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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 

Fram till 2016-12-31 fanns i Ödeshögs kommun endast en kommunal förvaltning, med ett antal verksam-
hetsområden. Den övergripande ledningen leddes av en kommunchef och verksamheterna var organise-
rade i följande verksamhetsområden: 

 Nämndservice 
 Individuellt stöd 
 Vård och omsorg 
 Barn och unga  
 Näringsliv och arbetsmarknad 

Från 2017-01-01 har Ödeshögs kommun en traditionell kommunal organisation, där olika politikområ-
den styr organisationens uppbyggnad.  

EN FÖRVALTNING– FEM NÄMNDER 

Den politiska organisationen är uppdelad i åtta nämnder (om man räknar med kommunfullmäktiges re-
visorer, valnämnden och den gemensamma överförmyndarnämnden), men det är endast nedanstående 
nämnder som har verksamhet knuten till sig. 
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ÅRSREDOVISNING I KORTHET 

RESULTAT 2016 

Årets resultat uppgår till +6,6 Mkr mot ett budgeterat resultat på +4,3 Mkr. Nämnderna visar ett under-
skott gentemot budget på – 3,2 Mkr, medan finansieringen ger ett överskott på +5,5 Mkr. 

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 

Kkr 2014 2015 2016 
Årets resultat +3 877 +4 964 +6 551 
Realisationsvinster -1 723 -94 0 
Realisationsförlust enligt undantag 0 0 0 
Tidigare års underskott 0 0 0 
Resultat enligt balanskravet +2 154 +4 870 +6 551 
Ianspråktagande RUR 0 0 0 
Justerat resultat efter RUR +2 154 +4 870 +6 551 

SKATTEINTÄKTER 
Utdebiteringen under året var 21,60 kr. Kommunalskatten uppgick till 201 Mkr, de generella statsbidra-
gen 73 Mkr, tillfälligt statsbidrag ”Välfärdsmiljarden” 6 Mkr, LSS-utjämningen -6 Mkr, samt fastighetsav-
giften 9 Mkr. 

NETTOKOSTNADER 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella bidrag uppgår till 97,7 procent.  

BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Befolkningen har ökat med 99 personer under 2016 och uppgick 31 december till 5 335.  

PERSONAL 
Sista december 2016 var 371 personer tillsvidareanställda i Ödeshögs kommun och 51 personer var 
anställda på viss tid. Räknar man samtliga anställningar motsvarar detta 395 årsarbetare  

INVESTERINGAR 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 34 Mkr. Större investeringar är: Navet 2,9 Mkr, ledningar VA, 3,4 Mkr 
och slamplatta ÅVC, 10,3 Mkr, gatubeläggningar 3,5 Mkr. 

LÅNGFRISTIG SKULD 
Kommunens långfristiga skuld uppgår på balansdagen till 170,9 Mkr efter nyupplåning under året på 18 
Mkr. Långivaren är Kommuninvest. 

FEM ÅR I KORTHET 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal invånare  5 200 5 174 5 240 5 236 5 335 
Skattesats kommun (inkl. skatteväxling), kr  21,38 21:38 21:631 21:602 21:60 
Skattesats totalt (exkl. begravningsavgift), kr  31:65 32:303 32:30 32:30 32:30 
Årets resultat, Mkr  +11,1 +3,1 +3,9 +5,0 +6,6 
Nämndernas budgetavvikelse, Mkr  +0,3 -6,1 -6,0 -6,3 -3,2 
Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, %  95,5 98,8 98,5 98,1 97,7 
Nettokostnad/invån, kkr  45,4 48,1 49,7 51,0 51,7 
Nettoinvesteringar, Mkr  40,4 33,0 29,3 30,3 34,3 
Låneskuld, Mkr  137,9 137,9 137,9 152,9 170,9 
Soliditet, %  33 33 33 32 32 
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, Mkr  116 130,7 143,9 139,7 138 
Förlustansvar Egna hem, Mkr 0,1 0,1 0,1 

 
0,1 0,03 

                                                             
1 Skatteväxling hemsjukvården 25 öre  
2 Skatteväxling 3 öre när Östsam gick över till Region Östergötland. 
3 Skattehöjning landstinget 65 öre 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  

ÅRET SOM GÅTT 
2016 var ett 
händelserikt år 
för Ödeshögs 
kommun. Året 
startade med 
att Kd, C och S i 
januari medde-
lade att de bil-
dar en ny majo-
ritet i kommu-
nen under nam-
net Samverkan 
för Ödeshög. 
Den nya majori-
teten har 22 av 

35 mandat i fullmäktige. Detta innebar en del 
förändringar i den politiska organisationen.  

I mars gjordes en omorganisation av nämn-
derna Social- och utbildningsnämnden samt 
Vård- och omsorgsnämnden som omdanades 
till Barn- och utbildningsnämnden samt Social-
nämnden. Ny ordförande för BUN är Robert 
Wahlström (Kd) och för Socialnämnden Johan 
Kollberg (S).  

Under året har också ett förslag till ny tjänste-
mannaorganisation tagits fram som ska genom-
föras under 2017.  

I juni stod det nya torget i Ödeshög klart och på 
svenska flaggans dag den 6 juni invigdes det 
med pompa och ståt av vår Landshövding Elisa-
beth Nilsson. Musikskolan spelade och 300 gula 
och blå ballonger släpptes upp i luften.  
I samband med nationaldagsfirandet tilldelades 
Thomas och Åsa Orrenius, som driver Alvastra 
Kungsgård, priset ”Årets Företagare i Ödeshög”. 
Utmärkelsen ”Årets Johanna” gick till Barbro 
Dahlin. Kulturstipendium tilldelades Liselott Sa-
bel och ledarstipendium Simon Eriksson. 

I juli drabbades vi av ett mjältbrandsutbrott på 
Omberg. Detta skapade stor oro bland de drab-
bade och befolkningen. Under några dramatiska 
månader jobbade Jordbruksverket och Länssty-
relsen intensivt för att begränsa smittan och 
hitta smittkällan. Kommunen bidrar med det 
som behövs och får i utvärdering beröm för sin 

insats i samarbetet. Ett antal informationsmö-
ten hålls för allmänheten i Riddarsalen.  

Den 6 februari invigdes konstsnöspåret vid 
Sköna Torpet som fick namnet Bjarne skicenter.  

Nya handlare har tillkommit och butiker har ut-
ökat i Ödeshögs centrum under året. Annelies 
delikatesser och underkläder startade och har 
fått mycket uppmärksamhet för sin affärsidé. 
Linddalens blommor utökade med klädhörnan 
och Bombus blommor bytte ägare till Frida 
Rydberg.  Omkultur öppnade galleri i gamla 
”Kidz shopen” som invigdes i juni.  

På företagsparken har Narr konfektyrs nya lo-
kaler växt fram och produktionen var på plats 
innan årets slut. Kommunen initierade en tra-
fikplanering i området för att kunna få ett 
bättre trafikflöde.  

Byggplaner har under 2016 stått i fokus vilket 
lett till att arbetet med detaljplaner och bygglov 
intensifierats. PEABs planer på lägenheter i 
Hästholmens hamn har fortgått under året. Ny 
detaljplan har tagits fram för fastigheten Anka-
ret 2 för att möjliggöra påbyggnad av ytterligare 
våningsplan på två befintliga hus. Planer för se-
niorboende/trygghetsboende pågår samt att få 
fram fler tomter i Hästholmen.  

Integrationen har även under 2016 påverkat 
oss mycket och i februari stod tre moduler fär-
diga på Vadstenavägen för inflyttning av ensam-
kommande barn. Den 4 april hölls ett informat-
ionsmöte för allmänheten om integrationen i 
Riddarsalen. Mötet var välbesökt med ca 150 
personer. Ödeshög har under 2016 tagit emot 
ca 80 nyanlända till kommunen. De flesta har 
flyttat till kommunen på egen hand efter att de 
fått uppehållstillstånd.  

Under 2016 intensifierades debatten kring Öst-
götatrafikens nedläggningar av busslinjer på 
landsbygden i Östergötland. Förslaget innebar 
för Ödeshögs del att tre av fyra linjer, Vadstena, 
Tranås och Gränna skulle läggas ned. Vi käm-
pade hårt för att få behålla våra linjer och lycka-
des få behålla linjen till Tranås. Trafiken på de 
andra linjerna lades ner den 1 juli och har er-
satts med anropsstyrd närtrafik.  Kommunsty-
relsen bjöd in Trafik- och samhällsplanerings-
nämndens ordförande Göran Gunnarsson och 
Östgötatrafikens VD Paul Håkansson för en dis-
kussion kring vår situation och om framtiden. 
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Vi har haft en ökning av skadegörelse och affi-
schering under året. Kommunen, genom Kom-
brå, har samarbetat med Polisen vilket har gett 
goda resultat. Den 22 november hölls en Trygg-
hetskväll i Riddarsalen där Polisen och kommu-
nen bjöd in allmänheten för information och 
samtal kring trygghetsfrågorna. Framtagna 
medborgarlöften från Polis och kommun pre-
senterades.  

Vi kan också konstatera att 2016 var ett år där 
många strategier togs fram. 

14 april lanseras regionens besöksnäringsstra-
tegi som undertecknas av samtliga kommuner i 
regionen. Ödeshög startar processen med att ta 
fram en lokal strategi genom att bilda en arbets-
grupp. Uppdraget att ta fram en rapport om 
Ödeshögs turism och dess förutsättningar ges 
till Svecia Travels AB som i oktober levererar 
rapporten ” Vad turister tror, vet och kan om 
Ödeshög och varför de så gärna kommer hit!” 

I augusti lanserades den regionala livsmedels-
strategin på slottet i Linköping. Ödeshög finns 
med som föregångskommun vad gäller upp-
handling av närproducerat.   

Även en ANDT-strategi lanserades i oktober av 
Länsstyrelsen tillsammans med ett antal kom-
muner och Polisen, där Ödeshög varit en av 
kommunerna som varit delaktig i arbetet.  

Under Kristi Himmelsfärdshelgen pågick kon-
strundan för 16:e gången. Den är mycket välbe-
sökt och drar många besökare till Ödeshög. Ny-
het för i år var att även gästkonstnärer bjöds in. 

Den 4 juni var det ICAS familjedag. Ödeshögs 
kommun och ÖBO höll informationsmöte i Rid-
darsalen om pågående projekt i kommunen.  

Vi hade under november månad en träff med 
nyinflyttade Ödeshögsbor och det kom ca 10st. 
Mycket positivt möte med givande samtal och 
kloka synpunkter från våra nya medborgare.  

I samband med Vätternrundan anordnades 
Ödeshögsfestivalen som i år hade ett 50-tals 
tema och var mycket välbesökt. Medarrangör 
var Ödeshögs Mekaniska.  

Johanna marken gick traditionsenligt av stapeln 
i juli och genomfördes av Ödeshögs Kooperati-
vet.  

I oktober blev Tåkerns Vandrarhem Årets 
kudde, vilket innebär att de korats till Sveriges 
bästa vandrarhem. Grattis Hanna och Björn!  

Under hösten har kommunen köpt in tomtmark 
vid Bil- och Motor för att bereda plats för ex-
pansion av DanagårdLiTHO som flyttar sin 
verksamhet från Motala till Ödeshög.  

I november meddelade Kommunchef Henrik 
Hendeby att han tar pension vid årsskiftet 
2017/2018.  

Jag vill avsluta med att tacka alla fantastiska 
medarbetare och politiker för ert arbete och ert 
engagemang för kommunen under 2016.  

Vi har en kommun att vara stolta över och låt 
oss tillsammans vara ambassadörer och tala 
gott om Ödeshög. Tillsammans ska vi fortsätta 
arbeta för utveckling av vår kommun och för 
våra medborgares bästa. 

 

Ödeshög i februari 2017 
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OMVÄRLDSANALYS 

Ödeshögs kommun är beroende av omvärlden för sin verksamhet. Det som händer i omvärlden 
påverkar både förväntningar, behov och möjligheter för den kommunala verksamheten.

SAMHÄLLSEKONOMIN 
Informationen ör hämtad från SKL:s ekonomirapport, 
oktober 2016 samt MakroNytt nr 2 2016 
Den svenska ekonomin har efter en nästan 
åtta år lång lågkonjunktur återhämtat sig ef-
ter den internationella finansiella kris som 
utlöstes hösten 2008. Svensk ekonomi kan i 
nuläget beskrivas vara i konjunkturell balans 
vilket innebär en nivå på resursutnyttjandet 
som långsiktigt bör vara i samklang med en 
inflation på 2 procent.  
Vägen till konjunkturell balans har varit lång 
och svensk ekonomi har inte fått mycket 
hjälp från utvecklingen i omvärlden. Tvär-
tom har internationell tillväxt varit betydligt 
svagare än normalt och utvecklingen av 
svensk export har därför varit ganska 
knackig. Istället är det utvecklingen av in-
hemsk efterfrågan som i mångt och mycket 
bidragit till den svenska ekonomins åter-
hämtning. Inte minst investeringarna har un-
der de senaste åren ökat starkt. De senaste 
åren har också den offentliga konsumtionen 
ökat snabbt till följd av det mycket stora an-
talet asylsökande. Däremot har de svenska 
hushållen varit relativt återhållsamma med 
sina utgifter vilket bidragit till att hushållens 
sparande nått mycket höga nivåer. 
De senast årens starka tillväxt i svensk eko-
nomi har fört med sig en betydande ökning 
av antalet sysselsatta. Arbetslösheten har 
därmed gradvis sjunkit. Trots den positiva 
utvecklingen på arbetsmarknaden har löne-
utvecklingen varit fortsatt dämpad. Även pri-
serna har ökat betydligt mindre än normalt, 
vilket föranlett Riksbanken att föra en fort-
satt mycket expansiv penningpolitik med ne-
gativa räntor som följd. Den låga inflationen 
har inneburit att reallönernas utveckling har 
varit relativt god, trots relativt låga årliga no-
minella lönepåslag. 

KOMMUNERNAS EKONOMI 

De senaste tio åren har kommunernas sam-
manlagda resultat i genomsnitt uppgått till 
2,8 procent av skatter och generella statsbi-
drag. Det innebär att kommunerna med god 
marginal klarat de 2 procent som betraktas 

som en tumregel för god ekonomisk hushåll-
ning. 2015 var inget undantag då det sam-
lade resultatet uppgick till 15 miljarder kro-
nor. Även 2016 förväntas ett starkt resultat. 
Däremot står kommunsektorn inför stora 
verksamhetsmässiga och ekonomisk utma-
ningar de kommande åren. Utveckling går nu 
i ett skede som innebär att kostnaderna för 
demografin ökar snabbare en intäkterna vil-
ket innebär svåra finansieringsproblem för 
kommunerna. Den kraftiga demografiska ök-
ningen som man tidigare trott skulle komma 
2020 är tidigarelagd. Det har framförallt med 
den historiskt stora flyktinginvandringen att 
göra, men även till följd av ett ökat barnafö-
dande.  
Det är nu avgörande att åtgärder vidtas som 
kan bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns 
ingen enskild lösning utan det kommer krä-
vas en rad åtgärder och effektiviseringar 
inom kommunal verksamhet under lång tid. 
En ökad skattekraft genom att fler kommer i 
arbete är den viktigaste förutsättningen för 
att bättre kunna finansiera välfärdstjäns-
terna. Då är det viktigt att integrationen för-
bättras, att utbildningen förbättras och även 
att välfärden i övrigt fungerar bra.   

BOSTADSPOLITIK 

De råder bostadsbrist i de flesta av Sveriges 
kommuner. Enligt boverkets bostadsmark-
nadsenkät i år uppger 240 kommuner att det 
råder underskott på bostäder. Bostadsbris-
ten har länge varit en dominerande fråga i 
den politiska debatten, inte minst uppmärk-
sammas bristen för de som inte är inne på 
bostadsmarknaden främst ungdomar och 
nyanlända invandrare.  
Regeringen har beslutat att införa ett statsbi-
drag till kommuner föra att öka bostadsbyg-
gandet. Bidraget är villkorat och majoriteten 
av kommunerna är osäkra på om de kommer 
att kunna uppfylla kraven för att få del av bi-
draget. 

NY REDOVISNINGSLAG 

Under våren 2016 presenterades en utred-
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ning (SOU 2016:24) om den kommunala re-
dovisningen, En ändamålsenlig kommunal re-
dovisning. Utredningen föreslår bl.a. att redo-
visningen av pensionsskulden enligt bland-
modellen ska ersättas med fullfonderingsre-
dovisning. Det innebär att hela pensionsskul-
den lyfts in i balansräkningen istället för att 
som idag redovisas som en ansvarsförbin-
delse.  
Det finns fördelar och nackdelar med bägge 
sätten att redovisa. Fördelen med fullfonde-
ring är att det är mest riktigt och mest trans-
parant utifrån ett redovisningsperspektiv. 
En skuld är en skuld och bör vara med i ba-
lansräkningen. Men det finns även nackdelar 
med att ändra redovisningsregim, enligt ut-
redningen. Främst handlar det om den eko-
nomiska styrningen.  
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har 
under året analyserat konsekvenserna för 
normeringen utifrån förslaget. När rege-
ringen i januari 2017 presenterade sin pro-
positionsförteckning för våren så finns inte 
förslaget om en ny kommunal redovisnings-
lag med. Det innebär att en ny lag inte kom-
mer att införas från och med 1 januari 2018 
som utredarna föreslog.  

MIGRATIONSBIDRAGEN 

Vid halvårsskiftet 2017 införs ett nytt ersätt-
ningssystem för ensamkommande barn. 
Detta innebär att Migrationsverkets progno-
sticerade kommunersättningar för ensam-
kommande barns placeringar minskar kraf-
tigt, år 2018 med nästan 7 miljarder. Tidi-
gare har SKL i Ekonomirapporten antagit en 
följsamhet mellan utvecklingen av kommu-

nernas kostnader för placeringar av ensam-
kommande barn och Migrationsverkets er-
sättningar. Med tanke på den drastiska 
minskningen av ersättningarna tror SKL inte 
längre att kommunerna hinner anpassa 
verksamheten efter de nya ersättningarna. I 
sina beräkningar antar SKL att kommunerna 
kan realisera 50 procent av den nödvändiga 
besparingen år 2017, och 75 procent år 
2018. I beräkningarna innebär det en resul-
tatförsämring för kommunsektorn på drygt 2 
miljarder 2017, och 1,6 miljarder 2018. 

ARBETSMARKNADEN 

Arbetslösheten bland personer 16-64 år i 
Ödeshög ökade från 183 personer i decem-
ber 2015 till 193 personer i december 2016. 
Arbetslösheten i Ödeshög var högre än riket 
men lägre än länet. Arbetslösheten i Ödeshög 
var 8,0 procent, i riket 7,8 procent och i Ös-
tergötland 9,0 procent. Siffrorna inkluderar 
arbetslösa som är sysselsatta i olika aktivite-
ter. Statistiken är hämtad från arbetsför-
medlingen. 

BEFOLKNING 

Under 2016 ökade antalet folkbokförda i 
Sverige med 144.136 (103.662) och vid årets 
slut uppgick folkmängden till 9.995.153 per-
soner. Under samma tid ökade befolkningen 
i Ödeshög med 99 (+4) personer, från 5.236 
till 5.335 invånare. Flyttningsnettot var +93 
personer då 410 (286) personer flyttade till 
kommunen medan 317 (280) flyttade från 
kommunen. Under året avled 63 (49) perso-
ner och 67 (38) föddes.  
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016 I ÖDESHÖG 
 Nytt parlamentariskt läge i Ödeshögs kommun. Ny majoritet består av Kd, C, och S. 
 Förändring av nämndsorganisationen genom att Social- och utbildningsnämnden samt Vård- och 

omsorgsnämnden upphörde fr.o.m. 2016-03-14 och ersattes av Barn- och utbildningsnämnden 
och Socialnämnden.  

 Beslut togs om införandet av en ny tjänstemannaorganisation fr.o.m. 1 jan 2017. 
 Åke Wännman tillträdde som socialchef och Ingmar Unosson tillträdde som ny bildnings- och kul-

turchef under året. 
 Ödeshögs kommuns kommunchef aviserade i december att han tänker gå i pension under 2017.  
 Regionen drar in landsbygdstrafik och detta skapar ilska och debatt. Ödeshög lyckas efter påtryck-

ningar få behålla Tranåsturen men förlorar Gränna- och Vadstenaturerna. En ny trafikform ”När-
trafik” med begränsade restider infördes för boende i och besökare till områden som inte har van-
lig linjetrafik.  

 I augusti lanserades den regionala livsmedelsstrategin på slottet i Linköping. Ödeshög finns med 
som föregångskommun vad gäller upphandling av närproducerat.  

 Mjältbrandsutbrott på Omberg skapar stor oro. Gott samarbete mellan myndigheter gör att man 
lyckas stoppa utbrottet.  

 Ny detaljplan framtagen för fastigheten Ankaret 2 för att möjliggöra påbyggnad av ytterligare vå-
ningsplan på två befintliga hus. 

 JOs tillsyn gjorde att extra resurser sattes in för att slutföra ett antal vindkraftsärenden.  
 Den 4 april hölls ett informationsmöte för allmänheten om integrationen i Riddarsalen. Mötet var 

välbesökt med ca 150 personer.  
 Till följd av den stora flyktingströmmen stod tre moduler färdiga på Vadstenavägen i slutet av 

februari för inflyttning av ensamkommande barn. 
 På Lysingskolan gjordes en utbyggnad i form av paviljonger, för att erbjuda undervisningslo-

kaler för ökat antal elever. I samband med det har den yttre miljön förnyats. 
 På Fridtjuv Bergskolan har skolgården förnyats med möjligheter till friidrottsträning. 
 Eleverna i åk 3 visade mycket goda resultat på det nationella provet i matematik och hamnade 

på 12:e plats i riket.  
 I SKL:s årliga Öppna jämförelser, sammanvägt resultat, hamnade eleverna i åk 9 på femte plats 

i länet.   
 Under hösten utsågs sex nya förstelärare i grundskolan och en förstelärare inom förskolan. 

De ska bland annat utveckla arbetet med studiero, tidiga insatser, nyanlända och betyg/be-
dömning.  

 Skolinspektionen genomförde en enkät till vårdnadshavare, där svaren visar att en större an-
del föräldrar i kommunen än i landet i övrigt, är nöjda med barnens skola och skulle rekom-
mendera skolan till andra.  

 Den 6 februari invigdes konstsnöspåret vid Sköna Torpet  
 Den 6:e juni invigdes det ombyggda torget av landshövding Elisabeth Nilsson. I samband med nat-

ionaldagsfirandet tilldelades Thomas och Åsa Orrenius, som driver Alvastra Kungsgård, priset 
”Årets Företagare i Ödeshög”. Utmärkelsen ”Årets Johanna” gick till Barbro Dahlin. Kulturstipen-
dium tilldelades Liselott Sabel och ledarstipendium Simon Eriksson.  

 Den 4 juni var det ICAS familjedag. Ödeshögs kommun och ÖBO höll informationsmöte i Riddarsa-
len om pågående projekt i kommunen.  

 I samband med Vätternrundan anordnas Ödeshögsfestivalen som i år har ett 50-tals tema och är 
mycket välbesökt. Sponsor är ÖMEK.  

 Johanna marken gick av stapeln i juli.  
 Under året har åtgärder genomförts för att förbättra fiskvandring vid Ålebäcken och Orrnäsån. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

För att möta de växande behoven av kommunal 
verksamhet måste kommunen se till att både 
verksamhet och ekonomi genomsyras av god 
ekonomisk hushållning i både kort- och långsik-
tigt perspektiv. Detta läggs fast i kommunalla-
gen.  
Kännetecknande för en god ekonomisk hushåll-
ning är bland annat att de löpande intäkterna 
täcker de löpande kostnaderna och att resulta-
tet, sett över en längre period är positivt. Den all-
männa utgångspunkten är att varje generation 
själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar.  
Under 2013 ändrades kommunallagen på så sätt 
att det under vissa betingelser ges en möjlighet 
att reservera delar av ett positivt resultat i en re-
sultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv ska 
kunna användas under sämre tider.  
Men det räcker inte med ett positivt resultat över 
tid utan i lagen har fastslagits att kommunerna 
skall ange finansiella mål för ekonomin och mål 
och riktlinjer för verksamheten.  

De finansiella målen ska ange de finansiella för-
utsättningarna eller ramarna för den verksam-
het kommunen bedriver. 
Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens 
förmåga att bedriva verksamheten på ett kost-
nadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  
Finansiella mål och verksamhetsmål hänger 
alltså ihop om kommunen ska leva upp till god 
ekonomisk hushållning.  
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvär-
dering av om målen uppnåtts. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten och års-
redovisningen är förenliga med fullmäktiges 
mål. 
I detta kapitel görs en RUR-utredning, en av-
stämning mot balanskravet samt en beskrivning 
av fullmäktiges vision, fokusområden samt de in-
riktningsmål som ska vara styrande för verk-
samheten.  

RUR-UTREDNING  
Kkr 2014 2015 2016 
Resultat enligt balanskravet +2 154 +4 870 +6 551 
2 % av skatt och utjämningsbidrag +5 106 5 277 5 347 
Möjligt till reservera 0 0 0 
RUR enligt beslut 7 000 7 000 7 000 
Ianspråktagande av RUR 0 0 0 
Återstår av RUR 7 000 7 000 7 000 

Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Hu-
vudprincipen är att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna och att realisationsförluster ska läggas till 
då avstämning mot balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god ekono-
misk hushållning. Sedan 2013 får även medel från RUR ianspråktas. 

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 
Kkr 2014 2015 2016 
Årets resultat +3 877 +4 964 +6 551 
Samtliga realisationsvinster -1 723 -94 0 
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 
Tidigare års underskott 0 0 0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +2 154 +4 870 +6 551 
Medel till resultatutjämningsreserv, beslut 2013 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Årets balanskravsresultat +2 154 +4870 +6 551 

Ödeshögs kommun har klarat det lagstadgade balanskravet sedan 2010 då det sista av underskotten från 2007 och 
2008 återställdes.  
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VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN 

VISION 

Ödeshög, en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhälls-
utveckling. 

FOKUSOMRÅDEN: 

I Ödeshög har vi valt följande fokusområden i kvalitetsarbetet:  

Ekonomi, Miljö, Utveckling, Medarbetare 
INRIKTNINGSMÅL UTIFRÅN FOKUSOMRÅDEN: 

Till samtliga fokusområden länkas mål och mätare/indikatorer i målkort. 
 =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 

Kommunövergripande målkort: 
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Fokus-
område 

KF:s inriktnings-
mål 

Mätare/indikator Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Eko-
nomi 

Årets resultat ska 
vara positivt. 

Årets resultat för 2016 ska (före 
komponentavskrivning)uppgå till 
minst 0,1 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. (tillägg 
med 4 mkr avseende komponentavskrivning 
ger 1,5 %) 

Resultatet är 2,4 procent av skat-
ter och statsbidrag. 

 

Nämnderna håller 
anvisad budget. 

Nämndernas budgetavvikelse 
ska vara minst 0. 

Nämndernas budgetunderskott 
uppgår till -3,2 Mkr. 

 
Full självfinansiering 
av skattefinansi-
erade investeringar. 

Ingen upplåning får göras för 
skattefinansierade investe-
ringar.  

18 Mkr i nyupplåning hänförs till 
affärsdrivande investeringar. 

 

Miljö Ödeshög ska verka 
för en klimat-smart 
utveckling. 

Energianvändningen i kommu-
nen ska visa en minskning i 
den årliga mätningen.  

Elanvändningen i koncernen har 
minskat under 2016 

 

Ut-
veckl-

ing 

Ödeshög ska ha en 
positiv befolknings-
utveckling. 

Befolkningsstatistiken från SCB 
ska visa ett positivt netto.   

 
Befolkningen har ökat med 99 

personer under 2016. 
Ödeshög ska ha en 
positiv näringslivs-
utveckling. 

Företagarnas sammanfattande 
omdöme avseende företagskli-
matet i Ödeshögs kommun ska 
överträffa omdömet i Sverige. 

I den årliga rankningen av före-
tagsklimatet i landet hamnade 
Ödeshögs kommun på 58:e plats. 

 

Med-
arbe-
tare 

Ödeshögs kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Utvärderingen av den årligen 
genomförda medarbetarenkä-
ten ska visa en förbättring.  

Inför 2016 standardiserades ar-
betsmiljöenkäten för att kunna 
användas i kommunens alla verk-
samheter. Det innebär att årets 
resultat inte är jämförbara med ti-
digare år. 
Målet går inte att utvärdera. 

Visionen för Ödeshögs kommun och inriktningsmålen som fullmäktige fastställt ska vara styrande för 
nämndernas målarbete. Uppföljning av verksamhetsmålen återfinns under nämndernas verksamhetsbe-
rättelser på sid 22. 
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PERSONALREDOVISNING 

PERSONALÖVERSIKT - MEDARBETARNA I SIFFROR 2016 

KOMMUNEN

Sista december 2016 var 371 (345) personer 
tillsvidareanställda i Ödeshögs kommun och 51 
(30) personer var anställda på viss tid. Räknar 
man samtliga anställningar motsvarar detta 395 
(344) årsarbetare. 
TABELL 1 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal personer 343 350 350 345 371 
Andel män i % 14 13 13 14 17 
Andel kvinnor i % 86 87 87 86 83 

YRKESOMRÅDEN 

Två yrkesområden dominerar personalmässigt 
kommunens verksamhet. Störst är socialnämn-
den där 57 procent av kommunens anställda är 
verksamma. Näst störst är barn och utbildnings-
nämnden med 33 procent. Övriga yrkesområden 
nämndservice, näringsliv och arbetsmarknad är 
10 procent.  

PENSIONSAVGÅNGAR 

Pensionsavgångar 2017 och 3 år framåt är 32 
st. Den största delen är inom socialnämnden 
med 15 st. Inom barn och utbildningsnämnden 
är det 6 st lärare som går i pension inom 3 år. 
Pensionsavgångar 2017 och 10 år framåt är 108 
st. Den största delen är även här socialnämnden 
med 48 st. Inom barn och utbildningsnämnden 
är det 18 st lärare och 15 st barnskötare/ele-
vassistenter/resurs. 

KÖNSFÖRDELNING, ÅLDER OCH 
SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Andelen deltidsanställda kvinnor bland tillsvida-
reanställda var markant högre än andelen män i 
denna kategori.  Endast 11 procent av männen 
var deltidsanställda år 2016 medan motsva-
rande siffra för kvinnorna var 34 procent. Ande-
len män som jobbar heltid har ökat med 1 pro-
cent och kvinnorna har ökat med 3 procent.   

Åldersstruktur på antalet tillsvidareanställda vi-
sas i tabell 2. 

TABELL 2 
2016 0 - 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59  60 – 67  
Total  
varav 

43 71 95 114 48 

Män 9 13 9 24 7 
Kvinnor 34 58 86 90 41 

TIDSANVÄNDNING 
TABELL 3 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nettoarbetstid 78 78 78 76 77 
Övrig tid 22 22 22 24 23 
Varav      
Semester/ferie 10 10 10 10 10 
Övrig ledighet 8 8 8 7 7 
Sjukdom 4 4 4 7 6 
Fyllnadstid 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Övertid 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

LÖN 

Medellönen för tillsvidareanställd personal i 
kommunen 2016 var 27 786 kr per månad. Me-
dellönen för kvinnor var 27 124 kr och för män 
31 071 kr per månad. Kvinnornas medellön ut-
gör 87 procent av männens medellön.  

SJUKFRÅNVARO 

Den totala sjukfrånvaron har under 2016 mins-
kat med 1,0 procent. Antal anställda med en 
sjukfrånvaro längre än 60 dagar har minskat 
med 18,5 procent. I Tabell 4 visas den totala 
sjukfrånvaron av den sammanlagda arbetstiden. 

TOTALA SJUKFRÅNVARON AV DEN 
SAMMANLAGDA ARBETSTIDEN 

TABELL 4 
Sjukfrånvaro % 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt 3,9 3,6 4,6 7,1 6,1 
Kvinnor 4,0 3,7 5,1 7,9 6,8 
Män 3,0 3,1 2,4 3,2 3,2 
29 år och 
yngre 

2,1 3,1 2,7 3,3 5,2 

30-49 år 4,2 3,1 4,3 6,0 5,4 
50 år och 
äldre 

4,0 4,2 6,15 9,3 7,1 

Långtids-
frånvaro 

31,7 25,4 31,6 61,6 43,1 
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
För att beskriva Ödeshögs kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används en 
finansiell analysmodell, som bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Ana-
lysen inom varje perspektiv grundas på ett antal finansiella nyckeltal, vilkas uppgift är att belysa ställning 
och utveckling inom respektive perspektiv. 
 
 
 

Vilken balans har 
kommunen haft över 

sina intäkter och kost-
nader under året och 

över tiden? 

Vilken kapacitet har kom-
munen att möta finansi-
ella svårigheter på lång 

sikt? 

Föreligger några risker 
som kan påverka kom-

munens resultat och 
kapacitet? 

Vilken kontroll har 
kommunen över den 
ekonomiska utveckl-

ingen? 

Nyckeltal vid bedömning av de fyra perspektiven 
- Årets resultat 
- Intäkt - Kostnad 
- Kostnadsandel 
- Skatteintäkter 
- Investering 
- Finansnetto 

- Soliditet 
- Lån 
- Kommunalskatt 

- Likviditet 
- Räntor 
- Borgensåtaganden 
- Finanspolicy 
- Pensionsskuld 

- Prognossäkerhet/ 
Budgetföljsamhet 

- Känslighetsanalys 
 

RESULTAT

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat uppgår till 6,6 Mkr vilket är 2,3 
Mkr bättre än budget.  

 2014 2015 2016 
Årets resultat, Mkr 3,9 5,0 6,6 
Resultat/skatter (%)  1,5 1,8 2,4 
Fullmäktiges mål (%) 1,0 1,0 1,5 

INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Kommunens största intäktskälla är skatter och 
generella statsbidrag (88 procent). På kostnads-
sidan är personal den största posten (50 pro-
cent). 
Intäkter och kostnader fördelas enligt tabellen 
nedan.  
 2014 2015 2016 
Intäkterr %    
Skatteintäkter 56 55 51 
Statsbidrag 31 32 37 
Avgifter o ersättningar 13 13 12 
Summa  100 100 100 
Kostnader %    
Personal 50 51 50 
Tjänster 30 29 29 
Verksamhetskostnad 10 11 12 
Avskrivningar 5 4 4 
Bidrag 4 4 4 
Finansiella kostnader 1 1 1 
Summa 100 100 100 

FÖRÄNDRING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER 

 
Viktigt för kommunens ekonomi är hur netto-
kostnaderna utvecklar sig i förhållande till skat-
teintäkterna och det generella statsbidraget. 
Från 2012 med undantag från 2013 har det varit 
en positiv trend med skatteintäkter som ökade 
mer är nettokostnaderna. 2016 bryts den posi-
tiva trenden och nettokostnaderna ökar snabb-
bare än skatteintäkterna.  

KOSTNADSANDEL 
Ett riktmärke för god ekonomisk hushållning är 
att nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och statsbidrag ska vara högst 98 procent. Några 
av skälen till varför ett positivt resultat behövs 
är att kommunen måste finansiera investe-
ringar, värdesäkra tillgångar, ha beredskap för 
oförutsedda händelser och även klara framtida 
ökade pensionskostnader. 

Kommunens mål är att resultatet (efter ny redo-
visning avseende komponentavskrivning) ska 

-2
0
2
4
6

2012 2013 2014 2015 2016

Procent
Nettokostnad Skatteintäkter

RESULTAT KAPACITET RISK KONTROLL 
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uppgå till 1,5 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Resultatet för 2016 uppgår till ca 2,4 
procent. Om de budgeterade nettokostnaderna 
sätts i relation till skatteintäkter och statsbidrag 
får kostnaderna alltså inte vara högre än 98,5 
procent för att målet ska uppfyllas. Som framgår 
av tabellen uppgick kostnaderna 2016 till 97,7 
procent. Målet är således uppfyllt. 

Tabellen nedan visar olika kostnaders andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Procent 2014 2015 2016 
Verksamhet 91,5 91,5 91,3 
Avskrivning 5,6 5,3 5,4 
Finansnetto 1,5 1,5 1,0 
Nettokostnad  98,5 98,1 97,7 

SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING 

Ökningen av skatteintäkterna och de generella 
bidragen och utjämningen mellan 2015 och 
2016 är 4,0 Mkr eller 1,5 procent. Av det tillfäl-
liga statsbidraget på 9,3 Mkr avseende ”Välfärds-
miljarden” har 5,9 Mkr resultatförts. 

Redovisningsrådets rekommendation nr 4.2/07 
om periodisering av skatteintäkterna tillämpas. 
Det innebär att SKL:s prognos för slutavräkning 
för 2016, -1,1 Mkr har påverkat resultaträk-
ningen. Differensen mellan prognos och slutav-
räkning för 2015 har belastat årets resultat med 
220 kkr. 

Mkr 2014 2015 2016 
Kommunalskatt 187 194 201 
Hemsjukvårdsstrut 0,4 0,2 0 
Skatteavräkning -0,6 -0,2 -0,9 
LSS-utjämning -5 -5 -6 
Statsbidrag o utjämn 73 75 73 
Välfärdsmiljarden 0 0 5,9 
Fastighetsavgift 9 9 9 
Skattenetto 264 273 282 

INVESTERINGSVOLYM 
Årets bruttoinvesteringar uppgår totalt till 40,5 
Mkr. Nettoinvesteringarna är 34,3 Mkr. Detta är 
1,5 Mkr mindre än de budgeterade nettoinveste-
ringarna som uppgår till 35,8 Mkr. Jämfört med 
året innan så har nettoinvesteringarna ökat med 
4,0 Mkr.  

Bland större investeringar under året kan näm-
nas:  
- Navet, -2,9 Mkr 
- VA-ledningar, -3,4 Mkr. 
- Slamplatta ÅVC. -10,3 Mkr 
- Gatubeläggningar, -3,5 Mkr. 

Under 2015/2016 har berg sprängts, sålts och 
fraktats bort från tidigare ägd tomt enligt avtal 
med nya ägaren. Arbetet innebar en förlust på 
3,5 Mkr som belastat 2016 års resultat. 

Den investeringsnivå kommunen ekonomiskt 
klarar av att genomföra är beroende av medel 
som frigörs genom avskrivningar och resultat. 
Om dessa medel inte räcker till för att finansiera 
investeringarna måste resten lånefinansieras. 
Avskrivningarna för 2016 uppgår till 15,3 Mkr 
och resultatet till 6,6 Mkr. Det ger en kapacitet 
att investera för 21,9 Mkr utan upplåning. 

Kommunens årliga nettoinvesteringar jämförda 
med de årliga avskrivningarna framgår av 
nedanstående diagram.  

 

FINANSNETTOTS UTVECKLING 

Finansnettot och dess utveckling har betydelse 
för ekonomin. Kommunens finansnetto är nega-
tivt, d.v.s. de finansiella kostnaderna överstiger 
de finansiella intäkterna. Under 2016 uppgick fi-
nansiella kostnader till 4,2 (4,1) Mkr medan de 
finansiella intäkterna uppgick till 1,4 (0,5) Mkr. 
Finansnetto har förbättrats under 2016 med 0,7 
Mkr. Detta beror framförallt på överskottsutdel-
ning från Kommuninvest. 
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KAPACITET 

SOLIDITETEN 
Soliditeten uttrycker i vilken grad kommunens 
tillgångar har finansierats med egna medel, 
alltså inte genom lån. Soliditeten kan därför sä-
gas återspegla kommunens långsiktiga ekono-
miska styrka. Soliditetsmåttet är dock relativt 
trubbigt och bör användas med viss försiktighet. 
Soliditeten stannar på 32 procent på balansda-
gen.  

Det är viktigt att notera att den dominerande de-
len av kommunens pensionsåtaganden redovi-
sas enbart som ansvarsförbindelse. Eftersom 
detta åtagande är en realitet, som kommer att 
kräva framtida utbetalningar, är det motiverat 
att beräkna soliditeten även med denna ansvars-
förbindelse inräknad. Pensionsförpliktelsen är 
118,4 Mkr på balansdagen och det egna kapitalet 
uppgår till 118,9 Mkr. Det betyder att soliditeten 
är svagt positiv även om alla skulder räknas med, 
se tabellen nedan.  

 2014 2015 2016 
Soliditet 33 32 32 
Soliditet inklusive  
ansvarsförbindelsen 

 
-6 

 
-2,9 

 
+0,12 

LÅN 
Under 2016 upphandlades nya lån för 18 Mkr. 
vilket innebär att skulden på balansdagen upp-
gick till 170,9 Mkr. Då inga lån förfaller till betal-
ning under 2016 har ingen del lagts som kortfris-
tig skuld.  

 

KOMMUNALSKATT 

Den totala kommunala skatten exklusive kyrko-
skatten uppgår till 32,30 för Ödeshögs kommun. 
Det är höge än jämförelse med länet och även 
högre än snittet i riket.  
Primärkommunalskatten exklusive kyrkoskat-
ten uppgår till 21,60 för Ödeshögs kommun. Det 
är höge än jämförelse med länet men lägre än 
snittet i riket. Se tabell nedan 

 Ödeshögs 
kommun 

Östergöt-
land 

Riket 

Primärkommunal-
skatt 

21,60 21,21 20,75 

Landstingsskatt 10,70 10,70 11,354 
Total kommunalskatt 
exkl kyrkoskatt 

32,30 31,91 32,10 

Under 2016 var primärkommunalskattesatsen i 
snitt för pendlingskommuner 21,90. Pendlings-
kommuner med en befolkning i storlek med 
Ödeshög hade en skattesats på 21,84 Ödeshög 
ligger lägst bland dessa liknande kommuner 
med en skattesats på 21,60.  

 

 

                                                             
4 Exklusive kommuner utanför landsting s.k. land-
tingfria kommuner. 
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RISK 

LIKVIDITET 
Likviditet är ett ord som kan användas i flera 
sammanhang för att illustrera betalningsför-
måga eller förmåga att erhålla kontanter. Likvi-
diteten visar alltså förmågan att betala löpande 
utgifter och förfallna skulder i rätt tid. För att 
möta svackor i likviditeten har kommunen en 
checkräkningskredit på 15 Mkr.  
Ett mått på likviditeten är att ställa den i relation 
till de externa utgifterna. Om kommunens utbe-
talningar fördelas jämnt över året skulle en må-
nads utbetalningar för 2016 motsvara ca 31 Mkr. 
De likvida tillgångarna uppgick 31 december 
2016 till ca 7,3 Mkr., vilket ger en betalningsbe-
redskap på ca 7 dagar.  

Kassalikviditeten visar kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap genom att ta omsättnings-
tillgångar genom kortfristiga skulder. En kassa-
likviditet som överstiger 100 procent innebär att 
kortfristiga skulder kan betalas om de förfaller 
till betalning. Kassalikviditeten ligger på en låg 
nivå för kommunen. En bidragande orsak är att 
semesterlöneskulden, som utgör en fjärdedel av 
kortfristiga skulder, ligger där. Denna skuld för-
väntas inte omsättas de närmaste åren. Därför 
visas kassalikviditeten även exkl. denna skuld 
för att få ett mer rättvisande nyckeltal. 

 2014 2015 2016 
Likviditet, mkr 0,01 7,4 7,3 
Kassalikviditet, % 34 44 57 
Kassalikviditet exkl. se-
mesterlöneskuld, % 

 
42 

 
53 

 
69 

RÄNTOR 

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa 
ränte- och valutarisker. Med ränterisk menas 
risken för förändringar i räntenivån. Valutarisk 
betyder risk för kursförluster vid utlandslån.  

Om den genomsnittliga räntan på hela låneskul-
den ökar med 1 procent ökar nettokostnaden 
med 1,7 Mkr. Genomsnittsräntan för skulden 
minskade med 0,37 procentenheter mellan 
2015-2016. Någon valutarisk föreligger inte då 
kommunen inte har några utlandslån.

 

 2014 2015 2016 
Genomsnittlig ränta 
% 

 
3,13 

 
2,67 

 
2,30 

Ränterisk hela skul-
den, 1 % Mkr 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,7 

Ränterisk (Mkr)rör-
lig ränta, 1% 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,3 

Utlandslån 0 0 0 

FINANSPOLICY 
Kommunfullmäktige antog 2014-06-16 § 35 fi-
nanspolicy för Ödeshögs kommun. Där fastställs 
att den övergripande målsättningen för skuld-
förvaltning är att säkerställa betalningsför-
mågan på kort och lång sikt samt att inom fi-
nanspolicyns ramar och riktlinjer maximera det 
finansiella resultatet. För att minska finansie-
ringsrisken ska kapitalbindningen spridas över 
tid med nedanstående tabell som vägledning.  
Finanspolicyn följs förutom på kapitalbindning 
< 1 år. Andelen lån som förfaller inom 1 år är 
tillfälligt för hög. Anledningen är att flera små 
lån fått förfallotid i januari 2017 för att möta en 
konvertering där de slås ihop till ett större lån 
som stämmer med finanspolicyn. 
Löptid (år) Fördelning enl fi-

nanspolicyn (%) 
Befintliga 
lån (%) 

<1år  0,00 - 20,00 20,61 
1-2år 0,00 - 20,00 12,77 
2-3år 0,00 - 20,00 13,07 
3-4år 0,00 - 20,00 9,30 
4-5år 0,00 - 20,00 6,03 
5-6år 0,00 - 20,00 7,54 
6-7år 0,00 - 20,00 10,06 
7-8år 0,00 - 20,00 6,54 
8-9år 0,00 - 20,00 14,08 
9<år 0,00 - 20,00 0,00 

För att begränsa ränterisken ska räntebind-
ningstiden i låneportföljen spridas över tid. I 
kommunen ska nedanstående portfölj vara väg-
ledande. Räntebindningen ligger på balansdagen 
inom finanspolicyns ramar. 

Räntebindning (år) 
 

Fördelning enl fi-
nanspolicyn (%) 

Befintliga 
lån (%) 

<1år 30,00 - 50,00 35,95 
1-3år 10,00 - 25,00 14,78 
3-5år 5,00 - 25,00 11,06 
5-7år 5,00 - 25,00 17,60 
7-10år 5,00 - 25,00 20,61 
Snitträntebindning 2,00 - 4,00 3,53 
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BORGENSÅTAGANDEN 

Borgensförbindelse kan betyda en väsentlig fi-
nansiell risk då kommunen kan komma att infria 
ett sådant åtagande.  

Ödeshögs kommun har borgensåtagande på 138 
Mkr.  

Risken att kommunen måste infria borgensåta-
gandet på 117 Mkr för Ödeshögsbostäder anses 
som låg. För infriande av övriga borgensåtagan-
den finns däremot en risk. Inga borgensåtagan-
den infriades under året.  

Borgensåtaganden 
kkr. 

2014 2015 2016 

Kommunala bolag 130 121 139 149 137 579 
Föreningar 624 538 494 
Egna hem 61 52 28 

Kommuninvest 
Ödeshögs kommun är sedan 1995 medlem i 
Kommuninvests ekonomiska förening.  Kommu-
ner och landsting som är medlemmar i före-
ningen har ett solidariskt borgensansvar för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förplik-
telser. Under balansräkningens noter på sid 58 
beskrivs detta åtagande mer ingående. Ödeshögs 
kommuns andel av de totala förpliktelserna upp-
gick vid årsskiftet till cirka 378 Mkr och till-
gångar till 369 Mkr. Risken för infriande av detta 
borgensåtagande bedöms som mycket låg.  

PENSIONSSKULD 

Kommunerna ska tillämpa den sk blandmo-
dellen för redovisning av pensionsskulden. Det 
innebär att pensionsförpliktelser, intjänade före 
1998 inte ingår i balansräkningen utan redovi-
sas inom linjen som en ansvarsförbindelse. Detta 
pensionsåtagande uppgick vid slutet av 2016 till 
118 421 Mkr inkl. löneskatt.  

I praktiken innebär blandmodellen att de fak-
tiska kostnaderna skjuts på framtiden trots att 
intjänandet av pensionsrätterna skett fram till 
1998. Enligt Ödeshögs kommuns långtidspro-
gnos minskar ansvarsförbindelsen åren framö-
ver. Kostnaden för pensioner som utbetalas från 
ansvarsförbindelsen kommer enligt prognosen 
att öka fram till 2020. Därefter hålls pensions-
kostnaden avseende ansvarsförbindelsen 
ganska jämn fram till 2027 då den börjar avta. En 

större andel av kommunens kostnader kommer 
därför framöver att avse pensioner vilket mins-
kar utrymmet för kärnverksamheterna. Kostna-
derna för pensionsutbetalningar från ansvars-
förbindelsen uppgick 2016 till 5,9 Mkr (5,7) in-
klusive löneskatt.  Under 2015 märktes en ök-
ning av utbetalningarna om en följ av att fler väl-
jer förtida uttag av tjänstepensionen. Det inne-
bär att när personerna uppnår 65 år så är pens-
ionsbehållning för tjänstepensionen slut och 
kommunen har inte längre en skuld till den an-
ställde.  

Kommunen har beslutat att hela pensionsavgif-
ten enl. pensions och försäkringsavtalet PFA98 
(KAP-KL), ska avsättas som individuell del. För-
månsbestämd ålderspension, efterlevandepens-
ion till vuxen samt barnpension har kommunen 
valt att försäkra bort. Kvar finns dock en liten 
pensionsskuld i kommunens balansräkning. 
Dels den delen som beskrivs ovan för personer 
födda 1937 eller tidigare, dels garanti- och viss-
tidspensioner samt en liten del av den förmåns-
bestämda ålderspensionen för personer som 
hunnit gå i pension innan försäkringen teckna-
des. Dessa delar förvaltas av arbetsgivaren ge-
nom s.k. återlån och används därmed i den lö-
pande verksamheten.  

Nya OPF-KL, som gäller från 1 januari 2015 av-
ser våra förtroendevalda och innebär att det av-
sätts 4,5 procent på sammanträdesarvode och 
årsarvoden som har intjänats. För arvoden över 
7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Se sid 
70 under RKR 2:1 

Pensionsmedelsförvalt-
ning, Mkr 

2014 2015 2016 

Avsättningar för pens-
ioner och liknade förplik-
telser 

1,6 1,8 2,1 

Ansvarsförbindelser, 
pensioner som inte uppta-
gits bland avsättningar 

125,9 122,7 118,4 

Finansiella placeringar 
(bokfört värde) 

0 0 0 

Totala förpliktelser ./. fi-
nansiella placeringar (bok-
fört värde) 

127,5 124,5 120,5 

= Återlåning i verksam-
heten 

127,5 124,5 120,5 
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KONTROLL  

BUDGETFÖLJSAMHET/ 
PROGNOSSÄKERHET 

Bra prognoser är ett viktigt hjälpmedel i ekono-
mistyrningen. Med sådana ges möjlighet att lät-
tare kunna korrigera verksamheten efter tillde-
lade ekonomiska resurser. Nedan görs en jämfö-
relse mellan budgetuppföljningarna under året. 
Under nämndernas verksamhetsberättelser på 
sid 22 förklaras avvikelserna. 

Nämnderna totalt har under hela året prognosti-
serat en negativ avvikelse mot budget. Vi kan 
konstateras att bokslutet blev drygt 2 mkr bättre 
för nämnderna än prognosen i april. Finansie-
ringen påverkades av sämre skatteprognoser 
mellan april och augusti. Dessa förbättrades till 
bokslutet tillsammans med lägre finansiella 
kostnader.   
Tabellen nedan visar bedömning av budgetavvi-
kelser vid årets slut vid respektive tillfälle.  
Bedömda budgetavvikelser vid årets slut.  
Nämnd/ 
Styrelse (kkr) 

April Aug  Bokslut 

KF 0 0 +102 
REV 0 0 +6 
VN 0 0 -2 
ÖF -250 0 +168 
KS -2.865 -2.375 -2.610 
KFN 0 0 +93 
MBN 0 0 +55 
BUN 0 +201 -429 
SOC -2.400 -2.264 -597 
Nämnderna 
tot. 

-5.515 -4.439 -3.214 

    
FIN +346 -1.136 +5.484 
Totalt -5.169 -5.574 +2.270 

För att öka jämförbarheten mellan åren har 
boksluten räknats om efter de verksamhets-
områden som gäller för 2016, se tabell ne-
dan. 

Budgetavvikelser 2012-2016 
 2014 2015 2016 

KF +97 +26 +102 
REV +67 -14 +6 
VN +58 0 -2 
ÖF -35 -188 +168 
KS -1.446 -2.387 -2.610 
KFN +446 +355 +93 
MBN +213 +84 +55 
BUN +266 +375 -429 
SOC -5.645 -4.720 -597 
FIN +7.400 +8.973 +5.484 
TOT +1.423 +2.504 +2.270 

KÄNSLIGHETSANALYS 

Kommunens ekonomi påverkas förutom av kom-
munens egna beslut även av förändringar i vår 
omvärld. Det kan vara konjunktursvängningar, 
befolkningsförändring eller förändrade lagar 
och förordningar. I tabellen nedan visas hur 
kommunens kostnader och intäkter påverkas av 
olika förändringar. 
Känslighetsanalys Förändring Mkr  
Löneförändring  1% 1,8 
Heltidstjänster 10 4,7 
Prisförändring  1% 2,8 
Förändring ek bistånd  10% 0,8 
Ränteförändring, lån med 
rörlig ränta  1% 0,3 
Förändrad utdebitering  1 kr 9,3 

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONO-
MISKA STÄLLNING 

Kommunen har haft ett positivt resultat sju år i 
rad. Resultaten för 2010-2013, 2015 samt 2016 
innehåller stora intäkter av engångskaraktär. 
2013 hade kommunen visat ett negativt resultat 
om inte återbetalningen av AFA-försäkring skett 
till kommunen. 2013 beslutade kommunfull-
mäktige att reservera medel i resultatutjäm-
ningsreserven som beskrivs på sid 11.  Vid en 
lågkonjunktur finns möjlighet att använda medel 
från reserven om kommunen skulle visa under-
skott ett sådant år.  

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen (besk-
rivs på sid 16) är 32 procent. Även när ansvars-
förbindelsen räknas med så är soliditeten posi-
tiv, 0,12 procent. Det innebär att skulderna in-
klusive ansvarsförbindelsen är ca 0,5 Mkr lägre 
än tillgångarna på balansdagen 31 dec 2016.  
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Kommunkoncernen har en hög långfristig skuld 
per invånare i förhållande till andra pendlings-
kommuner och även i förhållande till riksgenom-
snittet. Detta ska ställas mot att VA-ledningar 
bytts ut, gator har underhållits och reningsver-
ket är i bra skick. Mark har förberetts både för 
industri och bostäder. Detta innebär att kommu-
nen har hög beredskap att ta emot nya invånare 
och industrier som vill etablera sig i kommunen.  

Anläggningsredovisningen har gåtts igenom och 
korrigerats för övervärden. Detta sker varje år 

vid bokslut. Inget behov av nedskrivning förelig-
ger så länge beslutade priser på exploaterings-
mark inte ändras.  

Skattesatsen i Ödeshög ligger lägre än snittet för 
pendlingskommuner i riket men även för pend-
lingskommuner med en befolkningsmängd lik-
nande Ödeshögs.   
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KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET 

Ödeshögs kommun bedriver verksamhet i både förvaltnings- och bolagsform.  

IT-VERKSAMHET 

Kommunens gemensamma IT-verksamhet bedrivs inom kommunalförbundet ITSAM.  Grundtanken med 
ITSAM är att kommunen ska ha en hög tillgänglighet och säker IT-drift. Det ska också enligt uppdraget ge 
kommunen en kostnadseffektiv IT-drift. Kommunalförbundet har som grund ett anslag från kommunen. 
Detta anslag ersätts efter hand med prissatta tjänster och produkter.    

ITSAM:s uppgift är att se till att kommunen har fungerande hårdvara, mjukvara och datakommunikation 
vilket regleras i avtal mellan parterna.  

FASTIGHET 

Ödeshögsbostäder AB är kommunens förvaltare av kommunens fastigheter. I avtal regleras tillsyn och 
skötsel av fastigheter där även vaktmästeri och lokalvård ingår.  

VA-VERKSAMHET OCH RENHÅLLNING 

Kommunens VA-verksamhet och renhållning bedrivs på uppdrag av Ödeshögsbostäder AB.  

GATU- OCH PARKSKÖTSEL 

Kommunens gatu- och parkskötsel bedrivs på uppdrag av Ödeshögsbostäder AB. 

MÅLTIDER 

Äldreomsorgen, förskolan, grundskolan samt skolbarnsomsorgen i kommunen får sina måltider tilla-
gade i Solgårdens kök. Kostenheten ligger under Ödeshögsbostäder AB.  

ÖVRIG VERKSAMHET 

Kommunen hyr lokaler i Hästholmens hamn, Vätternrummet, för utställning av Hästholmens natur och 
kulturhistoria. 

Kommunen hyr även en lokal av BK Porten AB vid Östgötaporten vars syfte är att vara vänthall för buss-
trafiken. 

 



ÖDESHÖGS KOMMUN  VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 

Sida 22 av 72 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

KOMMUNSTYRELSEN  

Ordförande: Annicki Oscarsson 
Antal ledamöter: 11 

 Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 
Intäkter 37 033 30 979 27 650 
Kostnader -80 147 -71 489 -72 132 
Nettokostnader 43 114  -44 482 
Budget  -40 510  
Budgetavvikelse -2 604  -2 387 

Kommunstyrelsens uppföljning av mål återfinns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 

KOMMUNSTYRELSENS HUVUDUPPGIF-
TER/VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kommunstyrelsen leder, planerar och sam-
ordnar kommunens verksamhet och eko-
nomi. Styrelsen bereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige, verkställer fullmäkti-
ges beslut eller följer upp beslut som verk-
ställs av annan nämnd. Inom kommunstyrel-
sen ryms följande verksamhetsområden: 

 Nämndservice 
 Näringsliv och arbetsmarknad 
På uppdrag av kommunen är det kommunala 
bolaget Ödeshögsbostäder AB (ÖBO) utfö-
rare av tjänster inom följande verksamhets-
områden:  

 kommunens fastigheter 
 gator, vägar, parker och anläggningar 
 renhållning  
 vatten och avlopp 
 lokalvård  
 kostverksamhet  
 verksamhetsvaktmästeri 

ÅRETS RESULTAT 

De flesta verksamheter inom styrelsens an-
svarsområden håller sig inom den beslutade 
budgeten men det finns enheter som avviker. 
Bland sådana avvikelser kan nämnas: 

 På grund av nyrekrytering inom rädd-
ningstjänsten har kostnader för utbild-
ning, lön under utbildning samt läkarun-
dersökning medfört underskott. Enheten 
har även haft större larmfrekvens än 
budgeterad. 

 Vakanser inom verksamhetsområdet In-
tern service ger överskott.  

 VA-avgifterna understiger kostnaderna 
för VA-verksamheten med -1,5 Mkr. 

 Kommunstyrelsen har under 2016 belas-
tats med 3,5 Mkr netto för att avlägsna 
bergskropp som avtalades vid försälj-
ning av del av fastigheten Åby 6:26 enligt 
avtal som tecknades 2013.   

NÄMNDSERVICE 

ÅRETS VERKSAMHET 

SAMHÄLLSPLANERING 

Byggenheten ansvarar för den fysiska plane-
ringen. Genom fysisk planering styr kommu-
nen hur och var den ska utvecklas när det 
gäller bostäder, verksamheter, grönområ-
den, infrastruktur mm. Planeringen sker ge-
nom översiktsplaner och detaljplaner.  

Byggenheten har fortsatt arbetet med att ak-
tualitetspröva kommunens översiktsplan 
vilket ska göras en gång per mandatperiod. 
Arbete har fortgått med detaljplan vid Krå-
keryd där nya bostadstomter planeras. Ar-
bete med detaljplan för västra Hästholmen 
har inletts och en pm med förutsättningar för 
utveckling av området har tagits fram. Detalj-
planer har även påbörjats och slutförts för 
Åby 6:149, vid Östgötaporten, med syfte att 
kunna etablera ny verksamhet, för Ankaret 2, 
vid Storgatan i Ödeshög, med syfte att möjlig-
göra 12 nya lägenheter samt för Ödeshög 5:2, 
5:11, Danagård och Bil och motor, med syfte 
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att möjliggöra tillbyggnad för verksamhet-
erna. Arbete har även, tillsammans med Nä-
ringsliv och arbetsmarknad, inletts med tra-
fikutredning för bättre logistik och utveckl-
ingsmöjligheter av området Företagspark 
E4. 

Byggenheten ansvarar också för kommu-
nens karta och GIS. GIS innebär att informat-
ion som är platsanknuten kopplas till kar-
tan. Användningen av GIS är ett viktigt stöd 
för kommunens verksamheters dagliga ar-
bete för att få information av olika slag bl.a. 
om naturvärden, förorenad mark, ägoförhål-
landen mm. Vad gäller GIS har byggenheten 
tillsammans med Metria och övriga 
KÖBYTA-kommuner fortsatt utveckla kart-
stödet Infovisaren. Under året har särskilda 
utbildningstillfällen hållits, bl.a. för cheferna 
inom Ödeshögs kommun samt ett gemen-
samt för miljökontoren inom samverkans-
kommunerna. 

UTVECKLING 

Övergång till digital hantering av handlingar 
till förtroendevalda har genomförts. Det in-
nefattade ett antal utbildningar och stödin-
satser i samband med de första sammanträ-
dena. Vår uppfattning är att införandet i allt 
väsentligt har varit lyckosamt. 

Under våren påbörjades det stora införande-
projektet efter den gemensamma upphand-
lingen av system för elevregister, sche-
maläggning, dokumentation och kommuni-
kation med elever och vårdnadshavare inom 
skola och förskola. Under våren och tidig 
höst har införandet i grundskola och förskola 
påbörjats med hög intensitet. Övriga delar 
kommer att driftsättas kontinuerligt under 
2017 och 2018 och kräva fortsatt stor ar-
betsinsats. 

Som ett led i att förenkla arbetet och säker-
ställa en rättssäker hantering av prover 
tagna i den kommunala sjukvården kommer 
alla kommuner under 2017 att kunna han-
tera remisser i samma system som Region 
Östergötland använder. Det betyder att kom-
munens personal kan skriva ut etiketter för 
provrör m.m. och registrera dem med hjälp 
av skanner före leverans till lab. I detta infö-

rande har Ödeshög tillsammans med Norrkö-
ping och Valdemarsvik varit pilotkommun 
och har under hösten börjat använda denna 
funktion. 

Ett utvecklingsprojekt i samarbete med Reg-
ion Östergötland gällande utbyte av vårdin-
formation och har påbörjats. Målsättningen 
är att få ett effektivare och säkrare flöde av 
information mellan den kommunala sjukvår-
den och vårdcentralen. Ett delmål är att 
minska och på sikt avskaffa användandet av 
faxsändningar till förmån för digitala lös-
ningar. 

Under hösten tecknades avtal om att byta ut 
alla trygghetslarm mot digitala sådana. Pro-
jektet är startat och breddinförande kommer 
att ske under början av 2017. 

EKONOMI 

Till fullmäktige har förutom årsredovisning 
även redovisat en kommunövergripande 
uppföljning. Nämnderna har löpande under 
perioden erhållit uppföljningar inom sina 
verksamhetsområden. Central ekonomisk 
information som infordrats av SCB har sam-
ordnats och bearbetats.  

Egna upphandlingar/förnyad konkurrensut-
sättning av fordon, pensionsadministration 
samt elförsörjning har administrerats av 
ekonomikontoret. 

Många leverantörer har anslutit sig till e-fak-
tura, vilket tidigare var förenat med en del 
”barnsjukdomar”, vilka under 2016 tenderat 
att minska.  

En elevdatabas för gymnasieelever imple-
menterats. Förutom att uppdatera elevregis-
ter så hanteras där även alla gymnasiefaktu-
ror.   

Samarbetet med skatteverket har fortskridit, 
likaså samarbetet med Inyett, som säkerstäl-
ler våra betalningar. 

Efter ett stort arbete under 2015 med att för-
bereda alla rutiner runt komponentavskriv-
ning infördes detta fullt ut 1 januari 2016. 
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KANSLIET  

Under 2016 har kommunen övergått till digi-
tala sammanträdeshandlingar. Inga pappers-
handlingar skickas ut till de förtroendevalda. 
Istället erbjuder kommunen alla förtroende-
valda i nämnder och kommunfullmäktige en 
läsplatta. Att inte behöva kopiera alla sam-
manträdeshandlingar har inneburit att ar-
betsklimatet på enheten har förbättrats av-
sevärt. Under införandet utbildade Kansliet 
tillsammans med ITSAM samtliga förtroen-
devalda i läsplattornas funktionalitet och hur 
man tar del av de digitala handlingarna. 

Med anledning av den förändrade nämnds-
organisationen fr.o.m. 2016-03-14 i kommu-
nen samt Sveriges Kommuner och Lands-
tings nya förslag till reglementen har kansliet 
arbetat med att ta fram förslag till nya regle-
menten för nämnderna. Arbetet kommer att 
fortsätta under nästa år med revidering av 
samtliga nämnders reglementen och av kom-
munfullmäktiges arbetsordning.  

Kanslienheten har under 2016 genomfört två 
rekryteringar i samband med uppkomna va-
kanser. En ny nämndsekreterare och en ny 
skolassistent. 

Under året har kanslienheten fortsatt arbetet 
med webben, och då särskilt på miljö- och 
byggsidan där bland annat nya blanketter 
har skapats och lagts ut. 

Ett arbete med att införa ett nytt sätt att ar-
kivera och diarieföra handlingar har påbör-
jats tillsammans med de övriga ITSAM-kom-
munerna. Arbetet syftar till att utarbeta nya 
och bättre dokumenthanteringsplaner och 
istället för diarieplaner införa ett klassifice-
ringsschema. Detta kan även ses som en för-
beredelse inför ett eventuellt införande av e-
arkiv. 

PERSONAL 
Under året har personal-och lönenheten fo-
kuserat på arbetet med kommunens arbets-
miljöarbete, stöttat cheferna i arbetet med 
rehabiliteringsärenden. Arbetet är mycket 
uppskattat och har inneburit en kvalitetsför-
bättring, samt en trygghet för våra medarbe-
tare och chefer.  

För att stärka ledar- och medarbetarskapet 
genomför pa-lön en mängd olika åtgärder. 

Särskilda insatser som pa-lön genomfört är 
internutbildningar för chefer. Utbildning-
arna har bl.a. innehållit våra lagar/avtal, men 
också hur olika personalärenden ska hante-
ras.  

Pa-lön har tagit över ett visst ansvar för att 
samordna rekryteringen för kommunens 
olika verksamheter. Det är viktigt att arbets-
sökande får en positiv bild av kommunen och 
att alla annonser och ansökningar behandlas 
professionellt. 

Som en del i att främja medarbetarnas hälsa 
har vi i år erbjudit samtliga anställda en häl-
soprofilsbedömning därutöver erhåller an-
ställda en friskvårdspeng. 

Som en del i arbetet att öka jämställdheten i 
kommunen genomför vi årligen en kartlägg-
ning av löneskillnader mellan män och kvin-
nor i olika yrkesgrupper, där yrkesgrup-
perna har liknande kompetenskrav. Förslag 
och åtgärder ska sedan tas fram hur man 
minskar skillnaderna mellan könen. Vi försö-
ker även få män som är anställda inom Ödes-
högs kommun att ta ut mer föräldraledighet. 
Kommunen är med i ett gemensamt arbete 
där länets övriga kommuner också deltar 
”Vinna Vinna” ett strategiskt mångfaldsar-
bete. 

Arbetsmiljödelegationerna för både förtro-
endevalda och tjänstemän har reviderats i 
samband med förändring av organisation 
och byte av chefer. Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och fackliga organisationer har ge-
nomförts under fyra tillfällen. Denna utbild-
ning kommer även att genomföras under 
kommande år men då kommer även förtro-
endevalda att bjudas in.  Vi är även ute i or-
ganisationen för att stötta i arbetsmiljöarbe-
tet. 

Rutiner kring det systematiskt brandskydds-
arbete har genomförts och policy/rutiner 
finns även inlagt på vårt intranät.  

Löneöversyn för år 2016 är genomförd.  Lö-
neöversyn för år 2017 är påbörjad. 

Revidering har gjorts av vår Ledarskapspo-
licy, Introduktionsprogram samt arbetet 
med att uppdatera vårt Intranät pågår stän-
digt. 
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Vi har även startat upp en process där perso-
nal-och lönenheten kommer tillsammans 
med Boxholm och Kinda sköta den löpande-
driften av vårt Pa-system.  

RÄDDNINGSTJÄNST/SÄKERHETS-
TJÄNST 

Under första halvåret drabbades en fastig-
hetsägare i tätorten av en totalbrand då hela 
fastigheten blev förstörd, detta föranledde 
en stor insats för räddningstjänsten.  

Den övriga larmfrekvensen tenderar att öka 
och därmed kostnaderna, detta beroende på 
det förhållandevis stora antalet trafikolyckor 
som det geografiska läget vid E4:an medför. 
Den torra våren och försommaren har även 
medfört att många fastighetsägare med egen 
källa drabbats av vattenbrist vilket har inne-
burit att räddningstjänsten har kört ut vatten 
vid ca 130 tillfällen. 

 Då räddningstjänsten under en tid haft pro-
blem att rekrytera deltidsbrandmän och 
dessutom svårt att behålla utbildad personal 
föreligger ett stort utbildningsbehov. Under 
året har två brandmän genomgott en 3 
veckor lång preparandutbildning i Norrkö-
ping, två brandmän har genomfört en 15 
veckor lång utbildning i räddningsinsats och 
en brandman har genomfört en 15 veckor 
lång utbildning i räddningsledare A. Två per-
soner har även genomgått en två dagar lång 
grundutbildning i IVPA (i väntan på ambu-
lans). Behovet av utbildning kvarstår även i 
framtiden, främst för de personer som inte 
har utbildningen räddningsinsats för deltids-
brandmän, även ett antal förmän måste ut-
bildas då vi numera även har vakans på be-
fälssidan.  Dessa utbildningar är nödvändiga 
för att upprätthålla både kvalitet och kompe-
tens inom den operativa räddningstjänsten.  

Målsättningen för framtiden är att minska 
antalet och omfattningen av olyckor och 
bränder i Ödeshögs kommun.  Räddnings-
tjänsten ska också fortsätta det förebyg-
gande arbetet som helhet och behålla en ef-
fektiv räddningstjänst i Ödeshögs kommun. 

NÄRINGSLIV OCH ARBETS-
MARKNAD 

Beskrivning av årets verksamhet återfinns 
på sidan 9 under omvärldsanalysen.  

Arbetet med marknadsföring av Företags-
park E4 fortskrider. En hemsida med bland 
annat en strategisk etableringsplan ligger 
klar för lansering. Narr Konfektyr är först ut 
på området och har flyttat in i sina lokaler. Vi 
arbetar med en trafikutredning för att möj-
liggöra expansionen i alla delar i området.  

Vid Östgötaporten finns det ett ökat intresse 
av att etablera sig. I början på 2017 öppnar 
en ny butik upp sin verksamhet – Godispor-
ten. Butiken ligger i samma fastighet som 
Burger King-restaurangen.  

Besöksnäringen fortsätter att öka, både gäl-
lande övernattningar och aktiviteter. Under 
sommaren genomfördes en undersökning 
där flera hundratals personer intervjuades 
angående besöksnäringen och turismen i 
Ödeshög. Detta utmynnade i en rapport ”Vad 
turister tror, vet och kan om Ödeshög – och 
varför de så gärna kommer hit!”. Syftet med 
rapporten var att kartlägga turismen och 
göra en bedömning av utvecklingsmöjlighet-
erna. Rapporten avses att användas för att 
underlätta det externa och interna arbetet i 
vårt strategiska arbete med turismen.  
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MÅLUPPFYLLNAD 
Resultatet redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej upp-
fyllt. 
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Fokusom-
råde 

KF:s inrikt-
ningsmål  

Nämndens re-
sultatmål 

Mätare/indikator Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Ekonomi Nämnderna hål-
ler anvisad bud-
get. 

Nämndens bud-
getavvikelse ska 
vara mindre än 
föregående år. 

Nämnden ska hålla 
sig inom beslutad 
budgetram. 

 
Nämnden gjorde ett under-

skott på -2,6 Mkr. 

Utbildning av en-
hetschefer. 

Samtliga enhetsche-
fer erbjuds under 
året kompetensut-
bildning inom äm-
nesområdet budget 
och ekonomistyr-
ning. 

 
Regelbundna budgetuppfölj-
ningar med enhetschefer och 
rektorer har erbjudits. Chefer, 
enhetschefer och rektorer har 
tillsammans med ekonomikon-
toret arbetat fram detaljbudge-
tar för 2017 

Full självfinan-
siering av skat-
tefinansierade 
investeringar. 

Alla skattefinansi-
erade investe-
ringar ska vara 
självfinansierade. 

Nettoinvesteringar 
ska helt finansieras 
med egna medel. 

 
18 Mkr i nyupplåning med be-
slut för affärsdrivande investe-

ringar som underlag. 
Miljö Ödeshög ska 

verka för en kli-
matsmart ut-
veckling. 

Nämnden tar ett 
aktivt miljöan-
svar. Arbetar för 
att nå de nation-
ella, regionala 
samt lokala miljö-
målen. 

Alla nyanskaffade bi-
lar ska vara miljöbi-
lar. 

 
Elva miljöklassade personbilar 
varav två elbilar har införskaf-
fats. 

Förtroendevalda 
övergår till att ta del 
av handlingar 
elektroniskt. 

 
Alla ledamöter i kommunen 
har gått över till att ta emot 
handlingar i iPad. 

Genomföra digitala 
möten inom ITSAM-
samarbetet. 

 
Ett flertal möten har skett digi-

talt. 
Utveckling Ödeshög ska ha 

en positiv be-
folkningsut-
veckling. 

Försköning av 
centralorten. 

Göra torgmiljön at-
traktivare. 

 
Torget är färdigställt och ”Na-
vet” invigdes i juni. 

Skapa attraktiva 
boendeformer. 

Planlägga områden.  
Ny detaljplan framtagen för 
fastigheten Ankaret 2 för att 
möjliggöra påbyggnad av ytter-
ligare våningsplan på två be-
fintliga hus. 

Ödeshög ska ha 
en positiv nä-
ringslivsut-
veckling. 

Underlätta nyfö-
retagande. 

Antal nyregistrerade 
företag i kommunen. 

 
21 nyregistrerade företag. 

Möjliggöra ut-
veckling av indu-
strin. 

Färdigställa utbygg-
nad av reningsverket 
innebärande biogas-
produktion. 

 
Reningsverket är färdigställt. 

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kom-
mun ska vara en 
attraktiv arbets-
givare. 

En god arbets-
miljö. 

Minskad sjukfrån-
varo 

 
Sjukfrånvaron har minskat 
med 1 procent under 2016. 

Engagerade med-
arbetare. 

Förbättrat resultat i  
Arbetsmiljöenkäten. 

Inför 2016 standardiserades 
arbetsmiljöenkäten för att 
kunna användas i kommunens 
alla verksamheter. Det innebär 
att årets resultat inte är jäm-
förbara med tidigare år. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ordförande: Birgitta Blomberg-Widén 
Antal ledamöter: 5 

 Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 
Intäkter 1 266 742 1 113 
Kostnader -11 323 -10 892 -10 697 
Nettokostnader -10 057  -9 584 
Budget  -10 150  
Budgetavvikelse +93  +355 

Uppföljning av mål återfinns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 

ÅRETS RESULTAT 

Kultur-och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott mot budget på 93 kkr.  

HUVUDUPPGIFTER/VERKSAM-
HETSBESKRIVNING 

Inom Kultur- och fritidsnämnden ryms föl-
jande verksamhetsområden: 

- Bibliotek/allmänkultur 
- Fritid 
- Kulturskola     

BIBLIOTEK/ALLMÄNKULTUR 

Biblioteket erbjuder mer än böcker; här kan 
man läsa tidningar och tidskrifter, låna DVD-
filmer och spel, släktforska, ladda ner klas-
sisk musik, med mera. 

Biblioteken står idag inför kraven att med 
knappa resurser kunna erbjuda nya kvalifi-
cerade tjänster vilket kräver rationalisering 
av verksamheten. 

Inom kulturverksamheten ordnas utställ-
ningar, olika arrangemang i egen regi och i 
samarbete med andra organisationer/intres-
senter.  

ÅRETS VERKSAMHET 
 Förberett för Mer öppet på biblioteket. 

Avvaktat med tanke på eventuell om-
byggnation för reception till kommun-
kontoret. 

 Uppgradering av kommunens digitala 
hembygdsbok 

FRAMTIDEN 

 Ökad satsning på barn och unga, dels ge-
nom kontakter med skolan dels med en 
upprustning av barnavdelningen. 

 Meröppet bibliotek. Biblioteket öppet 
utan bemanning kvällar och helger. 

FRITID 

 Fritidsverksamhet för ungdomar bedrivs 
i Lysingskolan på fritidsgården Lyset. 
Under 3 veckor på sommarlovet erbjuds 
simskoleundervisning.  

 Bidrag utgår till föreningslivet/studie-
förbund efter fastställda bidragsnormer.  

 Uthyrning av kommunens gymnastikhal-
lar.  

 Ansvarar för 4 kommunal badplatser. 

ÅRETS VERKSAMHET 

Café Lyset har varit öppet alla skoldagar på 
Lysingskolan. Lokalen inrymmer även fri-
tidsgården Lyset. Fritidsgården har öppet 
minst 3 kvällar/vecka under sept-maj 

Föreningsbidrag har utbetalats enligt bi-
dragsnormerna. 

Under tre veckor på sommarlovet genomför-
des simundervisning i Visjön med 138 delta-
gare. 

Det har erbjudits simundervisning tillsam-
mans med skolan för de elever som inte fått 
godkänt i ämnet ”Idrott och hälsa”.  

Utbildning har genomförts i HLR (hjärt- och 
lungräddning) för eleverna i årskurs 6 och 8 
. 
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FRAMTIDEN 

 Hitta möjligheter för en integrerad verk-
samhet på fritidsgården Lyset i samar-
bete med skolan. 

 Se över bidragsregler för studieförbun-
den. 

 Tillsammans med föreningar hitta lös-
ningar för deras överlevnad 
 

KULTURSKOLA 

Kulturskolan ger kunskaper i dans, musik 
och teater så att eleverna själva kan utveckla 
ett personligt lustfullt utövande oavsett om 
målet är att bli professionell eller amatör. 
Skolan bidrar till den lokala tillväxten och 
stärker det lokala kulturlivet. Vi hjälper den 
obligatoriska skolans utveckling genom att 
stärka estetiska lärprocesser.  
Årets verksamhet: 
Instrumentalundervisning, Dansundervis-
ning, Teaterundervisning, Ensemblespel, Or-
kesterspel med nivåtrappa, Ödeshögs Lucia, 

Sommarorkester, Musikverkstad för åk 1 och 
förberedelseklass, Klassorkester för åk 2, Ju-
bileumsshow för åk 3, dans och orkestrar, 
Stråk- och blåsdagar, musikkaféer, ”Dansens 
vecka”, Musikprogram på Julmarknaden på 
torget och i Riddarsalen, Musikprogram på 
Nationaldagsfirandet på torget, dansföre-
ställningar med ”Refugee Story”, övriga 
framträdanden så som skolans avslutningar, 
förskolans dag, kyrkliga händelser, diverse 
offentliga högtids- och minnesdagar och kul-
turevenemang.  
Vi har, ht -2016, 205 elever inskrivna på Kul-
turskolan – 96 instrument, 96 dans och 13 te-
ater. 

FRAMTIDEN 

 Öka elevantalet 
 Musikverkstad och klassorkester för åk 

1, 2 och förberedelseklass. 
 Utöka orkesterverksamheten. 
 Musikal – åk 3, dans, teater och orkester 
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MÅLUPPFYLLNAD 

2015 års resultat redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej upp-
fyllt. 
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Fokusom-
råde 

KF:s inriktningsmål  Nämndens resul-
tatmål 

Mätare/indikator Kommen-
tar/ 
måluppfyl-
lelse 

Ekonomi Nämnderna håller anvi-
sad budget. 

Nämnden ska hålla sig 
inom beslutad budget. 

Nämnden ska hålla sig 
inom beslutad budget. 

     
 

Full självfinansiering av 
skattefinansierade inve-
steringar. 

Alla skattefinansierade 
investeringar ska vara 
självfinansierade. 

 
 

Miljö Ödeshög ska verka för 
en klimatsmart utveckl-
ing. 

Nämnden tar ett aktivt 
miljöansvar. Arbetar 
för att nå de nationella, 
regionala samt lokala 
miljömålen. 

 
 
 
 
 

 

  

Utveckling Ödeshög ska ha en posi-
tiv befolkningsutveckl-
ing. 

En trygg och säker 
kommun. 

Resultat ungdomsen-
käten ”Om mig”.. 

 
 
 

 
Meröppet bibliotek. Fullföljt införande av 

RFID. 
Ödeshög ska ha en posi-
tiv näringslivsutveckl-
ing. 

Verka för ett bättre 
Ödeshög, med tydligt 
samarbete med företa-
gare, föreningar, övriga 
kommunala verksam-
heter och medborgare i 
övrigt. 

Verksamhetens planer  
 

 
 

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kommun ska 
vara en attraktiv arbets-
givare. 

En god arbetsmiljö. Minskad sjukfrånvaro.  
 Engagerade medarbe-

tare. 
Förbättrat resultat i 
arbetsmiljöenkäten. 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN  

Ordförande: Per-Arne Hagby 
Antal ledamöter: 5 

Kkr. Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 
Intäkter 2 861 1 849 2631 
Kostnader -5 654 -4 697 -4772 
Nettokostnader -2 793  -2141 
Budget  -2 848 -2 225 
Budgetavvikelse +55  +84 

ÅRETS RESULTAT 
Miljö- och byggnämnden som helhet har ett 
ekonomiskt resultat på +55 tkr. 

Byggenheten har ett överskott mot budgete-
rade avgiftsintäkter vilket främst beror på 
fler ansökningar än förväntat. Utgifterna för 
vindkrafthandläggning har däremot översti-
git budgeten. Även bostadsanpassningsbi-
dragen har överstigit budgeten. Totalt blir 
dock resultatet positivt, +294 tkr. 

Miljöenheten har ett underskott på -152 tkr. 
Underskottet beror till stor det på minskade 
intäkter från tillsynsavgifter, ökade kostna-
der för administrativa tjänster samt delta-
gande i kostsamma utbildningar. Dessutom 
handlade miljöenheten färre avloppstill-
stånd än beräknat vilket innebär minskade 
intäkter. 

Tekniska enheten har ett underskott på -20 
tkr.  

ÅRETS VERKSAMHET 

Under perioden har nämnden haft 12 sam-
manträden. Nämnden är ansvarig för bl.a. 
lovgivning och tillsyn enligt plan- och byggla-
gen och miljöbalken, offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen, viss detaljplane-
läggning, samt annan lagstiftning inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet och byggområdet. 
Nämnden ansvarar även för bostadsanpass-
ningsbidrag, räddningstjänstens förebyg-
gande del (myndighetsutövning) samt tek-
niska enhetens del vad gäller trafikföreskrif-
ter och trafiksäkerhet.  

 

Miljö- och byggnämnden finansieras dels ge-
nom allmänna medel dels genom intäkter via 
lov- och tillsynsavgifter. 

Inför och under året har taxorna för både 
byggs och miljös verksamheter setts över 
och höjts. Detta för att till viss del finansiera 
nya tjänster på de båda enheterna. 

Antalet inkomna ärenden till miljö- och bygg-
nämnden är högre än tidigare år; 712 in-
komna ärenden. Under året har nämnden 
fattat beslut i det sista äldre vindkraftsären-
det, beslutet är dock överklagat. JO:s gransk-
ning i vindkraftsärendet Järnstad är slutförd 
och resultatet blev att ärendet avslutades 
utan ytterligare kritik eller annan åtgärd. 
Nämnden har även fattat beslut i ett tillsyn-
särende avseende buller- och skuggstörning, 
även detta har överklagats. 

Under sommaren bistod nämnden Jord-
bruksverket m fl statliga myndigheter i ar-
bete med mjältbrandsutbrottet. Nämnden 
har även handlagt ett krävande avlopps-
ärende vid vida Vättern.  Nämnden har ge-
nomgått en revision av Livsmedelsverket, 
gällande livsmedelskontrollen med fokus på 
kontroll av vegetabilieanläggningar.  

Sedan årsskiftet har byggenheten förstärkts 
med en person och sedan halvårsskiftet har 
även miljöenheten förstärkts med en person.  

Miljö- och byggnämndens nyckeltal återfinns 
på nästa sida, uppföljning av mål återfinns i 
slutet av denna verksamhetsberättelse. 
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Nyckeltal  2012 2013 2014 2015 2016 
Antal diarieförda ärenden BR/MR/Ciceron 411 433 426 504 712 
Byggenheten      
Bygglov 71 73 53 70 75 
Rivningslov/rivningsanmälan 6 4 1 9 7 
Strandskyddsdispens 3 1 1 5 12 
Bostadsanpassning 21 25 16 14 24 
Parkeringstillstånd  23 31 41 24 2 
Brandfarlig vara 3 3 5 12 21 
Egensotning 5 1 4 2 23 
Anmälan enligt Attefallsreglerna   3 17 6 
Anmälan om eldstad   19 18 2 
Miljöenheten      
Renhållning – dispenser 17 12 21 23 37 
Enskilda avlopp – nyanläggningar, förelägganden befintliga 30 34 32 23 34 
Miljöskydd/Naturskydd – tillsynskontroll, förelägganden, vär-
mepumpsetablering, miljörapporter 

58 46 46 77 93 

Hälsoskydd – tillsynskontroll offentliga/privat lokaler, klago-
mål, radon 

4 15 15 25 25 

Livsmedel – nyregistrering, offentlig kontroll, förelägganden, 
avregistrering 

75 71 41 45 70 

       
BYGGENHETEN  

ÅRETS VERKSAMHET 

Byggenheten handlägger löpande ärenden 
och ger information om bygglov, bygganmä-
lan, rivning, marklov, strandskydd, tillsyn, 
bostadsanpassning, adressättning, parke-
ringstillstånd samt ansvarar för GIS-frågor 
(geografiska informationssystem), detaljpla-
neläggning, översiktlig planering och beva-
kar och svarar på remisser i olika samhälls-
planeringsfrågor.  

Arbete har fortgått med detaljplan vid Krå-
keryd där nya bostadstomter planeras. Ar-
bete med detaljplan för västra Hästholmen 
har inletts. Detaljplaner har även påbörjats 
och slutförts för Åby 6:149, verksamhet vid 
Östgötaporten, Ankaret 2, för att möjliggöra 
fler lägenheter vid Storgatan i Ödeshög samt 
för Ödeshög 5:2 mfl, för att möjliggöra till-
byggnad av befintlig verksamhet i Ödeshög. 

Byggenheten har tagit fram riktlinjer för mu-
rar och plank som har antagits av nämnden. 

Bygglov för tre nya bostads- och fritidshus 
har beviljats. I övrigt har de flesta ärendena 
gällt tillbyggnader och uppförande av kom-
plementbyggnader. 

Vad gäller GIS har byggenheten tillsammans 
med Metria och övriga KÖBYTA-kommuner 
fortsatt utveckla kartstödet Infovisaren. 

FRAMTIDEN  

Byggenheten kommer att jobba vidare med: 

 Ta fram nya detaljplaner, bl.a. för:  
- Bebyggelse i Kråkeryd 
- Utveckling i Hästholmen 
- Verksamheter i Ödeshög 

 Ta fram rutiner och utveckla mallar för 
bygglov och planer utifrån ny lagstift-
ning. 

 Tillsynsarbete. 
 Vidareutveckling av handläggarstöd 

inom GIS. 
 Uppgradera/byta diarieföringssystem. 

MILJÖENHETEN   

ÅRETS VERKSAMHET 

Miljöenheten har under året handlagt cirka 
430 stycken inkommande ärenden, trots 
sjukskrivningar.  

Enhetens arbete har främst bestått av in-
kommande ärenden. Enheten arbete med 
planerad tillsyn vid livsmedelsanläggningar 
har fungerat tillfredställande medan tillsy-
nen av miljöfarlig verksamhet har bedrivits i 
mån av tid. Miljöenheten fick under somma-
ren dock en oväntad hög arbetsbelastning i 
samband med mjältbrandsutbrottet, otjän-
ligt badvatten vid Hästholmen samt besvär-
liga avloppsärenden. Miljöenheten har i 
dagsläget inte fått in lika många ansökningar 
av nya avloppsanläggningar som förra året, 
trots att antalet bygglovsremisser markant 
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har ökat. Inom naturvårdsområdet har arbe-
tet fortsatt med komplettering av kommu-
nens Naturvårdsprogram och åtgärder för 
att förbättra fiskvandring vid Ålebäcken och 
Orrnäsån.  Kommunen har även genomfört 8 
st naturguidnngar inom kommunen samt har 
ett övergripande ansvar för ett externt drivet 
naturbetesmarksprojekt. 

FRAMTIDEN  

Miljöenheten kommer att jobba vidare med: 

 Enheten kommer att fokusera resur-
serna så att tillsyn enligt livsmedelslag-
stiftning och miljöbalken säkerställs. Un-
der år 2017 kommer ett helt nytt arbets-
sätt att prövas.  

 Arbetet baseras på detaljerad verksam-
hetsplan som tas i nämnden i december-
mötet. 

 Fortsätta att ta fram rutiner, utveckla 
mallar och information inom livsmedel-, 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
slutföra arbetet med att förbättra in-
formation på hemsidan.  

 Uppgradera/byta diarieföringssystem, 
troligen under år 2018. 

 Genomföra avloppsinventering regel-
bundet. 

 Kartlägga ”känsliga områden” där det är 
särskilt angeläget att minska utsläppen. 

 Delta i länsövergripande tillsynsprojekt 
som vävs in i ordinarie tillsyn.  

 Initiera arbetet att se över kommunens 
behov av program gällande åtgärder för 
klimatanpassning.  

 Planera för konkreta åtgärder baserat på 
länets miljöhandlingsprogram som utgår 
från miljömålen och visar vilka områden 
som är viktiga i länet; Byggd miljö, 
Energi, Odlingslandskapet, Transporter 
och Övergödning.  

 Fortsatt arbeta med samt ansvara för 
handläggning av LONA-bidrag samt från 
HaV-bidrag. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  

ÅRETS VERKSAMHET 

Räddningstjänstens förebyggande verksam-
het (myndighetsutövning), tillsyn av brand-
skydd och brandfarliga och explosiva varor 
har utförts enligt tillsynsplan. 

Räddningstjänsten har deltagit vid byggmö-
ten och byggsamråd vid ett antal om och ny-
byggnationsärenden. 

Brandskyddskontroll av eldstäder och imka-
naler har utförts av skorstensfejarmästaren 
enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) föreskrifter. Skriftlig re-
dogörelse är upprättad och inlämnad till 
Länsstyrelsen och MSB. 

FRAMTIDEN  

Räddningstjänsten kommer att jobba vidare 
med: 

 Tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor. 

 Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. 

 Handlägga tillståndsärenden som rör 
brandfarliga och explosiva varor. 

 Delta vid byggmöten och byggsamråd. 
 Granska brandskyddsdokumentationer 

vid om- och nybyggnad. 
 Handlägga sotningsärenden. 
 Rådgivande gentemot allmänheten. 
 Remissinstans i alkoholtillståndsfrågor. 
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MÅLUPPFYLLNAD 
Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har miljö- och byggnämnden beslutat om nedanstående 
prioriterade verksamhetsmål (resultatmål): 

 Resultatet redovisas enligt följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 

  

Fokusområde KF:s inriktnings-
mål  

Nämndens resultatmål Mätare/indi-
kator 

Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Ekonomi Nämnderna håller 
anvisad budget. 

Ekonomi i balans. Nämndens nega-
tiva budgetavvi-
kelse är mindre 
än 1 %. 

 MBN har ett po-
sitivt resultat. 
 
 

Miljö Ödeshög ska verka 
för en klimatsmart 
utveckling. 

Utveckla arbetet utifrån 
Sveriges miljömål 
  
Standarden på de enskilda 
avloppen ska öka. 
 
Besök på ej anmälnings-
pliktiga miljöfarliga verk-
samheter ska öka. 
 
Utföra tillsyn på livsme-
delsanläggningar utifrån 
nationell tillsynsplan 
 
Besök på offentliga verk-
samheter och hygieniska 
verksamheter ska öka 
 
 

10 antal åtgär-
dade avlopp. 
12 inventerade 
avlopp. 
 
 
0 antal besök på 
U-anläggningar. 
 
44 antal kontrol-
ler på livsme-
delsanlägg-
ningar. 
 
2 antal besök på 
offentliga lokaler 

 
0 antal besök på 
hygieniska verk-
samheter  

 Förbättring jäm-
fört med föregå-
ende år. 
 
 
 
 Har ej priorite-
rats. 
 
 
 Förbättring jäm-
fört med föregå-
ende år. 
 
 Har ej priorite-
rats pga projekt fö-
regående år. 
 
 Har ej priorite-
rats. 

Utveckling Ödeshög ska ha en 
positiv näringslivsut-
veckling. 

Ge god och snabb service 
till allmänheten. 
 
 

Hantera in-
komna bygglov-
särenden inom 
10 veckor. 

 Ett fåtal ären-
den har överskri-
dit 10 veckor. 

Ödeshög ska ha en 
positiv näringslivsut-
veckling. 

Ge god och snabb service 
till företagare vad gäller 
prövning av nya verksam-
heter enligt plan- och 
bygglagen samt miljöbal-
ken. 

X antal avgjorda 
ärenden på års-
basis 

 Beslut har fat-
tats inom lagstad-
gad tid. Miljö och 
bygg och räddning 
har erbjudit före-
tagare gemen-
samma möten i ti-
diga skeden. 

Medarbetare Ödeshögs kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Tillhandahålla en god fy-
sisk och psykosocial ar-
betsmiljö för de personer 
som betjänar nämnden. 

Omsättningen på 
arbetskraft ej 
högre än genom-
snittet för kom-
munen. 

 Ingen omsätt-
ning. Både byggen-
heten och miljöen-
heten har fått per-
sonella förstärk-
ningar under året. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Ordförande: Robert Wahlström 

Antal ledamöter: 7 
 Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 

Intäkter 15 555 11 856 9 305 
Kostnader -131 275 -127 146 -122 993 
Nettokostnader -115 720  113 688 
Budget -115 291 -115 290 114 061 
Budgetavvikelse -429  -373 

Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av mål återfinns i slutet av denna verksam-
hetsberättelse. 

ÅRETS RESULTAT 

Inom Barn- och utbildningsnämndens verk-
samhetsområden återfinns både positiva och 
negativa avvikelser. Totalt redovisar nämn-
den ett helårsresultat om -429 tkr. Nämnden 
fattar beslut om bokslutsresultat på mars 
sammanträdet. 

ÅRETS VERKSAMHET 

ÖVERGRIPANDE 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kom-
munens uppgifter enligt flera lagområden, 
framför allt skollagen. Följande delar finns 
inom verksamhetsområdet: 

 Förskola 
 Obligatorisk skola 
 Frivilliga skolformer 

Arbetet i Barn- och utbildningsnämnden 
präglas av långsiktighet och en huvudmål-
sättning är att uppnå likvärdighet, igenkän-
nande och struktur. 

FÖRSKOLA 

31 december 2016 var 154 barn inskrivna i 
förskola och pedagogisk omsorg i egen regi. 
Vid samma tidpunkt 2015 var 170 barn in-
skrivna och 2014 var det totalt 207 barn.  

15 barn fanns i annan kommun, vilket är en 
fördubbling från föregående år. 

I kommunal regi finns en förskola i Ödeshög, 
en i Hästholmen och en i Rök. Dessutom finns 
pedagogisk omsorg i Ödeshög. I kommunen 
finns också en fristående förskola i Boet och 
ytterligare en i tätorten, som startade under 

2015. Totalt var 50 barn inskrivna hos dessa, 
samma tid förra året var antalet 44 barn. 

Totalt är antalet barn inom förskola och pe-
dagogisk verksamhet i princip oförändrat se-
dan förra året 219 år 2016 mot 220 året in-
nan. 

SKOLBARNSOMSORG 
Skolbarnsomsorg bedrivs i anslutning till 
alla kommunens skolor, samt i Västra 
Tollstad och Boet.  Från och med 1 juni är 
verksamheten i Trehörna avvecklad och bar-
nen erbjuds skjuts till fritids i tätorten.  

31 december 2016 var 168 barn inskrivna i 
kommunens egen fritidshemsverksamhet. 
10 barn av dessa fanns i annan kommun. An-
talet barn i fritidshemsverksamhet har ökat.  

FÖRSKOLEKLASS 
Förskoleklasser har under året funnits i 
Ödeshög och Rök. Samtliga kommunens barn 
i förskoleklassåldern har deltagit i verksam-
heten.  

Förskoleklassen räknas samman med grund-
skolan nedan. 

GRUNDSKOLA 

31 december 2016 gick 567 elever i kommu-
nens grundskolor vilket är i nivå med föregå-
ende år. 30 barn/ungdomar boende i Ödes-
högs kommun går i grundskola i annan kom-
mun, vilket också är i nivå med föregående 
år.  

Andelen elever som nått målen i alla ämnen i 
åk 9 2016 har sjunkit något från föregående 
år och ligger strax under 80 %. 
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Under året har mottagandet av nyanlända i 
skolan varit fortsatt högt även om det inte är 
i nivå med årsskiftet 2015/16. Antalet med 
pågående studier är dock stort vilket krävt 
resursförstärkningar i flera delar av verk-
samheten. Vi har en väl fungerande mottag-
ning men det är fortsatt ett mycket ansträngt 
läge som kommer kräva resursförstärk-
ningar över tid. 

SÄRSKOLA 

Grundsärskola finns inom kommunen me-
dan gymnasiesärskola helt köps av andra an-
ordnare. 7 elever var inskrivna i gymnasie-
särskola december 2016, vilket är en elev 
mer än 2015.  

Vi har 6 elever inskrivna i grundsärskola vil-
ket är oförändrat gentemot föregående år.  
Kommunen köper plats för en grundsärsko-
leelev i annan kommun.  

GYMNASIESKOLA 

Gymnasieskolans introduktionsprogram 
Språkintroduktion och Individuellt alterna-
tiv erbjuds i Ödeshög. Antalet gymnasieele-
ver på framför allt språkintroduktion har 
ökat kraftigt i jämförelse med föregående år, 
framför allt på grund av ett ökat antal ensam-
kommande ungdomar. Verksamheten har 
krävt större lokaler, vilket har kunnat tillgo-
doses genom paviljonger i direkt anslutning 
till Lysingskolan.  

Det totala antalet gymnasiestuderande från 
Ödeshög har minskat under 2016, 172 ung-
domar från Ödeshögs kommun går i gymna-
siet. Motsvarande antal 2015 var 215 och 
2014 var det 223.  

VUXENUTBILDNING 

Kommunen bedriver i egen regi Svenska för 
invandrare (SFI). Övrig utbildning köps in 
från andra anordnare. Antalet studerande på 
såväl vuxenutbildning som SFI har ökat.  An-
talet studerande på grundläggande vuxenut-
bildning har ökat markant.   

FRAMTIDEN 

Grundskolan och den egna gymnasieutbild-
ningen har fortfarande stor genomströmning 
av asylsökande barn och ungdomar. Detta 
ställer stora krav på verksamheten.  

I takt med att fler får uppehållstillstånd och 
väljer att stanna kvar i Ödeshög, ökar också 
antalet elever på SFI och i förlängningen 
även antalet elever som är i behov av att läsa 
grundläggande vuxenutbildning. 

Ett stort arbete med att utveckla den interna 
organisationen pågår. Samarbete inom ar-
betslag utvecklas, strukturer, processer och 
rutiner tydliggörs och utvecklas och kvali-
tetsarbetet stärks. 

Verksamheterna har en utmaning i att rekry-
tera, behålla och utveckla behörig kompetent 
personal. Bristen på utbildade lärare och fri-
tidspedagoger försvårar för verksamheten. 

Vi ser en ökning av antalet barn/elever i 
verksamheten. Detta beror på ökad inflytt-
ning, men också en ökning i antalet födda. 
Det kommer på sikt leda till att ett behov av 
att utöka nämndens verksamheter. 

Den statliga regleringen av verksamheten är 
betydande och den förändras över tid, detta 
kommer att påverka verksamheternas lång-
siktiga planering. 
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MÅLUPPFYLLNAD 

Resultatet redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 
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Fokus-
område 

KF:s inrikt-
ningsmål  

Barn- och utbild-
ningsnämndens re-
sultatmål 

Mätare/indikator Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Måluppfyl-
lelse 

Eko-
nomi 

Nämnderna 
håller anvisad 
budget 

Ekonomi i balans Resultaträkning Nämnden har en po-
sitiv budgetavvikelse, 
mindre än 0,5 % 

 - mål ej 
uppnått 
 

Miljö Ödeshög ska 
verka för en 
klimatsmart 
utveckling. 

Ökad användning av 
digitala informat-
ions- och kommuni-
kationsflöden 

Antalet pappers-
kopior 

Skall minskas jfr med 
2015 

 - på-
gående ar-
bete 

Prioritering av 
närodlat 

Aktiviteter i verk-
samheten, kopp-
lade till närodlad 
mat 

Ska öka jämfört med 
föregående år 

 - målet 
uppnått 

Giftfri förskola/skola Personalens med-
vetenhet om frå-
gan 

Nyinköpt material 
ska vara giftfritt/mil-
jövänligt 

 - målet 
uppnått 

Utveckl-
ing 

Ödeshög ska 
ha en positiv 
befolknings-
utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättrade kommu-
nikationsflöden med 
vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren-
kät 

Förbättrat resultat i 
vårdnadshavarenkä-
ten punkten Inform-
ation, jmf.  2015 

 - målet 
uppnått 

Helhetssyn på barn i 
utsatta familjer 

Tidiga insatser Fungerande rutiner 
mellan för-
skola/skola, BVC, FUS 
och IFO 

 - målet 
uppnått 

Helhetssyn i verk-
samheten i motta-
gandet av nyanlända 

Fungerande mot-
tagningsprocess 

Utslussning i ordina-
rie klass inom två må-
nader 
Studiehandledning 
GR/GY 
Språkstöd i förskolan 

 - målet 
uppnått 
 

Förbättrade kun-
skapsresultat  
 

Måluppfyllelse för 
åk 1-5, betygssta-
tistik och systema-
tiskt kvalitetsar-
bete 
 

 Andelen läskunniga 
elever efter årskurs 2 
ska öka jämfört med 
2015. 
 
 Måluppfyllelsen åk 1-
5 högre än 2015 
 
 
Meritvärdena för av-
gångseleverna ska 
öka jfr 2015 
 
Snabbare genom-
strömning av elever 
på SFI 
 
Tydlig uppföljning av 
elever på Komvux 

 läskun-
nig-heten 
har ej ökat 
 
 skiljer 
sig mellan 
olika äm-
nen 
 
  - merit-
värdet har 
ej ökat 
 
 delvis 
uppfyllt 
 
 - målet 
uppnått 
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Ökad samsyn i hela 
utbildningskedjan 
vad gäller den ge-
mensamma grundsy-
nen, centralt innehåll 
och betyg/bedöm-
ning. 

Arbetsmiljöenkät 
och systematiskt 
kvalitets-arbete 

Fråga om samarbete, 
förbättrad jfr 2015 

 enkäten 
är omgjord 
varför re-
sultaten 
inte går att 
jämföra 

Ödeshög ska 
ha en positiv 
näringslivsut-
veckling. 

Tydligt samarbete 
med samhället utan-
för skolan/verksam-
heten 
Tydlig studie- och yr-
kesvägledning ge-
nom hela skolan 

Betygsstatistik och 
systematiskt kvali-
tetsarbete 

Hög andel av kommu-
nens företag erbjuder 
PRAO-platser för ele-
ver i åk 8-9 
 
 
 
 
Högre andel elever 
som fullföljer gymna-
siestudier jämfört 
med 2015 
 
Ökat antal praktik-
platser för elever på 
IM och SFI 

 delvis 
uppfyllt, 
aktiviteter 
har vidta-
gits för 
bättre dia-
log med fö-
retagen 
 - målet 
uppnått 
 
 
 
Ej utvärde-
ringsbart 
 

 Medar-
betare 

Ödeshögs 
kommun ska 
vara en at-
traktiv ar-
betsgivare. 

Personal som är ut-
bildad för sitt upp-
drag på samtliga po-
sitioner 

Arbetsmiljöenkät 
och systematiskt 
kvalitetsarbete 
Utökat samarbete 
med utbildnings-
institutioner  

Utbildade handledare 
för studenter finns i 
verksamheten 
 
100 % behöriga lärare 
 
 
Minst 50 % förskollä-
rare/fritidspedagoger 
 
 
 
Långsiktig personal-
försörjningsplan och 
fortbildningsplan 

 - målet 
uppnått  
 
 
 - mål ej 
uppnått 
 
 - målet 
uppfyllt 
gällande 
förskollä-
rare 
 - mål ej 
uppnått 
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SOCIALNÄMNDEN 

Ordförande: Johan Collberg 
Antal ledamöter: 7+7 

 Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 
Intäkter 95 641 57 860 75 263 
Kostnader -189 829 -151 451 -168 605 
Nettokostnader -94 188  -93 342 
Budget -93 591 -93 591 -88 622 
Budgetavvikelse -597  -4 720 

Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av mål återfinns i slutet av denna verksamhetsberättelse 

ÅRETS RESULTAT 

Budgetuppföljningen i december 2016 visar 
på ett förväntat driftbudgetutfall på 189 829 
mkr. Det är framförallt inom IFO, socialpsy-
kiatri och hemtjänst som kostnaderna ökat. 
Särskild genomlysning har därför genom-
förts under våren och följande åtgärder har 
vidtagits för att komma i balans: Förtydli-
gande av handläggningsrutiner ekonomiskt 
bistånd. Ny organisation och boendelös-
ningar för ensamkommande barn. Inrät-
tande av ny planeringsfunktion för Hem-
tjänsten. Vidare undersöks möjligheter till 
billigare lösningar inom socialpsykiatrin och 
att ersätta IFO:s behov av konsulter med an-
ställd personal.  

Resultat och måluppfyllnad för året påverkas 
i hög grad av att nya Socialnämnden sam-
manträdde första gången i mars 2016. Bud-
get och verksamhetsplan som nu följs upp 
antogs av Vård- och Omsorgsnämnden re-
spektive Social- och utbildningsnämnden 
2015.  Tjänstemannaorganisationen påver-
kades av byten av områdes- och verksam-
hetschefer samt förberedelser inför tillskap-
andet av ny förvaltningsorganisation. 

ÅRETS VERKSAMHET 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgif-
ter enligt flera lagområden framförallt soci-
altjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Verksamheten 
består av: 

 Individuellt stöd 
 Integrationsarbete och arbetsmark-

nadsinsatser 
 Äldreomsorg 

 Omsorg om personer med funktions-
nedsättning 

 Hälso- och sjukvård 

INDIVIDUELLT STÖD 

ÅRETS VERKSAMHET 

Inom Individuellt stöd ryms följande verk-
samheter: 

 Individ- och familjeomsorg (IFO) 
 Familje- och ungdomsstöd (FUS) 
 Psykosocial verksamhet 
 Arbetsmarknadsverksamhet 
 Ungdomsboende för ensamkom-

mande barn utan legal vårdnadsha-
vare 

Individ och familjeomsorgens uppdrag grun-
das i socialtjänstlagen. Inom barn- och ung-
domsvården är trenden fortsatt att antalet 
anmälningar (aktualiseringar) och utred-
ningar ökar. En ökning av anmälningar har 
skett när det gäller oro för barn och unga på 
de asylboenden som finns i kommunen. Vil-
ket är tidskrävande i och med att alla samtal 
måste ske med tolk.  

Antalet placerade barn och ungdomar (ej en-
samkommande) har till stor del varit som fö-
regående år. Däremot har antalet omedel-
bara omhändertaganden varit betydligt fler 
än tidigare år, vilket inneburit mycken admi-
nistration, exempelvis i förhållande till för-
valtningsdomstolen.  

En stor del av de barn och ungdomar med fa-
miljer som får insatser efter genomgången 
utredning på socialkontoret får behandling 
genom kommunens öppenvård, Familj och 



ÖDESHÖGS KOMMUN  VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Sida 39 av 72 

 

Ungdomsstöd (FUS). Detta innebär att famil-
jen kan hållas samman, men ställer också 
krav på delaktighet från andra aktörer som 
ex skolan, Barn och Ungdomspsykiatrin, m fl.  

Antalet ärenden på försörjningsstöd har ökat 
i och med att fler nyanlända lämnar den stat-
liga ”etableringen” utan att ha någon syssel-
sättning. Det krävs mer tid av handläggarna 
för att kunna jobba aktivt med dessa ärenden 
och samarbeta med arbetsmarknadsstrate-
gen för att underlätta ett inträde på arbets-
marknaden. Ett fortsatt arbete med att skapa 
insatser och arbete för personer som finns 
långt från arbetsmarknaden pågår. Vi deltar  
i ett flertal olika projekt som syftar till ”jobb” 
eller utbildning och har också påbörjat ett ut-
vecklingsarbete med att samordna social-
tjänstens sysselsättningsverksamheter. Un-
der sommaren inleddes också ett översyns-
arbete av riktlinjer och rutiner för handlägg-
ningen av försörjningsstöd. Tillsammans 
med aktiviteterna för att få ut personer i 
egenförsörjning är detta sannolikt den 
främsta orsaken till att utbetalningarna 
minskat under hösten.  

Under året har antalet vuxna personer som 
varit på behandlingshem varit få. Detta alter-
nativ väljs först när vår egen eller Regionens 
öppenvård inte är tillräcklig.  ”MiniMaria” för 
unga med missbruksproblematik, har funge-
rat väl och många ungdomar har fått stöd via 
verksamheten.  

 Antalet ensamkommande barn ökade kraf-
tigt 2015 vilket har varit en stor utmaning för 
individ och familjeomsorgens berörda verk-
samheter. Under året har arbetet fortsatt 
med mottagandet av ensamkommande barn.  

Under februari månad öppnades ytterligare 
ett HVB i centrala Ödeshög, Storgatan 11.   
Under april månad öppnade Utsiktens HVB 
upp för boende i två av de tre modulerna som 
byggts för att minska den överinskrivning 
som varit på Ödeshögs ungdomsboende 
Nybo.   

Till första september skedde den sista flytten 
till Utsiktens HVB då merparten av Nybos lä-
genheter lämnats tillbaka till Ödeshögsbo-
städer. Kommunens HVB verksamhet kon-
centreras nu till Storgatan 11/ Nybo samt till 
Utsiktens HVB.  

Även antalet nyanlända som kommit till 
Ödeshög via anhöriginvandring eller via 
egenbosättning har ökat. Under 2016 hade vi 
ett 70-tal egenbosättare i Ödeshög. 

Det finns ett gott och väl etablerat samarbete 
med Samordningsförbundet Västra Öster-
götland. I denna organisation samverkar 
kommunerna med arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan för att få fler i arbete. Ett 
exempel på samverkan är MAT-projektet 
(Mat-Arbete-Träning) som har sitt arbete 
förlagt till Ödeshög. Lokalt har kommunen 
även ett samarbete med Ödeshögs arbets-
kooperativ, bl a i form av tillgång till praktik-
platser för arbetslösa som saknar arbetslös-
hetsstöd från Arbetsförmedlingen.  En svå-
righet för båda dessa arbetsmarknadsinsat-
ser är att få arbetstagarna vidare till andra 
sysselsättningar.  

FRAMTIDEN 

Stor osäkerhet råder angående flyktingmot-
tagandet och vilka villkor som skall gälla för 
samtliga grupper. Förändringar i lagstiftning 
och de statliga ersättningarna kan få stora 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Den riktigt stora utmaningen för Ödeshög 
blir huruvida vi lyckas i integrationsarbetet. 
exempelvis måste vi gemensamt jobba för att 
få ut nyanlända i praktik. Detta är viktigt då 
de efter avslutad SFI-utbildning annars ris-
kerar att falla tillbaka och tappa de språk-
kunskaper som de har förvärvat.  

Det är också viktigt att möta de behov som 
finns när det gäller de nyanlända barn och fa-
miljer som kommer till Ödeshög. . Under året 
har anmälningar gällande barn och unga som 
far illa på de asylboenden som finns i Ödes-
hög ökat. Även en ökning har skett när det 
gäller de nyanlända familjer som bosatt sig i 
Ödeshög.  Anledning till oro har varit miss-
tanke om våld mot barn samt våld i nära re-
lationer. Vi kan även ana att en ökning av he-
dersrelaterat våld och förtryck kommer att 
ske då det finns kulturella skillnader i vårt 
sätt att leva. Dessa insatser kräver mycket tid 
med tolksamtal och vi ser ett ökat behov av 
förebyggande insatser i form av att aktivt in-
formera om hur det är att vara förälder i Sve-
rige.   
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Individ och familjeomsorgen har en utma-
ning i att rekrytera, behålla och utveckla be-
hörig kompetent personal. Bristen på utbil-
dade socionomer försvårar för verksam-
heten och leder till en för hög arbetsbelast-
ning i arbetsgruppen gällande barn och unga.  

Biträdande socialsekreterare har anställts 
för att underlätta det administrativa arbetet 
inom barn och unga men ytterligare personal 
med socionomexamen är nödvändigt för att 
kunna erbjuda en god och rättssäker social-
tjänst.   

ÄLDREOMSORG 

ÅRETS VERKSAMHET 

Inom äldreomsorgen ryms följande verk-
samheter: 

- hemtjänst  
- hemsjukvård 
- trygghetsboende 
- särskilt boende 
- dagverksamhet 
- korttidsboende 

Antalet personer i behov av demensvård på 
särskilt boende ökar. Den utökning av antalet 
demensplatser som genomfördes sommaren 
2015 har därför varit lyckad. Dock finns det 
fortfarande flera boende, på Solgården/Ro-
sengården, som också skulle vara betjänta av 
demensplats. Våren präglades av stora an-
strängningar för att rekrytera sommarvika-
rier. Tydligen är den tiden förbi då man som 
sommarvikarie ville jobba en hel sommar. 
Detta har medfört ett ökat behov av vikarier 
och ett ökat antal introduktionsdagar. Beho-
vet av mer introduktion har också ökat på 
grund av ökade krav inom hälso- och sjuk-
vården t ex med delegeringar. 

Inom hemsjukvården har man dragits med 
flera långtidssjukskrivningar vilket medfört 
övertid för befintliga sjuksköterskor samt att 
vi behövt anlita hyrpersonal. Under hösten 
har vi dock upplevt en påtaglig stabilisering i 
personalgruppen, då vi kunnat tillsätta va-
kanta tjänster.  

Hemtjänsten har haft påtagliga problem med 
sin planeringsfunktion, då verksamhetens 
administratör blev långtidssjukskriven hös-
ten 2015. Arbetet med att hitta alternativa 

lösningar har inneburit påfrestningar perso-
nellt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Till 
glädjeämnena hör den positiva utvecklingen 
med IT-stöd i verksamheten. Förutom plane-
rings- och dokumentationsstöd för personal-
har verksamheten med nattlig tillsyn via 
trygghetskameror utvecklats och 5 kameror 
är nu installerade hos brukare. 

Enligt, den i länet beslutade, e-hälsoplanen 
ska digitala trygghetslarm införas. Upphand-
ling slutfördes under 4:e kvartalet varför 
processen med utbyte av alla analoga larm 
inletts i Ödeshög.  
Biståndsbedömning enligt Äldres Behov I 
Centrum är den metod som socialstyrelsen 
både rekommenderar samt också bidragit 
med statliga medel för att införa. Detta har 
inte kunnat genomföras i den takt som tan-
ken var. Moduler i verksamhetssystemet har 
inte kunnat levereras men viss del av arbetet 
har påbörjats under året. Från och med 2017 
hoppas vi kunna intensifiera arbetet och då 
också, ta ett steg vidare, genom att införa In-
dividens Behov i Centrum (IBIC). 

Väntjänsten, PRO och SPF är mycket aktiva 
och deltar delvis i dagverksamheten samt 
trygghetsboendets aktiviteter. Väntjänsten 
är också behjälplig som ledsagare vid en del 
sjukbesök. 

FRAMTIDEN 

Vård och omsorg står inför många utma-
ningar i framtiden. Kompetensförsörjning är 
ett område som redan nu innebär svårig-
heter. Samverkansområden tillsammans 
med regionen och övriga kommuner, som fo-
kuseras närmaste året är exempelvis sam-
ordnad vårdplanering, E-hälsa och äldrepsy-
kiatri.  

Ett förslag till ny betalningsansvarslag (BAL) 
har presenterats. Lagen, träder sannolikt i 
kraft 1januari 2018, reglerarar kommuner-
nas betalningsansvar för patienter som är ut-
skrivningsklara från sjukvårdens slutenvård. 
Enligt förslaget inträder kommunernas be-
talningsansvar betydligt tidigare än idag, 
både för somatisk och psykiatrisk vård, så-
vida inte kommunerna och Regionen över-
enskommer om en utvecklad samverkan. 
Diskussion har inletts på tjänstemannanivå 
för att åstadkomma en överenskommelse. 
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Även med en undertecknad samverkans-
överenskommelse, kommer kommunernas 
kostnader sannolikt att öka på grund av 
ökade personalbehov. 

Ödeshög ligger i framkant när det gäller tek-
niklösningar. Välfärdsteknologin behöver 
dock vidareutvecklas både utifrån kvalitets-
hänseende men också för bättre nyttjande av 
personalresurser i en framtid när det blir 
svårare att rekrytera. 

Inom särskilt boende för äldre, Solgården, 
Rosengården och Lysingsgården finns behov 
av att installera trådlöst nätverk. Detta för att 
möjliggöra nya mobila arbetssätt och att 
möta behovet från boende och anhöriga att 
få internetaccess.   

OMSORG OM PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

ÅRETS VERKSAMHET 

Inom omsorg om personer med funktions-
nedsättning ryms följande verksamheter: 

- boendestöd 
- särskilt boende 
- korttidsboende 
- personlig assistans 
- daglig verksamhet LSS 
- psykosocial dagverksamhet 
- övriga insatser som kontaktperso-

ner och ledsagare 
- köp av externa insatser  
Kommunens korttidsboende, enligt LSS, 
har utvecklats vidare. Vilket innebär att 
antalet barn och unga som vistas på kort-
tids har ökat. Barnen/familjerna har 
även ett ökat behov av antal dagars vis-
telse. Åtta barn har beslut om korttids-
vistelse varav fyra även om korttidstill-
syn. Korttidstillsyn enligt LSS är att jäm-
föra med fritids det vill säga tillsyn efter 
skola och på lov.  

Kommunens insats ”bostad med särskild 
service” enligt LSS är knutet till Pilback-

ens korttidsboende Boendet är ett så kal-
lat trapphusboende och målgruppen är 
yngre personer. I nuläget är fem perso-
ner beviljade insatsen. 

Personlig assistans är ett personligt ut-
format stöd som ges i olika komplicerade 
livssituationer. Insatsen ges i den enskil-
des hem och styrs av beslut från försäk-
ringskassan (gäller behov över 20 tim-
mar/vecka). För mindre behov än 20 
timmar svarar kommunen för den insat-
sen. Kommunen har idag fyra assistans-
ärenden, varav ett som är nystartat för 
2016. Det finns även tre privata utförare, 
där kommunen betalar de 20 första tim-
marna. 

Inom personlig assistans har vi haft 
ökade kostnader genom att fler ärenden 
kommit till samt att andra kostnadskrä-
vande åtgärder och lösningar varit nöd-
vändiga, bland annat, på grund av arbets-
miljöskäl.  

Dagverksamhet för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning bedrivs på ak-
tivitetshuset ”Johanna”. Här planeras en 
verksamhetsöversyn för att utveckla ar-
betet med målgruppen. 

FRAMTIDEN 

LSS-området tenderar att växa även fortsätt-
ningsvis. Korttidsboendet behöver ses över 
och göras tillgängligt för fler barn och deras 
familjer. 

Planering för fler gruppbostadsplatser behö-
ver göras.  

Inom psykiatri/missbruk behöver en över-
syn göras avseende brukarnas behov, resur-
ser och arbetsmetodik. Det ökade samar-
betet, som en följd av gemensam nämnd, ger 
nya förutsättningar för kreativa lösningar.   

Kommunens ansvar för enskilda funktions-
nedsatta med specifika behov kan också 
komma att kräva särskilda lösningar som 
kan bli kostsamma. Exempelvis unga med de-
mens, personer med samsjuklighet/krimina-
litet etc.
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MÅLUPPFYLLNAD 

Årets resultat redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt,  =målet delvis uppfyllt, =målet ej 
uppfyllt. 
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Socialnämndens 
resultatmål 

Mätare/indikator Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Ekonomi Nämnderna 
håller anvi-
sad budget. 

Nämndens verk-
samhet ska hållas 
inom ram. 

Nämndens bud-
getavvikelse är 
mindre än +/- 0 % 

 Stora förändringar i 
politisk- och tjänste-

mannaorg. Kostsamma 
enskilda ärenden 

Miljö Ödeshög ska 
verka för en 
klimatsmart 
utveckling. 

Ökat miljömed-
vetet arbetssätt 
inom vård och om-
sorgsnämndens 
verksamhetsom-
råde. 

Minskad kemikali-
eanvändning. 
Minskad bilkör-
ning genom an-
vändning av el-
cyklar. 
 

 Elfordon nyttjas i 
hemtjänst. Stort motta-
gande av ensamkom-
mande barn, har inne-
burit ökat bilåkande. 

Utveckling Ödeshög ska 
ha en positiv 
befolknings-
utveckling.  
 

Ökad rättssäkerhet 
i beslut för en-
skilda. 

Tid från beslut till 
verkställighet. 

 Flyktingmottagan-
det och personalva-
kanser har inneburit 
att handläggningsti-
derna inte minskat. 

Förbättrad brukar-
medverkan. 

Alla ska ha en aktu-
ell genomförande-
plan. 

Se ovan. Inte uppfyllt 

  
Arbeta för männi-
skors oberoende. 

Försörjningsstödet 
ska hållas oföränd-
rat 

 Fluktuerat över året. 
Inte uppnått 

  

Arbeta för hem-
maplanslösningar 

Externa place-
ringar ska hållas 
kvar på samma 
nivå. 

 placeringar ökat, 
bl.a. p.g.a. flyktingmot-

tagandet. 

  

Ensamkommande 
ungdomar som 
kommer till kom-
munen ska stanna. 

Uppföljning på in-
dividnivå. 

Går inte att följa upp. 

  
Ökad rättssäkerhet 
i beslut för  
Enskilda. 

Tid från beslut till 
verkställighet. 

 Se ovan, personalsi-
tuationen. 

  
Förbättrad brukar-
medverkan 

Alla ska ha en aktu-
ell genomförande-
plan. 

 Se ovan, personalsi-
tuationen. 

Medarbetare Ödeshögs 
kommun ska 
vara en at-
traktiv ar-
betsgivare. 

Kompetensutveckl-
ing. 

Alla medarbetare 
ska ha en kompe-
tensutvecklings-
plan. 
 

 Merparten saknar 
kompetensutveckl-

ingsplan 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

Sammanställd redovisning för kommunkoncernen med resultaträkning, balansräkning och kassaflö-
desanalys finns sidoordnat med kommunens redovisning under räkenskaperna i årsredovisningen. I av-
snittet efter ekonomisk översikt och analys återfinns en sammanställning över den samlade verksam-
heten i kommunen.  

ORGANISATIONSSCHEMA 

 

Ödeshögs kommun äger moderbolaget Ödeshögs kommunhus AB (100 procent). Moderbolaget äger i sin 
tur Ödeshögsbostäder AB (100 procent), Hästholmens Hamn- och Magasin AB (100 procent), Ödeshögs 
Utveckling AB (100 procent). Ödeshögs Utveckling AB äger BK Porten i Ödeshög AB (100 procent). Ödes-
högsbostäder AB äger Projektbolaget i Ödeshög AB (100 procent).  

EKONOMISKT RESULTAT 

Ödeshögs kommunkoncern redovisar ett posi-
tivt resultat för 2016 på 7 713 kkr. 
 
Resultatet för bolagen är 1 132 kkr. Bolagskon-
cernjusteringar som gjorts är: 
 Avskrivning Goodwill -87 kkr 
 Återföring Obeskattade reserver 1 840 kkr 
 Skatteeffekt på Obeskattade reserver -

405kkr 
 Återföring nedskrivning HHM och UTAB -700 

kkr 
 Återföring nedskrivning BK Porten AB -780 

kkr 
Summa bolagskoncernjusteringar -132 kkr 
Justeringar för koncernreavinst/reaförluster är 
+31 kkr. 
Totalsumman för koncernjusteringar är -101 kkr. 
 

EKONOMISK ANALYS 

INVESTERINGAR  
Anläggningstillgångarna har ökat med 19,7 Mkr. 

SOLIDITET 
Soliditeten mäter andelen eget kapital i förhål-
lande till de totala tillgångarna. Den kan sägas 
var ett uttryck för den finansiella styrkan på lång 
sikt. Soliditeten är oförändrat under året från 
23,7 procent 2015 till 23,7 procent 2016.  

LÅNESKULD 
Låneskulden har ökat med 17 Mkr, från 284 Mkr 
2015 till 303 Mkr år 2016. Det är kommunen 
som står för ökningen.  
 

LIKVIDITET 
De likvida medlen har minskat med 9,1 Mkr och 
uppgår på balansdagen till 7,5 Mkr (16,6 Mkr 
2015).
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I koncernen ingående en-
heter 

Ägd 
an-
del 
% 

Till-
gångar 

Skulder 
och avsätt-

ningar 

Eget ka-
pital 

Resul-
tat 

Antal an-
ställda 

Ödeshögs kommun  373 684 254 803 118 881 +6 551 345 
Ödeshögs kommunhus AB 100 17 240 260 15 634 +672  
Ödeshögsbostäder AB 100 159 805 140 639 19 166 -1 078  
Ödeshögs Utveckling AB 100 6 327 2 986 3 341 +914  
Hästholmens Hamn- och 
Magasin AB 

100 6 486 5 210 1 276 +181  

BK Porten i Ödeshög AB 100 15 362 13 974 1 387 +585  
Projektbolaget i Ödeshög AB 100 50 12 38 -11  
Summa  578 954 417 884 159 723 +7 814  
Summa elimineringar och 
koncernjusteringar = Kon-
cerninterna mellanhavan-
den 

 -44 097 -9 893 -32 857 -101  

Totalt för koncernen inkl. eli-
mineringar och koncern-
justeringar 

 534 857 410 991 123 866 +7 713   

KOMMUNENS BOLAG 

De helägda kommunala bolagen är samlade under moderbolaget Ödeshögs Kommunhus AB.  som äger 
samtliga aktier i de tre dotterbolagen – Ödeshögsbostäder AB, Hästholmens Hamn- och Magasin AB och 
Ödeshögs Utvecklings AB. Ägare till Ödeshögs Kommunhus AB är Ödeshögs kommun.  

Samverkan inom bolagen sker bland annat genom att samtliga bolag har utsett samma VD. Det admi-
nistrativa stödet till bolagen sker uteslutande av personal från ett av bolagen - Ödeshögsbostäder AB. 

De formella styrinstrumenten för bolagen är Ägarpolicy (Sammanställning av principer om fördelning 
av ansvar och befogenheter för Ödeshögs kommuns ägande av företag) och Ägardirektiv för samtliga 
kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB. Ägarpolicyn och Ägardirektivet antogs av 
kommunfullmäktige 2016-03-07 och mottogs vid bolagens årsstämmor 2016-04-25. Vid samma års-
stämmor antogs nya bolagsordningar för de i koncernen ingående bolagen.
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ÖDESHÖGS KOMMUNHUS AB 

Bolaget bildades 2013 i syfte att samordna den kommunala bolagskoncernens resultat och därmed mi-
nimera skattebelastningen. Ödeshögs Kommunhus AB är moderbolag för de kommunala bolagen och 
har till uppgift att samordna resurserna och insatserna på ett för koncernen optimalt sätt. Moderbolaget 
har också som funktion att utföra ägardialogen med övriga bolagsledningarna för samverkan och ut-
veckling. Under året genomfördes en ägardialog. Bolaget har som mål att stärka och utveckla ägardialo-
gen.  

ÅRETS VERKSAMHET 

Bolaget är ett holdingbolag. 

ÅRETS RESULTAT 

Ödeshögs kommunhus redovisar ett resultat på +672 kkr.

DOTTERBOLAGEN 

ÖDESHÖGSBOSTÄDER AB 

OM ÖDESHÖGSBOSTÄDER AB (ÖBO) 

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs 
till 100 % av Ödeshögs Kommunhus AB som i 
sin tur är helägt av Ödeshögs kommun. Bolaget 
äger och förvaltar 272 lägenheter samt garage 
och 34 lokaler. ÖBO ombesörjer även förvalt-
ning och skötsel av det kommunalt ägda fastig-
hetsbeståndet, drift- och underhåll av vägar och 
anläggningar, renhållning, vatten och avlopp, lo-
kalvård, kostverksamhet samt verksamhets-
vaktmästeri via förvaltningsuppdrag från Ödes-
högs kommun. Via särskilt skötselavtal förvaltar 
även ÖBO det privatägda hyresbeståndet i kvar-
teret Limhallen – Götaplatsen. 

ÖBO har ett dotterbolag- Projekt i Ödeshög AB. 

VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Inom Ödeshögs kommuns kompetens förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter el-
ler tomträtter med bostäder, affärslägenheter 
och därtill hörande kollektiva anordningar. Om-
besörja förvaltning och skötsel av kommunens 
fasta egendom som överlämnas att utföras av 
bolaget samt svara för drift och underhåll av 
kommunens tekniska nyttigheter. 

ÄNDAMÅL 

I allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
Kommunallagens lokaliseringsprinciper främja 
bostadsförsörjningen i Ödeshögs kommun och 

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande i bolaget. 

KOMMUNALA FUNKTIONER SOM BEDRIVS AV 
ÖBO 

 Förvaltning av fastigheter 
 Drift – och underhåll av vägar och an-

läggningar 
 Renhållning, vatten och avlopp 
 Lokalvård 
 Kostverksamhet 
 Verksamhetsvaktmästeri 

STRATEGISKT MÅL 

Med beaktande av ekonomiska förutsättningar 
förvalta och samordna drift och skötsel av fas-
tigheter och tekniska nyttigheter. Bolaget ska 
också underhålla och förädla befintligt fastig-
hetsbestånd samt upprätthålla och vidareut-
veckla en effektiv och god förvaltning för fastig-
heter och de tekniska nyttigheterna. Därtill 
även samordna lokalvård och kostverksamhet 
som bedrivs på uppdrag av Ödeshögs kommun. 

ÅRETS VERKSAMHET 

2016 har präglats av fortsatt tryck på hyres-
marknaden. Det finns inga outhyrda lägenheter 
i beståndet och samtliga lokaler är också ut-
hyrda. Projektering för eventuell påbyggnad av 
en våning på Storgatan 5 och 7 i kvarteret anka-
ret 2 har genomförts. Husen är i stort behov av 
renovering.  
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Under året tog ÖBO över kölistan och skrivning 
av kontrakt med mera för kommunens trygg-
hetsboende Fyrväpplingen. Boendet ligger i an-
slutning till Solgårdens äldrecentrum och har 
22 lägenheter. Tidigare hanterarades detta av 
kommunens äldreomsorgskontor. 

2016 års hyresförhandlingar resulterade i en 
höjning med 0,8 procent från och med 1 april 
2016. Ett fortsatt stort reparations- och under-
hållsbehov samt ändrad kommunal VA-tax ut-
gör de enskilt största anledningarna till höj-
ningen. 

Det ekonomiska målet för ÖBO, som uttalats i 
särskilt ägardirektiv, anger att direktavkast-
ningen ska vara lägst 4 %. Målet uppfylldes. Det 
anges också att bolaget ska ha en start kapital-
bas med en redovisad soliditet som inte under-
stiger 10 % beräknat på eget kapital. Detta mål 
uppfylldes också. 

Samtliga lägenheter i beståndet avsedda för en-
samkommande barn lämnades under somma-
ren då modulhusen på Utsiktsvägen står klara. 

Ett informationsmöte för hyresgäster och övrig 
allmänhet hölls i Riddarsalen den 4 juni. 

Planer för bostäder +65 utmed Ringvägen bör-
jar ta form under senhösten. Dialog förs med 
kommunala företrädare och intresseorganisat-
ionerna i kommunen. 

ÅRETS RESULTAT 

Ödeshögsbostäder AB redovisar ett negativt re-
sultat på -1 078 kkr. 

FRAMTID 

 Att få till stånd ytterligare lägenheter. 
Kommunen står införa stora utma-
ningar där efterfrågan på hyreslägen-
heter och seniorboende står i fokus.  

 Införande av digital bobutik på hemsi-
dan. 

 Blåsning och montering av passiv ut-
rustning för fiber i fastighetsbeståndet i 
tätorten. 

 Fortsatt fiberutbyggnad. 
 Stamrenovering i det äldre fastighetsbe-

ståndet. 
 Införande av nytt passersystem (tag) på 

Storgatan 16 och Nygatan 5. 

HÄSTHOLMENS HAMN- OCH MAGASINS AB 

OM HÄSTHOLMENS HAMN-OCH MAGASIN AB 

Bolaget är ett av Sveriges äldsta bolag som fort-
farande är aktivt. Bolaget bildades redan 1856 
och hette då Hästholmens hamn och Magasins-
bolag. Aktiemajoriteten har ägts av SJ, senare 
Göta lantmän, Ödeshögs kommun och slutligen 
Ödeshögs Kommunhus AB som sedan 2013 
äger 100 %. 

Administrationen av bolaget sker av anställda 
hos Ödeshögsbostäder AB. 

VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Utveckla och förvalta Hästholmens hamn, bed-
riva uthyrning av båt- och gästhamnsplatser, 
samt uthyrning av lokaler i och mark i och på av 
bolaget ägda fastigheter och byggnader. 

ÄNDAMÅL 

Utveckla hamnområdet i Hästholmen för att öka 
intresset för orten som semester- och besöks-
mål, samt främja företagsetableringar och före-
tagsutveckling inom kommunen. 

STRATEGISKT MÅL 

Med beaktande av ekonomiska förutsättningar 
förvalta och samordna drift och skötsel av ham-
nen och dess nyttigheter. Bolaget ser till att bi-
behålla 5-stjärnig standard på hamnen. 

ÅRETS VERKSAMHET 

I hamnen finns en gästhamn med 10 platser och 
en småbåtshamn med 150 platser. Det finns 
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också ett renshus med miljöstation för sortering 
av avfall. Det finns också en spolplatta för båt-
bottentvätt. Hamnen är modern och funktionell 
med möjligheter att tömma båtens toa och fylla 
vattentanken med vatten. Tillgång till dusch- 
och kokmöjligheter finns servicebyggnaden i 
hamnen. I servicebyggnaden finns även året-
runtöppna toaletter för vilka bolaget har avtal 
med kommunen. 

Några få platser i småbåtshamnen är lediga i öv-
rigt är det fullbelagt. Hamnen har bibehållit sin 
5-stjärniga standard. Detta är det högsta om-
döme en hamn kan få enligt Riksföreningen 
Gästhamnar Sverige och Gästhamnsguiden AB 
riktlinjer. 

Vattenståndet i Vättern är ovanligt lågt men 
trots det så fungerar ilägg och upptag av bådar 
vid rampen utan större problem. 

Digital båtplatskarta implementerades på hem-
sidan. 

Tvåårsbesiktning av renshuset genomfördes. 

Hamnkontoret delade lokal med kommunens 
turistbyrå, vilket var lyckosamt för båda parter. 

Hamnbolaget firade 160-årsjubileum 

ÅRETS RESULTAT 

Hästholmens Hamn- och Magasin AB redovisar 
ett resultat på +181 kkr. 

FRAMTID 

 Bibehålla 5-stjärnig standard på ham-
nen 

 Fortsatt fokus på ”Silo-projektet” 
 Renovering av kaj 
 Kvalitetsmäta/certifiera organisation 

och service 
 Utbyggnad bryggor 
 Minska energianvändningen 
 Uppdatera strategin för hamnens ut-

veckling 
 Förbättra/uppdatera informationen i 

hamnområdet 
 Ha uppsikt på vattenståndet i Vättern då 

detta påverkar brygganläggningar och 
ramp 

ÖDESHÖGS UTVECKLINGS AB 

OM ÖDESHÖGS UTVECKLING AB 

Bolaget ägs till 100 % av Ödeshögs Kommunhus 
AB och har ett helägt dotterbolag, BK Porten i 
Ödeshög AB. 

Administrationen av bolaget sker av anställda 
hos Ödeshögsbostäder AB. 

VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Inom kommunenens kompetens förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter el-
ler byggnader för industri, hantverk och service, 
driva utvecklingsfrågor för näringslivet, mark-
nadsföra kommunen, helt eller delvis äga och 
driva dotterbolag i syfte att främja näringslivet 
samt därmed förenlig verksamhet. 

ÄNDAMÅL 

Bolaget ska främja företagsetableringar och fö-
retagsutveckling inom kommunen. 

STRATEGISKT MÅL 

Med beaktande av ekonomiska förutsättningar 
marknadsföra kommunen för underlättande av 
etablering av företag i kommunen. 

ÅRETS VERKSAMHET 

Årets verksamhet har varit liten i sin omfatt-
ning. Bolaget äger fastigheten Ödeshög Åby 
6:152 vilken Rasta Sverige AB förhyr del av för 
att tillgodose P-platser för lastbilar till Rastas 
anläggning på Lievägen. Under året förvärvades 
fastigheten Ödeshög 5:2 (Mjölbyvägen 17) i 
syfte att underlätta företagsexpandering för in-
tilliggande fastighet Ödeshög 5:11. Den tidigare 
ägaren av fastigheten hyr del av lokalen och 
omgärdande ytor. 

ÅRETS RESULTAT 

Ödeshögs Utveckling AB redovisar ett resultat 
på +914 kkr. 

FRAMTID 

Arbetet intensifieras med att aktivt marknads-
föra ”Företagspark E4 Ödeshög”, bland annat 
genom en egen hemsida och sociala medier. Att 
aktivt följa upp visat intresse för etableringar. 
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DOTTERDOTTERBOLAGEN 

BK PORTEN I ÖDESHÖG AB 

OM BK PORTEN I ÖDESHÖG AB 

BK Porten i Ödeshög AB är ett helägt dotterbo-
lag till Ödeshögs Utvecklings AB, som i sin tur 
ägs till 100 % av Ödeshögs Kommunhus AB. 

VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Bolaget ska utveckla och förvalta fastigheter för 
uthyrning av lokaler i Ödeshögs kommun 

ÄNDAMÅL 

Bolaget ska främja företagsetableringar och fö-
retagsutveckling inom kommunen. 

STRATEGISKT MÅL 

Med beaktande av ekonomiska förutsättningar 
förvalta och samordna drift och skötsel av lokal. 

ÅRETS VERKSAMHET 

Bolaget arrenderar ut byggnad på Ödeshög Åby 
14:12 till Nordic Service Partner AB (Burger 
King). Byggnaden ligger på ofri grund. I samma 
byggnad finns en mindre lokal som från början 
var tänkt som väntrum för kollektivtrafik. Loka-
len har varit svåruthyrd trots sitt utmärkta läge 
vid E4. Vid årets sista månad skrevs dock kon-
trakt med en företagare som avsåg öppna godis-
butik. Bygglov beviljades för ändrad använd-
ning från vänthall till kiosk.   

ÅRETS RESULTAT 

BK Porten i Ödeshög AB redovisar ett positiv re-
sultat på +585kkr. 

FRAMTID 

Ett förvärv av markområdet på vilket utarren-
derad byggnad är belägen önskas kunna komma 
till stånd för att kunna avyttra bolaget. Hinder 
för förvärvet är oenighet mellan övriga markä-
gare i området vilket bidrar till svårigheter att 
komma vidare i ärendet. 

PROJEKTBOLAGET I ÖDESHÖG AB 

OM PROJEKT I ÖDESHÖG AB 

Projekt i Ödeshög AB är ett helägt dotterbolag 
till Ödeshögsbostäder AB som i sin tur ägs till 
100 % av Ödeshögs Kommunhus AB. 

VERKSAMHETSFÖREMÅL 

Inom Ödeshögs kommuns kompetens förvalta 
och underhålla anläggningar ägda av Ödeshögs 
kommun eller ägda av bolag ingående i Ödes-
högs Kommunhus AB. 

ÄNDAMÅL 

På ett för koncernen effektivt sätt bedriva bygg-
tjänster och arbetsleda underentreprenader för 
byggtjänster på tillgångar inom ägarkoncernen 
och Ödeshögs kommun. 

ÅRETS VERKSAMHET 

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet un-
der räkenskapsåret. 

ÅRETS RESULTAT 

Projektbolaget i Ödeshög AB redovisar ett nega-
tivt resultat på -11kkr. 
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VERKSAMHETER I ANNAN JURIDISK PERSON

Nedan lämnas en kort beskrivning över den verksamhet som bedrivs av annan juridisk person och som 
kommunen har en andel i men inte ett reellt inflytande och av den anledningen inte ingår i den sam-
manställda redovisningen. 

KOMMENTUS GRUPPEN AB 
Kommentus Gruppen AB ägs till 98% av SKL Fö-
retag AB. Resterande aktier är spridda till de 
flesta av Sveriges kommuner.  

Huvuduppgiften är att bistå i första hand Sveri-
ges kommunala och landstingskommunala verk-
samheter med upphandlingstjänster samt bed-
riva förlagsverksamhet. Verksamheten inriktas 
på områden som har stor ekonomisk betydelse 
för kommunerna, är kommunspecifika eller har 
annan strategisk betydelse.  

Kommentus Gruppen AB:s verksamhet är i alla 
delar utsatt för konkurrens och bedrivs på rent 
affärsmässiga grunder.  

KOMMUNINVEST EK FÖRENING 
Kommunen är sedan 1994 medlem i Kommunin-
vest ekonomisk förening. Kommuninvest är en 
frivillig medlemsorganisation för Sveriges kom-
muner och landsting. Syftet är att ordna så för-
delaktiga finansieringslösningar som möjligt för 
medlemmarnas investeringar. 

HÄSTHOLMEN VIND 
Kommunen tecknade 100 andelar á 3 300 kr i 
samfällighetsföreningen 1997.  

Vindkraftverket är ett mindre inlandsverk på 
Vätterns östsida. 

SÖDRA 

Södra är en ekonomisk förening vars främsta 
uppgift är att trygga avsättningen av skogsrå-
vara och att främja lönsamheten i medlemmar-
nas skogsbruk. Kommunen har ett insatskapital 
i Södra Skogsägarna på 2,4 kkr.  

FÖRENADE SMÅKOMMUNERS FÖRSÄKRINGS 
AB 

Strax innan årsskiftet 2008 bildades FSF, där 
Ödeshögs kommun är en av de 24 delägarna i det 
nya försäkringsbolaget Captive. Vårt insatta ak-
tiekapital uppgår till 2 Mkr. Bolagets första verk-
samhetsår har varit 2008. 

KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM 

ITSAM är ett kommunalförbund som bildades 
2009-01-01 av Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvida-
berg och Ödeshögs kommuner. Den 1 juli 2012 
blev Vimmerby kommun fullvärdig medlem i IT-
SAM. 

ITSAM:s huvudsakliga uppgift är drift och sup-
port av IT och telefoni i kommunerna samt kom-
munala bolag.  

VÖKBY BREDBAND AB 

Bolaget ägs gemensamt av kommunerna 
Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre samt bo-
laget SmåNet AB. Ödeshögs kommuns ägaran-
del i VÖKBY Bredband AB uppgår till 11.25 pro-
cent och därmed inte anses ha ett betydande in-
flytande i bolaget vilket fått till följd att bolaget 
inte återfinns i koncernredovisningen. 
Bolaget har som uppgift att erbjuda tjänster i 
det bredbandsnät som ägarkommunerna eta-
blerar inom ramen för det s.k VÖKBY-projektet, 
som avslutades 2007
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FINANSIELL REDOVISNING 
RESULTATRÄKNING       

Noter inom parentes avser koncernredovisningen och återfinns i slutet av nothänvisningarna. 
  Kommunen Koncernen 
Kkr. noter 2016 2015 2016 2015 
Verksamhetens intäkter 1(21) 111 885 75 970 184 167 74 148 
Verksamhetens kostnader 1(22) -369 846 -325 472 -425 787 -308 259 
Avskrivningar 1 -15 267 -14 708 -24 826 -25 604 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  -273 227 -264 210 -266 446 -259 715 
      

Skatteintäkter 2 200 595 193 778 200 595 193 778 
Generella statsbidrag  3 81 987 78 912 81 987 78 912 
Finansiella intäkter 4 1 394 545 1 460 691 
Finansiella kostnader  5 -4 198 -4 061 -7 194 -7 506 
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  6 551 4 964 7 402 6 160 
Aktuell skatt  0 0 -2 284 -456 
Förändring överavskrivningar  0 0 0 0 
Uppskjuten skatt  0 0 -405 -286 
ÅRETS RESULTAT 6 6 551 4 964 7 713 5 418 

KASSAFLÖDESANALYS 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2016 2015 2016 2015 
Årets resultat  6 551 4 964 7 713 5 418 
Justering för av- och nedskrivningar  15 268 14 708 24 826 25 604 
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 15,16 195 -305 323 -305 
Justering för uppskjuten skatt    405 286 
Reavinst    0 -94 
Reaförlust    0 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital 

 22 014 19 367    33 267 30 909 

Ökning/minskning (+) kortfristiga fordringar 12 -8 087 330 -25 904 12 755 
Ökning/minskning exploateringsfastigheter  11 5 531 -6 834  5 297 -7 533 
Ökning/minskning (-) kortfristiga skulder 18 -3 190 3 672 5 638 24 924 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  16 268 16 535 15 298 61 055 
      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -40 569 -29.367 -50 724 -42 812 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 0 87 -260 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar    53 51 
Försäljning/bidrag av materiella anläggnings-
till5gångar 

 6 209  6 209 1 321 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   -405 0 -405 
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -34 360 -29 772 --44 375 -42 105 
      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  18 000 15 000 19 244 -1 234 
Ökning/minskning av långfr. skuld gatukostnaders.  6 5 641 0 0 
Ökning/minskning av långfristiga fordringar   0 831 -1 369 
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                          18 006 20 641 20 075 -2 603 
      

ÅRETS KASSAFLÖDE  -86 7 404 -9 002 16 347 
Likvida medel vid årets början  7 415 11 16 516 169 
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  7 329 7 415 7 514 16 516 
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BALANSRÄKNING    
  Kommunen Koncernen 
Kkr noter 2016 2015 2016 2015 
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar       
   Goodwill  0 0 174 260 
Summa immateriella tillgångar  0 0 174 260 
Materiella tillgångar      
   Mark, byggnader och tekn. anläggningar 7(23) 264 813 244 902 414 342 396 102 
   Maskiner och inventarier 8(24) 14 170 14 957 20 868 21 825 
   Pågående och förskott, materiella AT  0 0 3 523 0 
Summa materiella tillgångar  278 983 259 859 438 733 417 927 
Finansiella tillgångar      
   Aktier och andelar 9 22 319 22 319 4 017 4 070 
   Andra långfristiga fordringar 10 1 555 1 586 2 155 2 986 
   Uppskjutna skattefordringar   - 748 907 
Summa finansiella tillgångar  23 874 23 905 6 920 7 963 
Summa anläggningstillgångar  302 857 283 764 445 826 426 150 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Exploateringsfastigheter  35 837 35 722 35 837 35 722 
Varulager, förråd   5 646 1 492 6 904 
Kortfristiga fordringar      
   Kundfordringar  3 046 4 508 44 188 18 284 
   Övriga kortfristiga fordringar  3 420 3 402 0 0 
Förutbetald kostnad och upplupen intäkt  21 193 11 665 0 0 
Summa kortfristiga fordringar 12(25) 27 661 19 575 44 188 18 284 
Kassa, bank och plusgiro 13(26) 7 328 7 415 7 514 16 516 
Summa omsättningstillgångar  70 826 68 358 89 031 77 426 
SUMMA TILLGÅNGAR  373 683 352 122 534 857 503 576 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER      
EGET KAPITAL 14     
Eget kapital, ingående värde  -112 330 -107 366 -119 153  -113 7354 

Årets resultat  -6 551 -4 964 -7 713 -5 418 
Utgående eget kapital  -118 881 -112 330 -126 866 -119 153 
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner 15 -2 099 -1 815 -2 099 -1 815 
Avsättning skatter  - - -2 457  -968 
Andra avsättningar 16 -8 003 -8 091 -8 002 -8 091 
Summa avsättningar  -10 102 -9 906 -12 558 -10 874 
SKULDER      
Långfristiga skulder 17 -186 411 -168 405 -302 949 -283 705 
Kortfristiga skulder 18     
Leverantörsskulder (27) -18 752 -19 957 -17 523 -18 007 
Skatteskulder  -3 283    
Övriga kortfristiga skulder  -9 401 -15 416 -74 961 -71 837 
Upplupen kostnad och förutbetald intäkt  -26 853      -26 108 0 0 
Summa kortfristiga skulder  -58 289 -61 481 -92 484 -89 844 
Summa skulder   -244 700    -229 886 -395 432 -373 549 
SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER, AV-
SÄTTNING 

 -373 683  -352 122 -534 857 -503.576 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 

  Kommunen  
Kkr Noter 2016 2015   

Ingående borgensförbindelser 19 138 073 139 687   
Kommunalt förlustansvar för egna hem  28 52   
Pensionsförpliktelser som ej upptagits 
bland skulder eller avsättningar, inkl sär-
skild löneskatt 24,26% 

20 118 421 122 658   

NOTHÄNVISNINGAR 

(Detaljer saknas i dotterbolagens redovisningar) Kommunen Koncernen 
Kkr  2016 2015 2016 2015 
Not1: VERKSAMHETERNAS INTÄKTER     
 Enl driftredovisningen exkl. interna kalkylposter 111 885 75 876 - - 
 Reavinst vid försäljning av anläggningstillgång 0 94 - - 
 Summa     118 885 75 970 184 167 74.148 

 VERKSAMHETENS KOSTNADER     
 Enl. driftredovisning exkl. interna kalkylposter -356 078 -312 485 - - 
 Realisationsförlust vid försäljning av anläggnings-

tillgång 
0 0 - - 

 Utbetalda pensioner -4 750 -4 600 -  - 
 Löneskatt, utbetalda pensioner -1 152 -1 339 - - 
 Utbetalda pensioner, individuell del -6 319 -5 612 - - 
 Löneskatt individuell del -1 484 -1 365 - - 
 Förändring av pensionsskuld -136 -155 - - 
 Förändring avsättning deponi 89 87 - - 
 Kundförluster -15 -3 - - 
 Summa -369 845 -325 472 -428 787 -308.259 

 AVSKRIVNINGAR     
 Avskrivningar enligt plan 15 236 -14 677 - - 
 Nedskrivning av anläggningar -31 -31 - - 
 Summa -15 267 -14 708 -24 826 -25.604 

 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER     
 Verksamhetens intäkter     
 Återbetalade premier från AFA             0 2141 - - 
 Reavinst vid försäljning av anläggningstillgång 0 94   
 Välfärdsmiljarden 5 915 0   

Not 2: SKATTEINTÄKTER     

 Preliminär skatteinbetalning av allmän kommu-
nalskatt  

201 454 193 760 - - 

 Hemssjukvårdsstrut 0 195 - - 
 Slutavräkning föregående år             220  -436 - - 
 Preliminär slutavräkning innevarande år -1 078 225 - - 
 Summa 200 595 193.778 200 595 193.788 
     - 
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Not 3: GENERELLA STATSBIDRAG 2016 2015 2016 2015 
 Bidragsintäkter     
 Inkomstutjämningsbidrag 65 815 61 941 - - 
 Strukturbidrag 0 543  - - 
 Kostnadsutjämningsbidrag 6 908 12 019 - - 
 Regleringsbidrag 0 394 - - 
 Tillfälligt STB flykting  5 915    
 Fastighetsavgift 7 360 7 285 - - 
 Fastighetsavgift slutavräkning föregående år 140 -28 - - 
 Fastighetsavgift preliminär slutavräkning 1 840 1 958 - - 
 Bidragskostnader   - - 
 Regleringsavgift -179 -202 - - 
 Utjämningsavgift LSS -5 812 -4 998 - - 
 Summa 81 987 78.912 81.987 78.912 
      
Not  4: FINANSIELLA INTÄKTER     
 Räntor på likvida medel 1 276 244 - - 
 Borgensavgift 118 301 - - 
 Summa 1 394 545 1 460 691 
      
 FINANSIELLA KOSTNADER     
Not  5: Räntor anläggningslån -4 198 -4 061 - - 
 Summa -4 198 -4 061 7 194 7.506 
      
 ÅRETS RESULTAT     
Not  6: Årets resultat enligt resultaträkningen 6 551 4,964 7 713 5.418 
 - Avgår: samtliga realisationsvinster 0 -94 - - 
 - Avgår: realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 0 - - 
 - Avgår: tidigare år underskott 0 0 - - 
 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 551 4.870 - - 
 Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 - - 
 Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 - - 
 Årets balanskravsresultat 6.551 4.870  7 713 5.418 
      
 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR     
Not  7: MARKRESERV     
 Ingående bokfört värde 4 600 5 427 - - 
 Årets investeringar 300 400 - - 
 Flyttning  0 - - 
 Utrangering  0 - - 
 Ing avskrivning  0 - - 
 Korrigering  0 - - 
 Försäljningar  -1 227 - - 
 Utgående bokfört värde markreserv 4 900 4 600 - - 
      
 VERKSAMHETSFASTIGHETER     
 Ingående anskaffningsvärden 145 695 141 378 - - 
 Årets investeringar 4 420 4 317 - - 
 Försäljningar  0 - - 
 Utrangeringar  -317 0 - - 
 Utgående anskaffningsvärden 149 798 145 695 - - 
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 Avskrivningar 2016 2015 2016 2015 
 Ingående avskrivningar -86 781 -83 348 - - 
 Försäljningar 0 0 - - 
 Utrangering 190 0 - - 
 Årets avskrivningar -1 785 -3 433 - - 
 Nedskrivning  0 - - 
 Ackumulerade avskrivningar -88 376 -86 781 - - 
      
 Utgående bokfört värde verksamhetsfastigheter 61 422 58 914 - - 
      
 FASTIGHETER AFFÄRSVERKSAMHET     
 Ingående anskaffningsvärden 170 151 162 359 - - 
 Årets investeringar 10 673 7 792 - - 
 Försäljningar  0 - - 
 Nedskrivningar  0 - - 
 Flyttningar  0 - - 
 Utrangeringar  0 - - 
 Utgående anskaffningsvärden 180 824 170 151 - - 
      
 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -41 727 -37 043 - - 
 Utrangeringar  0 - - 
 Årets avskrivningar -4 743 -4 684 - - 
 Nedskrivning  0 - - 
 Ackumulerade avskrivningar -46 470 -41 727 - - 
      
 Utgående bokfört värde fastigheter affärsverksamhet 134 354 128 424 - - 
      
 PUBLIKA FASTIGHETER     
 Ingående anskaffningsvärden 81 664 68 691 - - 
 Årets investeringar 14 279 12 973 - - 
 Försäljningar 0 0 - - 
 Flyttningar 0 0 - - 
 Utrangeringar -358 0 - - 
 Nedskrivningar 0 0 - - 
 Utgående anskaffningsvärden 95 585 81 664 - - 
      
 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -28 906 -24 365 - - 
 Utrangeringar 86 0 - - 
 Korrigeringar 0 0 - - 
 Flyttningar 0 0 - - 
 Årets avskrivningar -2 802 -4 541 - - 
 Ackumulerade avskrivningar -31 621 -28 906 - - 
      
 Utgående bokfört värde publika fastigheter 63 963 52 758 - - 
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 FASTIGHETER, ANNAN VERKSAMHET 2016 2015 2016 2015 
 Ingående anskaffningsvärden 546 546 - - 
 Årets investeringar 0 0 - - 
 Flyttning 0 0 - - 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 - - 
 Utgående anskaffningsvärden 546 546 - - 
      
 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -340 -309 - - 
 Försäljningar/utrangeringar  0 - - 
 Flyttning  0 - - 
 Utrangering  0 - - 
 Årets avskrivningar -32 -31 - - 
 Ackumulerade avskrivningar -372 -340 - - 
      
 Utgående bokfört värde fastigheter annan verksamhet 174 206 - - 
      
 PÅGÅENDE INVESTERINGAR     
 Reningsverket 0 0 - - 
 Försäljning mark 0 0 - - 
 Flyttningar 0 0 - - 
 Utgående bokfört värde pågående investeringar 0 0 - - 
      
 Summa mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 264.813 244.902  296.102 
      
Not 8: MASKINER OCH INVENTARIER     
 INVENTARIER OCH BILAR     
 Ingående anskaffningsvärden 50 077 44 996 - - 
 Årets investeringar 1474 5 081 - - 
 Försäljningar  0 - - 
 Utrangeringar  0 - - 
 Nedskrivningar  0 - - 
 Utgående anskaffningsvärden 51 551 50 077 - - 
      
 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -35 120 -33 132 - - 
 Försäljningar  0 - - 
 Korrigering  0 - - 
 Utrangeringar  0 - - 
 Årets avskrivningar -2 261 -1 988 - - 
 Ackumulerade avskrivningar -37 381 -35 120 - - 
 Utgående bokfört värde inventarier och bilar  14 170 14 957 - 21.825 
      
 Summa maskiner, inventarier  14 170 14 957  21.825 
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Not 9: AKTIER OCH ANDELAR 2016 2015 2016 2015 
 Kommentus AB 2 2 - - 
 Kommuninvest i Sverige AB 618 618 - - 
 Södra Skogsägarna 2 414 2 - - 
 Ödeshögs Kommunhus AB 18 347      18 347 - - 
 Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2 000 2 000 - - 
 VÖKBY Bredband AB 1 350 1 350 - - 
 Summa aktier och andelar 22 319 22 319 4 017 4.070 
      

Not 10: ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR     
 Alvastraryttarna 655 686 - - 
 Förlagslån Kommuninvest 900 900 - - 
 Summa 1 555 1 586 2 155 2.986 
      

Not.11: EXPLOATERINGSFASTIGHETER, FÖRRÅD     
 Minnesgåvor -20 -17 - - 
 Trehörna 1:27 700 700 - - 
 Åby 6:26  29 444 29 444 - - 
 Sväm 1:1 3 273 3 177 - - 
 Ödeshög 1:37 1 846 1 846 - - 
 Hästholmen 7:68 96 96 - - 
 Hästholmen 4:49 0 0 - - 
 Ödeshög 25:1=>Åby 6:26 498 476 - - 
 Bergkross 0 5 646 - - 
 Summa 35 837 41.368 37 329 42.626 
      

Not12: FORDRINGAR     
 Fakturafordringar 3046 4 508 - - 
 Statsbidrag 0 0 - - 
 Ingående moms 3 421 3 403 - - 
 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader  21 194 11 664 - - 
 Summa 27 661 19.575 44 188 18.284 
      

Not13: KASSA, BANK OCH PLUSGIRO     
 Kassa  0 - - 
 Swedbank (ingår endast Ödeshögs kommun) 7182 7 385 - - 
 Plusgiro 22 6 - - 
 Placeringskonto 0 0 - - 
 Företagskonto 123 24 - - 
 Summa 7 327 7 415 7 514 16.516 
 KONCERNKONTOT     
 Ödeshög kommun (ingår i likvida medel)  16 254   
 INGÅR EJ I KOMMUNENS REDOVISNING 

    

 Ödeshögsbostäder AB 11 266        7 010   

 Ödeshögs Utvecklings AB -2 522         -503   

 Hästholmen Hamn och Magasin AB 1 250 1 137   

 BK Porten i Ödeshög AB 2 149 1 201   

 Summa  8 845   
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  2016 2015 2016 2015 
Not.14 EGET KAPITAL     
 Eget kapital vid årets början 112 330 107 366 119 153 113.735 
 Årets resultat 6 551     4 964 4 713 5.418 
      
 Eget kapital vid periodens slut 118 881 112 330 123 866 119.153 
      
Not 15: Avsättningar     
      
 Ingående avsättning pensioner 1.815 1.593   
 Pensionsutbetalningar -48 -85 - - 
 Nyintjänad pension 254 253 - - 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar  28 16 - - 
 Förändring löneskatt 50 38 - - 
 Sänkt diskonteringsränta 0 0 - - 
 Övrigt 0 0 - - 
 Utgående avsättning pensioner 2.099 1.815 2 099 1.815 
      
 Förpliktelsen minskad genom försäkring6 12 005 11 027   
 Överskottsmedel i försäkringen  90 347   
 Aktualiseringsgrad 96% 95%   
      
      
Not. 16: Ingående avsättning återställande av deponi 8 091 8 178 - - 
 Nya avsättningar 0 0 - - 
 Ianspråktagande av avsättning -88 -87 - - 
 Outnyttjat belopp som återförts 0 0 - - 
 Förändring av nuvärdet 0 0 - - 
 Utgående avsättning återställande av deponi 8 003 8 091 - - 
      
 Avsatta medel för återställande av en uttjänt de-

poni. Täckning påbörjas 2014. 
    

      
 Ingående avsättning övrigt 0 440 - - 
 Nya avsättningar 0 0 - - 
 Ianspråktagande av avsättning 0 -440 - - 
 Outnyttjat belopp som återförts 0 0 - - 
 Förändring av nuvärdet 0 0 - - 
 Utgående avsättning övrigt 0 0 - - 
      
 Summa avsättningar 10 102 9 906 12 558 9 906 
      
Not.17: LÅNGFRISTIGA SKULDER     
 Kommuninvest 170 900 152 900 - - 
 Skuld anslutningsavgift, investeringsbidrag 15 511 15 505 - - 
  186 411 168 405 302 949 283.705 
  

                                                             
6 Totalt kapital som KPA Pensionsförsäkring AB behöver för att säkerställa utbetalningen av de försäkrade för-
månerna enligt värdebesked i januari 2016. 
2 Den totala borgensförbindelsens omfattning är 30 Mkr och fördelas på sex kommuner enligt KF § 70/12                                                                                                                             
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Not.18: KORTFRISTIGA SKULDER 2016 2015 2016 2015 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 442 6 895 - - 
 Semesterlöneskuld 8 329 8 312 - - 
 Ferielöneskuld och uppehållslön 2 406 2 181 - - 
 Upplupen pensionsskuld individuell del  6 119 5 520 - - 
 Övriga kortfristiga skulder 9 401 12 881 - - 
 Skatt och sociala avgifter, personal 6 528 5 913 - - 
 Leverantörsskulder    18 752  19 957 - - 
 Utgående moms 312 -178 - - 
 Summa 58 289 61 481   95 484 89.844 
    -  

Not 19: BORGENSÅTAGANDEN     
 Borgen för lån åt Ödeshögsbostäder AB 117 000 119 000   
 Borgen för lån åt Hamn- och Magasin AB 5075 5 175   
 BK Porten Ödeshög AB 13 125 13 125   
 Kommunalförbundet ITSAM 2 379 1 849   
 Ödeshögskooperativet 494 538   
 Summa 138 073 139 687   

KOMMUNINVEST  
Ödeshögs kommun har i april 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som 
per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser. 

Mellan samtliga dessa kommuner och landsting/regioner i Kommuninvest ekonomisk förening har in-
gåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett even-
tuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.  
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ödeshögs kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per den 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala för-
pliktelser till 346.091.313.278 kronor och totala tillgångar till  338.153.308.936 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 377.777.235 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 368.799.752 kronor. 

 
      

Not 20: PENSIONSFÖRPLIKTELSER UTANFÖR BALANSRÄK-
NINGEN 

    

 Ingående ansvarsförbindelse 122.658 125.901  - 
 Pensionsutbetalningar -4 650 -4.452  - 
 Nyintjänad pension 0 0  - 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 387 1.846  - 
 Förändring löneskatt -826 -633  - 
 Aktualisering -247 -397  - 
 Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0  - 
 Bromsen 0 0  - 
 Övrigt 99 393  - 
 Utgående ansvarsförbindelse 118 421 122.658  - 
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NOTER KONCERNEN 
     

Not 
21 

Verksamheternas intäkter Exkl koncern- elimi-
nering 

Elimineringsbe-
lopp 

Inkl koncern- 
elimineringar 

 Ödeshögs kommun 111 885 5 064 106 821 
 Bolagskoncernen 77 904 558 77 346 
 Reavinsteliminering 0 0 0 
 Summa 189 789 5 622 184 167 
     

Not 
22 

Verksamheternas kostnader Exkl koncern- 
eliminering 

Elimineringsbe-
lopp 

Inkl koncern- 
elimineringar 

 Ödeshögs kommun 369 845 558 369 287 
 Bolagskoncernen 61 564 5 064 56 500 
 Summa  431 409 5 622 425 787 
      

      
Not 
23 

FASTIGHETER OCH ANLÄGG-
NINGAR  

  2016-12-31 2015-12-31 

 Ödeshögs kommun   264.813 244.902 
 Bolagskoncernen   150 439 152.140 
 Reavinsteliminering inkl årets av-

skrivning 
  -910 -940 

 Summa   414 342 396.102 
      
Not 
24 

MASKINER OCH INVENTA-
RIER 

    

 Bokfört värde Ödeshögs kommun   14.169 14.957 
 Bolagskoncernen   10 222 6.868 
 Summa   24 391 21.825 
      
Not 
25 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR  Exkl koncern- elimi-
nering 

Elimineringsbe-
lopp 

Inkl koncern- 
elimineringar 

 Ödeshögs kommun  27 661 283 27 378 
 Bolagskoncernen  24 855 8 045 16 810 
 Summa  52 516 8 328 44 188 
      
Not 
26 

KASSA, BANK OCH PLUSGIROT  2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

 Ödeshögs kommun  7. 328 7.415 11 
 Bolagskoncernen  186 9.101 158 
 Summa  7 514 16.516 169 
      
Not 
27 

LEVERANTÖRSSKULDER  Exkl koncern- elimi-
nering 

Elimineringsbe-
lopp 

Inkl koncern- 
elimineringar 

 Ödeshögs kommun  18 753 8 045 10 708 
 Bolagskoncernen  7 098 283 6 815 
 Summa  25 851 8 328 17 523 
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DRIFTREDOVISNING 
Årets resultat uppgår till 6,5 Mkr. mot en budgeterad ökning av eget kapital med +4,2 kkr. I förhållande 

till den budget som antagits redovisas således en budgetavvikelse på +2,3 Mkr. 

Verksamhetsresultatet, d.v.s. nämndernas ekonomiska utfall i förhållande till budget uppvisar ett un-
derskott på -3,2 Mkr. Finansförvaltningen visar ett överskott på +5,5 Mkr. 

Kkr Intäkt 
 

2016 

Kostnad 
 

2016 

Netto- 
kostnad  

2016 

Budget 
 

2016 

Avvikelser  
 

2016 

Netto-
kostnad 

2015 
Kommunfullmäktige 0 -390 -390 -492 +102 -458 
Kommunala reviso-
rer 

0 -506 -506 -512 +6 -463 

Valnämnd 0 -2 -2 0 -2 0 
Överförmyndare 1 627 -2 055 -428 -596 +168 -761 
Kommunstyrelse 31 118 -74 239 -43 120 -40 510 -2 610 -

44.482 
Kultur- och fritids-
nämnden 

1 266 -11 323 -10 057 -10 150 +93 -9.584 

Miljö- och bygg-
nämnd 

2 861 -5 654 -2 793 -2 848 +55 -2.141 

Barn- och utbildn. 
nämnd 

15 553 -131 273 -115 720 -115 291 -429 -134.191 

Socialnämnd  95 641 -189 829 -94 188 -93 591 -597 -
72.838 

Finansiering  258 883 -14 872 273 755 268 271 +5 484 +269.883 
TOTALT    +6 551 +4 281 +2 270 +4.963 
Balanskravsposter 

      

-Samtliga realisat-
ionsvinster 

  0   -94 

Tillägg 
      

-Realisationsförlust 
enligt undantagsmöj-
lighet 

  0   0 

Tidigare års under-
skott 

  0   0 

Resultat enligt kom-
munallagens balans-
krav 

  +6 551   +4.869 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 

Kkr 

Inkomst 

2016 

Utgift 

2016 

Total netto-
utgift 2016 

Budget 

2016 

Avvikelse 

2016 

Total net-
toutgift 

2015 

Kommunstyrelse +6 209 -38 943 -32 734 +34 336 +1 602 -28.949 

Kultur- och fritidsnämnd 0 0 0 +211 +211 -229 

Miljö- o byggnämnd 0 0 0 +300 +300 0 

Barn- och utbildnings-
nämnd 

0 -772 -772 +900 +128 -827 

Socialnämnd  0 -770 -770 +100 -670 -134 

TOTALT  +6 209 -40 485 -34 276 +35 847 +1 571 -30.140 

Årets budget för investeringar uppgår till 35,8 Mkr. inklusive tilläggsanslag och ombudgeteringar. Då 
utförda investeringar uppgår till 34,2 Mkr innebär det att hela investeringsbudgeten inte användes för 
fullt. Avvikelse ligger på +1,6 Mkr.  

Inom investeringsverksamheten förkommer både över- och underskott. Det innebär att det finns inve-
steringar som inte färdigställts och som kommer att föras över till nästkommande år.  
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VA-VERKSAMHETEN 2016 
INLEDNING 

 Verksamheten om-
sätter ca 15 miljoner 
kronor och finansie-
ras i huvudsak via av-
gifter från brukarna. 
Avgifterna bestäms 
av en taxa som fast-
ställs av kommunfull-
mäktige.  

Som i övrig verksam-
het gäller självkost-
nadsprincipen, vilket 

innebär att kommunen inte får ta ut någon vinst 
från verksamheten.  

Förutsättningarna för VA-verksamheten och 
möjligheterna till att ta ut avgifter regleras i lag. 
För att tydliggöra att det inte sker några överfö-
ringar från VA-verksamheten till annan verk-
samhet skall VA-verksamheten särredovisas. 

Den första januari 2007 trädde ”Lagen om all-
männa vattentjänster” i kraft (LAV 07). 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster SFS 
2006:412 ställs följande krav på huvudmannen 
dvs. kommunen: 

- Att VA-verksamheten bokförs och redovisas 
i enlighet med god redovisningssed. 

- Att resultat- och balansräkningar redovisas 
särskilt för VA-verksamheten. 

- Att upplysningar framgår hur kommunen 
har fördelat kostnader som har varit gemen-
samma med annan verksamhet. 

- Att eventuella överskott får fonderas i en re-
sultatutjämningsfond som återförs inom tre 
år till brukarna, eller avsätts för planerade 
investeringar. 

- Att redovisa kapitalkostnader för att få 
bättre jämförelse mellan kommuner. 

- Att redovisningen, när den är fastställd, hålls 
tillgänglig för brukarna. 

Den nya lagen ställer större krav på ekonomisk 
redovisning av VA-verksamheten.  

Motivet är att tillgodose behovet av inform-
ation för att kunna kontrollera bl a att de av-
gifter som tas ut är korrekta samt att kunna 

jämföra ekonomiska nyckeltal mellan olika 
VA-verksamheter. 
VA-enheten använder sig av olika tjänster inom 
kommunen i sin verksamhet. Dessa kostnader 
belastar VA-verksamheten på olika sätt. Ödes-
högs kommun särredovisar alla kostnader och 
intäkter under året i den löpande redovisningen 
på respektive verksamhet. 

Vissa kommunala uppgifter fördelas inte på 
verksamhetsnivå såsom t ex kommunstyrelsen 
och dess verksamhet. Vi uppskattar att nyttjan-
det av den politiska aktiviteten inom VA-verk-
samheten är försumbar, d v s att kostnaden att 
särskilja denna överstiger nyttan. Därför har vi 
inte tagit med några kostnader för den politiska 
aktiviteten.  

VA-verksamheten drivs som balansenhet och är 
helt avgiftsfinansierad. De taxefinansierade 
verksamheterna omfattas inte av kommunalla-
gens krav på ekonomi i balans. Ett överskott kan 
alltså i detta avseende inte tillgodoräknas kom-
munens resultat.  

I den mån underskottet inte kompenserats ge-
nom taxehöjning inom de närmaste tre föregå-
ende åren anses verksamheten finansierad på 
annat sätt än genom avgifter. 

Det är fullt tillåtet att skjuta till pengar till VA-
verksamheten, dvs. att delvis skattefinansiera. 
VA-verksamheten fråntas inte huvudmannen sin 
uppgift att redovisa de nödvändiga kostnaderna 
åtskilda från övrig verksamhet. 

Enligt förarbetena till Vattentjänstlagen ska till-
fälliga över- och underskott regleras inom en 
treårsperiod. 

En särskild juridisk enhet krävs inte utan det går 
bra att redovisningsmässigt skilja VA-verksam-
heten från annan verksamhet. 
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ÅRETS RESULTAT 

För år 2016 redovisar verksamheten ett under-
skott på -1 537 kkr. Underskottet beror främst 
på att intäkterna inte har blivit så höga som bud-
geterat samt att man har aktiverat avskrivningar 
för investeringar som görs i verksamheten i en-
lighet med de beslut som tagits. Kapitalkostna-
derna är stora på grund av de investeringar som 
är gjorda på reningsverket/Biogasanläggningen 
samt den flerårsplan som funnits för att separera 
dagvatten från spillvattenledningar. Att VA i 
Ödeshögs kommun kostar ”mycket” beror på att 
vi (kommunen) har gjort väldigt mycket. Anlägg-
ningarna är moderna och uppdaterade och 
många stora investeringar som ligger framför 
andra kommuner är redan gjorda i Ödeshögs 
kommun.  

Kommunen har satsat hårt på att byta gamla led-
ningar mot ny med bl a Ombyggnaden av cent-
rum som exempel. Investeringsprogrammet är 
nu klart för reningsverket, som innefattar upp-
rustning och ombyggnation för att uppfylla de 
ökade myndighetskrav som finns på verksam-
heten.  Biogasproduktionen och rötning av pota-
tisskalrest har varit en del i investeringen för 
etapp III. 

Årets justerade resultat  
Årets resultat enligt resultaträkningen 
+ Resultat 2015 enligt resultaträkningen 

-1 537 
-5 062 

+Resultat 2014 enligt resultaträkningen            -3 416 
Summa  -10 015 

 

ÅRETS VERKSAMHET 

Ödeshögsbostäder AB har under 2016 varit 
driftsansvarig för VA-verksamheten i kommu-
nen. Under 2015 slutfördes renoveringen av 
Ödeshögs reningsverk etapp III och biogasan-
läggning. Innevarande år 2016 har mycket fo-
kus lagt på att driftoptimera anläggningen och 
ta fram drift-skötsel rutiner. Efter ombyggna-
den innefattar anläggningen mycket nya instru-
ment och mer maskinutrustning som kräver ut-
bildning och ständig optimering för att leva upp 
till villkoren i verksamhetens tillstånd. På re-
ningsverket har det gjorts ett större arbete med 
att byta luftningssystemet i bassängerna för den 
biologiska reningen. Verksamheten har haft en 
del personalomsättning där vattenverket har en 
ny drifttekniker samt att en person anställts 
som driftansvarig hela VA-verksamheten.  

 

DRIFTRESULTAT/ANALYSRESULTAT 2016, 
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 

 
Pga att luftningssystemet inte fungerat tillfreds-
ställande och pga de låga vattenflödena under 
året har utsläppsvärdena från avloppverket inte 
hållits under begränsningsvärdet för kväve. De 
låga flödena påverkar kvävereningen genom att 
mycket av näringen i avloppsvattnet brutits ner 
redan på väg till verket och inte kan användas av 
mikroorganismerna i den biologiska reningen. 
Övriga utsläppsvärden (BOD och fosfor) har hål-
lits under begränsningsvärdena. 
 
För dricksvattnet har provtagningen överlag vi-
sat bra resultat. Men i Trehörna har vi problem 
med flourid-halterna och ett prov fick bedöm-
ningen otjänligt under året. Flourid-halterna är 
ju inget nytt och om det ska åtgärdas betyder det 
massa pengar. Halterna ligger normalt strax un-
der gränsen för otjänligt (finns ingen gräns för 
tjänligt med anmärkning, det är tjänligt eller 
otjänligt när det gäller flourid). I Boet har vi haft 
prover som visar tjänligt med anmärkning pga 
dålig omsättning på vattnet i skolan. 
 

LEDNINGSNÄT 

Dagvattensanering samt utbyte vatten- och av-
loppsledningar på del av Södra vägen. Under 
året har arbetena med ombyggnad av centrum 
slutförts, där utbyte av ledningar varit en stor del 
av arbetena utmed delar av Storgatan, Klubbga-
tan, Riddaregatan, Nygatan och Torget. Vidare 
har det byts ut Va-ledningar utmed Smedjegatan 
där vi också utökad vattenledningsnätet för att 
skapa möjlighet att distribuera vatten i båda 
riktningarna 
I samband med dagvattensanering byts även 
gamla vatten- och avloppsledningar ut mot nya, 
och gator får ny asfaltsbeläggning. Vidare har 
man bytt ut 2st stora pumpar i Forsby avlopps-
pumpstation, ett arbete för ca en miljon kronor.  
Driftproblemen har bestått av en del akuta vat-
tenläckor, samt ett fåtal ställen med dåligt vat-
tentryck och missfärgat vatten. Vidare har det fö-
rekommit problem med vattenleverans till abon-
nenter i Boet och Trehörna. 
För Boets del är det problem med liten mängd 
vatten i den djupborrade källan och i Trehörna 
har vi haft en del problem med pumpar som tar 
upp vattnet från djupet. I takt med ständigt  
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underhåll och kontinuerliga åtgärder minskar 
risken för dessa akututryckningar. Ställen där 
problem kvarstår med missfärgat vatten är 
framförallt flera delar av Hästholmen. 
Dåligt vattentryck, eller lite flöde handlar främst 
om abonnenter som är kopplade till kommunalt 
vatten vid Boets skola. 

FRAMTIDEN  

VA-verksamheten har även i framtiden stora be-
hov av investeringar för att byta ut dåliga led-
ningar, ventiler samt vattentornets vara eller 
icke vara. Vattentornet renoverades för några år 
sedan och behov börjar åter uppstå. 

Tekniska enheten kommer utreda vilka möjlig-
heter som finns för Vattentornet. Investerings-
behovet kommer vara stort även för framtiden.  
Verksamheten fungerar bra, men kontinuerligt 
underhåll och väl utarbetade planer för åtgärder 
måste till. Under 2017 behöver man fortsätta att 
vidareutbilda personal samt arbeta med framta-
gande av rutiner för drift- och skötsel för att op-
timera driften. Driftsorganisationen beräknas 
till minst 3st årsarbetare fördelade på 1st drift-
tekniker avloppsreningsverk, 1st drifttekniker 
för vattenverk och pump/tryckstegringsstat-
ioner samt 1st tjänsteman som står för administ-
ration, uppföljning samt rapportering till myn-
digheter. Ansvarsfördelningen internt kommer 
att skärpas upp och renodlas. Detta behövs för 
att säkerställa och upprätthålla kvalitén och 
kompetensen i verksamheten samt för att leva 
upp till de myndighetskrav som ställs.  

Arbetet med dagvattensanering och byte av led-
ningar kommer att fortsätta under år 2017. Om-
rådena som berörs är Vattugatan, Behms väg 
Trehörna samt västra delen av Hästholmen. 

Vidare kommer med största sannolikhet bygg-
nationen av bostäder i Hästholmens Hamn i gång 
under 2017, vilket kommer att medföra omfat-
tande arbeten på delar av VA-ledningsnätet i 
Hästholmen.  

 

 

 

 

 

 

Ytterligare arbete under året består av: 

- Byte av råvattenledning 
- Ny lågvattenreservoar Boets vattenverk 
- Utredning Biodammar 
- Utredning ytterligare en gasmotor  
- Utökat provtagningsprogram för avlopps-

verket Ödeshög 

Kommunfullmäktige fattade under 2015 beslut 
om en höjning av VA-taxan med ca 10% årligen i 
3 år och efter år 2017 är målsättningen Va-kol-
lektivet kommer varit helt finansierat av intäk-
terna från gällande taxa. Ett litet kollektiv som 
Ödeshögs kommun blir alla förändringar väldigt 
kännbara. De senaste åren har stora investe-
ringar gjorts samtidigt som bl a Ödeshögs Tvät-
ten lagt ner sin verksamhet som stod för en stor 
del av intäkterna och ökade kostnader. Vi hop-
pas dock att framtiden blir ljus med nyetablering 
i Hästholmens Hamn och på Backasands logistik-
område med abonnenter som bidrar med mer 
intäkter till kollektivet.  

Kontakten med tillsynsmyndigheterna fungerar 
bra. 
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Va- verksamhetens miljömål Resultat 
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR  
Arbeta med att ständigt förbättra miljöarbetet så att 
verksamhetens miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

Arbetet pågår ständigt och bra dialog med till-
synsmyndigheten finns. 

Leverera ett rent dricksvatten av hög kvalitet och rena 
avloppsvattnet i sådan utsträckning att påverkan på re-
cipienten minimeras. 

Uppnått. Kontrollprogram och tillstånd från till-
synsmyndigheten följs. Endast ett fåtal abonnen-
ter i Hästholmen lider tidvis av smutsigt vatten, 
dock aldrig otjänligt. 

Kontinuerligt arbeta för att slammet skall bli en bättre 
växtnäringsprodukt. 

Pågår. Certifiering av slam pågår och beräknas 
vara färdig under 2016 

Arbeta för att minska föroreningar i inkommande av-
loppsvatten. 

Uppnås till stora delar, och ytterligare åtgärder 
pågår i form av dagvattensanering. 

Informera allmänheten och anslutna industrier om vad 
som hör hemma i avloppet. 

Arbetet skall utvecklas och information tydliggö-
ras. Information planeras under 2016 

Sträva efter att minska förbrukningen av resurser i form 
av energi och råvaror. 

Uppnått.  Egen produktion av el av egen Biogas 
samt halverad elförbrukning för ARV under 2015. 

Minska mängden avfall som uppkommer i verksam-
heten, samt verka för att det avfall som uppkommer 
återförs till kretsloppet. 

Arbete pågår. Vi håller även på att certifiera slam-
met för att säkerställa kretsloppet. 

Följa gällande lagar, förordningar och krav inom miljö-
området. 

Vi arbetar ständigt med att hålla oss ajour med 
vilka krav och lagar som gäller. 

Ständigt arbeta för att personal skall få en ökad medve-
tenhet om hur de påverkar miljön. 

Pågående arbete med kompetensutveckling för 
personalen som arbetar i verksamheten. 

Arbetet med kvalitetsutveckling ska vidareutvecklas. Pågår. Övervakning via överordnat system för 
samtliga anläggningar i verksamheten, såväl vat-
tenverk och reningsverk som pumpstationer och 
tryckstegringsstationer. 

 

 

 

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET   

Kkr Noter 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 1 12 591 10 028  
Verksamhetens kostnader 2 -6 399 -7 247 
Avskrivningar 4 -4 656 -4 609 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  1 536 -1 828 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  3 - 3 073 -3 234 
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  - 1 537 -5 062 

Extraordinära intäkter  0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 
ÅRETS RESULTAT  - 1 537 -5 062 
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KASSAFLÖDESANALYS VA-VERKSAMHET 
Kkr Noter 2016 2015 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Årets resultat 13 -1 537 -5 062 
Justering för av- och nedskrivningar  4 656 4 609 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapi-
tal 

 3 119 -453 

Ökning/minskning (+) kortfristiga fordringar  182 -16 
Ökning/minskning (-) kortfristiga skulder                      -26 422 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  3 275 -47 
    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -6 114 -7 618 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 
MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -6 114 -7 618 
    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Ökning av materiella anläggningstillgångar  1 458 3 009 
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  1 458 3 009 
    

ÅRETS KASSAFLÖDE  - 1 381 -4 656 
Likvida medel vid årets början  -16 451 -11 795 
LIKVIDITETSMELLANHAVANDE  -17 832 -16 451 
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BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET 
Kkr Noter 2016 2015 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

   

Materiella tillgångar    
    Byggnader och mark                                    4,5 128 334 126 876 
    Maskiner och inventarier                             6 0 0 
Summa anläggningstillgångar  128 334 126 876 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Förråd 7 0 0 
Kortfristiga fordringar 8 1 004 1 186 
Likviditetsmellanhavande  -17 832 -16 451 
Summa omsättningstillgångar  -16 828 -15 265 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  111 506 111 611 
    

 
 
 
EGET KAPITAL 

   

Ingående eget kapital  16 555 11 493 
Årets resultat  1 537 5 062 
Summa eget kapital  18 092 16 555 
    

AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner 9 0 0 
Summa avsättningar  0 0 
    

LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Lån kommunen 4,5,6,10 -128 334 -126 876 
KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristiga skulder 11 -1 264 -1 290 
    

Summa skulder  -129 598 -128 166 
SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNING -111 506 -111 611 
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NOTHÄNVISNINGAR VA-VERKSAMHET  

Kkr  2016 2015 
    

Not  1: VERKSAMHETENS INTÄKTER   
 Brukaravgifter 12 505 9 966 
 Anslutningsavgifter 29 0 
 Försäljning 0 32 
 Ränteintäkter enligt bilaga 1 19 11 
 Diverse intäkter enligt bilaga 1 38 19 
 Summa 12 591 10 028 

    

Not  2: VERKSAMHETENS KOSTNADER   
 Externa kostnader -6 386 -7 245 
 Interna kostnader enligt bilaga 1 -13 -2 
 Summa -6 399 -7 247 

    

Not  3: FINANSIELLA KOSTNADER   
 Internränta med 2,7 % - 3  016 -3 136 
 Internränta på likvida medel med 2,28 % - 57 -98 
 Summa - 3 073 -3 234 

    

Not  4: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
    

 BYGGNADER OCH MARK   
 Ingående anskaffningsvärden 167 579 159 876 
 Årets investeringar 6 370 7 703 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 
 Utgående anskaffningsvärden 173 949 167 579 
 Avskrivningar   
 Ingående avskrivningar - 39 691 -35 081 
 Försäljningar/utrangeringar   
 Årets avskrivningar - 4 656 -4 609 
 Nedskrivning 0 0 
 Ackumulerade avskrivningar           -44 347 -39 690 
 Utgående bokfört värde 129 602 127 889 

    

Not 5: ANSLUTNINGSAVGIFT   
 Skuld  anslutningsavgift -1 377 -1 093 
 Avskrivning skuld anslutningsavgift 109 80 
 Utgående bokfört värde   - 1 268 -1 013 
    

Not  6: INVENTARIER OCH MASKINER   
 Ingående anskaffningsvärden   
 Årets investeringar 983 983 
 Försäljningar/utrangeringar   
 Utgående anskaffningsvärden 0 0 
 Avskrivningar   
 Ingående avskrivningar 0 0 
 Försäljningar/utrangeringar   
 Årets avskrivningar   
 Nedskrivning   
 Ackumulerade avskrivningar -983 -983 
 Utgående bokfört värde 0 0 



ÖDESHÖGS KOMMUN  VA-VERKSAMHETEN 

Sida 69 av 72 

 

    
Kkr  2016 2015 
Not 7: FÖRRÅD 0 0 
    

Not 8: KORTFRISTIGA FORDRINGAR   
 Kundfordringar 769 942 
 Ingående moms 235 244 
 Övriga kortfristiga fordringar   
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 
 Summa 1 004 1 186 
    

Not 9: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER   
    

Not 10: LÅNGFRISTIGA SKULDER   
 Byggnader och mark -128 334 -126 876  
 Inventarier och maskiner   
 Summa -128 334 -126 876 
    

Not 11: KORTFRISTIGA SKULDER   
 Utgående moms -154 -188 
 Upplupna kostnader förutbetalda intäkter -497 -472 
 Leverantörsskuld -613 -630 
 Summa -1 264 -1 290 
    

Not 12: INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
 Årets avskrivningar -4 656 -4 609 
 Ökning av långfristiga skulder             -1 458 -3 009 
 Summa -6 114 -7 618 
    

Not 13: ÅRETS RESULTAT   
 Årets resultat enligt resultaträkningen -1 537 -5 062 
 - Avgår: tidigare års underskott -8 478 -6 391 
 - Tillägg: ianspråktag. av tidigare års avsättning   
 Justerat resultat -10 015 -11 453 

Bilaga 1 
Gemensamma intäkter och kostnader har fördelats enligt nedanstående tabell. Övriga intäkter och kostna-
der har bokförts löpande på VA-verksamheten.  
 

Diverse gemensamma intäkter och kostnader 2016 2015 
Intäkter    
Dröjsmålsränta (40 139 x 46,18 7 %) 19 11 
Inkassointäkter (83 072 x 46,18 %) 38 19 
Summa intäkter 57 30 
   

Kostnader   
Inkassokostnader (10 734 x 46,18 %) 5 3 
Kundförluster (106 551 x 46,18 %) -49 -1 
Räntekostnader på likvida medel  57 98 
Summa kostnader  13 100 

Försändelser  2016 
Räkningar 11 424 
Inkasso 266 
Avläsningskort 1 481 
Summa försändelser 13 171 

                                                             
7 46,18 % avser den procentuella delen av kommunens totala antal räkningar. 
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UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Kommunen följer god 
redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Nedan följer kommunens kommentarer och upplysningar utifrån RKR:s gällande rekommendat-
ioner samt förklaringar till eventuella avvikelser i kommunens redovisning. 

RKR 2.2 – Särskild avtalspension och visstids-
pension 
Ödeshögs kommun har en förtroendevald med 
rätt till visstidspension enligt kommunens 
pensionsbestämmelser. 
Ingen tjänsteman har rätt till visstidspension. 
Visstidspensionen för förtroendevald är till viss 
del beräknad och redovisad som en ÖK-SAP. 
En förtroendevald har livränta enligt PBF-KL 
samt sex förtroendevalda har rätt avgiftsbe-
stämd pension enligt OPF-KL. Dessa är redovi-
sade som avsättning. 
RKR 3.1 – Redovisning av extraordinära pos-
ter och upplysningar för jämförelseändamål 
Jämförelsestörande poster redovisas på sepa-
rata rader i not till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och som överstiger 1 
mkr. Realisationsvinster vid fastighetsförsälj-
ningar redovisas alltid som jämförelsestörande. 
Se not på sidan 52. 
RKR 4.2 – Redovisning av skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skattein-
täkter baseras på SKL:s decemberprognos i en-
lighet med rekommendationen. 
RKR 6.2 – Redovisning av bidrag till infra-
strukturella investeringar 
Ödeshögs kommun redovisar inga bidrag till in-
frastrukturella investeringar under 2016. 
RKR 7.1 – Upplysningar om pensionsförplik-
telser och pensionsmedel 
Uppgifter om pensionsförpliktelser och pens-
ionsmedel återfinns i kommunens förvaltnings-
berättelse på sidan 18 samt i noter till balans-
räkningen. 
RKR 8.2 – Sammanställd redovisning 
Förvaltningsberättelsen innehåller information 
om kommunens samlade verksamhet. I de sam-
manställda räkenskaperna ingår Ödeshögs 
kommun och koncernen Kommunhus AB. Klas-
sificering av skulder och tillgångar styrs av 
kommunens redovisningsprinciper. Obeskat-
tade reserver har efter avdrag för uppskjuten 
skatt hänförts till eget kapital. Den uppskjutna 
skatteskulden redovisas under avsättningar. 
Företagen följer skattelagstiftningens krav på 
aktivering. 
RKR 10.2 – Avsättningar och ansvarsförbin-
delser 

Ödeshögs kommun redovisar följande avsätt-
ningar: 
- Avsättning för återställande av deponi. 
Avsättningar för deponi har tagits upp till det be-
lopp som bedöms krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på 
en projektering som gjordes 2010.  
RKR 11.4 – Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om belop-
pet överstiger gränsen för mindre värde. 
Beloppsgränsen för inventarier av mindre 
värde och som därför inte behöver aktiveras, 
uppgår till ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr 
för 2016). 
Avskrivningar sker linjärt utifrån historiska an-
skaffningsvärden och påbörjas normalt måna-
den efter inköp/färdigställande.  
Avskrivningstiderna bestäms individuellt för 
varje investering utifrån bedömd nyttjandepe-
riod, som grund för bedömningen ligger RKR:s 
idéskrift gällande avskrivningar. 
De vanligast förekommande avskrivningsti-
derna är: 

Avskrivningstider År 
VA-anläggningar 25-50 
Markanläggningar 33 
Byggnader 20-50 
Anlägningar, maskiner och inven-
tarier 

5-20 

Men även andra avskrivningstider förekommer. 
För tillgångar med identifierbara komponenter 
som har olika nyttjandeperiod tillämpas kompo-
nentavskrivning fullt ut fr.o.m. 2016. 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det 
finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tek-
nikskiften, organisationsförändringar).  
För mark och konst samt pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. 
Tillämpad internräntesats var 2,5 % under 
2016. 
RKR 12.1 – Redovisning av immateriella till-
gångar 
Kommunen redovisar inga immateriella till-
gångar. 
RKR 13.2 – Redovisning av hyres-/leasingav-
tal 
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Ödeshögs kommun har inga finansiella leasing-
avtal. 
Ödeshögs kommun har inga operationella lea-
singavtal som överstiger tre år. 
RKR 14.1 – Byte av redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och bedöm-
ningar samt rättelser av fel 
Inget byte av redovisningsprincip har förekom-
mit under 2016. 
RKR 15.1 – Redovisning av lånekostnader 
Ödeshögs kommun använder huvudmetoden 
för redovisning av lånekostnader vilket innebär 
att lånekostnaderna belastar resultatet för den 
period de hänför sig till.   
RKR 16.2 – Redovisning av kassaflöden 
Rekommendationen tillämpas i sin helhet. 
RKR 17 – Värdering av och upplysningar om 
pensionsförpliktelser 
Rekommendationen tillämpas i sin helhet 
RKR 18 – Intäkter från avgifter, bidrag och 
försäljningar 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och ga-
tukostnadsersättningar tas upp som en förutbe-
tald intäkt och redovisas bland långfristiga skul-
der och periodiseras linjärt över anläggningar-
nas respektive nyttjandeperiod.  
RKR 19 – Nedskrivningar 
Under 2016 har nedskrivningar skett med sam-
manlagt 3 634 000 kr. 
RKR 20 – Redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder 
Redovisas under ”ekonomisk översikt och ana-
lys”. 
RKR 21 – Redovisning av derivat och 
säkringsredovisning 

Ödeshögs kommun har inte använts sig av 
säkringsinstrument för att säkra kommunens 
lånekostnader. 
RKR 22 – Delårsrapport 
Ödeshögs kommun uppnår inte gränsvärdet. 
Rekommendationen har följts 2016. 
RKR 23 – Bestämmelser om löpande bokfö-
ring etc.  
 Systemdokumentation pågår. 
RKR:s ställningstagande avseende det tillfäl-
liga statsbidraget som betalats ut till kom-
munerna för att hantera den rådande flyk-
tingsituationen.  
Inkomsten bör periodiseras antingen med en 
jämn fördelning fr.o.m. december 2015 eller 
från den månad 2015 när kommunen bedömt 
att kostnaderna för flyktingsituationen började 
öka i betydande omfattning t.o.m. 2016. Bidra-
gets storlek samt hur periodiseringen har skett 
ska framgå av not i resultaträkningen. Bidraget 
ska i resultaträkningen klassificeras som gene-
rellt.  
Under 2016 har 5,9 Mkr av 9,5 Mkr använts för 
ändamål som ställningstagandet föreskriver. 
Då kommunen gjort bedömningen att kostna-
derna för flyktingsituationen kommer att över-
stiga resterande del av bidraget under nästkom-
mande år kommer bidraget lyftas in under 
2017. 
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
är tillgångar som är avsedda att innehas un-
der flera år, till exempel byggnader, fordon 
och maskiner. 
AVSKRIVNINGAR 
är planmässiga värdenedsättningar av an-
läggningstillgångar. Avskrivningar sker på 
anskaffningsvärde. 
AVSÄTTNINGAR 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek el-
ler betalningstidpunkt inte är helt bestämd. 
Exempel på avsättningar är kommunens 
pensions- och semesterlöneskuld till de an-
ställda. 
BALANSKRAV 
Balanskravet i KL 8 kap. 5§ innebär att kom-
munen måste ha balans mellan intäkter och 
kostnader i resultaträkningen. Om ett nega-
tivt resultat uppstår skall detta återställas 
under de närmast följande tre åren. Det finns 
emellertid möjlighet, att om synnerliga skäl 
föreligger inte reglera ett negativt resultat. 
Ett exempel är realisationsförluster.  
BALANSRÄKNINGEN 
visar den ekonomiska ställningen den 31/12, 
och hur den har förändrats under året. 
CHECKRÄKNINGSKREDIT 
är ett avtalat kreditbelopp. 
DRIFTBUDGETEN 
omfattar kostnader och intäkter för den lö-
pande verksamheten under året. 
EGET KAPITAL 
Kommunens totala kapital består av anlägg-
ningskapital (bundet kapital i anläggningar 
mm) samt rörelsekapital (fritt kapital för 
framtida drift- och investeringsändamål). 
KASSAFLÖDESANALYS 
visar skillnaden mellan tillförda och använda 
medel (årets drift- , investerings- och låne-
verksamhet) som ger förändringen av rörel-
sekapitalet under året. 
INTERN RÄNTA 

är en kalkylmässig kostnad för det kapital 
(bundet i anläggnings- och omsättningstill-
gångar) som utnyttjas inom en viss verksam-
het. Den beräknas på bokfört värde. 
INVESTERINGSREDOVISNINGEN 
omfattar investeringar och andra kapitalut-
gifter samt vissa kapitalinkomster. 
KASSALIKVIDITET 
visar likvida medel i förhållande till kortfris-
tiga skulder. 
KORTFRISTIGA SKULDER 
avser skulder med en förfallotid om ett år el-
ler mindre från balansdagen. 
LIKVIDITET 
anger betalningsberedskapen på kort sikt 
(förmåga att betala skulder i rätt tid). 
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
är skulder som förfaller mer än ett år efter 
räkenskapsårets utgång eller lån med kor-
tare löptid om syftet med finansieringen är 
långsiktig. 
NETTOINVESTERING 
är investeringsutgifter efter avdrag för inve-
steringsbidrag m.m. 
NETTOKOSTNADER 
är kostnader efter avdrag för driftbidrag, av-
gifter och ersättningar m.m. 
NYCKELTAL 
mäter förhållandet mellan två storheter. 
RESULTATRÄKNINGEN 
visar hur förändringen av det egna kapitalet 
under året har uppkommit.  
RÖRELSEKAPITAL 
är skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet av-
speglar kommunens finansiella styrka. 
UTDEBITERING 
anger hur stor andel per intjänad hundralapp 
som ska erläggas i kommunalskatt.  
SLUTAVRÄKNING SKATTEN 
är skatteintäkter hänförliga till tidigare år. 

 


