

justeringar bör göras för kommunfullmäktiges ordförande samt 

gruppledarna. Dessutom bör samtliga tjänstgörande 

kommunfullmäktigeledamöter få arvode vid sammanträdena. Det föreslås 

också göras en förenkling rörande sammanträdesarvodena där ett enhetligt 

timarvode ges oavsett om det är första timme, andra timme eller halvtimme 

som det idag är uppdelat i. Slutligen föreslås förtydligande rörande 

kommunalråds rätt till semester och det görs en justering av de fasta 

arvodena som inte är kopplat till en procentsats av riksdagsmannaarvodena. 

Arbetsgruppen har konstaterat att arvodesbestämmelserna behöver arbetas 

igenom ordentligt då de är svårtillämpade. Vad som ingår i arvoderade 

uppdrag behöver också förtydligas och nivåerna på arvodena behöver 

kopplas till faktiska uppgifter och vad de avser ersättning för. Det är därför 

lämpligt att det i samband med översynen av den politiska organisationen 

som kommunstyrelsen sedan innan gett förvaltningen i uppdrag att initiera 

också inbegriper uppdraget att från grunden skriva nya 

arvodesbestämmelser.    
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Ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2018 att göra en översyn av den 

politiska organisationen och då också göra en översyn av bestämmelserna 

kring ekonomiska förmåner för förtroendevalda (arvodesbestämmelser). 

Den politiska arbetsgruppen som genomförde översynen föreslog endast 

begränsade förändringar av den politiska organisationen vilket medförde att 

det inte fanns anledning att i nuläget göra några större förändringar av 

arvodesbestämmelserna. 

Föreslagna förändringar 

Även om det i nuläget inte anses möjligt att göra några mer omfattande 

förändringar av arvodesbestämmelserna kunde arbetsgruppen konstatera att 

det var angeläget att göra justeringar av arvodena för kommunfullmäktiges 

ordförande och för gruppledarna. 

När det gäller KF´s ordförande har den funktionen erhållit ett arvode om 2 % 

av en riksdagsmans arvode. Det är en mycket låg ersättningsnivå och det 

finns en samstämmighet kring att den nivån inte återspeglar den arbetsinsats 

som ordföranden behöver lägga på uppdraget. En bedömning att det bör 

ligga i nivå med revisionens ordförande har gjorts varför det föreslås att 

nivån höjs till 6 % av ett riksdagsmannaarvode. 

Gruppledarna har haft ett fast arvode om 6000 kr per år. Detta arvode har 

inte varit knutet till riksdagsmannaarvodet utan har varit ett fast belopp 

under hela mandatperioden. Det finns en vilja att stärka fullmäktiges roll och 

då är gruppledarna tillsammans med KF´s ordförande en central funktion för 

det arbetet. Det föreslås därför att även denna funktion kopplas till 

riksdagsmannaarvodet med en angiven procentsats. För att finna en lämplig 

nivå har andra kommuners bestämmelser undersökts. Det är slående hur 

olika kommunerna hanterar sina arvodesbestämmelser och det kan 

konstateras att det inte finns någon egentlig linje rörande gruppledarna. 

Vissa kommuner har inget arvode alls medan andra ligger på 25000 kr om 

året och även över det. För att finna någon utgångspunkt i vad som kan vara 

rimligt så läggs gruppledarna på det lägsta arvode som idag utbetalas till en 

funktion och det är 2 % (valnämndens ordförande ett valår). Det skulle 

generera ett årligt arvode om ca 16000 kr. Det är givetvis en betydande 

höjning men det får anses som fullt rimligt med den arbetsinsats som 

gruppledarna redan idag utför. Vill vi dessutom nå ett än mer aktivt 

fullmäktige kommer det generera ett ännu större ansvar för gruppledarna. I 

gruppledaruppdraget ingår också uppdraget som valberedning.  

Förutom de större förändringarna gällande de två funktionerna föreslås att 

sammanträdesarvodena förenklas. Idag har vi en nivå för 1:a timmen, en 

nivå för timmarna därefter samt ytterligare en nivå för halvtimmar. Det 

föreslås att det införs ett enhetligt timarvode som utges per påbörjad 

halvtimme. Nivån är beräknad utifrån att sammanträden normalt pågår under 

4 timmar. De två fasta arvodena skrivs också upp med motsvarande 

procentuella höjning som varit av riksdagsmannaarvodet mellan 2015 och 

2018. Det fasta arvodet föreslås därefter gälla för nästkommande 

mandatperiod som det varit tidigare. 
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Utöver dessa förändringar görs vissa justeringar i texten för att förtydliga 

bestämmelserna kring kommunalrådets semester och att samtliga 

tjänstgörande kommunfullmäktigeledamöter erhåller sammanträdesarvoden. 

Omarbetning 

Under arbetet med arvodesbestämmelserna har arbetsgruppen konstaterat att 

dagens bestämmelser är onödigt krångliga. Det är lätt att göra fel både från 

den enskilde förtroendevalde och från förvaltningen som ska betala ut 

arvoden. De tidigare bestämda nivåerna för olika funktioner behöver också 

ses över och tydligare kopplas till funktionens uppdrag. Det finns vidare 

otydligheter kring vilken ersättning framförallt årsarvoderade funktioner 

egentligen är berättigad till. 

Arbetsgruppen är också enig om att kommunfullmäktigeledamöternas 

arvoden måste höjas. Det är dock inte möjligt att göra förrän nästa 

mandatperiod då dagens ledamöter är jäviga i ett sådant beslut. 

Det behövs således en total översyn av bestämmelserna som bör utgå från att 

helt omarbeta dem inför nästa mandatperiod. Det bör göras i samband med 

översynen av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen har gett 

förvaltningen i uppdrag att initiera organisationsöversynen 2020 och detta 

uppdrag kompletteras med att översynen också ska inkludera en omarbetning 

av arvodesbestämmelserna. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna bestämmelser ekonomiska förmåner, 20181120 

Beloppsbilaga 2019 arvoden, 20181120   

 

 

I tjänsten 

Ingmar Unosson 

Kommunchef  

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Antagen av Kommunfullmäktige ang ersättningsnivåer 
Kommunstyrelsen ang regeltolkning 

Beslutsdatum/paragraf KF 2018-10-10 §xx 
 

Giltighetstid Tills annat beslut fattas 

Uppföljningsdatum Beloppsbilaga ajourhålles årligen per 1 januari 

Beteckning  

Kategori Riktlinje 

Ansvarig handläggare Administrativ chef 

Uppföljningsansvaret Kommunfullmäktige 
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Allmänna bestämmelser 

 

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) 
samt förtroendevalda i av Ödeshögs kommuns helägda kommunala bolag där kommunen direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier. Dessutom gäller bestämmelserna för de ledamöter och ersät-
tare som Ödeshögs kommun valt i gemensam nämnd med andra kommuner. Bestämmelserna 
gäller också ledamöter Ödeshögs kommun valt i ett kommunalförbunds direktion om inget annat 
anges i kommunalförbundets förbundsordning. 
 
Det är varje förtroendevalds ansvar att hålla sig informerad om dessa bestämmelser och att lämna 
de underlag och uppgifter som krävs för att bestämmelserna skall kunna tillämpas på ett korrekt 
sätt. Den förtroendevalde ska genom sin namnteckning vidimera sina yrkanden och bekräfta att 
lämnade uppgifter är riktiga. 
 
 

2 § Ersättningsformer 

Förtroendevalda som sammantaget fullgör uppdrag på 40 % av en heltid eller mer ersätts enligt 
bestämmelserna i 4-8 §§, samt tillämpliga delar enligt 20-24 §§. 
 
Förtroendevalda som sammantaget fullgör uppdrag på mindre än 40 % av heltid arvoderas enligt 
bestämmelserna i 4 §, 10-12 §§ samt tillämpliga delar enligt 17-24 §§. 
 
Förtroendevalda som ej är årsarvoderade ersätts enligt 4 § samt tillämpliga delar enligt 17-24 §§. 
 
 

3 § Ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. för icke 

årsarvoderade förtroendevalda. 

De av Ödeshögs kommun valda tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtro-
endevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträden/förrättningar enligt 
nedan. 

1. sammanträden med kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott och nämndbe-

redningar, 

2. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

3. protokollsjustering, 

4. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknade som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget, 

5. förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen, 

6. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

själv tillhör, 

7. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 

8. besiktning eller inspektion, 

9. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

10. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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4 § Årsarvode och ersättningar för sammanträden/förrättningar m.m.  

Förtroendevalda med årsarvode erhåller ersättning enligt nedan.   
 
Förtroendevalda, som har uppdrag i nämnder där man inte är årsarvoderade har rätt till ersättning 
enligt nedan.  
 
Efter beslut av kommunstyrelsen kan årsarvodet minskas om uppdrag, som åligger årsarvoderad, 
enligt 8 § överförs till annan ledamot 
 
Av bilaga 1 framgår framräknat belopp där riksdagsmannaarvodet per 1 januari respektive år är 
grunden. 
 
Procentandelen för resp. uppdrag framgår nedan: 
 
 

Årsarvoden per månad  

 
 
Uppdrag 

Procent av riks-
dagsmannaarvode 

per månad 

Kommunfullmäktiges ordf 6,0 % 

Kommunstyrelsens ordf 75,0 % 

KS 1:e vice ordf 9,0 % 

KS 2:e vice ordf 9,0 % 

Kultur- o fritidsnämndens ordf 3,5 % 

Miljö- o byggnämndens ordf 10,6 % 

Barn- o utbildningsnämndens ordf 17,7 % 

Socialnämndens ordf 17,7 % 

Socialnämndens ”ordf beredskap” 
Uppdraget kan fördelas på en eller flera ledamöter en-
ligt beslut av socialnämnden. Kan delegeras 

4,8 % 

Valnämndens ordf (valår) 2,0 % 

Valnämndens ordf (icke valår) 0,0 % 

Revisionens ordf 6,0 % 

Kommunhus AB ordf 0,0 % 

Ödeshögsbostäder AB ordf 8,0 % 

Gruppledare 2,0 % 
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. 
 Procent av riks- 

dagsmanaarvode  
per månad 

Tim ers  0,22 %  

Varje påbörjad halvtimme ersätts  

Maximalt 8 timmar per dag ersätts  

Protokollsjustering per gång 0,3 % 

 
 
 
 

Fasta ar-
voden som 
ej uppräk-
nas årlig-
en. 
Nedanstående 
arvoden gäller 
mandatperioden 
2019-2022 

 
Upp-
drag 

 
Års-

ar-
vod

e 

Revisor 
Ödes-
högsbo-
städer 

2 50
0 kr 

Revisor 
Projekt i 
Ödes-
hög AB 

- 

Revisor 
Utveckl-
ingsbo-
laget i 
Ödes-
hög AB 

600 
kr 

Revisor 
BK Por-
ten AB 

- 

  

 

 
Uppdrag 

Ersättning per 
sammanträde/ 

förrättning 

Borgerlig vigselförrättning: 
genomförd av Ödeshögs kommun förslagen vigselför-
rättare  

Motsvarar den er-
sättning kommunen 
erhåller från länssty-

relsen 
 

Borgerlig begravningsförrättning: 
genomförd av Ödeshögs kommun utsedd begravnings-
förrättare 

Motsvarar ersätt-
ningen för ett max-
imalt timarvode per 

dag 
 

Valförrättare:  
Valnämnden beslutar inför varje val ersättningarnas 
storlek till valförrättarna. 
 

 

 
 

 

 
Uppdrag 

Ersättning per 
sammanträde/ 

förrättning 

Fullmäktigemöte:  



ÖDESHÖGS KOMMUN  2018-11-20 6 (15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 § Pension och omställningen  

För förtroendevald som ej tidigare omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda gäller regler om pension enligt bestämmelser om omställningsstöd och pens-
ioner för förtroendevalda, OPF-KL.   
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning. 
 
Förkortningar: 
PBF = Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. 
PRF-KL = Pensionsreglemente för förtroendevalda hos kommun och landsting. 
OPF-KL = Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda hos kommun 
och landsting. 
 
 

6 § Uppdragets omfattning som en del av ett heltidsuppdrag 

Av nedanstående tabell framgår resp. uppdrags omfattning av ett heltidsuppdrag. 
 

Uppdrag Omfattning av heltids- 
uppdrag 

KF ordförande 8,00 % 

Ks ordförande 100,00 % 

Ks 1:e vice ordf. 12,00 % 

Ks 2:e vice ordf 12,00 % 

Kfn ordf 4,67 % 

Mbn ordf 14,13 % 

Bun ordf 23,60 % 

Sn ordf 23,60 % 

Vn ordf (valår) 2,67 % 

Revisionens ordf 8,00 % 

Ordf Kommunhus AB Ingår i uppdraget som kom-
munstyrelsens ordf 

Ordf Öbo 10,67 % 

Ordf Projekt i Ödeshög AB Ingår i uppdraget som ordf i 
ÖBO  

Ordf Ödeshögs Utvecklings 
AB 

Ingår i uppdraget som kom-
munstyrelsens ordf 

Ordf BK Porten AB Ingår i uppdraget som ordf i 
UTAB 

Gruppledare 2,67 % 

Tjänstgörande fullmäktigeledamot 
 

200 kr 
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Arvoden för Förtroendevalda med tjänstgöringsgrad på 

 40 % eller mer 

 

7 § Årsarvode, heltid eller minst 40 % av heltid  

Förtroendevald, som har ett eller flera uppdrag enl.6  § och där summan av dessa uppgår till 
minst 40 % av heltid, omfattas av denna §.  
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar skall arvodet minskas i motsvarande mån. Minsk-
ning sker med en dagersättning per dag som överstiger 30 dagar på ett kalenderår som den för-
troendevalde inte kunnat fullgöra sitt uppdrag. 
 
OBS! Förtroendevald som inte kan utföra sitt uppdrag ska anmäla detta till kommunens löne-
kontor.  
 

För uppdrag i kommunala nämnder/styrelser där årsarvode erhålls utgår ej sammanträdesersätt-

ning vid fullgörandet av detta uppdrag. 

Kommunstyrelsens ordförande eller annan förtroendevald med minst 40 % av heltid 

• ska fullgöra sina uppdrag inom ramen för årsarvodet 
• ska ha ledighet med bibehållet arvode under period motsvarande semester enligt AB (Allmänna 
Bestämmelser). Minst 20 semesterdagar ska tas ut i ledighet. Ej uttagna semesterdagar kan sparas 
till annat år men ska tas ut under mandatperioden. Ej uttagen semester kan ej ersättas med 
pengar. 
• får rese- och kostnadsersättningar enligt gällande kommunala avtal för förrättningar inom och 
utanför kommunen 
• erhåller kommunal pension i enlighet med kommunala pensionsreglementet för förtroendevalda 
 
I det fall ordföranden inte kan fullfölja sitt uppdrag och där frånvarotiden uppskattas bli 30 dagar 

eller mindre i följd utgår ersättning till ersättaren enligt de timersättningar som framgår av regle-

mentets § 4. Rätt till förlorad arbetsförtjänst föreligger. 

 

Vid frånvaro som förväntas bli längre än 30 dagar utgår ordförandearvodet med en dagersättning 

per dag som uppdraget varat. Vid denna ersättningsform utgår inte rätt till förlorad arbetsför-

tjänst. 
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8 § Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för förtroendevalds års-
arvode 
 
Exempel på förrättningar som ska anses ingå i arbetsuppgifterna och täckas av årsarvo-
det 
 

1. Protokolljustering för egen nämnd/utskott. 

2. Sammanträde med egna nämnden/arbetsutskott och dess budgetberedning. 

3. Ersättning baseras på att ordförande även är ordförande i ett utskott hos nämn-

den/styrelse. 

4. Hålla sig informerad och följa den egna enhetens arbete. 

5. Överläggningar med chefer, tjänstemän eller annan anställd. 

6. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd. 

7. Besiktning, förrättning eller dylikt i egen nämnd/utskott 

8. Inläsning av handlingar till sammanträden och förhandlingar i egen nämnd/utskott. 

9. Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggningen i egen nämnd/utskott. 

10. Besök på egna enheten för information, eller påskrift av handling. 

11. Eventuella möten med allmänheten, telefonsamtal m.m. 

12. Utövande av delegationsbeslut. 

13. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kom-

munala organ inom eget ansvarsområde. 

14. Delta i av kommunen internt tillsatta arbets-/projektgrupper inom eget ansvarsom-

råde. 

15. Kontaktpolitiker inom eget ansvarsområde. 

16. Delta i sammanträden med gymnasieskolans intagningsnämnd (avser ordförande för 

nämnd som ansvarar för denna verksamhet). 

17. Delta i sammanträde med Handikapp- och pensionärsrådet (avser ordförande för 

nämnd som ansvarar för denna verksamhet). 

18. Delta i sammanträde med KomBrå (avser ordförande för nämnd som är berörd av 

denna verksamhet). 

19. För berörd nämnds verksamhetsområden delta i sakområdessamråd med Region 

Östergötland och Samordningsförbundet Västra Östergötland. För berörda ordfö-

randen, dock ej kommunstyrelsens ordförande, utgår timersättning och eventuell 

förlorad arbetsförtjänst för dessa möten.  

20. Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder/aktiviteter 
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För nedanstående uppdrag gäller dessutom: 

Uppdrag Kommentar 

Kommunfullmäktiges ordf I årsarvodet ingår möten med fullmäktiges presidium samt 

presidieträffar med gruppledarna 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordf I årsarvodet ingår 20 sammanträdesdagar med kommunsty-

relsen och dess utskott per år, därefter utgår ersättning en-

ligt §§ 4 och 17. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf I årsarvodet ingår 20 sammanträdesdagar med kommunsty-

relsen och dess utskott per år, därefter utgår ersättning en-

ligt §§ och 17. 

 

Socialnämndens ”ordf bered-

skap” 

Socialnämnden utser en eller flera ledamöter att ingå i ”ord-

förande beredskapen”. Nämnden kan utse någon ledamot 

att ansvara och organisera densamma. Angivet årsbelopp 

avser den sammanlagda kostnaden för uppdraget.  

Nämndsledamot som ej är ordförande i socialnämnden och 

har påtagit sig ”ordf beredskap” har rätt till förrättningsar-

vode enligt 4 §.  

  

Valnämndens ordf (ej valår) Förrättningsersättning utgår enligt 4 § 

 

Revisionens ordf I årsarvodet ingår även revision av Behmska stiftelsen och 

deltagande i Östrevs programgrupp samt eventuellt ordfö-

randeskap i denna grupp 

 

Ordf Kommunhus AB I arvodet för kommunstyrelsens ordförande ingår ersättning 

för uppdraget som ordförande i Kommunhus AB 

 

Ordf i Projekt i Ödeshög AB I arvodet för ordförande i ÖBO ingår ersättning för upp-

draget som ordförande i Projekt i Ödeshög AB 

 

Ordf i Ödeshögs Utvecklings 

AB 

I arvodet för ordförande i UTAB ingår ersättning för upp-

draget som ordförande i BK Porten AB 

 

Gruppledarna I årsarvodet ingår träffar med fullmäktiges presidium 

I årsarvodet ingår möten med kommunens valberedning 

samt att vara kommunens kontaktperson för partiet och dit 

information kan lämnas 
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9 § Försäkringar för förtroendevalda som fullgör uppdrag på 40 % eller 

mer av en heltid 

Förtroendevald omfattas av grupplivförsäkringen TGL-KL samt arbetsskadeförsäkringen TFA-
KL. 
 
Förkortningar: 
Försäkringen kan ge rätt till inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande. 
TGL-KL = TjänsteGruppLivförsäkring. (Ett engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den 
förtroendevalde dör innan hen går i pension) 
 
TFA-KL = TrygghetsFörsäkring vid Arbetsskada. (Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att 
den förtroendevalde förlorar inkomst. Hen kan också drabbas av en del extra kostnader. Försäk-
ringen kan ge rätt till inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande.) 

 

 

Arvoden för förtroendevalda med tjänstgöringsgrad mindre 

än 40% 

 

10 § Årsarvode, mindre än 40 % av heltid 

Uppdrag som ska utföras av förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av 
heltid framgår av 8 §. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till skälig ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten 
skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar skall arvodet minskas i motsvarande mån. Minsk-
ning sker med en dagersättning per dag som överstiger 30 dagar på ett kalenderår som den för-
troendevalde inte kunnat fullgöra sitt uppdrag 
 
OBS! Förtroendevald som inte kan utföra sitt uppdrag ska anmäla detta till kommunens löne-
kontor   
 
I det fall ordföranden inte kan fullfölja sitt uppdrag och där frånvarotiden uppskattas bli 30 dagar 

eller mindre i följd utgår ersättning till ersättaren enligt de timersättningar som framgår av regle-

mentets § 4. Rätt till förlorad arbetsförtjänst föreligger. 

 

Vid frånvaro som förväntas bli längre än 30 dagar utgår ordförandearvodet med en dagersättning 

per dag som uppdraget varat. Vid denna ersättningsform utgår inte rätt till förlorad arbetsför-

tjänst. 
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11 § Arvoden för sammanträden m.m.  
Se 4 § under ”Allmänna bestämmelser”. 

 
 

12 § Försäkringar 
Förtroendevald omfattas av TjänsteGruppLivförsäkring TGL-KL. 
(Förklaring se under 9 §.) 
 

 

Förtroendevalda som ej är årsarvoderade 

 
13 § Arvoden för sammanträden m.m.   
Se 4 § under ”Allmänna bestämmelser”. 
 
 

14 § Begravningsförrättare 
Ersättning till borgerlig begravningsförrättare ersätts med belopp som motsvarar ett maximalt 
timarvode per dag, se 4 §. 
 
 

15 § Vigselförrättare 
Ersättning till borglig vigselförrättare utgår med ett belopp som motsvarar länsstyrelsens ersätt-
ning till kommunen per förrättning. 
 
 

16 § Försäkringar 
Förtroendevald omfattas av TjänsteGruppLivförsäkring TGL-KL. 
(Förklaring se under 9§.) 
 
 
 

  



ÖDESHÖGS KOMMUN  2018-11-20 13 (15) 
 

 

Gemensamma bestämmelser 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner 
 

17 § Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
som framgår nedan.  
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst gäller dock inte vid årsarvoderat uppdrag. 

 
Verifierat belopp:  
Verifierat belopp per timma dock maxbelopp enligt följande  
 

75% av riksdagsmannaarvode per månad    
--------------------------------------------------- = Maxbelopp per timma 
165 timmar   

 

 

 

Schablon beräknat belopp: 
Förtroendevald, som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag 
enligt följande 
 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI ) 
enligt Försäkringskassan 

  

------------------------------------------------- = Ersättning/timme (dock maxbelopp 
per timma enligt verifierat belopp) 

12 månader X 165 timmar   
 
 
Förtroendevalda näringsidkare som inte har någon fastställd sjukpenning. 
Vid bedömning av inkomstbortfall skall den i deklarationen registrerade årsinkomsten av nä-
ringsverksamhet vara vägledande. För hel dag skall inkomstbortfallet anses vara 1/260 av denna 
inkomst och per timme 1/8 av dagsbeloppet. 
 
 

18 § Förlorade pensions- och semesterförmåner 

I utgående ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår kompensation för förlorade pensions- och 
semesterförmåner.  
 
 

19 § Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

Rätten till ersättning enligt 17-18 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speci-
ella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de för-
troendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller mot-
svarande.  
 
Rätten till ersättning enligt 17-18 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller mot-
svarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
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Ersättning för kostnader 

 

20 § Resekostnader och traktamente 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande inom och utanför kommunen 
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet 
om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen 
överstiger 3 kilometer, enkel färd. Se även 23 §. 
 
Traktamente betalas enligt de regler som gäller för anställda i Ödeshögs kommun. 
 
 

21 § Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges även för äldre 
barn. Barntillsynskostnader utgår med 100 kr per timma, dock max 800 kr per dag. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående 
såvida dessa ej kan styrka förlorad arbetsinkomst och ej heller för tid då barnet vistas i den kom-
munala barnomsorgen. 
 
 

22 § Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

Efter prövning av kommunstyrelsen kan ersättning betalas för kostnader som uppkommit till 
följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. 
 
 

23 § Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

Efter prövning av kommunstyrelsen kan ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 
 
 

24 § Övriga kostnader 

Efter prövning av kommunstyrelsen kan ersättning betalas för andra kostnader än vad som avses 
i 20-21 § om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 

 



ÖDESHÖGS KOMMUN  2018-11-20 15 (15) 
 

 

Hur man begär ersättning 

 

25 § Ersättning utbetalas 

Arvode enligt 7 § och 10 § betalas ut utan föregående anmälan. 
För att få ersättning enligt 17-24 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader.  
 
 

26 § Yrkande om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska begäras senast inom 2 månader från da-
gen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlust hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska begäras senast inom 6 månader 
från dagen för uppdraget.  
 
 

27 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
 
 

28 § Utbetalning 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad 



Riksdagsmannaarvode per månad 2019-01-01 66 900 kr     

Årsarvoden per månad

Uppdrag

Procent av riks-

dagsmanaarvode 

per månad Kr/månad

Kommunfullmäktiges ordf 6,0% 4 014 kr              

Kommunstyrelsens ordf 75,0% 50 175 kr           

KS 1:e vice ordf 9,0% 6 021 kr              

KS 2:e vice ordf 9,0% 6 021 kr              

Kultur- o fritidsnämndens ordf 3,5% 2 342 kr              

Miljö- o byggnämndens ordf 10,6% 7 091 kr              

Barn- o utbildningsnämndens ordf 17,7% 11 841 kr           

Socialnämndens ordf 17,7% 11 841 kr           

Socialnämndens ordf jour 4,8% 3 211 kr              

Valnämndens ordf (valår) 2,0% 1 338 kr              

Valnämndens ordf (icke valår) 0,0% -  kr                  

Revisionens ordf 6,0% 4 014 kr              

Kommunhus AB ordf  -

 ingår i upp-

drag som KSO 

Ödeshögsbostäder AB ordf 8,0% 5 352 kr              

Gruppledare 2,0% 1 338 kr              

Sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. 

Procent av riks-

dagsmanaarvode 

per månad Kr/tim

Tim ers 0,22% 147 kr                 

Påbörjad halvtimme ersätts

Maximalt 8 timmar per dag ersätts

Protokollsjustering per gång 0,3% 201 kr                 

Borgerlig vigselförrättning 110 kr                 

Borgerlig begravningsförrättning -  kr                  

Beloppsbilaga 2019

för arvoden i Ödeshögs kommun fr.o.m. 

2019-01-01
enl beslut i KF 2018-12-10, § xx



Fasta arvoden som ej uppräknas årligen
Nedanstående arvoden gäller mandatperioden 2019-2022

Uppdrag

Årsarvode

Revisor Ödeshögsbostäder 2 500 kr              

Revisor Projekt i Ödeshög AB  -

Revisor Utvecklingsbolaget i Ödeshög AB 600 kr                 

Revisor BK Porten AB  -

Uppdrag

 Ersättning  per 

sammanträde/

förrättning 

Tjänstgörande Fullmäktigeledamot 200 kr                 



	
	
	
	

	
	

Org.nr 222000–1750	

	
Delårsredovisning	

2018-01-01	–	2018-08-31	
	
	

Beslutad	av	styrelsen	2018-09-28	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 2 

Innehållsförteckning	 										 										sida	
	

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	...........................................................................	3	

1.1	Sammanfattning	av	verksamhetsåret.....................................................................................	3	

1.2	Om	förbundet	................................................................................................................................	3	
1.2.1	Organisation	................................................................................................................................................	3	
1.2.2	Historik	.........................................................................................................................................................	4	
1.2.3	Lagrum	..........................................................................................................................................................	4	
1.2.4	Uppdrag	........................................................................................................................................................	4	
1.2.5	Finansiering/medlemsavgifter	.............................................................................................................	4	
1.2.6	Verksamhetsidé	och	vision............................................................................................................................4	

	
1.3	Beskrivning	av	verksamhet……………………………………………………………………………………	4	
1.3.1	Målgrupper…………………………………………………………………………………….………………………....4	
1.3.2	Insatser…………………………………………………………………………………….……………………………....5	

1.4	Måluppfyllelse	och	resultat	.......................................................................................................	5	
1.4.1	Uppföljning	och	resultat	för	individinriktade	insatser	.................................................................	6	
1.4.2	Uppföljning	och	resultat	för	strukturövergripande	insatser	......................................................	6	
1.5	Styrelsens	arbete	under	året	....................................................................................................	7	
1.6	Ekonomiskt	utfall…………………………………………………………………………………………………...8	
1.6.1	Ekonomisk	sammanfattning	..................................................................................................................	8	

	
2.	RESULTATRÄKNING	............................................................................................	9		

3.	BALANSRÄKNING	..............................................................................................	10	

4.	TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	..............................................................................	11	

5.	NOTER	..................................................................................................................	12	

6.	STYRELSENS	BESLUT	.......................................................................................	14		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	



 3 

1.	Förvaltningsberättelse	
Delårsredovisningen	innehåller	en	översiktlig	redogörelse	för	resultat	och	verksamhet	samt	
för	ekonomiskt	utfall	för	perioden	2018-01-01	–	2018-08-31.		
	
1.1 Sammanfattning	av	verksamhetsåret	
Det	ekonomiska	resultatet	för	perioden	är	520	200	kr.	Budgetramen	för	år	2018	är	
19	400	000	kr.	Totalt	har	498	deltagare	fått	del	av	insatser	under	aktuell	period,	vilket	
motsvarar	budgeterat	antal.	Under	år	2018,	har	förbundet	fortsatt	att	genomföra	såväl	
breda	som	riktade	utbildningsinsatser	för	förbundets	medlemmar.	674	individer	har	under	
perioden	deltagit	i	förbundets	utbildningsinsatser.	Under	hösten	genomförs	ytterligare	
utbildningsinsatser.	Sammantaget	beräknas	årets	utbildningsinsatser	engagera	omkring	
1000	deltagare.		
	
De	insatser	som	förbundet	finansierar,	utgör	en	gemensam	resursplattform	för	förbundets	
medlemmar.	Uppsatta	mål	och	förväntade	resultat	på	såväl	struktur-	som	individnivå,	följs	
upp	övergripande.	Deltagare	förväntas	genom	insatserna	få	bättre	förutsättningar	att	nå	
egen	försörjning	och/eller	ökad	livskvalitet,	de	strukturinriktade	insatserna	förväntas	
generera	ny	kunskap	och	bidra	till	metodutveckling	i	ordinarie	verksamheter	hos	
förbundets	medlemmar.	Resultatet	för	perioden	visar	att	målen	är	uppfyllda.	
	
Uppföljningen	av	förbundets	verksamhet	görs	med	hjälp	av	SUS	(system	för	
sektorsövergripande	uppföljning).	Av	totalt	498	deltagare	är	338	registrerade	på	
personnivå.	Registreringen	på	personnivå	ger	möjlighet	att	följa	målgruppens	
sammansättning	och	resultat.	Könsfördelningen	i	deltagargruppen	är	närapå	jämn	(167	
kvinnor	och	171	män).	Knappt	hälften	av	deltagarna	hade	vid	tiden	för	inskrivning	ännu	inte	
fyllt	30	år.	Vad	gäller	utbildningsbakgrund,	saknar	138	av	338	deltagare	
gymnasiekompetens.	Under	aktuell	period	har	122	deltagare	avslutats,	58	av	dessa	har	gått	
vidare	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande.	En	betydande	del	av	resterande	
deltagare	är	fortsatt	aktuella	för	rehabilitering.	Till	rehabilitering	räknas	här	också	praktik	
och	motsvarande	insatser.		
	
Utvecklingen	av	förbundets	verksamhet	under	aktuell	period	har	varit	fokuserad	på:	

• Långsiktig	satsning	på	att	stödja	och	utveckla	arbetet	med	samordnad	individuell	
plan,	SIP.	Genom	träffad	överenskommelse	och	med	förbundets	resurser,	ges	
medlemmarna	möjlighet	till	stöd	i	planering	och	genomförande	av	SIP-möten.		

• Fortsatt	satsning	på	mer	och	bättre	samarbete	med	de	andra	samordningsförbunden	
i	länet.		

• Främja	rörlighet	över	kommungränserna	i	västra	länsdelen	genom	att	möjliggöra	att	
deltagare	från	alla	kommuner	får	del	av	insatser	i	alla	kommuner.	

• Utbildningsinsatser	som	svarar	mot	medlemmarnas	önskemål	och	behov.	
	
Budgetförutsättningarna	för	år	2018	innebär	att	förbundet	fortsätter	nedtrappningen	av	
budgetram,	vilket	sker	till	följd	av	den	nya	fördelningsnyckel	som	staten	tillämpar.	För	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	innebär	det	att	budgetramen	krymper	med	
omkring	10	procent	per	år	under	en	treårsperiod.	Fördelningsnyckeln	bygger	på	en	
grundtilldelning	i	kombination	med	försörjningsmått	och	befolkningsunderlag.		
	
1.2	Om	förbundet		
1.2.1	Organisation		
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	är	en	fristående	juridisk	organisation	med	
Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	Region	Östergötland	samt	kommunerna	Boxholm,	
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Mjölby,	Motala,	Vadstena	och	Ödeshög	som	medlemmar.	Förbundets	organisation	består	av	
en	styrelse	som	utses	av	medlemmarna.	

1.2.2	Historik	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	bildades	den	1	januari	2015.	

1.2.3	Lagrum	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	verkar	enligt	lagen	om	finansiell	samordning	av	
rehabiliteringsinsatser	(2003:1210)	och	den	förbundsordning	som	förbundets	medlemmar	
har	beslutat	om.	Lagen	syftar	till	att	ge	lokala	aktörer	bättre	förutsättningar	för	samverkan	
inom	rehabiliteringsområdet	samt	att	underlätta	en	effektiv	resursanvändning	och	bidra	till	
utveckling	av	gemensamma	insatser	riktade	till	individer	i	behov	av	samordnad	
rehabilitering.		
	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	följer	även	lagen	om	kommunal	redovisning	
(1997:614)	och	kommunallagen	(1991:900)	i	tillämpliga	delar.	

1.2.4	Uppdrag	
De	verksamheter	som	förbundet	finansierar	syftar	till	att	komplettera	medlemmarnas	
ordinarie	verksamheter.	Samordningsförbundens	uppgift	är	i	första	hand	att	verka	för	att	
medborgare	ska	få	stöd	och	rehabilitering	till	egen	försörjning.	På	individnivå	verkar	
samordningsförbunden	genom	att	finansiera	insatser	som	bedrivs	av	de	samverkande	
parterna.	Samordningsförbunden	stödjer	och	finansierar	också	insatser	som	bidrar	till	att	
förbättra	den	interorganisatoriska	samverkan	mellan	medlemmarna.	Det	sistnämnda	kan	
exempelvis	kan	handla	om	kompetensutveckling	eller	kunskapsutbyte	genom	olika	former	
av	utbildningsinsatser.	
	
1.2.5	Finansiering/medlemsavgifter	
Årets	tilldelning	från	förbundsmedlemmarna	uppgår	till	18	424	000	kr,	där	
Försäkringskassan	och	Arbetsförmedlingen	bidrar	med	hälften	av	medlen,	Region	
Östergötland	med	en	fjärdedel	och	kommunerna	med	resterande	fjärdedel.	Sedan	tidigare	
finns	egna	medel	om	2	200	000	kr	att	tillgå,	Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	har	
tillfört	1	000	000	kr	av	dessa	till	årets	budget.	1	224	000	kr	är	ej	intecknade.	Detta	innebär	
att	budgetramen	är	om	19	400	000	kr.	
	
1.2.6	Verksamhetsidé	och	vision	
Verksamhetsidén	är	en	gränsöverskridande	samverkan	som	bereder	möjlighet	för	en	
gemensam	resursmobilisering	runt	medborgare	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	ska	arbeta	för	etablering	av	samverkansarenor-
/former	som	är	hållbara	över	tid	och	som	bidrar	till	utveckling	av	välfärden	i	stort.	
Insatserna	ska	präglas	av	respekt	för	varandras	kompetenser	och	med	fokus	på	att	stärka	
den	enskildes	möjligheter	till	ökad	delaktighet	i	samhällslivet.		
	
1.3	Beskrivning	av	verksamheten	
1.3.1	Målgrupper	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	har	följande	målgrupper:	

• Unga	vuxna	i	åldern	16–30	år	med	offentlig	försörjning	och	i	behov	av	samordnade	
insatser,	där	unga	med	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	är	prioriterade.	

• Personer	med	psykisk	ohälsa	i	åldern	16–64	år.	
• Långtidssjukskrivna	i	behov	av	samordnade	insatser.	
• Nyanlända	där	samordnade	insatser	ökar	förutsättningarna	för	integration	i	

samhället.	
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Behovsinventering	är	en	pågående	process,	där	enskildas	behov	påverkar	utvecklingen	av	
insatsformerna.	Insatserna	är	inte	projektrelaterade,	utan	kan	mer	beskrivas	som	en	
gemensam	resursplattform	med	lokala	förankringar	i	de	fem	kommunerna.	Följande	
behovsområden	har	legat	till	grund	för	utvecklingen	av	insatser:	

• Förstegsverksamheter,	där	den	enskilde	kan	pröva	sina	förutsättningar	att	gå	vidare	
till	arbetslivsinriktad	rehabilitering.	

• Behov	av	insatser	med	långsiktigt	individuellt	stöd.	
• Behov	av	lönearbete	med	hög	anpassningsgrad.	
• Tillgänglighet	och	rörlighet	över	kommungränserna.	

1.3.2	Insatser	
Insatserna	redovisas	enligt	modellen	för	uppföljning	SUS	(system	för	uppföljning	av	
sektorsövergripande	samverkan).	
	
Individinriktade	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Förebyggande	 Fontänhuset	
	 	
Förberedande	 Försteget	i	Boxholm	
	 Klockargårdsängen	
	 Hestia	i	Mjölby	
	 Natursteget	i	Motala	
	 	
Rehab	mot	
arbete/utbildning	

ISA	-	individuellt	stöd	
till	arbete	

	 Processledare	lokalt	
	 Teori	och	praktik	
	 Växtvägar	2	
	 Digitaliseringscenter	
	 Bärbäck	
	 Skänninge	
	 ÖS-Ödeshög	
Annan	inriktning	 SIP	
	 Vägen	till	företag	
	
Strukturinriktade	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Utbildning	till	
personal	

Utbildning		

Dialog	o	
kommunikation	

Nätverket	Västra	

	 Utveckling	och	
strukturfrågor	

	 Kultur-sysselsättning	

1.4	Måluppfyllelse	och	resultat	

Kostnadsfördelning	
Kostnadsfördelningen	inom	aktuell	budgetram	har	en	tyngdpunkt	på	individinriktade	
insatser.	Förbundets	ändamålsparagraf	beskriver	att	förbundet	även	har	ett	uppdrag	med	
fokus	på	strukturpåverkande	insatser.		
	
Administration	 6%		
Strukturinsatser	 32%	
Individinsatser	 62%	
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1.4.1.	Uppföljning	och	resultat	för	individinriktade	insatser	

Fakta	
Samtliga	insatser	har	ett	gemensamt	övergripande	mål	att	erbjuda	personer	med	behov	av	
samordnad	rehabilitering	en	individuell	handlingsplan	med	samhällets	samlade	
kompetenser,	resurser	och	insatser.	Förväntat	resultat	är	ökade	förutsättningar	till	egen	
försörjning	och/eller	ökad	livskvalitet.		
	
Resultat	
Individinriktade	insatser	som	registrerats	på	personnivå	
Antal	deltagare	 Totalt	 Kvinna	 Man	
Delåret	2018	 338	 167	 171	
Påbörjade	2018	 204	 110	 94	
Avslutade	2018	 122	 64	 58	
Aktuella	2018-08-31	 216	 103	 113	
Kommentar:	286	unika	deltagare,	varav	140	kvinnor	och	146	män	(en	person	kan	ta	del	av	
mer	än	en	insats).		
	
Individinriktade	volyminsatser	
Insats	 Deltagare	
SIP	 42	
Fontänhuset	 102	
Vägen	till	företag	 16	
Totalt	 160	
	
Av	sammanlagt	498	deltagare,	har	338	registrerats	på	personnivå.	Under	aktuell	period	har	
122	deltagare	avslutats,	58	av	dessa,	vilket	motsvarar	48	procent,	har	gått	vidare	till	arbete,	
studier	eller	aktivt	arbetssökande.	En	betydande	del	av	resterande	deltagare	som	har	
avslutats,	är	fortsatt	aktuella	för	rehabilitering.	Till	rehabilitering	räknas	här	också	praktik	
och	motsvarande	insatser.	Könsfördelningen	bland	deltagarna	är	noterbart	jämn,	167	
kvinnor	och	171	män.	Motala	Fontänhus	verksamhet	medräknas	också	i	ovanstående	
registrering,	deras	verksamhet	syftar	till	att	ge	personer	med	psykisk	ohälsa	ökade	
möjligheter	till	förbättrad	livskvalitet	och	deltagande	i	samhällslivet.	Vägen	till	företag	avser	
Nyföretagarcentrum	Västra	Östergötlands	kurser	för	utrikes	födda	som	planerar	att	starta	
och	driva	företag	i	Sverige.	Nytt	för	i	år	är	registreringen	av	förbundets	arbete	med	
samordnad	individuell	plan,	SIP.			
	
Måluppfyllelse	
Ja,	målet	är	bedöms	vara	uppfyllt.	Ungefär	hälften	av	deltagarna	har	på	ett	tydligt	sätt	ökat	
sina	förutsättningar	till	egen	försörjning.		
	
Utvecklingsområden	
Av	resultatet	kan	två	utvecklingsområden	identifieras:	

• Att	resultat	och	erfarenheter	från	finansierade	verksamheter	bättre	sprids	på	ett	
systematiskt	sätt	till	och	i	ordinarie	verksamheter.	

• Att	öka	rörligheten	över	kommungränserna	i	västra	länsdelen.	

1.4.2.	Uppföljning	och	resultat	för	strukturövergripande	insatser	
	
Fakta	
Samtliga	strukturinriktade	insatser	syftar	till	att	skapa	en	bättre	integrerad	samverkan,	
vilket	innebär	att	arbetssättet	är	lärande	och	ska	bidra	till	utveckling	av	arbetet	i	de	
ordinarie	verksamheterna	hos	förbundets	medlemmar.	Målsättningen	är	att	medlemmarna	



 7 

ska	tillvarata	och	utveckla	nya	kunskaper	och	metoder.	De	strukturinriktade	insatserna	har	
nära	koppling	till	de	individinriktade	insatserna.	
	
Resultat	
Strukturinriktade	insatser	
Insats	 Tillfällen/deltagare	
Nätverket	västra	 13	tillfällen	
Kultur-sysselsättning	 14	tillfällen	
Utbildning-väst	 674	deltagare	
Utveckling	struktur	 15	tillfällen	
	
De	strukturinriktade	insatserna	avser	här	det	löpande	arbetet	i	Nätverket	västra,	dialog	med	
kulturföreningar	i	syfte	att	utveckla	insatser,	de	utbildningsinsatser	som	förbundet	
genomför	samt	det	länsövergripande	arbetet	med	utvecklings-	och	strukturfrågor.	Till	
utvecklings-	och	strukturfrågor	räknas	bland	annat	Projekt-	och	utvecklingsteamet	som	
arbetar	med	ESF-frågor,	gemensamma	ägarsamråd	och	arbetet	med	Insatskatalogen.	De	
strukturinriktade	insatserna	mäts	i	antal	tillfällen,	med	undantag	för	utbildningsinsatserna,	
vilka	mäts	i	antal	deltagare.		
	
Måluppfyllelse		
Nätverket	västra	och	Utbildning-väst	motsvarar	budgeterad	volym.	Kultur-sysselsättning	
och	Utveckling	struktur	ligger	något	i	underkant.	Överlag	bedöms	de	strukturinriktade	
insatserna	motsvara	budgeterat	antal.		
	
Utvecklingsområden	
Av	resultatet	kan	följande	utvecklingsområde	identifieras:	

• Att	tillsammans	med	de	andra	samordningsförbunden	i	Östergötland	fortsätta	det	
länsövergripande	arbetet	med	utvecklings-	och	strukturfrågor.		

	
1.5	Styrelsens	arbete	under	året	
Anna	Johansson	 ordförande	 Mjölby	kommun	
Agneta	Niklasson	 vice	ordförande	 Region	Östergötland	
Ann-Marie	Flink	 ledamot	 Boxholms	kommun	
Annelie	Liljedahl	 ledamot	 Motala	kommun	
Lars	Ekström	 ledamot	 Vadstena	kommun	
Ove	Bäck	 ledamot	 Ödeshögs	kommun	
Anna	Ydrevik	 ledamot	 Försäkringskassan	
Stefan	Höög	 ledamot	 Arbetsförmedlingen	
Irene	Karlsson	 ersättare	 Mjölby	kommun	
Annette	Ohlsson	 ersättare	 Region	Östergötland	
Nils-Ingvar	Graan	 ersättare	 Motala	kommun	
Sören	Norrby	 ersättare	 Boxholms	kommun	
Margit	Berggren	 ersättare	 Vadstena	kommun	
Mattias	Schwerdt	 ersättare	 Försäkringskassan	
Per	Engdahl	 ersättare	 Arbetsförmedlingen	
Johan	Kollberg	 ersättare	 Ödeshögs	kommun	
	
Styrelsen	har	under	perioden	hållit	fyra	styrelsemöten.	Revisionen	har	stöd	genom	
sakkunnigt	biträde	från	KPMG.	Chefsgruppen	med	representation	från	förbundets	
medlemmar	har	träffats	två	gånger	under	perioden	och	därutöver	har	förbundschef	och	
samordnare	haft	en	kontinuerlig	dialog	med	samtliga	parter	kring	verksamhet	och	
utvecklingsmöjligheter.	Medlemssamråd	har	arrangerats	gemensamt	för	samtliga	förbund	i	
Östergötland	2018-05-04.		
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Kansliet	består	av	Madeleine	Öberg,	förbundschef.	Stöd	kring	bokföring	och	bokslut	erhålls	
genom	köp	av	tjänst	externt.	
	
1.6	Ekonomiskt	utfall	för	perioden		

1.6.1	Ekonomisk	sammanfattning	2018-01-01-2018-08-31	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
I	budget	för	år	2018	fattade	styrelsen	beslut	om	att	tillföra	1	000	000	kr	från	egna	medel,	
vilket	gav	en	budgetram	på	19	400	000	kr.	Resultatet	för	perioden	är	520	200	kr.	Prognosen	
för	helår	visar	att	insatserna	i	stor	utsträckning	kommer	att	förbruka	budgeterade	medel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verksamhet	 Utfall	 Budget	 Prognos	
Kansli	1.0	 747	199	 1	200	000	 1	200	000	
Nätverket	västra	2.4.1	 3	070	941	 4	800	000	 4	800	000	
Försteg	4.0	 4	058	951	 6	600	000	 6	600	000	
Digitaliseringscenter	4.2	 2	103	476	 3	900	000	 3	800	000	
Fontänhus	6.1	 941	669	 1	400	000	 1	400	000	
Utbildning	11.1	 297	367	 500	000	 500	000	
Utveckl/struktur	11.7	 547	286	 1	000	000	 950	000	
	 11	766	889	 19	400	000	 19	250	000	
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Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Org nr 222000-1750    

 
 

Resultaträkning 

 
 
 

Not 

 
 
 

2018-08-31 

 
 
 

2017-08-31 
Belopp i kr    

Verksamhetens intäkter 1 12 287 089 13 067 665 

Verksamhetens kostnader 2 -11 766 889 -13 368 494 

Avskrivningar 3 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 
 

520 200 -300 829 

Finansiella intäkter 
 

0 18 
Finansiella kostnader  0 -32 

Periodens resultat  520 200 -300 843 
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Samordningsförbundet Västra Östergötland    
Org nr 222000-1750    

 
 

Balansräkning 

 
 
 
Not 

 
 
 

2018-08-31 

 
 
 

2017-08-31 
Belopp i kr    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 4 0 0 
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 
   

Andelar  500 500 

Omsättningstillgångar 
   

Övriga kortfristiga fordringar 5 403 474 332 763 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 122 110 475 327 

Kassa och bank 
 

6 709 615 6 414 791 
Summa omsättningstillgångar  7 235 699 7 223 381 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

7 235 699 7 223 381 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 
   

Balanserat eget kapital  2 188 611 2 602 190 
Periodens resultat  520 200 -300 843 
Summa eget kapital  2 708 811 2 301 347 

Kortfristiga skulder 
   

Leverantörsskulder  10 275 284 
Övriga kortfristiga skulder  68 857 46 531 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 4 458 021 4 600 219 
Summa kortfristiga skulder  4 526 888 4 922 034 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
7 235 699 

 
7 223 381 

 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

  
inga 

 
inga 
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Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Org nr 222000-1750 

 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Belopp i kronor. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. 

Värderingsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperi 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Samordningsförbundet Västra Östergötland   
Org nr 222000-1750   

 
Not 1. Verksamhetens intäkter 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

Bidrag, Region Östergötland 3 070 667 3 266 667 
Bidrag, Försäkringskassan 6 141 333 6 533 334 
Bidrag, Motala kommun 1 507 697 1 603 934 
Bidrag, Vadstena kommun 257 936 274 400 
Bidrag, Ödeshög kommun 184 240 196 000 
Bidrag, Mjölby kommun 933 483 993 067 
Bidrag, Boxholms kommun 187 311 199 267 
Övrigt 4 422 996 

 12 287 089 13 067 665 

 
Not 2. Verksamhetens kostnader 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

Kansli 747 199 749 411 
Utveck/strukturfrågor 547 286 328 806 
Utbildning 297 367 218 609 
Navigatorcentrum 0 134 752 
Nätverk 3 070 941 2 664 387 
ISA Västra 0 1 241 324 
Vägen till UVA 2 103 476 3 325 260 
Vägen till arbete 4 058 951 3 525 447 
Rörlighet Västra 0 175 999 
Fontänhuset 941 669 1 004 500 
Totalt 11 766 889 13 368 494 

 
Varav 

  

Löner och ersättningar   
Styrelsen 0 0 
Övriga anställda 455 102 454 781 

Sociala kostnader 145 385 168 059 
varav pensionskostnader 2 394 20 804 



Samordningsförbundet Västra Östergötland   
Org nr 222000-1750   

 

Not 3. Avskrivningar 

 

2018-08-31 

 

2017-08-31 
Följande avskrivningstider tillämpas:   
Inventarier 5 år 5 år 

Not 4. Materiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2017-08-31 

Inventarier 
  

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 215 782 215 782 
Inköp 0 0 
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 215 782 215 782 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
  

Ackumulerade avskrivningar vid årets början 215 782 215 782 
Årets avskrivningar 0 0 
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut 215 782 215 782 

Redovisat värde vid årets utgång 0 0 

Not 5. Övriga kortfristiga fordringar 2018-08-31 2017-08-31 

Fordran mervärdesskatt 291 608 298 504 
Övriga kortfristiga fordringar 112 366 34 759 

 403 974 333 263 

Not 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018-08-31 2017-08-31 

Förutbetald kostnad 122 110 475 327 
 122 110 475 327 

Not 7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-08-31 2017-08-31 

Upplupna personalrelaterade kostnader 184 301 263 287 
Förutbetalda intäkter 3 838 333 4 083 332 
Övriga interimsskulder 435 387 253 600 

 4 458 021 4 600 219 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















 

 
 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 67 Dnr 2018/00006 -700 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut - 
Socialnämnden 2018 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner rapporteringen.   

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade, LSS, skyldighet att rapportera till 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, och kommunens revisorer de 

gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i en 

statistikrapport.  

Under det andra kvartalet har Ödeshögs kommun ett beslut som inte 

verkställts enligt Socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, inom 

tremånadersramen. Detta beslut har rapporterats till Inspektionen inom vård 

och omsorg (IVO) och rör ett ärende inom socialtjänstlagen.  

Detta beror på att personen i fråga har behov av en kontaktperson och dennes 

behov är komplext vilket kräver en erfaren kontaktperson. 

Familjehemssekreterare söker kontinuerligt efter nya kontaktpersoner, men 

har hittills inte funnit någon som anses väl lämpad för detta uppdrag.    

Beslutsunderlag 

Individrapport kvartal 2   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 






