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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Ödeshögs kommuns revisorer genomfört en granskning av 
underhåll avseende VA. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020 och syftar till 
att undersöka huruvida kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens VA-anläggningar. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt 
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar. Den 
samlade bedömningen grundar sig på bedömning av granskningens revisionsfrågor: 

Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt? 

Bedömning: Delvis uppfylld 
Det finns en planering för VA-saneringen samt kartläggning och plan för reningsverket. 
Det saknas däremot kostnadsberäkning för detta. Det bör framgå tydligt när 
dokumenten senast uppdaterades och vilken befattning som ansvarar för dem. 

Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan? 
Bedömning: Delvis uppfylld 
Det finns underlag som uppfattas som goda. Däremot finns behov av mer redovisning 
av ekonomin för VA-verksamheten till förtroendevalda för att öka förståelsen för de 
ökade kostnaderna av underhåll.  

Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens 
budgetprocess? 

Bedömning: Uppfylld 
I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 och 2021 finns vatten och avlopp med 
som projekt inom beslutad investeringsbudget. Underhåll och utbyggnad av VA 
diskuteras även i hög utsträckning under planeringsprocessen.  

Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader? 

Bedömning: Delvis uppfylld 
Inom ramen för beslutet av VA-taxan har en flerårsöversikt över ekonomiskt utfall ställts 
till kommunstyrelsen. Det är ett förbättringsområde att delge kommunstyrelsen mer 
detaljerad och kontinuerlig uppföljning då detta inte görs i t.ex. budgetuppföljningar och 
delårsrapport.  

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen: 
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● Tillse att det i underhållsplaner och andra VA-dokument tydligt framgår när 
dokumenten senast uppdaterades samt vilken befattning som ansvarar för dem. I de 
fall de är politiskt fastställda bör detta också anges.  

● Tillse att de underlag som tas fram för beslut om underhållsplaner och taxa 
innehåller ekonomisk plan för ekonomin framåt. 

● Tillse att kommunstyrelsen får en mer detaljerad och kontinuerlig uppföljning av 
kostnaderna för VA-verksamheten. 
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Inledning 

Bakgrund 

Alla anläggningstillgångar kräver underhåll för att behålla sitt värde. Om underhållsnivån 
är otillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras 
samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken är att planerat 
underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Ödeshögs kommun står inför 
utmaningar inom VA. Det är av stor betydelse att styrning och planering av underhållet 
fungerar väl.  

Ytterligare konsekvenser av en otillräcklig underhållsnivå är att anläggningarna får en 
försämrad standard, vilket leder till sämre dricksvattenkvalitet samt kritik och eventuellt 
sanktioner från myndigheter. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida kommunstyrelsen säkerställt ett 
ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar. 

Revisionsfrågor: 

● Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt? 

● Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan? 

● Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med kommunens 
budgetprocess? 

● Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader? 

Revisionskriterier 

Styrande dokument för VA-anläggningar, kommunallag, övriga relevanta styrande 
dokument. 

Metod och avgränsning 

Granskningen har genomfört genom genomgång av planer och styrdokument avseende 
VA-anläggningar, redovisning av denna och andra relevanta dokument för 
granskningen. Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsens arbete med 
VA-anläggningar. 

Två gruppintervjuer har genomfört på distans. En med kommundirektör, ekonomichef, 
förvaltningschef för tekniska förvaltningen samt Ödeshögsbostäders ekonomichef. Den 
andra intervjun genomfördes med kommunstyrelsens presidium.  
Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.  
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Iakttagelser och bedömningar 

Tekniska förvaltningen under ledning av kommunstyrelsen har som ett av sina 
grunduppdrag att ansvara för förvaltning, drift och underhåll av kommunens allmänna 
VA-anläggningar. Det är tekniska enheten som specifikt har ansvar för vatten och 
avlopp. Av kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023 följer 
att det är det kommunala bolaget Ödeshögsbostäder AB som utför den tekniska 
verksamheten på uppdrag av tekniska förvaltningen. Tjänsterna som utförs anges 
omfatta bland annat vatten och avlopp.  

I kommunen finns idag två reningsverk. Vättern är den största vattentäkten. Det finns 
även en vattentäkt i Trehörna samt en mindre kommunal vattentäkt i Boet. Detta följer 
av kommunens nyligen antagna Översiktsplan, som beskrivs närmare i kommande 
avsnitt.   

Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt? 

Iakttagelser 

I Planeringsdirektivet för 2021 anges att Ödeshögs kommun ska ha en VA-försörjning 
som har som utgångspunkt att påverkan på miljön ska vara minsta möjliga och att 
invånarnas hälsa ska vara tryggad. VA-försörjning ska ombesörja de behov som 
kommunens befolkningsutveckling genererar och de behov av anpassning som 
klimatförändringarna kommer innebära. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att 
verksamheten uppfyller ställda myndighetskrav när det gäller så väl lokala som 
regionala och nationella mål. Var verksamheten ska finnas och verka styrs utifrån av 
kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsområden. Förvaltningen har som mål att 
säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden. 

Granskningen visar att sedan 2012 har kommunen avsatt 4 mnkr per år till underhåll i 
form av VA-sanering inklusive utbyte av rör och ledningar. Den bild som förmedlas i 
intervjuer är att kommunen har gjort ett gediget arbete med att förbättra VA-nätets 
kvalitet under de senaste åren och att det finns en plan för detta.  

Det finns underhållsplaner framtagna i form av flera planeringsdokument som 
uppdateras löpande. Vi har tagit del av ett dokument som visar planering för 
VA-saneringen 2014-2029. För varje år anges en sträckning och vilken åtgärd som ska 
genomföras det året. För samtliga år utom två anges “samtliga gamla ledningar/ventiler” 
som åtgärd. År 2024 anges “gemensamt med projekt Vattentornet” och 2025 anges 
ingen sträckning utan “generellt ventilbyte”. Det framgår inte av dokumentet 
VA-saneringen 2014-2019 vilka av åtgärderna som har utförts enligt plan eller när 
dokumentet senast uppdaterades. Enligt uppgift från intervju har de åtgärder som anges 
fram till 2020 utförts, resten är planerade åtgärder. Det framkommer också att 
dokumentationen avseende VA-saneringen ska förtydligas i detta hänseende.  
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Det finns ett dokument som visar prioriterat underhåll i reningsverket, för varje 
anläggningsdel anges en detaljerad beskrivning av problembild samt mål. Dokumentet 
är odaterat och det framgår inte när det senast uppdaterades. Det finns ett 
underhållsschema för reningsverket som löper från 2017 till 2020. För olika 
anläggningsdelar anges vilket underhåll som genomförts och på vilket datum. Schemat 
visar inte planerat underhåll och uppfattas därmed av oss som en redovisning snarare 
än en planering. Vi har även tagit del av investeringsplan för reningsverket 2021-2023. 
Kommande investeringar avser bland annat slamavvattnare 2 mnkr, drivenhet för 
kembassäng 0,4 mnkr samt utbyggnad av slamplattan 1,5 mnkr.  

Det finns även ett dokument vid namn Checklista för underhåll och driftstörningar som 
visar vilka åtgärder som ska genomföras på reningsverket varje dag, varje vecka, varje 
månad samt årligen. Vidare anges åtgärder som ska ske vid driftstörningar. Dokumentet 
är från mars 2019 och det framgår namnet på ansvarig tjänsteperson.  

En ny VA-plan är under framtagande. Enligt uppgift kommer VA-planen att beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2021. Av utkast på VA-planen framgår att den har tagits fram 
under 2018-2020 samt att syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar hantering 
av vatten och avlopp i kommunen samt säkerställa god vattenkvalitet. VA-planen ska 
ses över minst en gång per mandatperiod. I VA-planen finns avsnitt som beskriver den 
översiktliga planeringen i kommunen, VA-hantering, åtgärder i förhållande till VA-policyn 
samt ansvar och roller.  

Det finns även en VA-policy och VA-översikt som ligger till grund för VA-planen. Det 
uppges att dessa ska fastställas av kommunstyrelsen och/eller av 
samhällsbyggnadsnämnden och rapporteras till desamma ca 3 ggr/år. Dokumenten 
uppges vara föränderliga och ett ständigt pågående arbete mellan 
samhällsbyggnad/miljö och tekniska enheten. Den VA-policy och VA-översikt vi tagit del 
av är odaterade och benämnda som utkast. Vår genomgång av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020 samt slutet av 2019 kan inte påvisa att 
VA-översikt eller VA-policy har beslutats. Någon protokollförd information har heller inte 
lämnats avseende dem. Däremot kan vi se att arbetet med VA-planen har redovisats 
genom informationsärende på kommunstyrelsens möte den 21 oktober 2020.  

Av intervjuer följer att kommunen har ett digitalt verktyg för ledningsnätet där 
kartläggning av underhållsbehov och driftstörningar kan göras. Ett arbete pågår med att 
uppdatera det digitala verktyget så att samtliga förbättringsåtgärder som genomförts är 
registrerade. Anledningen till att arbetet inte är i fas uppges vara att arbetssättet och 
digitaliseringen är relativt ny. Arbetet med att genomföra underhållsplanen har även gjort 
att kartläggningen fått stå tillbaka. Arbetet planeras vara i fas under 2021.  

Bedömning 

Revisionsfråga: Finns underhållsplaner och uppdateras de kontinuerligt? 
Bedömning: Delvis uppfylld 
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Vi bedömer att det finns underhållsplaner och att de uppdateras kontinuerligt. Det finns 
en planering för VA-saneringen samt kartläggning och plan för reningsverket. Denna 
innehåller däremot inga kostnadsberäkningar. Vi bedömer att det bör framgå tydligt när 
dokumenten senast uppdaterades och vilken befattning som ansvarar för dem. Det 
gäller både underhållsplaner och dokumenten som ingår i VA-planen. Om dokumenten 
är politiskt antagna bör det även framgå.  

Vi bedömer att användningen av digitala verktyg kan utvecklas för att få så stor kontroll 
som möjligt på VA-nätet. Vi ser därför med tillförsikt på att kommunen påbörjat en 
digitaliseringsprocess inom området som väntas vara klar nästa år.  

 

Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan? 

Iakttagelser 

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige  om VA-taxan för 2021. Beslutet 1

innebar att VA-taxan revideras enligt följande: Brukningsavgiften för vatten och avlopp 
höjs med 8 procent. Anläggningsavgiften för vatten- och avlopp höjs med 28 procent. 
Indexuppräkning av taxan avskaffas. I protokollet framgår att intäkterna från VA-taxan 
inte matchat kostnaderna som ökat varje år, vilket är anledningen till höjningen. 
Beslutsunderlaget består av en tjänsteskrivelse från tekniska chefen samt en 
flerårsöversikt av ekonomiskt utfall för VA 2013-2019. Intervjuade inom förvaltningen 
uppger att prognosen för VA-taxan under 2021 är ett utfall utan avvikelser. Samtidigt 
framhålls att enligt branschorganisationen Svenskt vatten är höjningar av VA-taxan att 
vänta nationellt även under kommande år.  

Det uppges pågå diskussioner om ett nytt avtal för biogasverket. 

Intervjuade förtroendevalda uppger att förvaltningen tar fram bra och tillräckliga underlag 
för beslutet av VA-taxan. Det uttrycks att det finns ett behov av mer gedigna underlag 
som visar på standarden i bland annat VA-nätet och vilka kostnader som kommer 
krävas framöver. Höjningar av VA-taxan har skett kontinuerligt varje år under en lång tid 
och planeras även framöver, varför det finns en undran från förtroendevalda om den 
faktiska standarden på VA-nätet. Det fanns tidigare en plan om att VA-taxan skulle höjas 
under fyra år fram till 2017 för att sedan inte höjas under ett antal efterföljande år. 
Denna plan höll endast ett år då en höjning genomfördes igen 2018. Intervjuade 
uttrycker även att i jämförelse med andra kommuner har Ödeshögs kommun en relativt 
hög VA-taxa. Med anledning av detta har en utredning beställts avseende status på 
VA-saneringen, reningsverk och biogasanläggningen, vilken ska vara klar i maj 2021. 
Utredningen ska utföras av Ödeshögsbostäder.  

I beslutet avseende VA-taxan för 2021 framgår att de förtroendevalda som yrkade 
avslag på ärendet även föreslog en noggrann utredning för att komma tillrätta med 
kostnadsökningarna.  

1 KF 2020-09-14 § 54 (Dnr: KS 2020/187), KS 2020-08-26 § 130  
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Bedömning 

Revisionsfråga: Finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan? 
Bedömning: Delvis uppfylld 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga underlag inför det årliga beslutet av VA-taxan i 
form av översikt av ekonomiskt utfall. Förtroendevalda uppfattar att beslutsunderlagen 
är goda.  

Däremot finns ett uttalat missnöje från förtroendevalda över de ständiga 
kostnadsökningarna. Vi bedömer att det finns ett behov av ytterligare information till 
förtroendevalda avseende de ökade kostnaderna av underhåll och att det därför är 
viktigt att en redovisning av ekonomin för VA-verksamheten under flera år framåt 
genomförs och presenteras. Vi ser att den utredning som beställts har potential att 
förbättra detta.  

 

Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med 
kommunens budgetprocess? 

Iakttagelser 

Av intervjuerna följer att underhåll och utbyggnad av VA i hög grad samordnas med 
budgetprocessen. Både tjänstepersoner och förtroendevalda uppger att detta är en av 
de delar som diskuteras mest inom budgetprocessen.  

Återigen framhålls av förtroendevalda att förhållandet mellan underhållsplaner, budget 
och utfall inte uppfattas som tydligt. Intervjuade framför en frustration över att 
VA-budgeten sällan håller och att underlagen därmed inte är realistiska. Det finns en 
förhoppning om att detta ska förbättras efter att tidigare nämnda utredning har 
genomförts.  

Ödeshögs kommun har nyligen antagit en ny översiktsplan vid namn “6000 invånare”  I 2

översiktsplanen finns ställningstagande kring bland annat markanvändning, bostäder 
och teknisk försörjning. För avloppsrening samt dricksvattenförsörjning anges att 
kommunen ska ha en aktuell vatten- och avloppsstrategi, dagvattenpolicy samt en 
vatten- och avloppsplan. Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är 
anslutna till det kommunala avloppsnätet eller där det finns förutsättningar att göra detta. 
Intervjuade framhåller att underhållsplaneringen är anpassad till översiktsplanen.  

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 anges investeringsbudget för 2020 på 
projektnivå. De projekt som innefattar VA är bland annat 924 Skrapegården VA (195 
tkr), 930 Stationsområdet VA (215 tkr), 961 Nya ledningar VA (- 4 mnkr).  

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2021 med plan för 2022-2023 redovisas och 
beslutas samtliga kommunens investeringsprojekt på aggregerad nivå, ingen 

2 Beslutad av kommunfullmäktige 2020-09-14 § 46 
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redovisning görs på detaljnivå som för tidigare år. Vatten och avlopp för 2021 är därmed 
ett beslutat projekt med en nettobudget på ca 20 mnkr, kommunstyrelsens hela 
investeringsbudget är ca 44 mnkr. I planeringsdirektivet beskrivs däremot i text att större 
investeringar avser VA-infrastruktur för Sväm, nya vattenledningar på sträckorna 
Heda-St Broby och St Åby Djurledet samt VA-sanering övriga områden. En annan större 
investering avser utbyte av enheter på reningsverket. Det framgår inte i 
kommunstyrelsens planeringsdirektiv hur mycket som är avsett för VA i 
investeringsplanen för 2022-2023. 

I kommunfullmäktiges planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 framgår däremot 
investeringsbudget för taxefinansierad verksamhet för åren 2022 och 2023. Dessa 
uppgår till 7,8 mnkr respektive 4,3 mnkr. Det framgår inte av kommunfullmäktiges 
planeringsdirektiv vilka investeringar dessa medel avser. Det finns ett framtaget förslag 
till investeringsplan för perioden 2020-2030 men politiskt beslut är ännu inte fattat om 
denna plan. De årliga beloppen för VA-verksamhet uppgår i denna till mellan 4,0 mnkr 
och 8,6 mnkr. Sammanlagt belopp uppgår till 71,2 mnkr. 

Av kommunstyrelsens beslut 2020-02-25 26 § 45 framgår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att överföringar från 2019 års investeringsbudget på 4,5 mnkr ska 
göras till 2020 års investeringsbudget. Av ärendet framgår att bakgrunden är 
ombudgeteringar i investeringsbudgeten för alla projekt som endast delvis eller inte alls 
kunnat färdigställas under ordinarie budgetår. Fördelningen för medlen som föreslås är 
att -2 mnkr tas från projekt 961 “Nya ledningar VA”.  

Bedömning 

Revisionsfråga: Styrs och samordnas underhåll och utbyggnad tillräckligt med 
kommunens budgetprocess? 
Bedömning: Uppfylld 

Vi bedömer att underhåll och utbyggnad av VA styrs och samordnas tillräckligt med 
kommunens budgetprocess. I kommunstyrelsens planeringsdirektiv för 2020 och 2021 
finns vatten och avlopp med som projekt inom beslutad investeringsbudget. Underhåll 
och utbyggnad av VA diskuteras även mycket under planeringsprocessen.  

Vi noterar att i styrelsens investeringsbudget 2021 redovisas investering i VA som ett 
projekt, till skillnad från föregående år då varje projekt inom VA anges. Vi ser att det 
fortsatt är viktigt att redovisning av projekt sker så att förtroendevalda får tillräckligt stor 
inblick i investeringarna. Detta gäller främst större projekt. 

 

Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader? 

Iakttagelser 

Granskningen påvisar att kommunen för flera år sedan hade problem med kvaliteten på 
VA-nätet i form av bland annat läckor. Problemen uppges ha legat bakom det stora 
saneringsarbetet som påbörjades 2012. I dagsläget uppges att kvaliteten på vattnet som 
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helhet är god och det sker få akuta lagningar eller läckor. De få incidenter som inträffar 
uppges ofta vara sammankopplade med miljörelaterade skyfall. I dagsläget är den enda 
typen av klagomål som inkommer på VA-nätet angående att vattnet är missfärgat. Detta 
beskrivs ske på grund av ombyggnationer och underhåll av nätet och är ofarligt.  

Granskningen visar att det sker en löpande uppföljning av underhållskostnaderna inom 
förvaltningen. Den uppföljning som genomförs av underhållskostnader och som ställs till 
kommunstyrelsen sker inom uppföljningen av underhållsplanen (se tidigare 
revisionsfråga) samt inför beslut av VA-taxa. 

Av kommunstyrelsens protokoll 2020-03-25 § 64 görs en begäran om tilläggsanslag i 
2020 års budget för slamförtjockare till reningsverket i Ödeshög. Reningsverket klarar 
idag knappt länsstyrelsens krav på utgående kvävehalter. Kostnaderna för att i 
reningsverket rena och hantera en rest från avloppsreningen där 98 procent är vatten är 
betydande. Enligt beslut i kommunfullmäktige  medges kommunstyrelsen investera 2,5 3

miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 till en mekanisk slamförtjockare som avser 
reningsverket i Ödeshög. Investeringen finansieras genom nyupplåning i 2020 års 
budget på 2,5 miljoner kronor med en amorteringstid av högst 30 år. 

Uppföljning avseende investeringar sker inom ramen för den ordinarie rapporteringen av 
ekonomin. I kommunens delårsrapport per augusti 2020 görs ingen uppföljning per 
investeringsprojekt, endast för kommunstyrelsen som helhet. Helårsprognosen för 
kommunstyrelsens investeringsbudget är en positiv avvikelse på ca 19 mnkr. I 
kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2021 beskrivs att de stora investeringarna för 
perioden innefattar bland annat nya VA-ledningar. I kommunstyrelsens 
budgetuppföljningar per augusti och oktober görs helhetsuppföljningar av 
investeringarna, ingen specifik rapportering avseende VA-investeringar eller underhåll 
görs.  

Bedömning 

Revisionsfråga: Sker tillräcklig uppföljning av underhållskostnader? 
Bedömning: Delvis uppfylld 

Vi bedömer att det sker en tillräcklig uppföljning av underhållskostnader. Inom ramen för 
beslutet av VA-taxan har en flerårsöversikt över ekonomiskt utfall för VA ställts till 
kommunstyrelsen. Viss uppföljning av underhållskostnader har även gjorts till 
kommunstyrelsen under den granskade perioden i samband med en begäran om 
tilläggsanslag.  

Någon detaljerad uppföljning avseende underhållskostnaderna och investering i VA 
finns inte i delårsrapport eller i budgetuppföljningar. Vi bedömer det därför som ett 
förbättringsområde att delge kommunstyrelsen mer detaljerad uppföljning med tanke på 
stor del av den totala investeringsbudgeten som avser VA.  

 

3 Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 44 
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Revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt 
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens VA-anläggningar. Det sker 
en övergripande redovisning av kostnaderna för underhåll och investeringar. Vidare 
finns det en flerårsplan för planering och underhåll, men dessa är inte fastställda framåt 
och det saknas även redovisning av förslagens inverkan på taxan. Bedömningen 
grundar sig på bedömning av granskningens revisionsfrågor.  

Bedömningar mot revisionsfrågor 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning önskar vi lämna följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen: 

● Tillse att det i underhållsplaner och andra VA-dokument tydligt framgår när 
dokumenten senast uppdaterades samt vilken befattning som ansvarar för dem. I de 
fall de är politiskt fastställda bör detta också anges.  

● Tillse att de underlag som tas fram för beslut om underhållsplaner och taxa 
innehåller ekonomisk plan för ekonomin framåt. 

● Tillse att kommunstyrelsen får en mer detaljerad och kontinuerlig uppföljning av 
kostnaderna för VA-verksamheten.  
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Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns underhållsplaner och 
uppdateras de kontinuerligt? 

Delvis uppfylld 

 

2. Finns ändamålsenliga underlag inför 
det årliga beslutet av VA-taxan? 

Delvis uppfylld 
 

 

3. Styrs och samordnas underhåll och 
utbyggnad tillräckligt med kommunens 
budgetprocess? 

Uppfylld 
 

 

4. Sker tillräcklig uppföljning av 
underhållskostnader? 

Delvis uppfylld 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ödeshögs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
den 23 september 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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