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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 

Datum och tid  måndagen den 2022-06-20, klockan 

19:30 OBS! Tiden 

  
Plats Ombergs Golf, Stora Lund 

 

Sammanträdet föregås av:  

17.00 Föredrag av landshövding Carl Fredrik Graf om civilförsvaret 

18.00 Middag för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Anmäl 
deltagande och ev specialkost till din gruppledare. 

 

Ärenden   Dnr Föredragande Sida 
 

1 Upprop    

2 Val av justerare    

3 Inkomna medborgarförslag, 
motioner, interpellationer 
och frågor 

   

4 Inkommet medborgarförslag 
- Rusta upp gamla 
fotbollsplanen i Hästholmen 

KS 2022/187   
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5 Ärenden    

6 Budgetuppföljning - 
Kommunövergripande per 
april 2022 

KS 2022/156 Marie Holstensson, 
ekonomichef 

 

7 Information - 
Granskningsrapport - God 
Ekonomisk Hushållning 
2021 Ödeshög kommun 

KS 2022/159 Alexander Gideskog 
(M), ordf revisionen 

 

 

8 Information -  
Granskningsrapport 
årsredovisning 2021 
Ödeshög 

KS 2022/158 Alexander Gideskog 
(M), ordf revisionen 

 

9 Information - 
Granskningsrapport - 
Grundläggande granskning 
av ks och nämnder 2021 

KS 2022/134 Alexander Gideskog 
(M), ordf revisionen 

 

10 Översyn av den politiska 
organisationen för 
mandatperioden 2023-2026 - 
Förändring av  antalet 
nämnder samt antalet 
ledamöter i socialnämnden 

KS 2021/149   

11 Uppföljning av de 
kommunala bolagens 
uppfyllelse av de kommunala 
uppdragen verksamhetsår 
2021 

KS 2022/124   

12 Återrapportering av 
kommunfullmäktigeuppdrag 
- Näringslivsstrategi – 
Strategi för att utveckla 
nuvarande och framtida 
näringsliv 

KS 2021/237   

13 Svar på motion - Angående 
förebyggande åtgärder för 
utanförskap 

KS 2021/295   
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14 Delgivningar    

15 Delgivning - Socialnämndens 
rapportering av ej verkställda 
gynnande beslut 2022 

KS 2022/39   

16 Avsägelser och val    

 

Ordförande 
Jonny Ståhl (C) 
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E-postformulär

Personuppgifter

Förnamn Jan

Efternamn Zelechowski

E-post

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Jag skulle önska att man rustar upp den gamla fotbollsplanen i Hästholmen för att barn, ungdomar och även vuxna ska
kunna ha en bra plats att röra på sig vid. I dagsläget saknas det denna form av plats i Hästholmen och det tycker jag är
väldigt synd. Genom att sätta upp lite fotbollsmål och göra det spelbart inbjuder man till att flera är ute och rör på sig!

Samtycke

2022-05-30 13.14
Jag samtycker till att Ödeshögs kommun hanterar mina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Besök gärna odeshog.se/gdpr för att läsa mer om
kommunens hantering av personuppgifter.
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2022/156  

 
  
§ 98 

 

Budgetuppföljning - Kommunövergripande per april 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen av budgetuppföljning per april 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 12,0 miljoner kronor. 
Prognosen för helår visar en resultat på +18,0 miljoner kronor vilket ger en positiv 
budgetavvikelse på 6,0 miljoner kronor. 
 
Sammantaget visar nämndernas prognoser en negativ budgetavvikelse på –3,7 
miljoner kronor vid årets slut. Socialnämnden prognostiserar ett underskott medan 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare prognostiserar 
ett överskott. Resterande nämnder förväntas hålla sig till tilldelad budgetram.  
 
Finansförvaltningens prognostiserar ett överskott mot tilldelad budget. 
 
Total investeringsbudget uppgår till 81,2 miljoner kronor efter att ursprungsbudgeten 
på 58,9 miljoner kronor kompletterats med överföring från 2021 med 22,3 miljoner 
kronor. Till och med april månad har 4,9 miljoner kronor redovisats netto. 
 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 30 april 2022, daterad 2022-05-17 

 

________ 
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Dnr: KS 2022/156  
Datum: 2022-05-18 
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Tjänsteskrivelse   
Förvaltning 
Marie Holstensson, Ekonomichef   
 

 

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 30 april - 
Kommunövergripande 

Förvaltnings förslag till beslut 
1. Redovisningen av budgetuppföljning per april 2022 godkänns 

2. Uppföljningen delges kommunfullmäktige för kännedom   

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställningen av budgetuppföljning för de första fyra månaderna 2022 grundar sig 
på de bedömningar som kommer från nämnderna. Finansförvaltningens prognos är 
framtagen av ekonomikontorets personal.  

Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 12,0 mnkr. Prognosen för helår 
visar en resultat på +18,0 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 6,0 mnkr. 

Sammantaget visar nämndernas prognoser en negativ budgetavvikelse på –3,7 mnkr vid 
årets slut. Socialnämnden prognostiserar ett underskott medan kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare prognostiserar ett överskott. 
Resterande nämnder förväntas hålla sig till tilldelad budgetram. Finansförvaltningens 
prognostiserar ett överskott mot tilldelad budget. 

Total investeringsbudget uppgår till 81,2 mnkr efter att ursprungsbudgeten på 58,9 
mnkr kompletterats med överföring från 2021 med 22,3 mnkr. Till och med april månad 
har 4,9 mnkr. redovisats netto. 

Beskrivning av ärendet 
Skriv text här 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 30 april 2022, daterad 2022-05-17 

Beslutet ska skickas till 
Klicka eller tryck här. Skriv in text som återvinns till protokollet. 
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Kommunstyrelsen  

Diarienummer 2022/156 

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022
Prognostiserat resultat 

Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår 
till +12,0 mnkr. Prognosen för helåret är ett resultat 
på +18,0 mnkr vilket är en positiv budgetavvikelse 
6,0 mnkr.  

Driftsredovisningen (tabell 1) 
Ingen budgetavvikelse förväntas inom kommun-

fullmäktige.   

Fullmäktiges revisorer förväntas hålla tilldelad 
budgetram. 

Valnämnden Under 2022 hanterar valnämnden ett 
riksdagsval. Valnämnden räknar inte med någon 
budgetavvikelse.   

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner 
samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. 
Prognosen för helåret är ett budgetöverskott på 200 
tkr. beroende på färre brukare. Osäkerhet runt en-
samkommande barn från Ukraina. 

Kommunstyrelsen är indelad i två förvaltningar, 
kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.  

Kommunledningsförvaltningen. Inom kommunför-
valtningen förekommer både positiva och negativa 
budgetavvikelser men på totalen prognostiseras en 
budget i balans. Inom arbetsmarknadsenheten för-
väntas ett överskott hänförligt till ändrade redovis-
ningsprinciper. Denna prognos är under förutsätt-
ning att förvaltningskostnaden från ÖBO håller sig 
inom tilldelad budget.    

Tekniska förvaltningen. Inom förvaltningen ingår: 
de tekniska verksamheterna – gata/park/vat-
ten/renhållning - samt kost och lokalvård. Progno-
sen visar en budget i balans. För VA-verksamheten 
flaggas dock för en större osäkerhet gällande fram-
tida priser på kemikalier m.m. Driften inom den 
tekniska verksamheten utförs av Ödeshögsbostäder 
AB via förvaltningsavtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden Centralt prognostise-
ras ett underskott om -50 som främst beror på ej 
budgeterade licenskostnader. 

Inom plan- och byggenhetens verksamhet progno-
stiseras ett överskott om totalt 300 tkr kopplade till 
ökade bygglovsintäkter. Prognosen är dock mycket 
osäker, då det beror på vilka bygglovsansökningar 
som inkommer under året samt utgifter för bostads-

anpassningar som varierar stort mellan olika an-
sökta åtgärder.  

Kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar inga 
avvikelser. Prognosen är osäker vad gäller prisök-
ningar inom samtliga verksamheter och vad gäller 
hyresintäkterna för sporthallarna. 

Totalt visar prognosen för hela samhällsbyggnads-
nämndens ett överskott om 250 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en 
budget i balans.  

Förskola. Den kommunala förskolan har beviljats bi-
drag för bättre språkutveckling i förskolan för 2022. 
Bidraget kommer att användas till särskilda språk-
utvecklande insatser i förskolan och kompetensut-
veckling av förskolepersonal i språkutvecklande ar-
betssätt i svenska. Verksamheten har även beviljats 
bidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 
2022. Bidraget används för att bibehålla eller rekry-
tera personal i Ödeshögs förskolor och fördelas efter 
antalet inskrivna barn den 15 februari. Det bidraget 
ges både till den kommunala förskolan och de pri-
vata utförarna. Den kommunala förskolan följer sin 
personalplanering som innebär att bemanningen 
successivt ökar under våren då antalet inskrivna 
barn ökar. Prognosen för förskolan pekar på att bud-
geten kan hålla.  

Pedagogisk omsorg, fritidshem, prognostiserar inga 
avvikelser 

Förskoleklass. Ödeshög har beviljats bidrag för tillfäl-
lig förstärkning av statligt stöd 2022, den så kallade 
”skolmiljarden”. Bidraget fördelas till Ödeshögs 
kommuns grundskolor och till de friskolor som har 
elever från Ödeshögs kommun. Under våren an-
vänds bidraget till personalförstärkningar i försko-
leklassverksamheten på Fridtjuv Bergskolan och i 
Röks skola samt till fristående skolor som har elever 
från Ödeshögs kommun. Även under hösten kommer 
delar av bidraget att användas till personalförstärk-
ningar i förskoleklassverksamheten på Fridtjuv 
Bergskolan och i Röks skola. Prognosen för verksam-
heten förskoleklass pekar på 0 kr i avvikelse. 

Grund- och grundsärskola. Under våren används de-
lar av skolmiljardsbidraget till personalförstärk-
ningar i årskurserna 1-9 på Lysingskolan, Fridtjuv 
Bergskolan och Röks skola samt till fristående skolor 

7



   

Sida 2 av 4 

som har elever från Ödeshögs kommun. Även under 
hösten kommer delar av skolmiljardsbidraget att an-
vändas till personalförstärkningar i årskurserna 1-9 
på Lysingskolan, Fridtjuv Bergskolan och Röks skola. 
Prognosen för grund- och grundsärskolan visar inte 
någon avvikelse. Kostnaden för höstens skolskjuts 
påverkas av flera prisindex som ännu inte är publi-
cerade vilket gör prognosen osäker.  

Gymnasie- och gymnasiesärskola. Samtliga gymna-
sieplatser köps av externa utförare. Prognosen, som 
förutsätter att elever flyttar ut eller avbryter sina 
studier i samma omfattning som 2021, visar inte nå-
gon avvikelse för 2022. Faktorer som påverkar utfal-
let är vilka utbildningar eleverna väljer och samver-
kansområdets prisjusteringar inför höstterminen. 
Prisjusteringarna fastställs i juni och vilka gymnasi-
eutbildningar eleverna går på i höst stäms av den 15 
september.  

Socialnämndens Totalt för Socialnämnden progno-
stiseras ett underskott på -4,4 mkr. Det bör noteras 
att det är tidigt på året och att det därför finns en hel 
del osäkerhetsfaktorer. Underskotten återfinns dels 
inom IFO:s placeringskostnader (-1,8 mkr) som har 
ökat en hel del det senaste halvåret. Dessutom finns 
ett underskott inom LSS (-1,9 mkr) pga att Försäk-

ringskassan dragit in assistansersättningen. Anled-
ningen är att extern utföraren inte längre har till-
stånd att bedriva assistans. Här tittar Socialkontoret 
på alternativa lösningar, men det kan tidigast bli ak-
tuellt från slutet av 2022, vilket innebär ett stort un-
derskott detta år. 

Inom Äldreomsorgen finns ett underskott (-1,2 mkr) 
som främst beror på höga personalkostnader, dels 
pga utökade behov hos enskilda brukare, och dels 
pga svårigheter att få tag på vikarier vilket ger höga 
kostnader för övertid. Avgiftsintäkterna är lägre än 
budgeterat, och hemtjänsten som är beroende av bi-
lar drabbas också hårt av höga bränslekostnader. 

Den verksamhet som redovisar ett överskott är eko-
nomiskt bistånd (+0,5 mkr)..  

Finansieringen (tabell 2) prognostiserar ett över-
skott på 9,7 mnkr.  

Prognosen på slutavräkning för 2020 och 2021 års 
preliminära skatteintäkter kommer från SKL:s cir-
kulär 22:15  som presenterades i april.  

Sjuklönekostnader ersätts för fram till mars 2022.  

Det råder osäkerhet avseende kapitaltjänst och 
pensioner men i dagsläget förväntas inga budgetav-
vikelser. 

 
Tabell 1 

DRIFTREDOVISNING  
(budgetavvikelser, tkr) 

Prognos 

Kommunfullmäktige +-0 
Fullmäktiges revisorer +-0 
Valnämnd +-0 
Överförmyndare +200 
Kommunstyrelsen, varav:  
- kommunledningsförvaltningen +300 
- tekniska förvaltningen +-0 
Samhällsbyggnadsnämnden +250 
Barn- och utbildningsnämnd +-0 
Socialnämnd -4 450 
Summa nämnderna  -3.700 
Finansförvaltningen  +9.671 
Beräknad budgetavvikelse  +5.971 
Budgeterat resultat  +12.030 
Beräknat resultat +18.001 
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Tabell 2 
Ansvar FINANSIERINGEN, inkl TA (tkr)  Budget Prognos Avvikelse 
9501 KS politiska prioriteringar  -4.102 -4.102 +- 0 
9502 KS anslag för löneökningar -3.441 -3.441 +- 0 
9503 Riksdagsbeslut, återbetalning av sjuklönekostnader april-maj 0 +1.731 +1.731 
9505 Skatter och utjämning, varav:    

 Skatteintäkter +248.443 +250.576 +2.133 
 Slutavräkning skatt 21 0 +1.059 +1.059 
 Slutavräkning skatt 22 0 +2.977 +2.977 
 Inkomstutjämning +73.045 +75.544 +2.499 
 Kostnadsutjämning +12.073 +10.189 -1.884 
 Regleringsavgift +12.379 +14.702 +2.323 
 LSS-utjämning -2.182 -3.446 -1.264 
 Fastighetsavgift +14.013 +14.110 +97 
     

9510 Pensioner -11.590 -11.590 +-0 
9520 Finansiell kostnad/intäkt  -2.295 -2.295 +-0 
9530 Kapitalkostnad/intäkt 681 681 +-0 
 Anslutningsavgift bredband 200 200 +-0 
 TOTALT +337.224 +346.895 +9.671 
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Investeringar 
Total investeringsbudget uppgår till 81,2 mnkr efter att ursprungsbudgeten på 58,9 mnkr kompletterats med 

överföring från 2021 med 22,3 mnkr. Till och med april månad har 4,9 mnkr. redovisats netto. Större utförda 
investeringar är byte av VA-ledningar samt försäljning av tomter i Hästholmen. 

 

 
 

 

Marie Holstensson  
Ekonomichef 
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2022/159  

 
  
§ 99 

 

Svar på granskningsrapport - God Ekonomisk Hushållning 2021 
Ödeshög kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningens yttrande antas som styrelsens svar på den 
granskning kommunrevisionen gjort av God ekonomisk hushållning för år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är 
förenliga med de mål som fullmäktige beslutat. Syftet med granskningen är att ge 
kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat. 

Revisorerna skriver i sin granskning att grundat på den granskning av 
årsredovisningens återrapportering att det inte har framkommit några 
omständigheter som ger dem anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på granskningen av årsredovisningens återrapportering kan revisorerna inte 
genomföra någon bedömning anseende om att resultatet skulle vara förenligt eller 
inte förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021, vilken är att 
kommunen är på god väg att klara de för mandatperioden uppställda målen. 

Beslutsunderlag 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Ödeshögs kommun, Susanne 
Linberg, Charlotta Carlsson mars 2022  

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

PWC 

________
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Dnr: KS 2022/159  
Datum: 2022-05-05 
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Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningen 
Marie Holstensson, Ekonomichef   
 

 

Tjänsteskrivelse - Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Ekonomichefens yttrande antas som styrelsens svar på den granskning 
kommunrevisionen gjort av God ekonomisk hushållning för år 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är 
förenliga med de mål som fullmäktige beslutat. Behjälplig de förtroendevalda 
revisorerna har varit PWC som upprättat en rapport granskningen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorernas bedömning vid granskning av god ekonomisk hushållning 2021 visar att: 

 Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 
fastställt i budget 2021. 

 Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan 
bedömning inte genomföras anseende om att resultatet skulle vara förenligt 
eller inte förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021. 

 Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den 
samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021, 
vilken är att kommunen är på god väg att klara de för mandatperioden 
uppställda målen. 

Ekonomikontorets svar 

Finansiella mål: 
Vi instämmer i revisorernas bedömning att resultatet är förenligt med de finansiella 
målen som fullmäktige fastställt i budget 2021 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige antog i §49 2019-06-17 Ödeshögs kommuns Styrmodell. Det är 
fullmäktiges beslut som tjänstemän, politiker och revisonen har att förhålla sig till.  

Utdrag ur styrmodellen:  
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Dnr: KS 2022/159  
Datum: 2022-05-05 
 

 
 
 

Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög       Besöksadress: Stora torget 3     Telefon: 0144-350 00     E-post: kommun@odeshog.se 
Webbplats: www.odeshog.se     Organisationsnummer: 21 20 00-0373     Bankgiro: 5261-4997 (med OCR) 315-5231 (utan OCR) 

”Utifrån den kommunövergripande nuläges- och omvärldsanalysen tar den politiska 
ledningen i början av en mandatperiod fram en kommunplan. Kommunplanen anger 
hur den politiska ledningen ser på grunduppdraget samt vilken utvecklig den politiska 
ledningen vill se för såväl det geografiska området som organisationen Ödeshögs 
kommun under mandatperioden. 

Kommunplanen ger anvisningar för hur de prioriterade målområdena ska formuleras 
som Kommunfullmäktige har att besluta om i planeringsdirektiven. De prioriterade 
målområdena gäller hela mandatperioden och ger anvisningar för alla underliggande 
nivåer kring vilka frågor den politiska ledningen har prioriterat.  

Kommunstyrelsen har en central roll i att hantera de prioriterade målområdena på 
uppdrag från Kommunfullmäktige. För att nå målen disponerar kommunstyrelsen 
hela den kommunala organisationen via kommundirektörens ledningsgrupp. 
Planering, resurssättning, genomförande och uppföljning av målen görs av 
kommunstyrelsen och rapporteras till Kommunfullmäktige…..” 

Detta är vad som ligger bakom hanteringen av både de finansiella målen och 
verksamhetsmålen för Ödeshögs kommun. För att tillmötesgå revisorernas kritik 
avseende hantering av verksamhetsmålen kommer kommundirektörens 
ledningsgrupp arbeta med frågan under hösten. 

Beslutsunderlag 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Ödeshögs kommun, Susanne 
Linberg, Charlotta Carlsson mars 2022  

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

PWC 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan bedömning inte 
genomföras anseende om att resultatet skulle vara förenligt eller inte förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021, vilken är att kommunen är på god väg 
att klara de för mandatperioden uppställda målen. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning 
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-30 och full-
mäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021 - 2023 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Målen är likt föregående år formulerade för 
kommunfullmäktiges mandatperiod i den övergripande kommunplanen. Någon tydlig mål-
uppfyllelse görs därför inte på alla mål utan mer beskrivning av vad som genomförts och 
hur kommunen ligger till för att nå målet. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga två 
finansiella målen är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Resultatet ska uppgå till igenom-
snitt minst 2,5 % (varav 1,5 % 
för att klara komponentav-
skrivningarna) 
 

7,1 % Målet är uppnått för år 2021. 

Investeringar exkl. taxe-
finansierad verksamhet ska över 
tid finansieras till 100 % med 
egna medel. 
 

Kommentar i årsredovisningen: 
Uppdraget som kommun-
styrelsen gav kommunled-
ningsförvaltningen att ta fram 
riktlinjer för ”ekonomiska 
styrprinciper” har genomförts. 
Riktlinjerna fastställdes av 
kommunfullmäktige i juni 2020. 
Från och med budgetår 2021 
finns framtagna och av full-
mäktige beslutade 10-åriga 
investeringsplaner. Till 
taxefinansierade investeringar 
räknas investeringar i VA- och 
renhållningsverksamheten. 
Dessa aktiverade investeringar 
uppgår på balansdagen till 133 
mnkr. Kommunen har lån på 131 
mnkr. Det innebär kommunen 
följer fullmäktiges beslutade mål. 
 

Målet är uppnått för år 2021. 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål (inklusive 
personalpolitiska mål) för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021.  

Av sammanställningen framgår att de elva målen avser hela mandatperioden och på vissa 
utav målen görs därför en bedömning om målet kommer att uppfyllas under perioden 
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medan det för en del mål inte framgår någon tydlig måluppfyllelsebedömning varken för 
år 2021 eller för hela perioden. Tre av de totalt elva målen har en bedömning som möjliga 
att uppnå under mandatperioden. Resterande åtta mål har ingen tydlig bedömning av 
måluppfyllelse varken för år 2021 eller för mandatperioden. I årsredovisningens avsnitt 
om den samlade bedömningen om kommunens ekonomiska ställning framgår dock att 
kommunen är på god väg att klara de uppställda målen för mandatperioden. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara för-
enligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering kan bedömning inte 
genomföras med avseende på om att resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige fastställt i budget 2021. Rekommendationen är att framöver ta fram verksam-
hetsmål avseende respektive år och inte enbart för mandatperioden. Enligt KL 
(kommunallagen) 11 kap 6 § framgår att mål ska upprättas för respektive år. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Två mål som båda uppnås. 
 

 

Verksamhetsmål Bedömning kan inte genom-
föras då mål inte finns för 
respektive år. 
 

 

 

 
2022-04-03 
 
 

 

Susanne Lindberg     

____________________ ______   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Ödeshög kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 9 december 
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2022/158  

 
  
§ 100 

 

Svar på granskningsrapport årsredovisning 2021 Ödeshög 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningens yttrande antas som styrelsens svar på den 
granskning kommunrevisionen gjort av årsredovisningen för år 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning för år 2021. 
Behjälplig de förtroendevalda revisorerna har varit PWC som upprättat en rapport 
granskningen. 

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

Revisorernas bedömning är: 
 räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande 
 resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställda 

räkenskaper är upprättade enligt LKBR (lag om kommunal bokföring och 
redovisning) samt följer god redovisningssed 

 förvaltningsberättelse och noter är till viss del inte upprättade enligt LKBR 
och följer inte god redovisningssed 

 drift- och investeringsredovisning är inte upprättade enligt LKBR och följer 
inte god redovisningssed. 

Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning 2021 Ödeshögs kommun, Susanne Lindberg, 
Charlotta Carlsson mars/april 2022 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

PWC 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningen 
Maria Blomberg, Kommunsekreterare   
 

 

Tjänsteskrivelse - Granskning av årsredovisning 2021 för Ödeshögs 
kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Ekonomichefens yttrande antas som styrelsens svar på den granskning 
kommunrevisionen gjort av årsredovisningen för år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning för år 2021. 
Behjälplig de förtroendevalda revisorerna har varit PWC som upprättat en rapport 
granskningen. 

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

Revisorernas bedömning är: 
 räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande 
 resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställda 

räkenskaper är upprättade enligt LKBR (lag om kommunal bokföring och 
redovisning) samt följer god redovisningssed 

 förvaltningsberättelse och noter är till viss del inte upprättade enligt LKBR 
och följer inte god redovisningssed 

 drift- och investeringsredovisning är inte upprättade enligt LKBR och följer 
inte god redovisningssed. 

Beskrivning av ärendet 
Räkenskaper 

Revisionens synpunkter 

Revisorerna bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 
Kommunen redovisar all leasing som operationell leasing och beskriver detta i not 
för redovisningsprinciper. Praxis inom detta område håller på att utvecklas och vi 
kommer att följa frågan framåt för att säkerställa kommunens följsamhet till aktuell 
lagstiftning, god redovisningssed och utvecklad praxis. 

Ekonomikontorets kommentar 
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Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning, räkenskaperna är rättvisande och vi 
kommer även att följa och ta till oss av den praxis som utvecklas inom 
leasingområdet. 

Förvaltningsberättelse 

Revisionens synpunkter 

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Ekonomikontorets kommentar 

I planen för året ligger att fortsätta det påbörjade arbetet med att anpassa 
årsredovisningen efter den nya lagen  LKBR och de rekommendationerna från RKR 
som följer av den.   

Sammanställda räkenskaper 

Revisionens synpunkter 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i 
enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

Ekonomikontorets kommentar 

Glädjande att arbetet med den sammanställda redovisningen gett goda resultat. 

Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning 2021 Ödeshögs kommun, Susanne Lindberg, 
Charlotta Carlsson mars/april 2022 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

PWC 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 
del av revisionsplanen för år 2021. 

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

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Nej 
 
 
 

 

Resultaträkning Ja   

Balansräkning Ja   

Kassaflödesanalys Ja  

Noter Nej  

Driftredovisning Nej  

Investeringsredovisning Nej  

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen 
av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

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

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att 
den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-30 och full-
mäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-19. Rapportens innehåll har sakgranskats 
av ekonomichef.  
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande väsentliga avvikelser mot 
LKBR och god sed noterats:  

● Kundfaktura från år 2022 avseende 2021 har inte periodiserats och är därmed inte 
medtagen som intäkt i bokslutet med 2 069 tkr. 

 
● Leverantörsfaktura avseende tilläggshyra har inte periodiserats och är därmed fel-

aktigt medtagen som kostnad med 1 750 tkr i bokslutet. 
 

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 3 819 tkr. Avvikelserna bedöms som väsentliga men 
påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Kommunen avviker mot lag och god sed med avseende på att: 

● upplysning saknas om vilka särredovisningar som har upprättats och information om 
var särredovisningarna finns tillgängliga.  

● vissa noter för sammanställda redovisningen behöver framöver omarbetas så att 
posten ”elimineringar” fördelas på rätt post.  

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.2  

Kommunen redovisar all leasing som operationell leasing och beskriver detta i not för 
redovisningsprinciper. Praxis inom detta område håller på att utvecklas och vi kommer att 
följa frågan framåt för att säkerställa kommunens följsamhet till aktuell lagstiftning, god 
redovisningssed och utvecklad praxis.   

 

 
1 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
2 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att de inte följer den uppställning och 
de rubriker som förvaltningsberättelsen ska ha enligt LKBR och RKR R15 Förvaltnings-
berättelse.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende på att: 

 I det fall utgiftsbeslut tagits under året lämnas inte uppgift om till vilka belopp och 
vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. 

 Innevarande och föregående års utfall redovisas inte brutto och jämförs med 
föregående års utfall. 

 Sambandet mellan driftredovisningen och årsredovisningens övriga delar be-
skrivs inte på ett översiktligt sätt. 

 Upplysning om kommunens driftbudgets uppbyggnad samt de för driftredovis-
ningarna mest väsentliga principerna för ekonomistyrning lämnas inte i not eller 
annat dokument som noten hänvisar till. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende på att: 

 Investeringsredovisningen är inte utformad så att utfallen på ett överskådligt sätt 
kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för investeringsverksam-
hetens relevanta fullmäktigebeslut. 

 I det fall utgiftsbeslut tagits under året lämnas inte uppgift om till vilka belopp och 
vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. 

 Fleråriga och under året avslutade investeringar kan inte stämmas av med 
beslutade eller beräknade totalutgifter.  

 Sambandet mellan investeringsredovisning och årsredovisningens övriga delar 
beskrivs inte på ett översiktligt sätt. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning 
att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte 
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommenda-
tioner.  
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 5 – 10 och 42 – 44.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 5 – 10 och 42 - 44 i alla väsentliga avseenden 
med övriga delar i årsredovisningen.  

 

2022-04-05 
 

 

Susanne Lindberg      
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ödeshög kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-12-
09. 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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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2022/134  

 
  
§ 101 

 

Svar på granskningsrapport - Grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen och nämnder 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionens  
granskning av styrelsens verksamhet under 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en  
grundläggande granskning för kommunen avseende år 2021 där följande 
övergripande revisionsfråga besvaras: 
- Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  
 
Revisionen har även genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. 
 
Revisionen har meddelat synpunkter till kommunstyrelsen i frågor om specificering 
och uppföljning av mål, dialog om verksamheternas arbete för att nå målen, avsaknad 
av specifika mål för kommunstyrelsens verksamheter samt avsaknad av mätetal för 
kritiska kvalitetsfaktorer. 
 
Revisionens rekommendation till kommunstyrelsen är att dokumentera dialogerna 
där uppföljning av målen sker. 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning Ödeshög 2021 – kommunen 
Missiv ks och nämnder 2021 avseende grundläggande granskning 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 

 

________ 
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sida 1 (2) 
 
Dnr: KS 2022/134  
Datum: 2022-05-23 
 

 
 

Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög       Besöksadress: Stora torget 3     Telefon: 0144-350 00     E-post: kommun@odeshog.se 
Webbplats: www.odeshog.se     Organisationsnummer: 21 20 00-0373     Bankgiro: 5261-4997 (med OCR) 315-5231 (utan OCR)

 
Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningen 
Jenny Nolhage, Kommunchef   
 

 

Tjänsteskrivelse 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionens  
granskning av styrelsens verksamhet under 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en  
grundläggande granskning för kommunen avseende år 2021 där följande 
övergripande revisionsfråga besvaras: 
- Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  
 
Revisionen har även genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. 
 
Revisionen har meddelat synpunkter till kommunstyrelsen i frågor om specificering 
och uppföljning av mål, dialog om verksamheternas arbete för att nå målen, avsaknad 
av specifika mål för kommunstyrelsens verksamheter samt avsaknad av mätetal för 
kritiska kvalitetsfaktorer. 
 
Revisionens rekommendation till kommunstyrelsen är att dokumentera dialogerna 
där uppföljning av målen sker. 
 
Beskrivning av ärendet och svar till revisionen 
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning för kommunen avseende år 
2021 där följande övergripande revisionsfråga besvaras: 
- Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  
 
Revisionen har även genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. 

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), 
gult (delvis) och röd (otillräckligt). Om en fråga inte kan bedömas ges ET (ej 
tillämpligt).  
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sida 2 (2) 
 
Dnr: KS 2022/134  
Datum: 2022-05-23 
 

 
 
 

Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög       Besöksadress: Stora torget 3     Telefon: 0144-350 00     E-post: kommun@odeshog.se 
Webbplats: www.odeshog.se     Organisationsnummer: 21 20 00-0373     Bankgiro: 5261-4997 (med OCR) 315-5231 (utan OCR) 

Revisionsfrågorna till kommunstyrelsen bedöms överlag med grönt/tillräckligt. De 
områden som bedöms med gult/delvis eller grått/ej tillämpligt handlar i grunden om 
styrmodellen som antagits av kommunfullmäktige. Styrmodellen med tillitsbaserad 
styrning har använts sedan 2019 och är alltså ny för innevarande mandatperiod.  

Kommunledningsförvaltningen menar att revisionens kommentarer behöver 
övervägas och tas med i en översyn av styrmodellen. En revidering av styrmodellen 
bör genomföras inför kommande mandatperiod och leda till förtydliganden, 
preciseringar och andra bearbetningar som ökar tydlighet och användbarhet. 

Granskning av kommunens krisberedskap 

Revisionen har även granskat kommunens krisberedskap. Revisionen bedömer att 
samtliga granskningsfrågor kan besvaras med grönt/tillräckligt.  

Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisionens bedömning att dokumenten 
för kommunens krisberedskap är tillräckliga och utgör ett väl fungerande stöd i 
krisberedskapsarbetet. Ödeshögs kommuns avtal med Mjölby kommuns trygghets- 
och säkerhetsenhet har gett en kvalitativ och robust organisation för att hantera 
krisberedskap, trygghets- och säkerhetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning Ödeshög 2021 – kommunen 
Missiv ks och nämnder 2021 avseende grundläggande granskning 
 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 
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 Ödeshögs kommun 
 Kommunens revisorer 

1 

 2022-04-08 

Kommunstyrelsen                              
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljönämnden                        
Valnämnden        
Överförmyndarnämnden 

  För kännedom till 
  Kommunfullmäktige 

Grundläggande granskning 2021 
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en grundlägg-
ande granskning för kommunen avseende år 2021 där följande övergripande revisionsfråga 
besvaras: 
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  
Granskningen har utmynnat i en revisionsrapport som bifogas detta missiv. 

Vi önskar ta del av kommunstyrelsens och nämndens synpunkter på rapportens innehåll och 
bedömningar senast den 31 maj 2022. 

För kommunens revisorer 

 
Alexander Gideskog Michael Cornell 
Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Grundläggande granskning Ödeshög 2021 - kommunen
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Grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 
2021 

Ödeshögs kommun

Mars 2022

Emma Ekstén
Gustaf Almqvist
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Kommunstyrelsen 09
Barn- och utbildningsnämnden 14
Socialnämnden 19
Samhällsbyggnadsnämnden 24
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4

Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS BUN SN SBN

Ändamålsenlighet

Ekonomiskt tillfredsställande

Intern kontroll

Granskningsområde MN VN ÖFN

Ändamålsenlighet

Ekonomiskt 
tillfredsställande

Intern kontroll
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnder: 

5

Rekommendationer

Rekommendation KS BUN SN SBN MN VN ÖFN

Kommunstyrelsen/nämnden rekommenderas att dokumentera dialogerna 
där uppföljning av målen sker. x x x x

39



Inledning

40



PwC
Ödeshög kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin
4. Styrning

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). Därutöver sker 
även en kompletterande granskning inom området styrning som bildar underlag för att pröva om den interna kontrollen är 
tillräcklig samt om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt sätt.

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

7

Inledning
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Kartläggning av kommunens krisberedskap
Frågeställningar:

• Har kommunen en Krisledningsnämnd för vilken det finns ett uppsatt reglemente?
• Har kommunen i styrande dokument fastställt en ändamålsenlig organisation för krisberedskap och krisledning?
• Har kommunen genomfört risk- och sårbarhetsanalys (RSA) innevarande mandatperiod?
• Finns forum för samverkan avseende krisberedskap inom kommunen?

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt). 
Om en fråga inte kan bedömas ges ET (ej tillämpligt). 

8
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10

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 
8a

Gul Med anledning av kommunens tillitsbaserade styrmodell är det ej möjligt att 
utläsa om styrelsen når mål för verksamheten. Däremot ser vi att 
verksamhetsplan, budget och mål är upprättade enligt fullmäktiges direktiv.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021 då 
kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d,6b, 7b, 8b, 9a

Grön Styrelsen kan delvis verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden har varit tillräcklig under år 2021. Vi har ej kunnat se i protokoll att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten genom de dialoger som ska ske i 
enlighet med den tillitsbaserade uppföjningsmodellen. Vi har mot bakgrund av 
det ej heller kunnat verifiera om tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen. 
Däremot har plan för verksamheten och budget antagits, mål finns formulerade 
för verksamhet och ekonomi som är heltäckande och direktiv för rapportering 
är upprättat.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
● Kommunstyrelsen rekommenderas att dokumentera dialogerna där uppföljning av målen sker.
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11

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 
finns och antogs av styrelsen 2020-10-21 § 187

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget återfinns i planeringsdirektiv antagen 
2020-10-21 § 187

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Styrelsen har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i styrelsens 
planeringsdirektiv.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Styrelsen har fastställt en budget och därmed 
finns mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Finansiella mål specificeras med målvärde och 
mätmetod. Verksamhetsmål specificeras ej med 
mätmetod.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön I kommunens styrmodell, antagen av fullmäktige 
2019-06-17 § 49 framgår att ekonomisk 
uppföljning sker i delårsrapport, delårsbokslut och 
i årsredovisningen. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker genom tre dialoger som 
genomförs vid fastställda tidpunkter enligt 
kommunens tillitsbaserade uppföljningsmodell för 
verksamhetsmål.
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12

Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen s.2
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul Vi har utifrån protokoll kunnat se att styrelsen 
antagit delårsrapport, delårsbokslut och 
årsredovisning. Vi har ej kunnat se i protokoll att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten genom 
de dialoger som ska ske ii enlighet med den 
tillitsbaserade uppföjningsmodellen.

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

ET Då kommunen uppger att en tillitsbaserad 
styrning används sker åtgärder på 
verksamhetsnivå och redovisas inte till 
kommunstyrelsen. Därför kan vi ej i protokoll 
utläsa om styrelsen vidtagit några tydliga och 
konkreta åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse.

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

ET I delårsrapport Ekonomisk uppföljning per 30 april 
2021 prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
för styrelsen i sin helhet. Inga åtgärder vidtas 
behöver därför vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

ET

Med anledning av kommunens tillitsbaserade 
styrmodell samt att vi av protokoll ej kan spåra att 
dialog skett är det ej möjligt att utläsa om 
styrelsen når mål för verksamheten.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön I årsredovisningen för 2021 framgår en positiv 
budgetavvikelse om 1 495 tkr
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13

Styrning

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Verksamhetsplan a) Är plan för verksamheten upprättad i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grön Styrelsen planeringsdirektiv är upprättat i enlighet 
med kommunens styrmodell.

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, 
dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

Grön Samtliga av styrelsens verksamheter återfinns i 
styrelsens planeringsdirektiv 2021

7. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Styrelsens budget överensstämmer med den 
budget som fullmäktige tilldelat styrelsen 

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

Grön Samtliga av styrelsens verksamheter återfinns i 
planeringsdirektiv för 2021

8. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Styrelsen har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i styrelsens 
planeringsdirektiv.

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de 
nämndens samtliga verksamheter?

Gul Styrelsen har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå. Inga specifika mål för nämnden 
framgår i styrelsen planeringsdirektiv. 

9. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att styra verksamhet och 
ekonomi?

Gul I styrelsens planeringsdirektiv återfinns kritiska 
kvalitetsfaktorer utifrån ekonomiskt-, medarbetar-, 
medborgar-, samt verksamhetsperspektiv. I 
planeringsdirektivet framgår inga mätetal.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 
8a

Gul Med anledning av kommunens tillitsbaserade styrmodell är det ej möjligt att 
utläsa om styrelsen når mål för verksamheten. Däremot ser vi att 
verksamhetsplan, budget och mål är upprättade enligt fullmäktiges direktiv.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021 mot 
bakgrund av att nämnden redovisar ett överskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d,6b, 7b, 8b, 9a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden har varit tillräcklig under år 2021. Vi har ej kunnat se i protokoll att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten genom de dialoger som ska ske i 
enlighet med den tillitsbaserade uppföjningsmodellen. Vi har mot bakgrund av 
det ej heller kunnat verifiera om tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen. 
Däremot har plan för verksamheten och budget antagits, mål finns formulerade 
för verksamhet och ekonomi som är heltäckande och direktiv för rapportering 
är upprättat. Vidare vidtas också åtgärder för en budget i balans.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
● Nämnden rekommenderas att dokumentera dialogerna där uppföljning av målen sker.
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Granskningsiakttagelser - BUN s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 
finns och antogs 2020-11-30 § 92

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget återfinns i planeringsdirektiv antagen 
2020-11-30 § 92

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har fastställt en budget och därmed 
finns mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Finansiella mål specificeras med målvärde och 
mätmetod. Verksamhetsmål specificeras ej med 
mätmetod.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön I kommunens styrmodell, antagen av fullmäktige 
2019-06-17 § 49 framgår att ekonomisk 
uppföljning sker i delårsrapport, delårsbokslut och 
i årsredovisningen. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker genom tre dialoger som 
genomförs vid fastställda tidpunkter enligt 
kommunens tillitsbaserade uppföljningsmodell för 
verksamhetsmål.
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Granskningsiakttagelser - BUN s.2
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul Vi har utifrån protokoll kunnat se att nämnden 
antagit delårsrapport och delårsbokslut samt 
årsredovisning. I protokoll framgår det inte att 
nämnden följt upp målen för verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges övergripande direktiv.

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

ET Då kommunen uppger att en tillitsbaserad 
styrning används i kommunen sker åtgärder på 
verksamhetsnivå och redovisas inte till 
kommunstyrelsen. Därför kan vi ej i protokoll 
utläsa om styrelsen vidtagit några tydliga och 
konkreta åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse.

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

Grön I delårsrapport Ekonomisk uppföljning per 30 april 
2021 prognostiseras en negativ budgetavvikelse 
om 302 tkr för nämnden. Nämnden antar en 
åtgärdsplan 2021-10-18 § 84.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?
ET

Med anledning av kommunens tillitsbaserade 
styrmodell är det ej möjligt att utläsa om nämnden 
når mål för verksamheten

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön I årsredovisningen för 2021 framgår en positiv 
budgetavvikelse om 1 565 tkr.
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Styrning

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Verksamhetsplan a) Är plan för verksamheten upprättad i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens planeringsdirektiv är upprättat i enlighet 
med kommunens styrmodell.

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, 
dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

Grön Samtliga av nämndens verksamheter återfinns i 
nämndens planeringsdirektiv 2021

7. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens budget överensstämmer med den 
budget som fullmäktige tilldelat nämnden 

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

Grön Budget är fördelad efter nämndens samtliga 
verksamheter.

8. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv.

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de 
nämndens samtliga verksamheter?

Gul Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå. Inga specifika mål för nämnden 
framgår i nämndens planeringsdirektiv. 

9. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att styra verksamhet och 
ekonomi?

Gul I nämndens planeringsdirektiv återfinns kritiska 
kvalitetsfaktorer utifrån ekonomiskt-, medarbetar-, 
medborgar-, samt verksamhetsperspektiv. I 
planeringsdirektivet framgår inga mätetal.
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Sammanfattning

Granskningsområde Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 
8a

Gul Med anledning av kommunens tillitsbaserade styrmodell är det ej möjligt att 
utläsa om styrelsen når mål för verksamheten. Däremot ser vi att 
verksamhetsplan, budget och mål är upprättade enligt fullmäktiges direktiv.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021 mot 
bakgrund av att nämnden redovisar ett överskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d,6b, 7b, 8b, 9a 

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden har varit tillräcklig under år 2021. Vi har ej kunnat se i protokoll att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten genom de dialoger som ska ske i 
enlighet med den tillitsbaserade uppföjningsmodellen. Vi har mot bakgrund av 
det ej heller kunnat verifiera om tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen. 
Däremot har plan för verksamheten och budget antagits, mål finns formulerade 
för verksamhet och ekonomi som är heltäckande och direktiv för rapportering 
är upprättat. Vidare vidtas också åtgärder för en budget i balans.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
● Nämnden rekommenderas att dokumentera dialogerna där uppföljning av målen sker.
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Granskningsiakttagelser - Socialnämnden s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 
finns och antogs 2020-06-16 § 35

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget återfinns i planeringsdirektiv antagen 
2020-06-16 § 35

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har fastställt en budget och därmed 
finns mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Finansiella mål specificeras med målvärde och 
mätmetod. Verksamhetsmål specificeras ej med 
mätmetod.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön I kommunens styrmodell, antagen av fullmäktige 
2019-06-17 § 49 framgår att ekonomisk 
uppföljning sker i delårsrapport, delårsbokslut och 
i årsredovisningen. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker genom tre dialoger som 
genomförs vid fastställda tidpunkter enligt 
kommunens tillitsbaserade uppföljningsmodell för 
verksamhetsmål.
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Granskningsiakttagelser - Socialnämnden s.2
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul Vi har utifrån protokoll kunnat se att nämnden 
antagit delårsrapport, delårsbokslut  samt 
årsredovisning. I protokoll framgår det inte att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges övergripande direktiv

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

Gul Då kommunen uppger att en tillitsbaserad 
styrning används i kommunen sker åtgärder på 
verksamhetsnivå och redovisas inte till 
kommunstyrelsen. Därför kan vi ej i protokoll 
utläsa om styrelsen vidtagit några tydliga och 
konkreta åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse.

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

ET I delårsrapport Ekonomisk uppföljning per 30 april 
2021 prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
om 2 099 tkr för nämnden. Inga åtgärder vidtas 
därmed. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?
ET

Med anledning av kommunens tillitsbaserade 
styrmodell är det ej möjligt att utläsa om nämnden 
når mål för verksamheten

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön I årsredovisningen för 2021 framgår en positiv 
budgetavvikelse om 5 513 tkr
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Styrning

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Verksamhetsplan a) Är plan för verksamheten upprättad i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens planeringsdirektiv är upprättat i enlighet 
med kommunens styrmodell.

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, 
dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

Grön Samtliga av nämndens verksamheter återfinns i 
nämndens planeringsdirektiv 2021

7. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens budget överensstämmer med den 
budget som fullmäktige tilldelat nämnden. Nämnden 
har fått ett tilläggsanslag på 80 tkr 2021-06-15.

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

Grön Budget är fördelad efter nämndens samtliga 
verksamheter.

8. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv.

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de 
nämndens samtliga verksamheter?

Gul Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå. Inga specifika mål för nämnden 
framgår i nämndens planeringsdirektiv. 

9. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att styra verksamhet och 
ekonomi?

Gul I nämndens planeringsdirektiv återfinns kritiska 
kvalitetsfaktorer utifrån ekonomiskt-, medarbetar-, 
medborgar-, samt verksamhetsperspektiv. I 
planeringsdirektivet framgår inga mätetal. 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 
8a

Gul Med anledning av kommunens tillitsbaserade styrmodell är det ej möjligt att 
utläsa om styrelsen når mål för verksamheten. Däremot ser vi att 
verksamhetsplan, budget och mål är upprättade enligt fullmäktiges direktiv.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021 mot 
bakgrund av att nämnden redovisar ett överskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d,6b, 7b, 8b, 9a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden har varit tillräcklig under år 2021. Vi har ej kunnat se i protokoll att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten genom de dialoger som ska ske i 
enlighet med den tillitsbaserade uppföjningsmodellen. Vi har mot bakgrund av 
det ej heller kunnat verifiera om tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen. 
Däremot har plan för verksamheten och budget antagits, mål finns formulerade 
för verksamhet och ekonomi som är heltäckande och direktiv för rapportering 
är upprättat.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
● Nämnden rekommenderas att dokumentera dialogerna där uppföljning av målen sker.
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Granskningsiakttagelser - SBN s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2023 
finns och antogs av 2020-11-23 § 140

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget återfinns i planeringsdirektiv antagen 
2020-11-23 § 140

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har fastställt en budget och därmed 
finns mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Finansiella mål specificeras med målvärde och 
mätmetod. Verksamhetsmål specificeras ej med 
mätmetod.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Grön I kommunens styrmodell, antagen av fullmäktige 
2019-06-17 § 49 framgår att ekonomisk 
uppföljning sker i delårsrapport, delårsbokslut och 
i årsredovisningen. Uppföljning av 
verksamhetsmål sker genom tre dialoger som 
genomförs vid fastställda tidpunkter enligt 
kommunens tillitsbaserade uppföljningsmodell för 
verksamhetsmål.
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Granskningsiakttagelser - SBN s.2
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul Vi har utifrån protokoll kunnat se att nämnden 
antagit delårsrapport och delårsbokslut samt 
årsredovisning. I protokoll framgår det inte att 
styrelsen följt upp målen för verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges övergripande direktiv.

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

Gul Då kommunen uppger att en tillitsbaserad 
styrning används i kommunen sker åtgärder på 
verksamhetsnivå och redovisas inte till 
kommunstyrelsen. Därför kan vi ej i protokoll  
utläsa om nämnden vidtagit några tydliga och 
konkreta åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse.

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

ET I delårsrapport Ekonomisk uppföljning per 30 april 
2021 prognostiseras att nämnden håller tilldelad 
budget på helhetsnivå. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?
ET

Med anledning av kommunens tillitsbaserade 
styrmodell är det ej möjligt att utläsa om nämnden 
når mål för verksamheten

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön I årsredovisningen för 2021 framgår en positiv 
budgetavvikelse om 893 tkr
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Styrning

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Verksamhetsplan a) Är plan för verksamheten upprättad i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens planeringsdirektiv är upprättat i enlighet 
med kommunens styrmodell.

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, 
dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

Grön Samtliga av nämndens verksamheter återfinns i 
nämndens planeringsdirektiv 2021

7. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämndens budget överensstämmer med den 
budget som fullmäktige tilldelat nämnden 

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

Grön Budget är fördelad efter nämndens samtliga 
verksamheter.

8. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå vilka återfinns i nämndens 
planeringsdirektiv.

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de 
nämndens samtliga verksamheter?

Gul Nämnden har antagit fullmäktiges mål på 
övergripande nivå. Inga specifika mål för nämnden 
framgår i nämndens planeringsdirektiv.  

9. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att styra verksamhet och 
ekonomi?

Gul I nämndens planeringsdirektiv återfinns kritiska 
kvalitetsfaktorer utifrån ekonomiskt-, medarbetar-, 
medborgar-, samt verksamhetsperspektiv. I 
planeringsdirektivet framgår inga mätetal. 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a Röd

Nämnden kan inte verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021. Av 1 mål bedöms 1 som ej 
uppfyllt.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Gul

(sammanvägd 
bedömning)

Den sammanvägda bedömningen, med hänsyn till de 
ekonomiska målen och det ekonomiska resultatet, är att 
nämnden delvis kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Av 1 mål bedöms 1 som ej uppfyllt. 

Årets resultat: -11 tkr. Resultatet för helår 2021 härleds inte till 
någon särskild aktivitet i bokslutsuppföljningen och ses som 
marginell. Utmed året har nämnden prognostiserat en budget i 
balans. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Gul
Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi noterar att ingen 
bedömning av måluppfyllelsen görs i samband med delåret.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Säkerställ att bristande måluppfyllelse tidigt identifieras och att vidtagna åtgärder får önskad effekt.
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Granskningsiakttagelser - Miljönämnd s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet? Grön Nämnden antog en verksamhetsplan per 

2021-01-28 § 4.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet? Grön Nämnden antog en detaljbudget per 2020-12-17 

§100.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet? Grön Nämnden har fastställt 1 mål/åtagande för 

verksamheten.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi? Grön Nämnden har fastställt 1 mål/åtagande för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
Grön

Målen/åtaganden har tillhörande mått och 
målvärden.

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Direktiv för styrelse och nämnderna finns i Mjölby 
kommuns ledningssystem. Direktiven antogs av 
fullmäktige 2018-12-18 §194.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat? Grön Rapporteringen fokuserar på måluppfyllelse och 

resultat.

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

Röd

I uppföljningen av verksamhetsplanen 
(delårsrapporten) noteras att ingen bedömning av 
måluppfyllelsen görs. I rapporten konstateras att 
målvärdena följs upp på helårsbasis. I 
verksamhetsberättelsen för 2021 bedöms 
verksamhetsmålet resp. det ekonomiska målet 
som ej uppfyllda. Vi konstaterar att verksamheten 
under året genomfört olika insatser men att dessa 
inte medfört att nämnden når målen.

d) Vidtar nämnden  tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin? Röd
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Granskningsiakttagelser - Miljönämnd s.2

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Röd Av 1 mål bedöms 1 mål som ej uppfyllt.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Röd

Av 1 mål bedöms 1 mål som ej uppfyllt. 
Bedömningen utgår ifrån målet om att sänka 
kostnaderna för myndighetsutövning genom 
samverkan.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att styrelsens verksamhet har bedrivits på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d
Tilläggstjänst intern kontroll 

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen inom granskade 
områden har varit tillräcklig under år 2021
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Granskningsiakttagelser - Överförmyndarnämnden s.1

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet? Grön Verksamhetsplan för nämnden finns och antogs 

2020-12-07 § 108

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet? Grön Budget 2021 fastställs i Mål och resursplan 

antagen 2020-12-07 § 108

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet? Grön Mål för nämndens verksamhet återfinns i 

verksamhetsplan 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi? Grön Nämnden har fastställt en budget och därmed 

finns mål för ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
Grön

Nämndens verksamhetsmål har tillhörande 
aktiviteter 

4. Rapportering och 
åtgärder

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

Direktiv för styrelse och nämnderna finns i 
LedMot Ledningssystem för Motala kommun. De 
reviderade direktiven antogs av fullmäktige 
2018-11-12.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat? Grön Rapporteringen fokuserar på måluppfyllelse och 

resultat.

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

ET

I Uppföljningsrapport 2021 framgår att nämnden 
når sina mål för verksamheten varför åtgärder ej 
varit relevanta.
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Granskningsiakttagelser - Överförmyndarnämnden s.2

4. Rapportering, 
redovisning och 
åtgärder

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

ET I Uppföljningsrapport 2021 prognostiserar 
nämnden en positiv budgetavvikelse om 150 tkr. 
Inga åtgärder vidtas därmed. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Grön I årsredovisning beskrivs fyra verksamhetsmål som 
uppnådda och ett som pågående

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön I årsredovisningen för 2021 framgår en positiv 
budgetavvikelse om 244 tkr
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

ET Mot bakgrund av att nämnden ej bedrivit någon verksamhet under året kan 
inte frågan bedömas

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Trots att nämnden inte bedrivit någon verksamhet under året redovisas ett 
mindre underskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

ET Mot bakgrund av att nämnden ej bedrivit någon verksamhet under året kan 
inte frågan bedömas
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

ET Inget planeringsdirektiv  för 2021 finns antagen. 
Nämnden har ej bedrivit verksamhet under 2021 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

ET Nämnden har ej bedrivit verksamhet under 2021 
och har därmed ej tilldelats någon budget

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

ET Nämnden har inga formulerade mål 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

ET Nämnden har inga formulerade mål 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? ET Nämnden har inga formulerade mål 

4. Rapportering och 
åtgärder

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

ET

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

ET

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

ET

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

ET

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? ET

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd I årsredovisning för 2021 framgår det att 
nämnden avviker negativt med 1 tkr
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Styrning

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

11. Verksamhetsplan a) Är plan för verksamheten upprättad i 
enlighet med fullmäktiges direktiv?

ET

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, 
dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

ET

12. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

ET

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

ET

13. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

ET

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de 
nämndens samtliga verksamheter?

ET

14. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att styra verksamhet och 
ekonomi?

ET .
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Granskningsiakttagelser

Frågeställning Bedömning Ev. noteringar

Har kommunen en Krisledningsnämnd 
för vilken det finns ett uppsatt 
reglemente?

Grön Krisledningsnämndens reglemente antogs av fullmäktige 2019-06-17 § 53. Av 
reglementet framgår det att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter är 
krisledningsnämnd. Av reglementet framgår det att nämndens presidium 
beslutar om när nämnden ska sammanträda. Kommunstyrelsen antog 
2021-01-27 § 19 riktlinje för Ödeshögs kommuns krisstödsgrupp.

Har kommunen i styrande dokument 
fastställt en ändamålsenlig 
organisation för krisberedskap och 
krisledning?

Grön Av reglementet antaget 2019-06-17 framgår det att nämnden inför varje ny 
mandatperiod ska upprätta en plan för hur kommunen ska hantera 
extraordinära händelser. 

Har kommunen genomfört risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) innevarande 
mandatperiod?

Grön I Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2020-2022 framgår det att 
kommunen har genomfört risk- och sårbarhetsanalys

Finns forum för samverkan avseende 
krisberedskap inom kommunen?

Grön I Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2020-2022 framgår det att 
kommunen använder sig av ett lokalt krishanteringsråd tillsammans med 
företag och organisationer med samhällsviktiga funktioner för Ödeshögs 
kommun
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Sammanställning revisionsfrågor, 
Revisionsfråga KS BUN SN SBN MN VN ÖFN

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering 
till nämnden?

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat?

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
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Sammanställning revisionsfrågor, styrning
Revisionsfråga KS BUN SN SBN MN VN ÖFN

11. Verksamhetsplan a)  Är plan för verksamheten upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

b)  Är plan för verksamheten heltäckande, dvs. omfattar den nämndens 
samtliga verksamheter?

12. Budget a) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

b) Är budget heltäckande, dvs. omfattar den nämndens samtliga 
verksamheter?

13. Mål a) Är målen upprättade i enlighet med fullmäktiges direktiv?
 

b) Är målen heltäckande, dvs. omfattar de nämndens samtliga 
verksamheter?

14. Mätetal a) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet för att styra 
verksamhet och ekonomi?
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2021/149  

 
  
§ 104 

 

Översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-
2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Majoritetens förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 antas, 
vilket innebär att barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen samt att socialnämndens ledamöter och ersättare minskas från sju 
till fem. 

Reservationer 
Jonas Andersson (M) och Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Michael Ernst (-) meddelar att han har för avsikt att före justeringen inkomma med 
en protokollsanteckning (se bilaga). 

 
Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-
2026. Majoriteten som består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och 
Centerpartiet har lämnat ett förslag som innebär att barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden överförs till kommunstyrelsen samt att socialnämndens ledamöter 
och ersättare minskas från sju till fem. 

Förslag på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S), Jonni Harrius (KD): Majoritetens 
förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 antas, vilket innebär 
att barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden överförs till kommunstyrelsen 
samt att socialnämndens ledamöter och ersättare minskas från sju till fem. 

Jonas Andersson (M) och Charles Eriksson (ÖP): Barn- och utbildningsnämnden ska 
vara kvar. 

  

81



 
 
 
 
 

 

Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag till politisk organisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Socialnämndens beslut 

 

________ 
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2022-06-01 

Protokollsanteckning kommunstyrelsen 2022-06-01 § 15 

En arbetsgrupp bestående av 2 representanter från majoriteten och 2 från opositionen 
tillsattes att med kommunfullmäktiges ordförande som gruppordförande jämka samman 
partiernas förslag till ny politisk organisation. Partierna kunde inte enas. Majoriteten har 
då dragit slutsatsen att den ska bestämma hur organisationen ska förändras. En annan och 
i mitt tycke naturligare slutsats vore att ingen förändring kan beslutas pga oenigheten. 

Jag motsätter mig majoritetens förslag att lägga ner barn- och utbildningsnämnden och 
föra in dessa frågor i ett utskott i kommunstyrelsen. 

Michael Ernst, oberoende ledamot 
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Barn- och utbildningsnämnden    
Protokoll 2022-05-09 Dnr: BUN2016 2022/100  

 
  
§ 36 

 

Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bifaller majoritetens förslag med tillägget att 
barnperspektivet ska synliggöras i beslut vid framtida organisation. 
 
Reservation 
Teodor Johansson (M) reserverar sig mot beslutet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Majoriteten har lagt ett förslag på en ny politisk organisation från 1 januari 2023.  
Se bifogad tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen. 

Förslag i mötet 
Catarina Johansson (C): tillägg till majoritetens förslag att barnperspektivet ska 
synliggöras vid framtida organisation. 
Teodor Johansson (M): avslag att lägga ned BUN och ordförande arvode ska ha 
samma arvodeshöjning som andra ordföringar. 
Teodor Johansson (M): bifall till Catarinas Johanssons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Förslagen ställdes mot varandra och tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att 
barnperspektivet ska synliggöras vann bifall. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2022-04-26 
Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Förvaltning 
Anngela Sundbäck, Nämndsekreterare/utvecklare   
 

 

Tjänsteskrivelse - förslag på ny politisk organisation från 1 januari 
2023 

Förvaltnings förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bifaller majoritetens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Majoriteten har lagt ett förslag på en ny politisk organisation från 1 januari 2023.  
Se bifogad tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2022-04-26 
Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden    
Protokoll 2022-05-10 Dnr: SN2016 2022/63  

 
  
§ 37 

 

Remissyttrande - politisk organisation 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom majoritetens förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2023-2026 utan förslag till ändringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje ny mandatperiod bör den politiska organisationen ses över. Det kan leda 
till förändringar i den politiska organisationen eller inga förändringar alls. Inför 
mandatperioden 2018-2022 gjordes den förändringen att Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet gick in i Miljö- och byggnadsnämnden som bytte namn 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslaget i sin helhet finns att läsa i beslutsunderlaget. Socialnämnden ska i första 
hand svara för de delar som berör socialnämndens organisation. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Socialförvaltningen 
Pouya Gazerzadeh, Nämndsekreterare/utredare   
 

 

Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom majoritetens förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2023-2026 utan förslag till ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje ny mandatperiod bör den politiska organisationen ses över. Det kan leda 
till förändringar i den politiska organisationen eller inga förändringar alls. Inför 
mandatperioden 2018-2022 gjordes den förändringen att Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet gick in i Miljö- och byggnadsnämnden som bytte namn 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslaget i sin helhet finns att läsa i beslutsunderlaget. Socialnämnden ska i första 
hand svara för de delar som berör socialnämndens organisation. 

Beskrivning av ärendet 
Att se över den politiska organisationen är en politisk process med stöd från 
tjänstemannaorganisationen. Den nuvarande processen inleddes med att en 
utredning gjordes av kommundirektör Jenny Nolhage och 
nämndsekreterare/utredare Pouya Gazerzadeh. Utredningen presenterades för 
kommunstyrelsen i maj 2021 och lyfte fram tre olika förslag till förändringar i den 
politiska organisationen. 

Förslaget skickades i juni 2021 på remiss till de politiska partier som finns i Ödeshögs 
kommunfullmäktige. Sju partier lämnade remissyttranden och det blev tydligt att 
svaren var väldigt olika och att det inte gick att dra klara slutsatser av resultatet. 
Politiken beslutade då att tillsätta en mindre arbetsgrupp med representanter från 
majoritet och opposition. Arbetsgruppen har letts av kommunfullmäktiges 
ordförande Jonny Stål och startade sitt arbete i november 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Förslag till ny politisk organisation från 1 januari 2023
Förslaget läggs av majoriteten bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och
Centerpartiet

Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod bör den politiska organisationen ses över. Det kan leda till
förändringar i den politiska organisationen eller inga förändringar alls. Inför mandatperioden
2018-2022 gjordes den förändringen att Kultur- och fritidsnämndens verksamhet gick in i
Miljö- och byggnadsnämnden som bytte namn till Samhällsbyggnadsnämnden.

Att se över den politiska organisationen är en politisk process med stöd från
tjänstemannaorganisationen. Den nuvarande processen inleddes med att en utredning
gjordes av kommundirektör Jenny Nolhage och nämndsekreterare/utredare Pouya
Gazerzadeh. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i maj 2021 och lyfte fram tre
olika förslag till förändringar i den politiska organisationen.

Förslaget skickades i juni 2021 på remiss till de politiska partier som finns i Ödeshögs
kommunfullmäktige. Sju partier lämnade remissyttranden och det blev tydligt att svaren var
väldigt olika och att det inte gick att dra klara slutsatser av resultatet. Politiken beslutade då
att tillsätta en mindre arbetsgrupp med representanter från majoritet och opposition.
Arbetsgruppen har letts av kommunfullmäktiges ordförande Jonny Stål och startade sitt
arbete i november 2021.

Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag på kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars
2022. Arbetsgruppen identifierade en problembild för den politiska organisationen i
Ödeshög.

● Politiken blir mer omfattande
● Svårt att hinna med
● Ersättning är låg i förhållande till arbetsinsatsen
● Svårt att rekrytera nya aktiva medlemmar

Arbetsgruppens förslag redovisas i korthet nedan.
- Barn- och utbildningsnämnden läggs ned och flyttas in under kommunstyrelsen.
- Socialnämnden minskas från 7 ledamöter till 5 ledamöter. Övrig politisk organisation

blir kvar som idag.
Arbetsgruppen förslag innehåller också förslag på förstärkningar vad gäller arvoden och
ersättningar till politiken.

- SOC Ordf + 5%, För att täcka regionala aktiviteter
- SBN Ordf + 5%, För att täcka regionala aktiviteter
- KSO + 5%, För att inte ligga i botten av referenskommunerna
- Ordförande BUU 10%, För att leda BU-utskottet
- Oppositionssamordnare 10%, För att samordna oppositionsarbete

På kommunstyrelsens möte blev det tydligt att oppositionen motsatte sig arbetsgruppens
förslag. Eftersom det då inte fanns en samsyn i kommunstyrelsen kring beslutet togs inget
beslut på kommunstyrelsens nästkommande beslutsmöte.
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Majoritetens förslag (KD, S, C)
Majoriteten har nu diskuterat frågan och beslutat sig för att ändå gå fram med förslaget till ny
politisk organisation, utifrån arbetsgruppens ursprungsförslag, med
vissa justeringar kring förslaget om förstärkningar vad gäller arvoden och ersättningar.
Majoritetens förslag redovisas nedan.

- Barn- och utbildningsnämnden läggs ned och flyttas in under kommunstyrelsen.
- Socialnämnden minskas från 7 ledamöter till 5 ledamöter. Övrig politisk organisation

blir kvar som idag.
Majoritetens förslag på förstärkningar vad gäller arvoden och ersättningar till politiken.

- Grundbeloppet höjs med 5% till 80% av riksdagsmannaarvodet
- Ordförande i BUUs har ett uppdrag med en omfattning på 10% av ett heltidsuppdrag
- Oppositionssamordnare har ett uppdrag med en omfattning på 10% av ett

heltidsuppdrag
- Alla med ett uppdrag under 40% får rätt till förlorad arbetsförtjänst
- Möten arvoderas alltid med tre timmar, därefter ersätts för varje påbörjad halvtimme
- Tjänstgörande fullmäktigeledamot ersätts med motsvarande tre timmars arvode

Viljan från den politiska majoriteten är att göra politiska uppdrag i kommunen attraktivare
genom att kunna höja arvoden för arbetsinsatsen. Det främjar rekryteringen av nya politiker
och av politiker som är beredda att ta ledande positioner. Det gynnar i sin tur demokratin.
Majoriteten ser också att Ödeshög idag har en förhållandevis stor politisk organisation i
förhållande till storleken på kommunen och ser därför att en minskning av organisationen
kan göras. Minskningen av organisationen ger en kostnadsminskning som är nödvändig för
att kunna göra den tilltänkta förstärkningen av arvoden och ersättningar.

Förvaltningen
Förslaget till förändrad politisk organisation gäller bara den politiska organisationen. Inga
förslag på neddragningar eller förändringar finns vad gäller tjänstemannaorganisationen.

För majoriteten
Annicki Oscarsson (KD), gruppledare
Anders Karlsson (S), gruppledare
Karl-Gustav Johansson (C), gruppledare
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2022/124  

 
  
§ 96 

 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av de 
kommunala uppdragen verksamhetsår 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen godkänns. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamheten som bedrivits i de kommunala bolagen har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de 
kommunala bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivits 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  
 

Beslutsunderlag 
Ödeshögs kommunhus AB:s redovisning 

Beslutet ska skickas till 
Ödeshögs Kommunhus AB 

 

________ 
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Bild över  koncernen

Dnr bol 2022/25 

 
 
Ödeshögs Kommunhus AB och bolagens uppfyllelse av det 
kommunala uppdraget 2021 
 

Förslag till beslut 
Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

Sammanfattning 

I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB anges att 
bolagens styrelse och verkställande direktören ska i eller i anslutning till respektive årsredovisning 
redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det 
kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 

Redovisningen sker sammanställt per bolag i detta dokument. 

De bolag som bedriver verksamhet redovisar uppfyllelsen av det kommunala uppdraget till sin egen 
styrelse.  

Ödeshög 2022-03-16 

 

Peter Kenell 
VD kommunala bolagen 
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Ödeshögs Kommunhus AB 
Uppfyllelse av uppdraget 
Ödeshögs Kommunhus AB redogör härmed hur bolaget har bedrivit verksamheten under 2021 för att 
uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget. 

I Ödeshög är kommunens helägda bolag samlade i en koncern. Moderbolaget – Ödeshögs 
Kommunhus AB äger samtliga aktier i sina dotterbolag. Ödeshögs Kommunhus AB ägs i sin helhet av 
Ödeshögs kommun. Bolaget ska samordna resurserna och insatserna på ett för koncernen optimalt 
sätt.  

Verksamheten inom moderbolaget Ödeshögs Kommunhus AB är av administrativ karaktär. 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 
Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv kommun utifrån 
fullmäktiges fastställda vision och övergripande inriktningsmål. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av Bolagsordningen och 
Ägardirektiv samt Särskilt ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Måluppfyllelse utifrån särskilda direktiv 
Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, 
avyttra och äga aktier och andelar i andra bolag samt styra och leda bolag inom Ödeshögs kommuns 
bolagskoncern. 

Bolaget ska vidare ombesörja styrning och ledning av uppdrag som överlämnats att utföras av 
bolagen.  

Bolaget ska utifrån kommunfullmäktiges vision:  

- Säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och helhetssyn genomsyrar 
bolagen i kommunkoncernen.  

- Verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den 
kommungemensamma visionen samt i gemensamt ägardirektiv.  

- Utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bland annat uppnå samordning och 
optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen.  

- Genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med kommunens 
övergripande mål samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens 
godkännande.  

- Medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus 
och i en ändamålsenlig struktur. 

Måluppfyllelse 

 Samverkan inom bolagen sker bland annat genom att samtliga bolag har samma VD. Det 
administrativa stödet till bolagen sker mestadels av personal från Ödeshögsbostäder AB. 
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Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 
Något mål för bolagets ekonomi är inte angivet. 

Uppdrag och det kommunala ändamålet 
Inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, avyttra och äga aktier och andelar i andra bolag samt 
styra och leda bolag inom Ödeshögs kommuns bolagskoncern. Bolaget skall vidare ombesörja 
styrning och ledning av uppdrag som överlämnas att utföras av bolagen. 

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 
Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och 
ägardirektivet samt särskilt ägardirektiv.  

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Viktiga händelser/förändringar under året 
Verksamheten inom moderbolaget Ödeshögs Kommunhus AB är av administrativ karaktär. 

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget 
Uppdraget har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utsikter för 2022 
Verksamheten inom moderbolaget Ödeshögs Kommunhus AB är av administrativ karaktär. 
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Ödeshögsbostäder AB 
Uppfyllelse av uppdrag 
Ödeshögsbostäder AB är ett helägt dotterbolag till Ödeshögs Kommunhus AB. Bolaget redogör 
härmed för hur verksamheten har bedrivits under 2021 för att uppnå det kommunala ändamålet och 
uppdraget samt hur verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 
Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv kommun utifrån 
fullmäktiges fastställda vision och övergripande inriktningsmål. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av Bolagsordningen och 
Ägardirektiv samt Särskilt ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. ÖBO är ett mycket viktigt verktyg för att uppfylla det ansvaret. En väl 
fungerande bostadsmarknad förutsätter många aktörer, såväl privata som offentliga, men också en 
variation av upplåtelseformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. 

För sin allmännyttiga bostadsverksamhet ska bolaget inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter med bostäder som upplåts med hyresrätt. Ändamålet med 
verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i Ödeshögs kommun och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
Måluppfyllelse 

 Samtliga lägenheter i fastighetsbeståndet är uthyrda med undantag för de som renoveras. 
Hyressättning sker efter förhandlingar med Hyresgästföreningen 

 Ödeshögs kommun har för sin utveckling behov av bra lokaler för de verksamheter kommunen 
bedriver samt en bra och ändamålsenlig förvaltning av dessa fastigheter. Bolaget ska vara ett verktyg 
för detta. 
Måluppfyllelse 

 Lokaler anpassas fortlöpande efter verksamheternas behov men det finns en underhållsskuld 
i framförallt Fridtjuv Bergskolan och det saknas förskolelokaler generellt. 

I syfte att effektivisera och stärka den samlade kompetensen kan även bolaget förvalta kommunens 
allmänna parkmark, gator, vatten- och avloppsanläggningar och andra tekniska installationer avsedda 
för offentlig verksamhet. Bolaget ska också vara ett verktyg för utvecklingen av hamnen och 
Hästholmen. 
Måluppfyllelse 

 Bolaget förvaltar kommunens allmänna parkmark, gator, vatten- och avloppsanläggningar 
eller andra tekniska installationer avsedda för offentlig verksamhet utifrån tilldelad 
förvaltningspeng.  
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 Hamnområdet har fortsatt utvecklats genom bättre information och tillgänglighet till 
området samt ökad trafiksäkerhet. 

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 
Bolagets direktavkastning ska vara lägst 4 %. Detta mål är uppfyllt. 

Bolaget ska ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet som inte understiger 10 % beräknat på 
eget kapital. Detta mål är uppfyllt. 

Uppdraget och det kommunala ändamålet 
Inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, avyttra, äga bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Ombesörja 
förvaltning och skötsel av kommunens fasta egendom som överlämnas att utföras av bolaget samt 
svara för drift och underhåll av kommunens tekniska nyttigheter. 

I allmännyttigt syfte med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper främja 
bostadsförsörjningen i Ödeshögs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
i bolaget.  

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 
Bolaget verkar inom Ödeshögs kommun och äger och förvaltar 324 lägenheter, 55 garage samt 64 
lokaler. Därutöver förvaltas även det privatägda fastighetsbeståndet ”Götaplatsen”. ÖBO ombesörjer 
också förvaltning och skötsel av det kommunalt ägda fastighetsbeståndet, drift- och underhåll av 
vägar och anläggningar, renhållning, samt vatten och avlopp via förvaltningsuppdrag från 
kommunen. 
Måluppfyllelse 

 Hyressättning inom det egna beståndet tillämpas och sker genom beräkning av de faktiska 
kostnaderna för drift, externa och interna fastighetskostnader, underhåll och investeringar 
över tid samt kapitalkostnader och avkastning på eget kapital. Hyressättning sker således på 
affärsmässiga grunder enligt ägardirektivet. 

 Bolaget driver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen 
och lokaliseringsprincipen. 

Viktiga händelser/förändringar under året 
Den rådande pandemin har påverkat bolagets ekonomiska ställning i mindre omfattning. En 
följdeffekt av det svåra pandemiläget 2020 är att mycket uppskjutet underhållsarbete på bolagets 
fastigheter har utförts under 2021 varför underhållskostnaderna ökat i relativt stor omfattning.  
 Dotterbolaget Hästholmen Silo AB avyttrades under året. 
 Från halvårsskiftet övertogs svarsservicen på kommunens telefonväxel till bolaget 
 Betalparkering och parkeringsövervakning infördes under perioden 1 maj till 30 september 

för att förbättra trafiksäkerheten i hamnområdet  
 Omfattande renoveringen av Storgatan går in i sin slutfas 
 Bolagets VD ingår i styrgruppen för ny Vårdcentral i Ödeshög 

Sammanfattande bedömning om bolagets uppfyllelse av uppdraget 
Uppfattningen är att uppdraget har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och att de uppdrag som 
kommunfullmäktige har lämnat till bolaget har uppfyllts.  
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Utsikter för 2022 
Kommunen står fortsatt inför stora utmaningar där efterfrågan på hyreslägenheter och +65-boenden 
står i fokus. 

 Inflyttning i de renoverade lägenheterna på beräknas kunna ske i maj 2022 
 Utställningen ”Vätternrummet” kommer att återuppbyggas i Hästholmens hamn i samarbete 

med kommunen 
 Fyra hyreshus belägna i Hästholmens tätort ska avyttras 
 Fortsatt fiberutbyggnad 
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Projekt i Ödeshög AB 
Uppfyllelse av uppdrag 
Projekt i Ödeshög AB är ett helägt dotterbolag till Ödeshögsbostäder AB. 

Bolaget har inte haft någon verksamhet under året. 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 
Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv kommun utifrån 
fullmäktiges fastställda vision och övergripande inriktningsmål. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av Bolagsordningen och 
Ägardirektiv samt Särskilt ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv 
Något särskilt ägardirektiv är inte angivet. 

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 
Något mål för bolagets ekonomi är inte angivet. 

Uppdrag och det kommunala ändamålet 
Inom Ödeshögs kommuns kompetens förvalta och underhålla anläggningar ägda av Ödeshögs 
kommun eller ägda av bolag ingående i Ödeshögs Kommunhus AB. 
Ändamålet är att på ett för koncernen effektivt sätt bedriva byggtjänster och arbetsleda 
underentreprenader för byggtjänster på tillgångar inom ägarkoncernen och Ödeshögs kommun. 

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 
Bolaget har inte haft någon verksamhet under året. 

Viktiga händelser/förändringar under året 
Bolaget har inte haft någon verksamhet under året. 

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget 
Bolaget har inte haft någon verksamhet under året. 

Utsikter för 2022 
- 
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Ödeshögs Utvecklings AB 
Uppfyllelse av uppdrag 
Ödeshögs Utvecklings AB är ett helägt dotterbolag till Ödeshögs Kommunhus AB. Bolaget redogör 
härmed för hur verksamheten bedrivits under 2021 för att uppnå det kommunala ändamålet och 
uppdraget samt hur verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 
Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv kommun utifrån 
fullmäktiges fastställda vision och övergripande inriktningsmål. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av Bolagsordningen och 
Ägardirektiv samt Särskilt ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Måluppfyllelse utifrån särskilt ägardirektiv 
Bolaget ska främja företagsetableringar och företagsutveckling inom kommunen. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller byggnader för industri, hantverk och service, driva 
utvecklingsfrågor för näringslivet, marknadsföra kommunen, helt eller delvis äga och driva 
dotterbolag i syfte att främja näringslivet samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 
Något mål för bolagets ekonomi är inte angivet. 

Uppdrag och det kommunala ändamålet 
Inom kommunens kompetens förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller byggnader 
för industri, hantverk och service, driva utvecklingsfrågor för näringslivet, marknadsföra kommunen, 
helt eller delvis äga och driva dotterbolag i syfte att främja näringslivet samt därmed förenlig 
verksamhet. 

Ändamålet är att främja företagsetableringar och företagsutveckling inom kommunen. 

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 
Bolaget verkar inom Ödeshögs kommun. Bolaget äger två fastigheter i kommunen, dels Åby 6:152 
(parkeringsplats) och dels Ödeshög 5:2 (Mjölbyvägen 17). Båda fastigheterna hyrs ut. 

Viktiga händelser under året 
Den totala uthyrningsbara ytan i fastigheten Ödeshög 5:2 uthyrd. Pågående renovering av fasaden 
blir klar under första delen av 2022.  

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget 
Uppfattningen är att uppdraget har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Utsikter för 2022 
Bolaget har planer på att utveckla parkeringsområdet på fastigheten Åby 6:152 kopplat till 
utvecklingen av Företagspark E4. 

 

  

99



Ödeshögs Kommunhus AB 
                                                                                                                                                            

 10  (10)

BK Porten AB 
Uppfyllelse av uppdrag 
BK Porten AB är ett helägt dotterbolag till Ödeshögs Utvecklings AB. 

Bolaget redogör härmed för hur verksamheten har bedrivits under 2021 för att uppnå det 
kommunala ändamålet och uppdraget samt hur verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 
Bolagen ska enskilt och gemensamt verka för att Ödeshög är en attraktiv kommun utifrån 
fullmäktiges fastställda vision och övergripande inriktningsmål. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av Bolagsordningen och 
Ägardirektiv samt Särskilt ägardirektiv. 

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip samt förbud mot riktat stöd till enskilda näringsidkare. 

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv 
Något särskilt ägardirektiv är inte angivet. 

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 
Något mål för bolagets ekonomi är inte angivet. 

Uppdrag och det kommunala ändamålet 
Utveckla och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler i Ödeshögs kommun. 

Bolaget ska främja företagsetableringar och företagsutveckling inom kommunen. 

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 
Bolaget verkar inom Ödeshögs kommun. Bolaget arrenderar ut byggnad på fastigheten Ödeshög 
Åby 12:14 till Nordic Service Partner AB (Burger King). Byggnaden ligger på ofri grund. I samma 
byggnad finns en mindre lokal som idag är vakant. 

Viktiga händelser/förändringar under året 
Verksamheten har haft en betydligt lägre grad av den pågående coronapandemin jämfört med 
föregående år. 

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget 
Uppfattningen är att uppdraget har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utsikter för 2022 
Arbetet med att finna en förvärvare av bolaget enligt ägarens vilja kommer att fortgå och 
intensifieras under året.
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Ödeshögs Kommunhus AB    
Protokoll 2022-03-28 Dnr: BOL 2022/25  

 
  
§ 5/2022 

 

Redovisning av det kommunala uppdraget 2021 – Koncernen och 
Kommunhus 

Styrelsen beslutar  
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer 

 
Sammanfattning av ärendet 
I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs 
Kommunhus AB anges att bolagens styrelse och verkställande direktören ska i eller i 
anslutning till respektive årsredovisning redovisa hur de olika bolagen bedrivit 
verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och 
det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 

Beslutsunderlag 
VD redovisning 2022-03-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningen 
Maria Blomberg, Kommunsekreterare   
 

 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av de kommunala bolagens 
uppfyllelse av de kommunala uppdragen verksamhetsåret 2021 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Verksamheten som bedrivits i de kommunala bolagen har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

2. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de 
kommunala bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivits 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Ödeshögs kommunhus AB:s redovisning 

Beslutet ska skickas till 
Ödeshögs Kommunhus AB 
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Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög 
Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 

Telefon: 0144-350 00 
kommun@odeshog.se 
www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2021/237  

 
  
§ 91 

 

Återrapportering av kommunfullmäktigeuppdrag - 
Näringslivsstrategi – Strategi för att utveckla nuvarande och 
framtida näringsliv 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens uppdrag om en ny näringslivsstrategi får förlängd tid till 
31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2021 att kommunstyrelsen skulle få förlängd 
tid för att fullgöra uppdraget om en ny näringslivsstrategi till 30 juni 2022. På grund 
av längre sjukskrivning bedömer kommunledningsförvaltningen att det inte är möjligt 
att slutföra uppdraget inom angiven tid.  
 

Förslag på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD), Jonny Stålknapp (KD), Jonni Harrius (KD), Åse 
Wännerstam (C), Anders Karlsson (S) och Karl-Gustav Johansson (C): Uppdraget 
om ny näringslivsstrategi får förlängd tid till 31 december 2022. 

Charles Eriksson (ÖP): Uppdraget om ny näringslivsstrategi får förlängd tid. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med flera förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningen 
Jenny Nolhage,  Kommundirektör  
 

 

Tjänsteskrivelse 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdraget om en ny 
näringslivsstrategi får förlängd tid till 2022-10-31. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2021 att kommunstyrelsen skulle få förlängd 
tid för att fullgöra uppdraget om en ny näringslivsstrategi till 2022-06-30. På grund av 
längre sjukskrivning är det inte möjligt att slutföra uppdraget inom angiven tid. 
Kommunstyrelsen önskar få förlängd tid för uppdraget till 2022-10-31. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
näringslivsstrategi. Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige om att förlänga 
uppdraget till 2022-06-30.  

Förslaget till näringslivsstrategi har under våren 2022 varit ute på remiss och 
remissvar har inkommit. Då näringslivsenheten har en längre sjukskrivning vilken 
kommer kvarstå över sommaren kommer uppdraget inte kunna slutföras nu. Det 
bedöms rimligt att kommunfullmäktige kommer få ett förslag till näringslivsstrategi 
för antagande senast 2022-10-31. 

 
Beslutet ska skickas till 
Näringslivschef Helene Njord-Westerling 
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Organisationsnummer: 212000-0373 
Besöksadress: Stora Torget 3 
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www.odeshog.se 

 

  

Kommunstyrelsen    
Protokoll 2022-06-01 Dnr: KS 2021/295  

 
  
§ 109 

 

Svar på motion - Angående förebyggande åtgärder för utanförskap 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Teodor Johansson (M) att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att återupprätta projektet 
Resursen, tidigare Pluto.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att 
nämnden redan fattat beslut om att stärka arbetet kring barn i behov av stöd. 

 

Beslutsunderlag 
Teodor Johanssons (M) motion 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

________ 
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Barn- och utbildningsnämnden    
Protokoll 2022-05-09 Dnr: BUN2016 2021/312  

 
  
§ 38 

Motion - Angående förbyggande åtgärder för utanförskap 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avslås i sin helhet med motiveringen att nämnden redan fattat beslut om 
att stärka arbetet kring barn i behov av stöd. 

Reservation 
Teodor Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egen motion. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I inkommen motion föreslår Teodor Johansson (M) kommunfullmäktige att uppdra 
åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att återupprätta projektet Resursen, 
tidigare Pluto. Ärendet fördelades till barn- och utbildningsnämnden.  

På barn- och utbildningsnämnden 2022-02-14 fick förvaltningen i uppdrag att till 
nästkommande nämnd inkomma med förslag på åtgärder för att förstärka 
verksamheten i åk 6-9 kring Resursen/barn i behov av stöd samt förstärka arbetet i 
åk F-5 kring barn i behov av stöd. Förslagen redovisades på nämndssammanträde 
2022-03-28. 

Redovisningen visade att det finns behov av förstärkt stöd kring barn i behov av stöd 
inom såväl åk F-9 samt förskola. Nämnden fattade därför vid detta sammanträde 
beslut om att förvaltningen ska arbeta vidare med de åtgärder som föreslagits. Hur 
arbetet fortgår skall utvärderas och redovisas för nämnden vid dess sammanträde i 
december.  

Förslag i mötet 
Teodor Johansson (M): bifall till motion. 

Beslutsgång 
Besluten ställdes mot varandra och tjänsteskrivelsens beslutsförslag vann bifall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Motion angående förebyggande åtgärder för utanförskap 
Beslut BUN 2022-03-28  
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Bildningsförvaltningen 
Anngela Sundbäck, Nämndsekreterare/utvecklare   
 

 

Tjänsteskrivelse - Svar på motion ang. förebyggande åtgärder för 
utanförskap 

Bildningsförvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i sin helhet med motiveringen att nämnden redan fattat beslut om 
att stärka arbetet kring barn i behov av stöd. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I inkommen motion föreslår Teodor Johansson (M) kommunfullmäktige att uppdra 
åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att återupprätta projektet Resursen, 
tidigare Pluto. Ärendet fördelades till barn- och utbildningsnämnden.  

På barn- och utbildningsnämnden 2022-02-14 fick förvaltningen i uppdrag att till 
nästkommande nämnd inkomma med förslag på åtgärder för att förstärka 
verksamheten i åk 6-9 kring Resursen/barn i behov av stöd samt förstärka arbetet i 
åk F-5 kring barn i behov av stöd. Förslagen redovisades på nämndssammanträde 
2022-03-28. 

Redovisningen visade att det finns behov av förstärkt stöd kring barn i behov av stöd 
inom såväl åk F-9 samt förskola. Nämnden fattade därför vid detta sammanträde 
beslut om att förvaltningen ska arbeta vidare med de åtgärder som föreslagits. Hur 
arbetet fortgår skall utvärderas och redovisas för nämnden vid dess sammanträde i 
december.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Motion angående förebyggande åtgärder för utanförskap 
Beslut BUN 2022-03-28  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion                                      
Till Ödeshögs kommunfullmäktige  

Angående förebyggande åtgärder för utanförskap 

Ödeshögs kommun hade för ett antal år sedan ett mycket fungerade arbete i Lysingskolan 
som då kallades PLUTO, detta ändrades senare om till Resursen. Detta projekt var mycket 
framgångsrikt, det hände även att andra kommuner köpte platser till sina elever.  

Resursen arbetade med att hjälpa elever påväg in i utanförskap, något som visade sig vara 
väldigt framgångsrikt. Under denna tid arbetade fler pedagoger på enheten och kontakten 
med Socialtjänsten skedde i större utsträckning än idag. 
 
I ett brev till Barn- och Utbildningsnämnden har 21 lärare berättat Resursens vikt för elever 
som riskerar utanförskap.  
 
“Vi tror att det absolut bästa sättet att jobba med de här frågorna är på Resursen. Det är 
svårt att förstå varför man letar andra lösningar, t ex via förstelärare. Det finns inga billiga, 
snabba lösningar på så här svåra, komplexa problem. Vi vill också påpeka det alldeles 
uppenbara, nämligen att de pengar som läggs på att elever ska fullfölja sin skolgång och 
motiveras till att tro på en framtid och ett yrkesliv, sparas in många, många gånger om, 
jämfört med att någon hamnar i ett kriminellt liv och tillbringar kortare eller längre tid inom 
kriminalvården eller psykiatrin. “ 
 
Utanförskapet i Sverige sprider ut sig, kriminaliteten ökar och antalet långtidsarbetslösa är 
över 200 000. För att vi ska ge framtida generationers invånare ett liv som är bättre än det vi 
idag lever måste vi ha ett stort fokus på vår kärnuppgift och lyssna på de som tillbringar tiden 
i skolan med framtida generationer. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige:  

att   uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att återupprätta  
  projektet Resursen, tidigare PLUTO 

Ödeshög den 20 september 2021  

Teodor Johansson (M) 
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Socialnämnden    
Protokoll 2022-06-07 Dnr: SN2016 2022/5  

  
§ 45 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut - Socialnämnden 
2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut under 
kvartal 1 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen, och Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade, skyldighet att rapportera till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer de gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. 

Under det första kvartalet 2022 har Ödeshögs kommun inte kunnat verkställa fyra 
beslut enligt Socialtjänstlagen, inom den lagstiftade tremånadersramen. 

Besluten ifråga som inte verkställts är: 

2 personer enligt LSS 9 § 4 Kontaktperson 
1 person enligt SoL OF 4 kap. 1 § Kontaktperson 
1 personer enligt SoL ÄO 4 kap. 1 § SÄBO. 

Orsakerna till att besluten inte kunnat verkställas är följande: 

 Två personer på grund av resursbrist i form av att lämplig personal eller 
uppdragstagare saknas och i ett av dessa två fall tackade brukaren nej till 
erbjuden kontaktperson och rekryteringsprocessen fortsätter därmed.  

 En person vill inte längre ha en kontaktperson.  
 En person då denne tackade nej till erbjudet boende då denna inte passade 

och ville vänta med flytt. 
Beslutsunderlag 
Individrapporter (ej bifogade ärendet)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

Kommunrevisorerna  

 

________ 
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Tjänsteskrivelse   
Socialförvaltningen 
Pouya Gazerzadeh, Nämndsekreterare/utredare   
 
Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut under 
kvartal 1 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen, och Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade, skyldighet att rapportera till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer de gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. 

Beskrivning av ärendet 
Under det första kvartalet 2022 har Ödeshögs kommun inte kunnat verkställa fyra 
beslut enligt Socialtjänstlagen, inom den lagstiftade tremånadersramen. 

Besluten ifråga som inte verkställts är: 

2 personer enligt LSS 9 § 4 Kontaktperson 
1 person enligt SoL OF 4 kap. 1 § Kontaktperson 
1 personer enligt SoL ÄO 4 kap. 1 § SÄBO. 

Orsakerna till att besluten inte kunnat verkställas är följande: 

 Två personer på grund av resursbrist i form av att lämplig personal eller 
uppdragstagare saknas och i ett av dessa två fall tackade brukaren nej till 
erbjuden kontaktperson och rekryteringsprocessen fortsätter därmed.  

 En person vill inte längre ha en kontaktperson.  
 En person då denne tackade nej till erbjudet boende då denna inte passade 

och ville vänta med flytt. 
Beslutsunderlag 
Individrapporter (ej bifogade ärendet)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

Kommunrevisorerna  
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