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DELÅRSBOKSLUTET I KORTHET 
PERIODRESULTAT 2017-08-31 

Periodens resultat uppgår till +6,9 mnkr. mot ett budgeterat resultat på +7,7 mnkr.   
Prognosen för helåret är ett resultat på +10,0 mnkr. Nämnderna prognostiserar ett underskott på- 563 
kkr. Finansieringen förväntas göra ett överskott på 2,9 mnkr.  

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 

 2015 2016 31/8-2017 Prognos 2017 
Resultat +4 964 +6 551 +6 957 +10 031 
Realisationsvinster -94 0 0 0 
Realisationsförlust 0 0 0 0 
Tidigare års underskott 0 0 0 0 
Resultat enl balanskravet +4 870 +6 551 +6 957 +10 031 
Ianspråktagande av RUR 0 0 0 0 
Justerat resultat efter RUR +4 870 +6 551 +6 957 +10 031 

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppfyller fullmäktiges mål. 

SKATTEINTÄKTER 
Utdebiteringen har under perioden varit, 21:60 kr. Kommunalskatten uppgick till 139 mnkr, de generella 
statsbidragen 56 mnkr, LSS-utjämningen -4 mnkr. samt fastighetsavgiften 6 mnkr. 

NETTOKOSTNADER 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och generella bidrag uppgår till 96,5 procent.  

BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Antalet invånare har ökat med 17 personer från årsskiftet och uppgick till 5 352 den 30 juni 2017.   

INVESTERINGAR 
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 11 mnkr. Genomförda investeringar över 1 mnkr under                 
perioden är nya VA-ledningar samt gatubeläggningar.  

LÅNGFRISTIG SKULD 
Kommunens låneskuld uppgår på balansdagen till 170,9 Mkr. Ingen nyupplåning har skett under året. 
Långivaren är Kommuninvest. 

 UTVECKLING I KORTHET 

 2013 2014 2015 2016 31/8 2017 
Antal invånare  5 174 5 240 5 236 5335 5352 (30 juni) 
Skattesats kommun (inkl. skatteväxling), kr 21:38 21:631 21:602 21:60 21:60 
Skattesats totalt (exkl. sv kyrkan, begr.avg), kr  32:303 32:30 32:30 32:30 32:30 
Resultat, mnkr  +3,1 +3,9 +5,0 +6,6 +6,9 
Nämndernas budgetavvikelse, mnkr.  -6,1 -6,0 -6,3 -3,2 -0,6 
Nettokostnadens andel av skatteintäkterna, %  98,8 98,5 98,1 97,7 96,5 
Nettoinvesteringar, mnkr  33,0 29,3 30,3 34,3 11,0 
Låneskuld, mnkr  137,9 137,9 152,9 170,9 170,9 
Soliditet, %  33 33 32 32 33 
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser, mnkr  130,7 143,9 139,7 138 136,3 
Förlustansvar Egna hem, mnkr  0,1 0,1 0,1 0,03 0,1 

                                                             
1 Skatteväxling hemsjukvården 25 öre 
2 Överföring 3 öre till Region Östergötland vid sammanslagning av Landstinget och Östsam. 
3 Skattehöjning landstinget 65 öre 



OMVÄRLDSANALYS 

Sida 4 av 50 

 

 

DELÅRSRAPPORT 
med nämndernas bedömning av helåret 

Enligt den kommunala redovisningslagens (KRL) kapitel 9 skall kommunen minst en gång un-
der räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från 
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska även behandlas i fullmäktige. Revisorerna ska 
skriftligen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige be-
slutat. Följande delårsrapport lämnas för perioden 2017-01-01–2017-08-31. Rapporten inne-
håller även en prognos från nämnderna med deras bedömning av resultatet för helåret 2017. 
Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte en sammanställd redovis-
ning. Däremot finns korta kommentarer om bolagens bedömning om helårsutfallet. 

OMVÄRLDSANALYS 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger 
två gånger per år ut ”Ekonomirapporten” 
som belyser kommunernas och landstingens 
ekonomiska situation och förutsättningar 
samt den samhällsekonomiska utvecklingen 
på några års sikt.  
Nedan ges ett sammandrag ur Ekonomirap-
porten som gavs ut i maj 2017 och vars pro-
gnoser sträcker sig fram till 2020.  

UTVECKLINGEN 2017 OCH 2020 

SVENSK EKONOMI 
I SKL:s beräkningar kommer den svenska eko-
nomin utvecklas fortsatt starkt och BNP för-
väntas växa med cirka 3 procent. Högkon-
junkturen når nästa år sin topp varefter kon-
junkturen långsamt återgår till balans. Det 
innebär att utvecklingen av sysselsättningen 
stagnerar 2019 och 2020. I SKL:s beräkningar 
blir tillväxten och skatteunderlaget därmed 
svagare. Samtidigt växer befolkningen och 
behoven av kommunsektorns verksamhet i 
fortsatt snabb takt vilket skapar stora pro-
blem för kommuner och landsting att finansi-
era sin verksamhet. 

DEMOGRAFI, INVANDRING OCH VÄLFÄR-
DENS FINANSIERING 

De växande behov som riktas mot kommuner-
nas och landstingens verksamhet blir efter-
hand allt svårare att finansiera. En försvå-
rande omständighet är att antalet barn och 
äldre ökar betydligt snabbare än antalet in-
vånare i yrkesverksam ålder. Invandringen 
bidrar till att det blir fler i yrkesverksam ål-
der, men invandringen för också med sig 

ökade krav på kommunsektorns verksamhet. 
Nettoeffekten är i stort sett neutral, under för-
utsättning att kommunernas och landsting-
ens kostnader är desamma för utrikes som för 
inrikes födda för barnomsorg, skola och 
äldreomsorg med mera. Det innebär att in-
vandringen över tiden varken hjälper eller 
stjälper kommunsektorns möjligheter att fi-
nansiera välfärden. 

KOMMUNERNAS EKONOMI 
Kommunernas resultat för 2016 uppgick till 
21,7 miljarder kronor, vilket är långt över sek-
torns tumregel för god ekonomisk hushåll-
ning. Endast nio kommuner redovisade ett ne-
gativt resultat. En stark utveckling av skatte-
underlaget, extra statligt stöd och större rea-
vinster än normalt bidrog till det goda resul-
tatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 
2018–2020, i kombination med mycket 
snabbt växande behov, väntas ge svagare re-
sultat och betydande effektiviseringsbehov. 
För att uppnå ett resultat på 1 procent av 
skatter och generella statsbidrag uppstår ett 
gap mellan kostnader och intäkter som upp-
går till 24 miljarder år 2020, om inga åtgär-
der vidtas. Dessutom växlar kommunerna upp 
planerade investeringar till en ny nivå. För-
skolor, skolor, infrastruktur och bostäder 
kommer att byggas på bred front. 

ARBETSMARKNAD I HÖGKONJUNKTUR 
SKL bedömer att konjunkturen förstärks yt-
terligare i år och nästa år. Efterfrågan 
på arbetskraft är stark, därmed sjunker ar-
betslösheten till strax över 6 procent. Den sen-
aste periodens starka ekonomiska utveckling 
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har inneburit att arbetsmarknaden lämnat 
lågkonjunkturen bakom sig och befann sig i 
balans under större delen av 2016. I fjol ökade 
antalet arbetade timmar betydligt snabbare 
än arbetskraftsutbudet, vilket innebar att ar-
betslösheten minskade till under 7 procent. 
Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft 
medför att det blir allt svårare för arbetsgi-
varna att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens. Det gäller speciellt för kommunsektorn. 
Det kan tyckas märkligt att en arbetslöshet på 
drygt 6 procent ska innebära högkonjunktur. 
Men det förklaras av de stora skillnaderna 
mellan olika grupper på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten för inrikes födda i åldern 20–
64 år uppgick under första kvartalet i år till 
drygt 4 procent. Motsvarande siffra för utri-
kes födda var drygt 15 procent. (Ekonomirap-
porten, maj 2017) 

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING 
SCB:s redovisning avseende befolkningsför-
ändringen per juni 2017 visar att Sveriges 
befolkning ökat med 57.908 invånare varav 
2.202 avser Östergötland. Ödeshögs kom-
mun ökade invånarantalet med 17 personer 
och invånarantalet uppgick 30 juni till 5.352. 
Flyttningsnettot visar på +16 personer (191 
inflyttade och 175 utflyttade). Det har fötts 
24 barn under perioden vilket har gett ett fö-
delseunderskott på -8 personer (24 födda 
och 32 avlidna).4  

ARBETSMARKNADEN  
Arbetsförmedlingen redovisar varje månad 
andelen arbetslösa av befolkningen 16-64 år 
på kommunnivå. Enbart arbetssökande som 
är inskrivna hos Arbetsförmedlingen finns 
med i statistiken. Siffran för Ödeshög i au-
gusti var 7,9 procent vilket är bättre än länet 
men sämre än riket. Länet hade en arbetslös-
het på 8,5 procent och riket 7,4 procent. 

SCB redovisar varje månad andelen arbets-
lösa av arbetskraften i åldern 15-74 år på 
riksnivå. Siffran för Sverige i juli 2017 är 7,1 
procent och är den officiella, EU-anpassade 

                                                             
4 Händelser som skett före 1 januari 2017, men som har 
rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men 
är inte redovisat som händelser under januari – juni 2017. 

uppgiften. Även heltidsstuderande som sö-
ker arbete räknas till gruppen arbetslösa en-
ligt denna definition. Den statistiken är in-
tervjubaserad. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
Inga händelser av vikt för detta delårsbokslut 
har inträffat efter att delårsbokslutet stängts. 

 

 

 

Denna del redovisas istället som justeringspost. För Ödes-
högs del handlar det om 9 personer. 
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VIKTIGA HÄNDELSER 
 Från årsskiftet är Ödeshögs förvaltningsorganisation indelad i kommunledningsförvaltning, 

teknik- och näringslivsförvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, socialförvaltning 
samt bildnings- och kulturförvaltning.  

 Den 7 augusti tillträdde Ingmar Unosson som kommunchef i Ödeshög. Han efterträdde Henrik 
Hendeby som gått i pension. Samma dag tillträdde Lotta Gemfors posten som utbildnings- och 
kulturchef efter Ingmar Unosson. 

 1 augusti tillträdde Kommunalförbundet ITSAM:s nya förbundsdirektör Mattias Bly. Närmast 
kommer han från Region Östergötland.   

 Efter att bildnings- och kulturförvaltningen utrett frågan beslutar Kommunfullmäktige om av-
veckling av Boets skola och Trehörna skola. Barn- och utbildningsnämnden kommer fortsätta 
bedriva fritids i Boet och nämnden utreder nu hur övriga delar av byggnaden i Boet kan an-
vändas. 

 Ödeshög tar fortsatt ett stort ansvar för nyanlända. Antalet ensamkommande barn och unga 
som kommer till vår kommun har dock avtagit kraftigt och socialnämnden planerar nu för ett 
ordnat avvecklande av 2 av de 3 modulerna på Utsiktsvägen. 

 För att ge de unga nyanlända bättre möjligheter att nyttja gymnasieskolans hela utbud och 
träffa fler i egen ålder beslutar Barn- och utbildningsnämnden att flytta språkintroduktionse-
leverna till Holavedsgymnasiet i Tranås. 

 Efter aktualitetsprövning av översiktsplaner i Ödeshögs kommun beslutades att, trots vissa 
brister i, ”Framtid Ödeshögs kommun, Översiktsplan 2010-2030” fortsatt ska gälla. Så även 
tematiskt tillägg till översiktsplanen ”Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och 
övergångsbygden”. Samtidigt beslutades att påbörja arbetet med att ta fram en ny översikts-
plan för Ödeshögs kommun. 

 Beslut fattas om att lägenheter för personer +65 ska uppföras i Ödeshög. ÖBO kommer i slutet 
på året påbörja bygget av 14 nya lägenheter. Ett mycket välkommet beslut då vi ser en befolk-
ningstillväxt som nu lett till en bostadsbrist i kommunen. 

 Narr konfektyr, första etableringen i nya Företagspark E4, invigde sin butik. Det är nu ett jämt 
flöde av godissugna som söker sig till företagsparken. Ytterligare en godisförsäljare etablerar 
sig vid Östgötaporten. Inne i tätorten slutför Danagård Litho en större utbyggnad. Företags-
klimatet tycks vara gott och Ödeshög placerar sig återigen på andra plats i länet i Svenskt nä-
ringslivs ranking. 

 I januari gick startskottet för mobil samåkning på landsbygden mellan Vadstena och Ödeshög. 
Initiativet till egen samåkning väcktes i samband med att Östgötatrafiken meddelat att man 
lägger ner busslinjen mellan dessa städer. 

 Tidningen Land Lantbruk rangordnar varje år de 50 profiler som gjort störst avtryck inom 
landets gröna näringar. Bland dessa hamnade Ödeshögspolitikern och riksdagsmannen Mag-
nus Oscarsson (kd) på 28:de plats.  

 Den 1 september inför Ödeshögs kommun sortering av matavfall i gröna påsen. Med den 
gröna påsens hjälp blir matavfallet biogas och biogödsel. Ett lätt sätt att göra något bra för 
miljön! 

 I Ödeshög är den installerade effekten från solceller 72,6 watt per invånare vilket placerar 
Ödeshög som nummer ett bland Sveriges kommuner.  

 Första helgen i juli genomfördes för första gången Klas Ingessons Cup. Genom ett stort enga-
gemang från ÖIK blev cupen en succé.  

 Årets Företagare blev Håkan och Karolina Johansson på 31:ans glassbar. 
 I samband med Vätternrundan anordnades Ödeshögsfestivalen. I år uppträdde Gladys del Pi-

lar och Frank Ådahl. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
För att möta de växande behoven av kom-
munal verksamhet måste kommunen se till 
att både verksamhet och ekonomi genomsy-
ras av god ekonomisk hushållning i både 
kort- och långsiktigt perspektiv. Detta läggs 
fast i kommunallagen.  
Kännetecknande för en god ekonomisk hus-
hållning är bland annat att de löpande intäk-
terna täcker de löpande kostnaderna och att 
resultatet, sett över en längre period är posi-
tivt. Men det räcker inte med ett positivt re-
sultat över tid utan i lagen har fastslagits att 
kommunerna skall ange finansiella mål för 
ekonomin samt mål och riktlinjer för verk-
samheten. 
De finansiella målen ska ange de finansiella 
förutsättningarna eller ramarna för den 
verksamhet kommunen bedriver. 
Den allmänna utgångspunkten för det finan-
siella perspektivet är att varje generation 
själv måste bära kostnaderna för den service 
som den konsumerar.

 Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommu-
nens förmåga att bedriva verksamheten på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
sätt.  
Finansiella mål och verksamhetsmål hänger 
alltså ihop om kommunen ska leva upp till 
god ekonomisk hushållning.  
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en ut-
värdering av om målen uppnåtts. Reviso-
rerna ska bedöma om resultatet i delårsrap-
porten och årsredovisningen är förenliga 
med fullmäktiges mål. 
Kommunen har uppnått god ekonomisk hus-
hållning när de finansiella målen och de 
flesta verksamhetsmålen uppnåtts. 
I detta kapitel görs en uppföljning av de 
övergripande mål och riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning som fullmäktige beslu-
tade om i budgeten för 2016 och som ska 
vara styrande för verksamheten. Uppfölj-
ning av verksamhetsmålen återfinns under 
nämndernas verksamhetsberättelser på sid 
13 och framåt.

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 

Resultaträkningen ska utgöra utgångspunkten för avstämning mot kommunallagens krav på 
ekonomisk balans. Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska räknas med i intäkterna då 
avstämning mot balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning. Prognosen är att kommunen kommer göra ett positivt helårs-
resultat på 10,0 mnkr vilket innebär att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.  

 2015 2016 31/8-2017 Prognos 
2017 

Resultat +4 964 +6 551 +6 957 +10 031 
Realisationsvinster -94 0 0 0 
Realisationsförlust 0 0 0 0 
Tidigare års underskott 0 0 0 0 
Resultat enl balanskravet +4 870 +6 551 +6 957 +10 031 
Ianspråktagande RUR 0 0 0 0 
Justerat resultat efter RUR +4 870 +6 551 +6 957 +10 0031 
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VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN 

VISION: 
Ödeshög, en naturlig del i regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsut-
veckling. 

FOKUSOMRÅDEN: 
Medborgare, Ekonomi, Miljö, Utveckling, Medarbetare 

UPPFÖLJNING AV INRIKTNINGSMÅLEN UTIFRÅN OLIKA FOKUSOMRÅDEN: 

 =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 
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Fokus- 
område 

KF:s inrikt-
ningsmål 

Mätare/indikator Kommentar/måluppfyllelse 

Medborgare Goda livsvillkor för 
medborgarna i hela 
kommunen. 

Tillhöra de 150 bästa kom-
munerna i landet i den sen-
aste publicerade ”Öppna jäm-
förelser” för respektive om-
råde. 

Målet har inte gått att följa upp.  

Ekonomi Årets resultat ska 
vara positivt. 

Årets resultat ska uppgå till 
minst 2,5 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(varav 1,5 för att klara kom-
ponentavskrivningsreglerna).

Prognostiserat helårsresultat uppgår till 
10,6 mnkr vilket är 3,7 % av skatteintäk-

ter och generella statsbidrag. 

Nämnderna håller 
anvisad budget. 

Nämndernas eventuella bud-
getavvikelse ska vara positiv. 

Nämnderna prognostiserar -563 kkr. vid 
årets slut. 

  
Full självfinansiering 
av skattefinansierade 
investeringar. 

Eventuell upplåning ska 
kopplas mot befintliga eller 
nya lånebeslut. 

Ingen upplåning under året 
 

Miljö Ödeshög ska verka 
för en klimatsmart 
utveckling. 

Energianvändningen i kom-
munen ska visa en minskning 
i den årliga mätningen.  

Mätningen görs efter årsskiftet 17/18 

Utveckling Ödeshög ska ha en 
positiv befolknings-
utveckling 

Befolkningsstatistiken från 
SCB ska visa en ökning av 
kommuninvånarantalet. 

Ödeshögs invånarantal har ökat med 17 
personer.  
 

Ödeshög ska ha en 
positiv näringslivsut-
veckling. 

Företagarnas sammanfat-
tande omdöme avseende fö-
retagsklimatet i Ödeshögs 
kommun ska överträffa om-
dömet i Sverige. 

I den årliga rankningen av företagskli-
matet i landet hamnade Ödeshögs kom-

mun på 72:e plats.  
 

Medarbetare Ödeshögs kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Utvärderingen av den årligen 
genomförda arbetsmiljöenkä-
ten ska visa en förbättring 
mot föregående år.  

Resultatet är oförändrat jämfört med 
2016. 
Tre frågeområden är oförändrade, två är 
bättre och två är sämre. Det är väldigt 
små skillnader i medelvärde mellan 
åren.  

 

NÄMNDERNAS PROGNOSTISERADE MÅLUPPFYLLELSER SAMMANFATTAS I NEDANSTÅENDE 
TABELL.  

Nämnd KS KFN MBN BUN SOC Totalt 
Uppfyllda 9 1 9 4 4 27 

Delvis uppfyllda 3 2 0 6 1 12 
Ej uppfyllda 1 0 1 2 1 5 

Ej utvärderade 1 4 0 1 0 6 
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PERSONALREDOVISNING 

PERSONALÖVERSIKT - MEDARBETARNA I SIFFROR 2017

ANTAL ANSTÄLLDA 
Sista augusti 2017 var 351 personer tillsvidare-
anställda i Ödeshögs kommun och 42 personer 
var anställda på viss tid. Räknar man samtliga 
anställningar motsvarar detta 364 årsarbetare. 
TABELL 1 
 201

3 
2014 2015 2016 17-08 

Antal personer 350 350 344 359 351 
Andel män i % 13 13 14 17 17 
Andel kvinnor i % 87 87 86 83 83 

YRKESOMRÅDEN 
Två yrkesområden dominerar personalmässigt 
kommunens verksamhet. Störst är social nämn-
den där 55 procent av kommunens anställda är 
verksamma. Näst störst är bildning kultur och 
fritids nämnden med 35 procent. Övriga yrkes-
områden kommunledning, teknik och näringsliv 
och miljö och samhällsbyggnad är 10 procent.  

PENSIONSAVGÅNGAR 
Pensionsavgångar 2017 och 3 år framåt är 23 st. 
Den största delen är inom social nämnden med 
10 st. Inom bildning kultur fritids nämnden är 
det 8 st som går i pension inom 3 år. Pensionsav-
gångar 2017 och 10 år framåt är det 102 st. Den 
största delen är även här social nämnden med 33 
st. Inom bildning kultur fritids nämnden är det 
12 st lärare/förskollärare och 11 st barnskö-
tare/elevassistenter/resurs. 

KÖNSFÖRDELNING, ÅLDER OCH SYSSEL-
SÄTTNINGSGRAD 

Andelen deltidsanställda kvinnor bland tillsvida-
reanställda var markant högre än andelen män i 
denna kategori.  Endast 15 procent av männen 
var deltidsanställda år 2017 medan motsva-
rande siffra för kvinnorna var 34 procent. Ande-
len kvinnor som arbetar heltid har ökat med 1 
procent.   

Åldersstruktur på antalet tillsvidareanställda vi-
sas i tabell 2 nedan. 
TABELL 2 
2016 0 - 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59  60 – 67  
Total  
varav 

35 72 88 115 41 

Män 7 11 10 25 6 
Kvinnor 28 61 78 90 35 

TIDSANVÄNDNING 
TABELL 3 
Procent 2013 2017 2015 2016 17-08 
Nettoarbetstid 78 78 76 76 76 
Övrig tid 22 22 24 24 24 
Varav      
Semester/ferie 10 10 12 12 12 
Övrig ledighet 8 8 6 7 8 
Sjukdom 4 4 6 5 5 
Fyllnadstid 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 
Övertid 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 

LÖN 
Medellönen för tillsvidareanställd personal i 
kommunen 2017 var 29 025 kr per månad. Me-
dellönen för kvinnor var 28 312 kr och för män 
32 762 kr per månad. Kvinnornas medellön ut-
gör 87 procent av männens medellön. För den 
största gruppen omvårdnadspersonal är inte lö-
neskillnaden lika stor.  

SJUKFRÅNVARO 
Den totala sjukfrånvaron har under de första 
åtta månaderna 2017 minskat med 0,3 procent. 
Antal anställda med en sjukfrånvaro längre än 
60 dagar har minskat med 7 procent. I Tabell 4 
visas den totala sjukfrånvaron av den samman-
lagda arbetstiden. 

TOTALA SJUKFRÅNVARON AV DEN SAM-
MANLAGDA ARBETSTIDEN 

TABELL 4 
Sjukfrånvaro % 
 2013 2014 2015 2016 17-08 
Totalt 3,6 4,6 5,8 5,3 5,0 
Kvinnor 3,7 5,1 6,5 5,9 5,6 
Män 3,1 2,4 2,6 2,9 2,6 
29 år och 
yngre 

3,1 2,7 3,1 3,4 4,3 

30-49 år 3,1 4,3 4,5 4,4 4,7 
50 år och 
äldre 

4,2 6,1 7,9 7,0 5,6 

Långtids-
frånvaro 

25,4 31,6 63,7 49,0 42,0 
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 

Utfallet för 2017 bygger på faktiskt utfall enligt redovisningen t.o.m. aug månad samt en perio-
disering av väsentliga poster så långt är möjligt.  

RESULTAT EFTER 8 MÅNADER 
Periodresultatet t.o.m. 2017-08-31 uppgår 
till +6,9 mnkr. vilket är -0,8 mnkr sämre än 
helårsbudget. Det prognostiserade helårs-
resultatet är +10,0 mnkr viket innebär att 
fullmäktiges mål uppfylls.  

 2015 2016 31/8-
2017 

2017 
(prognos) 

Resultat  5,0 6,6 6,9 10,0 
Resultat/ 
skatter (%)  

 
1,8 

 
2,4 

  
3,4 

Mål % 1,0 1,5  2,5 

SÄSONGSVARIATIONER 
Enigt rådet för kommunalredovisning (RKR 
22) ska det ges kommentarer om det är sä-
songsvariationer eller cykliska effekter som 
påverkar resultatet. När det prognostise-
rade resultatet för helåret avviker från peri-
odens resultat skulle så kunna vara fallet. I 
arbetet med delårsresultatet bokas alla in-
täkter och kostnader på rätt period vilket 
gör att resultatet inte är påverkat av sä-
songsvariationer.  

INVESTERINGSVOLYM 
Periodens bruttoinvesteringar uppgår totalt 
till 11,1 mnkr. Nettoinvesteringarna är 11,0 
mnkr. Detta är 15,2 mnkr mindre än de bud-
geterade nettoinvesteringarna som uppgår 
till 26,3 Mkr.  
Genomförda investeringar över 1 mnkr under 
perioden:  
- Gatubeläggningar, 1,0 mnkr 
- Nya VA-ledningar, 2,4 mnkr 

LÅN 
Den långfristiga låneskulden uppgick på ba-
lansdagen till 170,9 mnkr, se diagram nedan. 
Då lån som förfaller under 2017 kommer att 
konverteras har ingen del lagts som kortfris-
tig skuld.  

Låneskuld 

 
SOLIDITET 

Soliditeten uttrycker i vilken grad kommu-
nens tillgångar har finansierats med egna 
medel, alltså inte genom lån. Soliditeten kan 
därför sägas återspegla kommunens långsik-
tiga ekonomiska styrka. Soliditetsmåttet är 
dock relativt trubbigt och bör användas med 
viss försiktighet. Soliditeten stannar på 32,6 
procent på balansdagen.  
Det är viktigt att notera att den dominerande 
delen av kommunens pensionsåtaganden re-
dovisas enbart som ansvarsförbindelse. Ef-
tersom detta åtagande är en realitet, som 
kommer att kräva framtida utbetalningar, är 
det motiverat att beräkna soliditeten även 
med denna ansvarsförbindelse inräknad. 
Pensionsförpliktelsen är 118 Mkr på balans-
dagen och det egna kapitalet uppgår till 127 
mnkr. Det betyder att soliditeten är betydlig 
lägre om alla skulder räknas med, se tabellen 
nedan.  
Procent 2015 2016 31/8 

2017 
Prognos  

2017 
Soliditet 32 32 33 33 
Soliditet inkl.  
Ansvarsförb. 

 
-3 

 
+0,1 

 
+2 

 
+3 



EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 

Sida 11 av 50 

 

 

LIKVIDITET 
Likviditet är ett ord som kan användas i flera 
sammanhang för att illustrera betalningsför-
måga eller förmåga att erhålla kontanter. 
Likviditeten 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 
mnkr.  

Ett mått på likviditeten är att ställa den i re-
lation till de externa utgifterna. Om kommu-
nens utbetalningar fördelas jämnt över peri-
oden skulle en månads utbetalningar för 
2017 motsvara ca 28 mnkr. De likvida till-
gångarna uppgick 31 augusti 2017 till ca 36 
mnkr, vilket motsvarar ca 38 dagars betal-
ningsberedskap 

Kassalikviditeten visar kommunens kortsik-
tiga betalningsberedskap genom att ta om-
sättningstillgångar genom kortfristiga skul-
der. En kassalikviditet som överstiger 100 
procent innebär att kortfristiga skulder kan 
betalas om de förfaller till betalning. I de 
kortfristiga skulderna ingår semesterlönes-
kulden. Då denna skuld inte förväntas om-
sättas de närmaste åren så beräknas kassa-
likviditeten även exklusive denna skuld.   

 2015 2016 31/8 
2017 

Likviditet, mnkr 7,4 7,3 36 
 
Kassalikviditet, % 

 
44 

 
57 

 
78 

 
Kassalikviditet exkl se-
mesterlöneskuld, % 

 
 

53 

 
 

69 

 
 

92 
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BUDGETFÖLJSAMHET/PROGNOSSÄKERHET 

BUDGETPROGNOS 
Bra budgetprognoser är ett viktigt hjälpmedel i ekonomistyrningen. Med sådana ges möjlighet 
att lättare kunna korrigera verksamheten efter tilldelade ekonomiska resurser. I tabellen nedan 
framgår att överförmynderi och barn- och utbildningsnämnden förväntar sig att göra stora bud-
getunderskott vid årets slut. Orsaken till budgetavvikelserna beskrivs under ”Nämndernas verk-
samhetsberättelser” på 13 och framåt.  
Finansieringen prognostiserar ett överskott både i april- och augustiuppföljningarna. Man ska 
vara medveten om att kommande skatteprognoser under året fortfarande kan påverka resulta-
tet kraftigt.   
Tabellen nedan visar bedömning av nämndernas budgetavvikelser vid årets slut vid respektive 
tillfälle.  
Bedömda budgetavvikelser vid årets slut.  
Nämnd/ styrelse April Augusti  
KF 0 0 
REV 0 0 
VN 0 0 
ÖF -250 -640 
KS -1.050 +1 690 
KFN 0 0 
MBN +50 0 
BUN 0 -1 613 
SOC 0 0 
Nämnderna tot -1.200 -563 
FIN +2.547 +2 930 
Total budgetavvikelse +1.347 +2 367 
Budgeterat resultat inkl. komponentavskriv-
ning 

+7.664 +7.664 

Prognostiserat helårsresultat +9.011 +10 031 

I tabellen visas budgetavvikelser från 2013 och framåt samt prognos för helår 2017.  
Budgetavvikelser 2013-31/8 2017(prognos) 

 2015 2016 2017 (prognos) 
KF +26 +102 0 
REV -14 +6 0 
VN 0 -2 0 
ÖF -188 +168 -640 
KS -2 387 -2 610 +1 690 
KFN +355 +93 0 
MBN +84 +55 0 
BUN +375 -429 -1 613 
SOC -4 720 -597 0 
FIN +8 973 +5 484 +2 930 
Budgetavvikelse +2 504 +2 270 +2 367 
Budgeterat resultat +2 460 +4 281 +7.664 
Resultat +4 869 +6 551 +10 031 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ordförande: Annicki Oscarsson 
Antal ledamöter: 11 

 Helårsprognos Budget 2017 Bokslut 2016 
Intäkter 30 973 30 973 37 033 
Kostnader -67 222 -68 912 -80 147 
Nettokostnader -36 249 -37 939 -43 114 
Budget -37 939   
Budgetavvikelse +1 690  -2 604 

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.  

Från 1 januari 2017 infördes en ny förvalt-
ningsorganisation i kommunen.  

För kommunstyrelsens del innebär föränd-
ringen att det numera finns två förvaltningar, 
kommunledningsförvaltningen samt teknik- 
och näringslivsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen leds av 
kommunchefen. Inom kommunledningsför-
valtningen ligger bland annat ansvaret för 
samhällsplaneringen i kommunen vilket ut-
förs av plan- och byggenheten. Övriga verk-
samheter bedrivs inom enheterna: 

 utveckling  
 kansli  
 ekonomi 
 personal samt 
 räddningstjänsten. 

Teknik- och näringslivsförvaltningen leds 
av näringslivschefen. Här hanteras närings-
livsfrågor samt de tekniska verksamheterna 
vilka behandlar: 

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

De tekniska verksamheterna bedrivs genom 
kommunalt bolag. 

PROGNOSERAT HELÅRSRESULTAT 
För kommunstyrelsens ansvarsområden 
prognostiseras ett överskott mot budget på -
1,7 mnkr.  

Inom kommunledningsförvaltningen finns 
ett antal vakanser och en återhållsamhet på 
alla kostnader. Räddningstjänsten går bättre 
än tidigare prognoser.  

Teknik- och näringslivsförvaltningen dras 
fortfarande med en viss obalans inom VA-
kollektivet. Dessutom gör fastighetssidan ett 
negativt resultat vilket har tagits hänsyn till i 
2018 års budget. 



ÖDESHÖGS KOMMUN  VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 

Sida 14 av 50 

 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

PERIODENS VERKSAMHET 

SAMHÄLLSPLANERING 
Plan- och byggenheten utför på uppdrag åt 
kommunstyrelsen den fysiska planeringen. 
Genom fysisk planering styr kommunen hur 
och var den ska utvecklas när det gäller bo-
städer, verksamheter, grönområden, infra-
struktur mm. Planeringen sker genom över-
siktsplaner och detaljplaner.  

Arbete med att se över kommunens över-
siktsplaner har pågått under våren. I juni 
2017 fattade kommunfullmäktige beslut om 
översiktsplanernas aktualitet. Samtidigt be-
slutades att en ny översiktsplan ska tas fram 
under nästa mandatperiod.   

Arbete har fortgått med detaljplan vid Krå-
keryd där nya bostadstomter planeras. Ar-
bete med detaljplan för gamla stationsområ-
det i Ödeshög har inletts med syfte att ut-
veckla området med fler verksamheter. De-
taljplanearbete har även påbörjats för gamla 
stationsområdet i Hästholmen.  Tillsammans 
med Teknik- och näringslivsförvaltningen 
har utredning påbörjats för att förbättra lo-
gistik och utvecklingsmöjligheter av området 
Företagspark E4. 

Plan- och byggenheten arbetar också med 
kommunens karta och GIS. GIS innebär att in-
formation som är platsanknuten kopplas till 
kartan. Användningen av GIS är ett viktigt 
stöd för kommunens verksamheters dagliga 
arbete för att få information av olika slag bl.a. 
om naturvärden, förorenad mark, ägoförhål-
landen mm. Vad gäller GIS har plan- och byg-
genheten tillsammans med Metria och övriga 
KÖBYTA-kommuner fortsatt utveckla kart-
stödet Infovisaren.  

UTVECKLING 
Arbetet med införande av det nya systemet 
för elevregister, schemaläggning, doku-
mentation och kommunikation med elever 
och vårdnadshavare inom skola och förskola 
har tagit mycket tid och stött på en hel del 
problem. 

Under våren avslutades utvecklingsprojektet 
med Region Östergötland med syfte att av-
veckla fax som kommunikationsväg mellan 
den kommunala sjukvården och vårdcen-
tralen. Säker transport av e-post har gjort det 
möjligt att kommunicera på detta sätt. Denna 
förändring har upplevts som en klar förbätt-
ring 

Under våren startade också ett projekt inom 
e-Hälsonätverket i Östergötland med målet 
att alla Östergötlands kommuner ska till-
gängliggöra viss information från sina Hälso- 
och sjukvårdsjournaler till andra vårdgivare 
via Nationell patientöversikt. Här planerar 
Ödeshög att vara den första kommunen som 
går igång. Beräknad start oktober 2017.  

Det har också implementerats en digitali-
sering av hantering av avvikelser inom hälso- 
och sjukvårdsverksamheten. 

För att få ett underlag för samtal med mobil-
telefonoperatörer gällande täckning inom 
kommunen har det genomförts en omfat-
tande mätning av mobiltäckningen. Detta har 
skett i samarbete med Region Östergötland 
och flera andra Östgötakommuner. Mät-
ningen gjordes genom att mätutrustning un-
der en månad placerades i det fordon som 
hämtar hushållsavfall och ger därför en god 
bild av hur det ser ut i hela kommunen. 

KANSLIET  
Kansliet har tidigare haft till uppgift att ge 
service till samtliga nämnder i kommunen. 
Efter den organisationsförändring som ge-
nomfördes från och med årsskiftet admini-
strerar kansliet endast kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen med utskott. Antalet 
anställda på enheten också minskat från sex 
personer till två, en registrator och en kom-
munsekreterare. 

I samband med organisationsförändringen 
uppkom en vakans vilket innebar att kansli-
enheten bistod socialförvaltningen och bild-
nings- och kulturförvaltningen med nämnd-
administrationen för socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden. Kanslienheten hjälpte även 
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till vid rekryteringen av två nya nämndsek-
reterare. Arbetsbelastningen på enheten var 
därför hög under våren.  

I september år 2018 är det val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige. Men re-
dan nu har kansliet börjat med förberedel-
serna inför valet. Valnämnden har haft sitt 
första möte, vallokaler har inspekterats och 
valmaterial har inventerats. 

EU har beslutat om ett nytt regelverk om per-
sondataskydd – Dataskyddsförordningen. I 
maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
svensk lag och ska börja tillämpas. Den kom-
mer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) 
och delvis även patientdatalagen (PDL). 
Dataskyddsförordningen innehåller flera 
förändringar jämfört med nuvarande regler 
och Ödeshögs kommun har tillsammans med 
övriga kommuner i Kommunalförbundet IT-
SAM börjat förbereda sig på de nya reglerna. 
Kansliet är den enhet som leder det arbetet i 
Ödeshögs kommun. 

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 värdetjänster och fordon har ad-
ministrerats av ekonomikontoret. 

Många leverantörer har anslutit sig till e-fak-
tura, vilket tidigare var förenat med en del 
”barnsjukdomar”, vilka under 2017 tenderat 
att minska.  Under året har vi tagit ytterligare 
ett steg i digitaliseringen och inför e-faktura 
även till kommunens kunder. 

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

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 2017är genomförd.  Lö-
neöversyn för år 2018 skall påbörjas. 
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Revidering har gjorts av vår Ledarskapspo-
licy, Introduktionsprogram samt arbetet 
med att uppdatera vårt Intranät pågår stän-
digt. 

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 

Deltidspersonalen har samövat med rädd-
ningstjänsterna från våra grannkommuner 
vid 6 tillfällen under det första halvåret, detta 
kan ses som ett led i ett ökat samarbete mel-
lan räddningstjänsterna i västra länsdelen. 

Arbetet med uppbyggnaden av det civila för-
svaret har krävt en stor arbetsinsats och 
kommer även framöver kräva mycket av be-
redskapssamordnaren i kommunen. 

Larmfrekvensen tenderar att öka och där-
med kostnaderna, detta beroende på det för-
hållandevis stora antalet trafikolyckor som 
det geografiska läget vid E4:an medför.  

 Då räddningstjänsten under en tid haft pro-
blem att rekrytera deltidsbrandmän och 
dessutom svårt att behålla utbildad personal 
föreligger ett stort utbildningsbehov. Två 
brandmän har genomfört en 15 veckor lång 
utbildning i räddningsinsats. Behovet av ut-
bildning kvarstår även i framtiden, främst för 
de personer som inte har utbildningen rädd-
ningsinsats för deltidsbrandmän, även ett 
antal förmän måste utbildas då vi numera 
även har vakans på befälssidan.  Dessa ut-
bildningar är nödvändiga för att upprätthålla 
både kvalitet och kompetens inom den ope-
rativa 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.
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TEKNIK- OCH NÄRINGSLIVSFÖRVALTNINGEN 

KOMMUNENS FASTIGHETER 
Kommunen äger fastigheter i Ödeshög, Boet, 
och Hästholmen. Fastigheterna består till 
största delen av bebyggda fastigheter där 
man bedriver kommunal verksamhet som 
skola, vård och omsorg. Därutöver finns 
också obebyggda kommunala fastigheter till-
exempelvis planlagd mark för småhusbygg-
nation, allmän platsmark samt gatu- och 
parkmark som sköts via förvaltningsuppdrag 
av Ödeshögsbostäder AB.  

Byggnaderna där det bedrivs kommunal 
verksamhet har genom åren lidit av bris-
tande underhåll. Arbetet med att minimera 
driftkostnader genom att energieffektivisera 
och underhålla samt nyinvestera är ett stän-
digt pågående arbete. 

Behov finns för avsättning av investerings-
medel för energieffektivisering ventilation 
och belysning.  

Ökade taxor för VA/renhållning/el samt 
ökade myndighetsavgifter för t.ex. obligato-
riska ventilationskontroller och elrevisions-
besiktningar med mera gör att tilldelade 
pengar för verksamheten är otillräckliga. Pe-
rioden visar en avvikelse på -400 kkr och en 
helårsavvikelse på -600 kkr. 

GATOR, VÄGAR, PARKER OCH ANLÄGG-
NINGAR 

Kommunens gator, vägar, parker och anlägg-
ningar driftas av Ödeshögsbostäder AB. Ga-
tor/vägar där kommunen är väghållare har 
kontinuerligt behov av underhåll, framförallt 
när det gäller ytbeläggning.  För att bibehålla 
en god standard och satsningar på yttre 
miljö, trädplanteringar och förnyelse av 
blomsterarrangemang med mera behövs av-
sättning av ekonomiska medel både i drift- 
och investering. 

Periodens resultat är positivt +100 kkr. 
Verksamheten är säsongsbaserad och vinter-
säsongen med t.ex. snöröjning är inte börjat 
ännu. Verksamheten har fått utökade sköt-
selområden som ger ökade kostnader. För att 
klara budget har ambitionsnivån för utföran-

det måst sänkas innebärandet bl.a. begräns-
ningar av blomsterplanteringar samt priori-
terade ytor för gräsklippning. Prognosen för 
helåret är +-0.   

RENHÅLLNING  
Verksamheten är taxefinansierad och ny taxa 
trädde i kraft 2017-09-01. En ny renhåll-
ningsordning antogs i början av 2017. Infö-
rande av matavfallsinsamling med gröna på-
sen har haft stort fokus under perioden. 
Gröna påsen träder i kraft 1 september 2017. 

Periodens resultat visar på en avvikelse om -
200 kkr vilket härrör sig till ökade kostnader 
för transporterna när grön påse införs. Pro-
gnosen för helåret är +-0. 

VATTEN OCH AVLOPP 
Verksamheten är taxefinansierad och ny taxa 
trädde i kraft 2017-01-01. Höjningen är den 
sista i den etapphöjning som fullmäktige be-
slutat om 2015-08-31. Boets vattenverk har 
renoverats och kompletterats med lågreser-
voar.  Fortsatt behov av ledningssanering 
och utbyte av ledningar. Projektering inför 
utbyte av råvattenledning (Orrnäs vatten-
verk) har genomförts som kommer att utfö-
ras i början av 2018. Verksamheten har be-
hov att trygga kompetensförsörjningen inom 
området. Vattentornet börjar kräva ett stort 
underhållsbehov och förvaltningen bör ut-
reda om man kan klara sig utan tornet genom 
investering av tryckstegringsstation.  

Den nya återvinningscentralen vid Orrnäs 
dras med ökade driftkostnader efter om-
byggnationen då anläggningen nu är mer 
komplex och avancerad. Driftoptimering 
samt ökade lönekostnader och kompetensut-
veckling av nyrekryterad personal syns just 
nu men kostnaden fasas ut under året. Peri-
oden visar en avvikelse på -300 kkr och en 
helårsavvikelse på -250 kkr. 
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LOKALVÅRD  
Lokalvården i Ödeshögs skola och förskola 
och förvaltningslokaler sköts av Ödeshögs-
bostäder AB. Verksamheten utförs på be-
ställning åt hela den kommunala förvalt-
ningen. Resultat för helåret beräknas till +-0. 

KOST 
Kosten har tillagningskök åt skola och äldre-
omsorgen. Under 2017 har arbetet med ut-
veckling av verksamheten tillsammans med 
berörda nämnder ökat. Fokus ligger på im-
plementering av konceptet ”Från jord till 
bord”. I arbetet ingår inköp av närproduce-
rade livsmedel, båda konventionella som 
ekologiska.   

Nuvarande underskott om -80 kkr kommer 
att justeras mellan teknik/näringslivs-för-
valtningen och bildnings/kulturförvalt-
ningen. Prognosen för helåret beräknas där-
för bli +-0. 

NÄRINGSLIV 
Enheten ansvarar för utveckling av närings-
livet, besöksnäring och övergripande ansvar 
för turistfrågorna.  Arbetet inriktas på att ak-
tivt, strategiskt och i samverkan med andra 
aktörer skapa tillväxt och ett bra klimat för 
företagare och initiativtagare i kommunen.  

Fastigheten Ödeshög 5:2 (Mjölbyvägen) köp-
tes in för att trygga utvecklingsplanerna för 
intilliggande företaget Danagård Litho.   

Arbetet med marknadsföring av Företags-
park E4 fortskrider. En hemsida med bland 
annat en strategisk etableringsplan är klar. 
Narr Konfektyr var först ut på området och 
flyttade in i sina lokaler. Vi arbetar med en 
trafikutredning för att möjliggöra expans-
ionen i alla delar i området.  

Vid Östgötaporten finns det ett ökat intresse 
av att etablera sig. På området pågår ett de-
taljplanearbete för att komma framåt. 

Besöksnäringen fortsätter att öka, både gäl-
lande övernattningar och aktiviteter. Det har 
genomförts en undersökning där flera hund-
ratals personer intervjuades angående be-
söksnäringen 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 be-
dömning av utvecklingsmöjligheterna. Rap-
porten används för att underlätta det externa 
och interna arbetet i vårt strategiska arbete 
med turismen tillsammans med besöksnä-
ringsföretagarna.  

Ny layout och uppdaterat innehåll för kom-
munens hemsida håller på att tas fram. 

 Prognosen för helåret beräknas bli +-0.
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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 inriktnings-
mål  

Nämndens re-
sultatmål 

Mätare/indikator Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Medbor-
gare 

Goda livsvillkor 
för kommunmed-
borgaren 

Medborgarna 
ska tillgång till 
bra kommuni-
kationer 

Antal turer till Gränna/Jön-
köping och Mjölby/Linkö-
ping 

 
Egen buss skolskjutsda-
gar: Två turer t/r mellan 

Ödeshög och Gränna. 
Östgötatrafiken: En tur t/r 

vardagar mellan Mjölby 
och Ödeshög. 

En tur t/r vardagar mel-
lan Linköping och Ödes-

hög. 
Swebus: 3-4 turer t/r alla 
dagar mellan Mjölby och 
Ödeshög. Fyra turer t/r 
alla dager mellan Linkö-

ping och Ödeshög. 4-5 tu-
rer t/r alla dagar mellan 
Jönköping och Ödeshög. 

Inga turer neddragna. 
Medborgarna 
ska ha tillgång 
till minst 100 
Mbit/sek bred-
band 

Minst 35 procent av hushål-
len ska ha möjlighet att ha 
tillgång till 100 Mbit/sek 
bredband enligt PTS årliga 
underökning 

 
Enligt PTS statistik för 

2016 har 40,14 % av hus-
hållen i Ödeshög tillgång 

till fast bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s 

Ekonomi Nämnderna hål-
ler anvisad bud-
get. 

Nämndens hål-
ler sig inom an-
visad budget 

Nämnden ska hålla sig inom 
beslutad budgetram. 

 
Nämnden prognostiserar 
ett överskott på 2,3 mnkr. 

Utbildning i 
ekonomi er-
bjuds alla en-
hetschefer efter 
efterfrågan 

Antal utbildningar  
Regelbundna budgetupp-
följningar med enhetsche-
fer har erbjudits. 

Full självfinansie-
ring av skattefi-
nansierade inve-
steringar. 

Alla skattefinan-
sierade investe-
ringar ska vara 
självfinansi-
erade. 

Andelen självfinansiering  
Ingen upplåning under 

perioden 
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Miljö Hållbart utnytt-
jande av naturens 
resurser. 

Arbetar för att 
nå de nationella, 
regionala samt 
lokala miljömå-
len. 

Alla nyanskaffade bilar ska 
vara miljöbilar. 

Öka den egenproducerade 
energin. 

Genomföra digitala möten 
inom ITSAM-samarbetet. 

 
Leasingbilen som inför-
skaffats under perioden 
har den senaste miljö-
klassningen för en diesel-
bil. Det finns ingen moder-
nare teknik för den bilty-
pen.  

Kansliet har genomfört ett 
digitalt möte mellan IT-
SAM-kommunerna. 

Medverka till 
utbyggnad av 
fjärrvärmenätet 
i Ödeshögs 
tätort och till in-
dustriområde. 

Antal anslutna kommunala 
fastigheter. 

 

Tillhandahålla 
en kvalificerad 
energi- och kli-
matrådgivning 
till enskilda och 
företag. 

Antal bokförda besök hos 
energirådgivaren och besök 
hos hushåll och företag. 

 
Energirådgivaren har haft 
ca 200 rådgivningssamtal 
under perioden. 

 

Utveckl-
ing 

Ödeshög ska ha 
en positiv befolk-
ningsutveckling. 

Skapa attraktiva 
boendemiljöer 

Planlägga områden. 

Medverka till byggnation i 
Hästholmen 

 
Detaljplanearbete för nya 
bostäder pågår (i Krå-
keryd och Hästholmen). 
 

Förebygga 
olyckor och 
bränder för 
ökad trygghet 
och säkerhet i 
kommunen 

Minst 10 genomförda kur-
ser i brandskydd. 

 
Först halvåret har 6 kur-
ser i brandskydd genom-
förts för kommunala för-
valtningar. 
 

Ödeshög ska ha 
en positiv nä-
ringslivsutveckl-
ing. 

Underlätta nyfö-
retagande. 

Antal nyregistrerade före-
tag i kommunen. 

 

Möjliggöra ut-
veckling av in-
dustrin. 

Sålda tomter i företagspar-
ken. 

 

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kom-
mun ska vara en 
attraktiv arbetsgi-
vare. 

En god arbets-
miljö. 

Minskad sjukfrånvaro  
Minskning med 0,3 pro-
cent under de första åtta 

månaderna. 
Engagerade 
medarbetare. 

Förbättrat resultat i  
Arbetsmiljöenkäten. 

Resultatet är oförändrat 
jämfört med 2016. 
Tre frågeområden är oför-
ändrade, två är bättre och 
två är sämre. Det är väl-
digt små skillnader i me-
delvärde mellan åren. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ordförande: Birgitta Widén Blomberg 
Antal ledamöter: 5 

 Helårsprognos Budget 2017 Bokslut 2016 
Intäkter 742 742 1 266 
Kostnader -11 020 -11 020 -11 323 
Nettokostnader -10 278 -10 278 -10 057 
Budget -10 278   
Budgetavvikelse 0  +93 

Uppföljning av mål återfinns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 

PROGNOSTISERAT RESULTAT 
Kultur-och fritidsnämnden ser inga avvikel-
ser i budget 2017 

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.  

PERIODENS VERKSAMHET 
Café Lyset har varit öppet alla skoldagar på 
Lysingskolan. Lokalen inrymmer även fri-
tidsgården Lyset. Tisdagskvällarna har varit 
bokade för tjejverksamhet 

Föreningsbidrag har utbetalats enligt bi-
dragsnormerna. 

Under tre veckor på sommarlovet genomför-
des simundervisning i Visjön med 132 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 åk 
8. 

Medborgardialoger tillsammans med polisen 
(KomBrå) 

FRAMTIDEN 

 Meröppet bibliotek. Biblioteket 
öppet utan bemanning kvällar och 
helger. 

 Kulturafton 

FRITID 
Fritidsverksamhet för ungdomar bedrivs i 
Lysingskolan på fritidsgården Lyset. Under 3 
veckor på sommarlovet erbjuds simskoleun-
dervisning.  
Bidrag utgår till föreningslivet/studieför-
bund efter fastställda bidragsnormer.  

Uthyrning av kommunens gymnastikhallar.  

PERIODENS VERKSAMHET 
Café Lyset har varit öppet alla skoldagar på 
Lysingskolan. Lokalen inrymmer även fri-
tidsgården Lyset. Tisdagskvällarna har varit 
bokade för tjejverksamhet. 

Föreningsbidrag har utbetalats enligt bi-
dragsnormerna. 

Under tre veckor på sommarlovet genomför-
des simundervisning i Visjön med 132 delta-
gare. 

Det har erbjudits simundervisning tillsam-
mans med skolan för de elever som inte fått 
godkänt i ämnet ”Idrott och hälsa”.  
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Utbildning har genomförts i HLR (hjärt- och 
lungräddning) för eleverna i årskurs 8. 

Medborgardialoger tillsammans med polisen 
(KomBrå) 

FRAMTIDEN 
 Simskola i Boxholms simhall för elever 

som inte klarar skolans mål i idrott och 
hälsa. 

 Arbeta med aktuella frågor i föreningsrå-
det. 

 Hitta möjligheter för en integrerad verk-
samhet på fritidsgården Lyset samt i för-
eningslivet. 

KULTURSKOLA 
Kulturskolans målsättning är att ge barn och 
ungdomar utbildning i dans, musik och tea-

ter, samt frigöra och främja deras musika-
liska utveckling och förbereda eleverna till 
högre dans- och musikstudier. 
  
 Musik- och dansavslutning i sporthallen. 
 Sommarorkester med 45 framträdan-

den. 
 Musikkaféer. 
 Program under dansens vecka. 
 Deltagande i Nationaldagsfirande. 
 Musikverkstad åk 1, klassorkester i åk 2. 

 
FRAMTIDEN 

 Erbjuda elever teckning och bild ge-
nom projekt 

 Kulturafton 
 Världens barn gala 
 Musikal åk 3, dans och orkester 
 Medverkan på julmarknad 
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MÅLUPPFYLLNAD 
De första åtta månadernas resultat redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis 
uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 
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Fokusom-
råde 

KF:s inriktnings-
mål  

Nämndens resultatmål Mätare/indika-
tor 

Kommentar/ 
måluppfyl-
lelse 

Medbor-
gare 

    

Ekonomi Nämnderna håller 
anvisad budget. 

Nämnden ska hålla sig 
inom beslutad budget 

Nämnden ska 
hålla sig inom be-
slutad budget 

 
 

Miljö Ödeshög ska verka 
för en klimatsmart 
utveckling. 

Nämnden tar ett aktivt 
miljöansvar. Arbetar för 
att nå de nationella, reg-
ionala samt lokala miljö-
målen. 

 
 

Utveckl-
ing 

Ödeshög ska ha en 
positiv befolknings-
utveckling  

En trygg och säker kom-
mun  

Resultat i ung-
domsenkäten 
”Om mig”. 

 

Meröppet bibliotek Fullföljt infö-
rande av RFID 

Ödeshög ska ha en 
positiv näringslivs-
utveckling. 

Verka för ett bättre Ödes-
hög, med tydligt samar-
bete med företagare, för-
eningar, övriga kommu-
nala verksamheter och 
medborgare i övrigt.  

Verksamhetens 
planer 

 

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kommun 
ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare. 

En god arbetsmiljö Minskad sjuk-
frånvaro 

 
 
 Engagerade medarbetare Förbättrat resul-

tat i arbetsmiljö-
enkäten 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMND  

Ordförande: Per-Arne Hagby 
Antal ledamöter: 5 

Kkr.                   Helårsprognos Budget 2017 Bokslut 2016 
Intäkter 1 435 1 035 2 861 
Kostnader -5 120 -4 720 -5 654 
Nettokostnader 3 685 -3 685 -2 793 
Budget -3 685  -2 848 
Budgetavvikelse 0 0 +55 

PROGNOSTISERAT RESULTAT 
Miljö- och byggnämnden prognostiserar en 
budget i balans vid årets slut. Det finns dock 
en risk för underskott då två ansökningar om 
bostadsanpassningsbidrag för stora belopp 
har inkommit (men ännu ej beslutats). Intäk-
terna för bygglov kommer överskrida bud-
get. Miljö kommer troligen ha ett underskott 
gällande intäkterna. 

Den investering nämnden skulle ha gjort un-
der 2017, införande av nytt diarieföringssy-
stem, kommer inte kunna genomföras p.g.a. 
resursbrist och flyttas därför fram i tid. 

PERIODENS VERKSAMHET 
Under perioden har nämnden haft åtta 
sammanträden. Nämnden är ansvarig för 
bl.a. lovgivning och tillsyn, framtagande av 
detaljplaner enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken, offentlig kontroll enligt livsme-
delslagstiftningen samt annan lagstiftning 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggområdet. Nämnden ansvarar även för 
bostadsanpassningsbidrag, räddningstjäns-
tens förebyggande del (myndighetsutöv-
ning) samt tekniska enhetens del vad gäller 
trafiksäkerhetsfrågor. Miljö- och byggnämn-
den finansieras dels genom allmänna medel 
dels genom intäkter via lov- och tillsynsavgif-
ter. Hittills har antalet inkomna ärenden le-
gat i nivå med de två senaste årens höga ni-
våer.  

BYGGENHETEN  
 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 f.d. stationsområdet i 
Ödeshög med syfte att kunna utöka befintliga 
samt etablera nya verksamheter har inletts. 
Detaljplanearbete har även påbörjats för f.d. 
stationsområdet i Hästholmen. 

I april bjöd byggenheten in snickare i kom-
munen till dialogmöte vilket var uppskattat 
och planeras bli årligt återkommande. 

Under perioden har resurskrävande tillsyns-
arbeten påbörjats vilket har påverkat hand-
läggningstider för bl.a. inkommande bygglov. 
Tillsynen har föranletts av anmälningar.  

Antalet ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag har ökat.  

Positivt är att fler bygglovsansökningar för 
bostäder har kommit in än tidigare år, hittills 
har 38 lägenheter i Hästholmens hamn samt 
4 nya villor på landsbygden beviljats. 

FRAMTIDEN  
Byggenheten kommer att jobba vidare med: 
 Ny översiktsplan. 
 Fortsätta arbete med nya detaljplaner, 

bl.a. för:  
- Bebyggelse i Kråkeryd 
- Bostäder 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    
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MILJÖENHETEN  
Enhetens arbete består dels av inkommande 
ärenden vilket till stor del bestått av avlopps-
ärenden och renhållningsdispenser, och dels 
av tillsynsarbete. Under året har enheten 
hanterat två stora händelsestyrda ärenden, 
avloppsanläggningen Motell Vida Vättern 
och branden i Sväm, som tagit mycket tid och 
resurser. Tillsynen av livsmedelsverksam-
heter har efter synpunkter från Livsmedels-
verket stärkts och följer tillsynsplanen. Mil-
jöskyddstillsynen har till viss del följt till-
synsplanen men kommer inte uppfyllas un-
der året. Miljöenheten har under året drab-
bats av två sjukskrivningar som påverkat det 
planerade tillsynsarbetet. Inom naturvårds-
området har arbetet fortsatt med komplette-
ring av kommunens naturvårdsprogram och 
åtgärder för att förbättra fiskvandring vid 
bl a Orrnäsån.  Kommunen har även genom-
fört naturguidningar inom kommunen samt 
har ett övergripande ansvar för ett externt 
drivet naturbetesmarksprojekt. Naturvårds-
projekten ska slutrapporteras i mars 2018. 

FRAMTIDEN  
Miljöenheten kommer att jobba vidare med: 
 Uppgradera/byta diarieföringssy-

stem. 
 Fortsätta att ta fram rutiner, utveckla 

mallar och information inom livsme-
del-, miljö- och hälsoskyddsområdet.  

 Förbättra information på hemsidan.  
 Fortsatt arbeta med samt ansvara för 

handläggning av LONA-bidrag.  
 Initiera arbetet att se över kommu-

nens behov av program gällande åt-
gärder för klimatanpassning. Ödes-
högs kommun saknar bland annat en 
”Handlingsplan för vatten” som ska 
vara ett kunskapsunderlag och fun-
gera som utgångspunkt för kommu-
nens långsiktiga och strategiska ar-
bete med vattenförvaltning.  

 Planera för konkreta åtgärder base-
rat på länets miljöhandlingsprogram 
som utgår från miljömålen och visar 
vilka områden som är viktiga i länet; 

Byggd miljö, Energi, Odlingsland-
skapet, Transporter och Övergöd-
ning. 

  Fortsätta arbetet med avloppsinven-
tering i kommunen. 

 Delta i nationella och länsövergri-
pande tillsynsprojekt i mån av tid. 

 Delta i nationella och länsövergri-
pande tillsynsprojekt i mån av tid. 

 Enheten kommer att fokusera resur-
serna så att tillsyn enligt livsmedels-
lagstiftning och miljöbalken säker-
ställs 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
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 byggsam-

råd. 
 Granska brandskyddsdokumentat-

ioner vid om- och nybyggnad. 
 Handlägga sotningsärenden. 
 Rådgivande gentemot allmänheten. 
 Remissinstans i alkoholtillståndsfrå-

gor. 
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MÅLUPPFYLLNAD 
 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VISION  

Tillräckliga resurser för att ge invånarna en rättssäker och snabb handläggning utifrån gällande 
lagstiftning. 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL  

Miljö- och byggnämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. 
Handläggningen ska präglas av god service och rådgivning till hjälp för företag och allmänhet. 

ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING 
Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har miljö- och byggnämnden beslutat om nedan-
stående prioriterade verksamhetsmål (resultatmål): 

 =målet uppfyllt, =målet delvis uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 
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Fokus-
område 

KF:s inrikt-
ningsmål  

Nämndens resul-
tatmål 

Mätare/indikator Kommentar 
 

Målupp-
fyllelse, 
prognos 
till årets 
slut 

Medbor-
gare 

Goda livsvillkor 
för kommun-
medborgarna. 

Nämnden ska sträva efter 
att luften i kommunen ska 
vara så ren att människors 
hälsa inte skadas.   

Beräkning av värden 
på luftkvaliteten i 
SMHI:s program 
Simair. Visar beräk-
ningen på höga vär-
den behöver en åt-
gärdsplan tas fram. 
 
Information om 
vedeldning. 

Beräkning 
gjord. Inga av-
vikande värden. 
 
 
 
 
 
Broschyr 
skickas med 
alla beslut om 
eldstäder.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricks-
vattenförsörjning 

Informera om att fö-
rebygga risker vid 
nya verksamheter 
som kan påverka 
grundvattnet 

Information 
genomförs 

 

Säkra livsmedel är förut-
sättningar för god hälsout-
veckling hos kommunin-
nevånarna 

Genomföra alla pla-
nerade livsmedels-
kontroller. 

Påbörjat, kom-
mer genomfö-
ras 

 

Nämnden ska sträva efter 
att bebyggd miljö ska ut-
göra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka 
till en god regional och 
global miljö 

Krav ställs om hän-
syn till miljö och 
människors hälsa i 
samband med byggä-
renden 

Fungerar  
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Natur- och kulturvärden 
ska tillvaratas. Byggnader 
och anläggningar ska loka-
liseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en 
långsiktig god hushållning 
med mark, vatten och 
andra resurser främjas 

Genom ökad in-
formation och tillsyn 
ska antalet ovårdade 
fastigheter minska 
 
Vid detaljplanelägg-
ning ska både miljö- 
och bygglovshand-
läggare vara aktiva 
parter i planproces-
sen 

Tillsyn har ut-
förts på an-
mälda ärenden.  
 
 
Fungerar 

 

Nämnden vill ge en god 
service och effektiv ären-
dehantering. 

Minst 80 % av bygg-
lovsärendena ska av-
göras inom 8 veckor 
från komplett in-
kommen ansökan. 
 
Minst 80 % av an-
mälningsärendena 
ska avgöras inom 4 
veckor från komplett 
inkommen anmälan 

Pågående pro-
cess 

 
 

Ekonomi Nämnderna 
håller anvisad 
budget. 

Nämnden håller sig inom 
anvisad budget. 

Nämndens eventu-
ella budgetavvikelse 
ska vara positiv. 

Prognosen är 
en budget i ba-
lans men pga 
flera och stora 
ansökningar 
om bostadsan-
passningsbi-
drag finns risk 
att budgetavvi-
kelsen blir ne-
gativ. 

 

Miljö Ödeshög ska 
verka för en 
klimatsmart ut-
veckling. 

Nämndens arbete ska leva 
upp till kommunens miljö-
policy genom att; 

- uppfylla tillämplig 
miljö- och livsmedels-
lagstiftning och övriga 
krav 

- Arbeta för att sprida 
kunskap och engage-
mang om miljö- och 
hållbarhetsfrågor 

- Sträva efter att utsläpp 
av föroreningar och 
andra ämnen ska 
minska 

- Arbeta för en biologisk 
mångfald 

- Ta miljö- och natur-
vårdshänsyn i våra be-
slut 

- Kontinuerligt minska 
energianvändningen 

 
 
 
Genomföra tillsyn 
enligt lagstiftning. 
Uppdatera informat-
ion på hemsidan. 
Medverka till dialog-
möten med företa-
gare och medbor-
gare.  
 
Krav ställs om hän-
syn till miljö och 
människors hälsa i 
samband med in-
komna ärenden. 
 

Genomförs 
kontinuerligt 
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Utveckl-
ing 

Ödeshög ska ha 
en positiv be-
folkningsut-
veckling med 
målsättningen 
att år 2021 ha 
5500 invånare. 

Marknadsföra kommunala 
lediga tomter med målet 
att byggnationen ska öka. 
 

Uppdatera informat-
ion om kommunala 
tomter på hemsidan.  
 

Ännu ej genom-
fört men kom-
mer vara klart 
till årsskiftet. 

 

Ödeshög ska ha 
en positiv nä-
ringslivsut-
veckling. 

Ge god och snabb service 
till företagare vad gäller 
prövning av nya verksam-
heter enligt plan- och 
bygglagen samt miljöbal-
ken. 
Ha en ökad dialog med 
representanter från nä-
ringslivet. 

Medverka till dialog-
möten med företa-
gare i tidiga skeden 
inför ny/utökad 
verksamhet. 
 

Möten genom-
förs. 

 

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kom-
mun ska vara 
en attraktiv ar-
betsgivare. 

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

Utvärderingen av 
den årliga genom-
förda arbetsmiljöen-
käten ska visa en för-
bättring mot föregå-
ende år. 
 

Enkäten visar i 
stort samma 
resultat som 
förra året. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Ordförande: Robert Wahlström  

Antal ledamöter: 7+7 
 Helårsprognos Budget 2017 Bokslut 2016 

Intäkter 16 421 16 421 15 555 
Kostnader -136 630 -135 017 -131 275 
Nettokostnader -120 209 -118 596 -115 720 
Budget -118 596  -115 291 
Budgetavvikelse -1 613  -429 

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

PROGNOSTISERAT RESULTAT 
Inom Barn- och utbildningsnämndens verk-
samhetsområden beräknas helårsresultat 
vara -1 600 000 kr. Underskottet förklaras av 
att de personalneddragningar som låg i pro-
gnosen för april månad har inte verkställts. 
Dessutom har kostnaderna för de interkom-
munala ersättningarna har blivit högre än 
förväntat. 

PERIODENS 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 och sam-
syn.  

FÖRSKOLA 
31 augusti 2017 var 208 barn inskrivna i för-
skola och pedagogisk omsorg, inklusive fri-
stående förskolor, vilket är i nivå med före-
gående år. Vid samma tidpunkt 2015 var 201 
barn inskrivna.  

17 barn fanns i annan kommun, vilket är en 
ökning med fem elever från föregående år. 

I kommunal regi finns Skeppets förskola 
i Ödeshög, Ellen Key i Hästholmen och 
förskolan i Rök. Dessutom finns pedagogisk 

omsorg i Ödeshög. I kommunen finns två fri-
stående förskolor, Villekulla i tätorten och 
Bäckalyckan i Boet. 

SKOLBARNSOMSORG 
Skolbarnsomsorg bedrivs i anslutning till 
Fridtjuv Bergskolan, Röks skola, samt på Rö-
dingen i Hästholmen och i Boets skola. Anta-
let barn i grupperna varierar, med de största 
grupperna i tätorten.   

31 augusti 2017 var 198 barn boende i kom-
munen inskrivna i fritidshemsverksamhet, 
tolv av dessa finns hos annan huvudman. Det 
är en i liten ökning av antalet barn (195 barn 
2016) och en kraftig ökning av barn hos an-
nan huvudman (sju barn 2016).  

FÖRSKOLEKLASS 
Förskoleklasser har under året funnits på 
Fridtjuv Bergskolan och i Röks skola. Samt-
liga kommunens barn i förskoleklassåldern 
har deltagit i verksamheten.  

Förskoleklassen räknas samman med grund-
skolan nedan. 

GRUNDSKOLA 
31 augusti 2017 gick 568 elever i kommu-
nens grundskolor. Det är en ökning från före-
gående läsårsstart med fyra elever. 38 
barn/ungdomar boende i Ödeshögs kommun 
går i grundskola i annan kommun, vilket är 
en ökning med sex barn/ungdomar från fö-
regående år.  

Andelen elever som nått målen i alla ämnen i 
åk 9 läsåret 2016/2017 har sjunkit ytterli-
gare med några procentenheter från föregå-
ende år. 76,5 % av eleverna nådde målen 
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2017 i alla ämnen, jämfört med 78,9 föregå-
ende år. Andelen nyanlända* i åk 9 har ökat 
från 16% till 19%.  

*mindre än fyra år i landet 

SÄRSKOLA 
Flertalet elever inskrivna i grundsärskolan 
är integrerade i kommunens grundskolor, 
medan gymnasiesärskola helt köps av andra 
anordnare.  

31 augusti 2017 är sex grundsärskoleelever 
inskrivna i kommunen, föregående år fem 
elever. Kommunen köper plats för tre grund-
särskoleelever i annan kommun, en ökning 
med två elever.  

Sju elever var inskrivna i gymnasiesärskola 
augusti 2017, fem elever 2016.  

GYMNASIESKOLA 
Antalet gymnasiestuderande hösten 2017 är 
173 (exklusive Språkintroduktion). Motsva-
rande antal 2016 var 174.  

Elever som läser gymnasieskolans intro-
duktionsprogram Språkintroduktion, har 
under ett antal år erbjudits utbildning på Ly-
singskolan. Antalet elever har under våren 
legat på en fortsatt hög nivå. Rörligheten i 
gruppen är stor med många in- och utflytt-
ningar. Under våren 2017 beslutade Barn- 
och Utbildningsnämnden att eleverna ska få 
sin utbildning vid Holavedsgymnasiet i 
Tranås. 31 aug 2017 får 34 elever sin utbild-
ning där.  

31 aug 2017 finns inga elever inskrivna på 
Individuellt alternativ.   

VUXENUTBILDNING 
Kommunen bedriver i egen regi Svenska för 
invandrare (SFI). 31 augusti 2017 fanns 41 
elever. Vid höstterminens start fattades be-

slut om att flytta SFI-verksamheten till de le-
diga modulerna vid Lysingskolan. Övrig vux-
enutbildning köps in av andra anordnare. 
Under hösten finns 95 elever registrerade på 
grund- och gymnasienivå: 18 elever på 
Grundvux och 77 elever på Gymnasievux. An-
talet studerande på såväl vuxenutbildning 
som SFI har ökat.   

Under våren har elever med ingen eller kort-
varig skolgång blivit hänvisade till Mjölby för 
att genomföra sina studier, då vår egen per-
sonal saknar behörighet för alfabetisering.   

FRAMTIDEN 
Antalet kommuninvånare ökar och det stäl-
ler krav på tillgänglighet när det gäller barn-
omsorg och utbildning. Verksamheten är i 
behov av en långsiktig planering för lokaler 
och personal. Den statliga regleringen av 
verksamheten förändras över tid och detta 
påverkar verksamheternas långsiktiga pla-
nering på många plan, inte minst ekonomin. 

Vi ser en ökning av antalet barn/elever i 
verksamheten. Detta beror på ökad inflytt-
ning, en ökning av placeringar på HVB-hem 
samt närvaron av flera asylboenden. Vi ser 
också en ökning av elever i förskola/grund-
skola/grundsärskola/fritidshem som väljer 
att genomföra sin utbildning hos annan hu-
vudman. 

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 vill läsa grundläg-
gande vuxenutbildning och Gymnasievux. 

Verksamheterna har en utmaning i att rekry-
tera och behålla behörig personal. Bristen på 
utbildade lärare och fritidspedagoger även-
tyrar kvaliteten och en långsiktig planering 
för verksamheten. 
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MÅLUPPFYLLNAD 

De första åtta månadernas resultat redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt, =målet delvis 
uppfyllt, =målet ej uppfyllt. 

Fokus-
område 

KF:s in-
riktnings-
mål 

Resultatmål Mätare/ indika-
tor 

Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Upp-
nått  

Medbor-
gare 

Goda livs-
villkor för 
kommun-
medborga-
ren 

Ökad andel unga i 
sysselsättning 

Kommunala akti-
vitets ansvaret 
uppföljning av 
unga under 25 år 

Antalet unga som behö-
ver insatser inom KAA 
ska minska 
Fler ungdomar, långt 
från arbetsmarknaden, 
ska vara i arbete eller 
studier 

 
 
 
 

Öka medborgar-
nas utbildnings-
nivå 

 Snabbare genomström-
ning av elever på SFI 
Lättillgänglig vägled-
ningsinformation om 
vuxenutbildning  
Tydlig uppföljning av 
elever på Komvux 

 
 
 
 
 
 

Ekonomi  Nämnden 
håller anvi-
sad budget 

Ekonomi i balans Resultaträkning  Nämnden har en posi-
tiv budgetavvikelse 

 

Miljö Ödeshög 
ska verka 
för en kli-
matsmart 
utveckling 

Ökad användning 
av digitala inform-
ations- och kom-
munikations-flö-
den 

Användningen av 
e-läromedel 

Ska öka i jämförelse 
med 2017 

  

Prioritering av 
närodlat 

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

Ska öka jämfört föregå-
ende år 

 

Giftfri förskola/ 
skola 

Personalens med-
vetenhet om frå-
gan 

Utbyte av äldre 
material till giftfritt/ 
miljövänligt 
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Ut-
veckl-
ing 

Ödeshög 
ska ha en 
positiv be-
folknings-
utveckling 

Förbättrade kom-
munikations-flöden 
med vårdnadsha-
vare i förskola, fri-
tidshem och skola 

Vårdnadsha-
varenkät 

Förbättrat resultat i vård-
nadshavarenkäten punkten 
information jämfört 2017 

Årets 
enkät 
saknar 
jmf 

Helhetssyn på barn i 
utsatta familjer 

Tidiga insat-
ser 

Fungerande rutiner mellan 
förskola/skola, BVC, FUS 
och IFO 

 
 

Helhetssyn i verk-
samheten i motta-
gandet av nyan-
lända 

Fungerande 
mottagnings-
process 

Utslussning i ordinarie 
klass inom två månader.  
Studiehandledning GR/GY.  
Språkstöd i förskolan 

  
 
 
 
 
 

Förbättrade kun-
skapsresultat 
 
Elevhälsoteamet ut-
gör basen i arbetet 
med elever i behov 
av stöd 

Måluppfyl-
lelse för åk 1-
5, betygssta-
tistik och sys-
tematiskt kva-
litetsarbete 

Andelen läskunniga elever 
efter åk 2 ska öka jämfört 
med 2017 
Måluppfyllelsen åk 1-5 
högre än 2017 
Meritvärden för avgångse-
lever öka jämfört med 2017 

 
 
 
 
 
 

 Ökad samsyn i hela 
utbildnings-kedjan 
vad gäller den ge-
mensamma grund-
synen, centralt inne-
håll och betyg/ be-
dömning 

Arbetsmiljö-
enkät och sys-
tematiskt kva-
litetsarbete 

Fråga om samarbete för-
bättrad jämfört med 2017 

 
 

Ödeshög 
ska ha en 
positiv nä-
ringslivs-
utveckling 

Tydligt samarbete 
med samhället utan-
för verksamheten. 
 
Tydlig studie- och 
yrkesvägledning i 
GR, GY och Komvux 

Ökat samar-
bete med lo-
kala näringsli-
vet 

Hög andel av kommunens 
företag erbjuder PRAO-plat-
ser för elever åk 8-9.  
Högre andel elever som full-
följer gymnasiestudier jäm-
fört 2017.  
Ökat antal praktikplatser 
för elever på IM och SFI 

? 
 
 
 
? 
 
 
 
? 

Medar-
betare  

Ödeshögs 
kommun 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgi-
vare 

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

Arbetsmiljö-
enkät och sys-
tematiskt kva-
litetsarbete 
Utökat samar-
bete med ut-
bildnings-in-
stitutioner 

Utbildade handledare för 
studenter finns i verksam-
heten. 
100 % behöriga legitime-
rade lärare 
Minst 60 % förskollärare 
Minst 50 % fritidspedago-
ger/lärare i fritidshem.  
Långsiktig personal-försörj-
ningsplan och fortbild-
ningsplan 

Ingen 
VFU 
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SOCIALNÄMNDEN 

Ordförande: Johan Collberg 
Antal ledamöter: 7+7 

 Helårsprognos Budget 2017 Bokslut 2016 
Intäkter 42 827 42 827 95 641 
Kostnader -145 552 -145 552 -189 829 
Nettokostnader -102 725 -102 725 -94 188 
Budget -102 725  -93 591 
Budgetavvikelse 0  -597 

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

PROGNOSTISERAT RESULTAT 
Förvaltningens budgetuppföljning i augusti 
2017 tyder på ett positivt bokslutsresultat. 
Dock har vi stora osäkerhetsfaktorer avse-
ende kostnader för vård barn, socialpsykiatri 
och LSS. Dessutom är intäkten för integration 
svår att beräkna, då Migrationsverket fortfa-
rande har långa handläggningstider och där-
med ”eftersläpning” med sina utbetalningar 
till kommunerna. Sammantaget gör dess osä-
kerhetsfaktorer att vi inte vågar annat än att 
prognosticera ett 0-resultat för 2017.  

Måluppföljningen visar att samtliga resul-
tatmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda, 
förutom fokusområdet ”Utveckling” där vi 
inte kommit igång som avsett med IBIC-ut-
bildning.  

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: 

 All myndighetsutövning enligt SoL 
och LSS rörande vuxna, äldre, funkt-
ionsnedsatta, barn och unga, miss-
bruk samt familjerätt. 

 Familje- och ungdomsstöd (FUS) 
 Råd och stöd missbruk 
 Arbetsmarknadsverksamhet 

 

Individuellt stöds uppdrag grundas i social-
tjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Inom barn- och 
ungdomsvården är trenden fortsatt att anta-
let anmälningar (aktualiseringar) och utred-
ningar ökar. En ökning av anmälningar har 
skett när det gäller oro för barn och unga 
som bevittnat våld och barn i nyanlända fa-
miljer. Antalet placeringar av yngre barn i fa-
miljehem har ökat. En stor del av de barn och 
ungdomar med familjer som får insatser ef-
ter genomgången utredning på socialkon-
toret får behandling genom kommunens öp-
penvård, Familj och Ungdomsstöd (FUS). 
Detta innebär att familjen kan hållas sam-
man, men ställer också krav på delaktighet 
från andra aktörer som ex skolan, Barn och 
Ungdomspsykiatrin, boendestöd m fl. Även 
insatser som kontaktfamilj har ökat under 
året vilket till stor del beror på att vi har för-
äldrar med psykisk ohälsa som har behov av 
avlastning.  

Under föregående år såg vi över våra riktlin-
jer när det gäller försörjningsstöd vilket har 
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bidragit till att kostnaderna har sjunkit. Yt-
terligare en personal har rekryterats vilket 
har bidragit till att handläggarna har kunnat 
jobba mer aktivt tillsammans med arbets-
marknadsstrategen för att få ut sökande i 
sysselsättning och underlätta ett inträde på 
arbetsmarknaden.   

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 och deras famil-
jer har på olika sätt fått stöd via verksam-
heten.  

När det gäller det fortsatta uppföljningsar-
betet med våra ensamkommande ungdomar 
på HVB och i familjehem ser vi att det fortsatt 
är mycket utredningsarbete gällande denna 
målgrupp.  

Under 2017 har vi gjort en nystart kring ar-
betsmarknadsfrågor. En ny organisation 
kring alla enheter i kommunen som jobbar 
mot arbetsmarknad/sysselsättning har trätt 
i kraft.  Ett fortsatt samarbete med Samord-
ningsförbundet har skett. Tidigare MAT- 
projektet har nu bytt namn till Klockare-
gårdsängen och två nya arbetskonsulenter 
har anställts. Vi har lagt stort fokus på att ut-
veckla arbetsförmågebedömningar, genom 
att en arbetsterapeut jobbar heltid med 
detta. 

Samverkan med Ödeshögskooperativet har 
utvecklats, bland annat har ett nytt avtal 
upprättats. Kommunen köper idag 7 prak-
tikplatser på Kooperativet. 

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 Ödeshögs 
kommun blir huruvida vi lyckas i integrat-
ionsarbetet. För att stötta de individer som 
går ur den statliga etableringen, behövs ett 
samordnat ansvar för att hålla ihop prakt-
platser, språkträning och samverkan med 

näringslivet. Det kommer även krävas ut-
vecklad lokal samverkan med Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatri, Vård-
central och vår personal från Studievägled-
ning, Arbetsmarknad och Försörjningsstöd. 

Biståndsbedömning enligt Individens Behov 
I Centrum (IBIC) är den metod som socialsty-
relsen både rekommenderar samt också bi-
dragit med statliga medel för att införa. Pla-
neringen var att införandet av (IBIC) skulle 
påbörjats under 2017 men detta har inte 
kunnat genomföras i den takt som tanken var 
då personal har deltagit i andra projekt till-
sammans med regionen som har tagit mer tid 
än beräknat. Från och med 2018 hoppas vi 
kunna intensifiera arbetet.  

När det gäller antalet LSS ärenden är det idag 
flera ungdomar som sökt bostad med sär-
skild service.  Vi ser också att antalet boende-
stödsinsatser för personer med psykisk 
ohälsa ökar. Det är både en yngre målgrupp 
men även föräldrar som idag söker stöd. 
Detta överensstämmer även med den bild av 
föräldrars mående som även ses inom kom-
munens barn och ungdomsvård.  

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.   
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ENSAMKOMMANDE BARN 

ÅRETS VERKSAMHET 
Efter flyktingvågen 2015 stod Ödeshög un-
der januari 2017 med 4 boenden för ensam-
kommande ungdomar. Tre modulhus på Ut-
siktsvägen, samt Nybo som då bestod av 4 
lägenheter samt huset på Storgatan 11. To-
talt bodde det vid denna tidpunkt 38 ungdo-
mar på boendena.  

I början av 2017 visste vi att en rad nation-
ella förändringar skulle påverka verksam-
heten: 

 Hur många barn kommunen får an-
visade är direkt relaterat till hur 
många barn som söker asyl i Sverige, 
nästan omöjligt att veta hur många 
som kommer att söka asyl under ett 
år 

 Ingen kostnadstäckning för tomma 
platser 

 Ingen begränsning gällande anvis-
ningar, kan komma flickor och poj-
kar mellan 0 och 17 år 

 Många av de asylsökande ungdo-
marna fyller 18 år eller bedöms vara 
över 18 under året och blir då place-
rade på migrationsverkets boenden 

 Schablonsummor utbetalas och åter-
sökning av faktisk kostnad avslutas i 
juli 2017 

Detta innebar verksamheten behövde an-
passas till de nya förutsättningarna.  Föl-
jande förändringar har genomförts under 
våren 2017: 

 Personalstyrkan har gått från 31,8 
tjänster till 21,5 tjänster (totalt på 
ungdomsboendena). 

 Antal fordon har reducerats från 1 
bil och 2 bussar till 1 bil samt till-
gång till en bokningsbar buss.  

 Ungdomarnas ekonomi har reduce-
rats.  

 Lägenheterna har avvecklats.  
 Vikarierestriktioner när ordinarie 

personal är frånvarande.  
Flyttat fokus från socialt perspektiv till själv-
ständighet och etablering med projekt och 
rutinförändringar 

FRAMTIDEN 
Följande förändringar planeras att genomfö-
ras under hösten och vintern 2017-2018: 

 1 september lämnas ett modulhus 
tomt och HVB-verksamheten kon-
centreras då på endast 2 moduler. Ett 
troligt scenario är att ytterligare ett 
modulhus blir tomt vid årsskiftet och 
att verksamheten då kommer bestå 
av ett stödboende på storgatan 11 
med 7 platser samt ett HVB på Utsik-
ten 6 med 9 platser.  

 Personal som går i pension eller av-
slutar sin anställning ersätts ej vilket 
innebär flexibilitet i schemat hos per-
sonalen. 

 30 september lämnas de 2 sista lä-
genheterna åter till Öbo.   

 MBL-förhandlingar kommer att inle-
das under hösten för att kunna an-
passa personalstyrkan efter verk-
samheten vid årsskiftet.  

 Nytt projekt ”innanförskap” där vi 
fångar upp de ungdomar som tidi-
gare bott på boendet och stöttar dom 
i de nya utmaningar de står inför. 

Utmaningar: 

- Migrationsverkets nya ställningsta-
ganden angående säkerhetslägen i 
olika delar av världen.  

- Gummibandsorganisationens effek-
ter på personalens motivation och 
ungdomarnas trygghet. 

- Snabba ekonomiska omställningar 
som bromsas av arbetsrättsliga pro-
cesser 

ÄLDREOMSORG 

ÅRETS VERKSAMHET 

Inom äldreomsorgen ryms följande verk-
samheter: 

– hemtjänst  
– hemsjukvård 
– trygghetsboende 
– särskilt boende 
– dagverksamhet 
– korttidsboende 

Det är svårt att rekrytera personal med ade-
kvat utbildning. Kompetensbristen hos vika-
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rierutan utbildning medför en ökad belast-
ning och ett ökat ansvar hos ordinarie perso-
nal inom alla yrkeskategorier.  

För att minska belastningen på främst under-
sköterskor har nya arbetssätt införts. Under-
sköterskorna får rikta in sig på hälso-och 
sjukvård och omvårdnad. Serviceinsatser ut-
förs i vissa fall av annan personal. Detta sker 
i samarbete med arbetsförmedling och för-
säkringskassa. Personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden ges därmed möjlighet till 
sysselsättning.  

Inom hemsjukvården har man dragits med 
flera långtidssjukskrivningar under hösten 
2016 vilket medfört övertid för befintliga 
sjuksköterskor samt behov av hyrpersonal. 
Under våren 2017 har dock en påtaglig stabi-
lisering i personalgruppen skett, då vakanta 
tjänster kunnat tillsättas och bemanningsfö-
retag därmed inte behövt anlitas. 

Hemtjänsten har under 2015-16 haft pro-
blem med sin planeringsfunktion. Denna har 
under 2016 förbättrats betydligt p.g.a. bättre 
användning av planeringsverktyget samt 
nytt personalschema. Det har också skett en 
positiv utveckling med fler IT-stöd i verk-
samheten. Förutom planerings- och doku-
mentationsstöd för personal har installation 
av trygghetskameror för nattlig tillsyn utö-
kats.  

Enligt, den i länet beslutade, e-hälsoplanen 
har digitala trygghetslarm införts.  
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, exem-
pelvis samordnad vårdplanering, E-Hälsa 
och äldrepsykiatri är fortsatt viktiga förbätt-
ringsområden.  

Antalet personer i behov av demensvård på 
särskilt boende ökar. Det finns fortfarande 
flera boende, på Solgården/Rosengården, 

som också skulle vara betjänta av plats med 
särskild inriktning för demensvård. 

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. 
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 genom förstärkning i per-
sonalgruppen pga. av individuella behov hos 
målgruppen.  Antal barn och unga som vistas 
på korttids har ökat. Barnen/familjerna har 
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även ett ökat behov av antal dagar/vistelse. 
Tio barn har beslut om korttidsvistelse varav 
fyra även om korttidstillsyn. Korttidstillsyn 
enligt LSS är att jämföra med fritids det vill 
säga tillsyn efter skola och på lov.  

Kommunens insats ”bostad med särskild ser-
vice” enligt LSS är knutet till Pilbackens kort-
tidsboende. Insatsen är i form av servicelä-
genhet och målgruppen är yngre personer 
inom neuropsykiatri. I nuläget är nio perso-
ner beviljade insatsen. Under året har Pil-
backen utökad personalstyrkan med två per-
sonal för att tillgodose personalbehovet i ett 
individuellt ärende som kommit till kommu-
nen. 

Personlig assistans är ett personligt utformat 
stöd i individens hem. Insatsen styrs av be-
slut från försäkringskassan (gäller behov 
över 20 timmar/vecka). Om behov understi-
ger 20 timmar/ vecka ansvar kommunen för 
insatsen. Kommunen har idag tre assistans-
ärenden som bedrivs utifrån beslut från För-
säkringskassan. Det finns även fyra ärenden 
som bedrivs av privata utförare, där kommu-
nen betalar de 20 första timmarna samt sjuk-
lön. Kommun har även tre ärenden som bed-
rivs helt kommunalt. D.v.s. under 20 timmar. 

Inom personlig assistans har vi haft ökade 
kostnader genom att fler ärenden kommit till 
samt att andra kostnadskrävande åtgärder 
och lösningar varit nödvändiga, bland annat 
på grund av arbetsmiljöskäl där arbetsmiljö-
verket ställt krav gällande ökad bemanning. 

Dagverksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning bedrivs på Aktivitets-
huset ”Johanna”. Under året har verksam-
heten arbetat med samverkan och organisat-
ion med andra enheter inom kommunal 
sysselsättning/arbetsmarknad. Det har varit 
en hög närvaro bland deltagarna med ca 20 
personer/dag. 

På daglig verksamhet LSS Ängens dagcenter 
har vi under året fått in fler personer inom 
målgruppen neuropsykiatri. Detta göra att 
det ställs stora krav på individuella lös-
ningar.  

FRAMTIDEN 
LSS-området tenderar att växa även fortsätt-
ningsvis. Korttidsboendet barn behöver ses 
över och göras tillgängligt för fler barn och 
deras familjer. I dagsläget kan vi ej verkställa 
fler beslut i befintliga lokaler.   

Bostad med särskild service (servicelägen-
het) är en insats ökar i kommunen. De som 
söker insatsen har omfattande behov av stöd 
och service i sitt egna hem. Fortsätter ut-
vecklingen kan vi vara i behov av att utöka 
med ett ytterligare team för att kunna möta 
behoven. 

Kommunens ansvar för enskilda personer 
med funktionsnedsättning. Vissa ärenden är 
mer kostsamma än andra p.g.a. individuella 
lösningar. Exempel på detta är unga med de-
mens, personer med samsjuklighet/krimina-
litet etc. Dessa ärenden kan sällan förutse i 
en prognos. 

Dagverksamhet inom socialpsykiatrin har 
ett högt antal deltagare och i och med att 
verksamheten ingår i arbetsmarknadsen-
heten så kommer allt fler deltagare till vår 
verksamhet. För att kunna tillgodose beho-
vet så behöver verksamheten flytta till mer 
ändamålsenliga lokaler samt utöka perso-
naltätheten.  

Vi ser även ett ökat behov av samverkat 
med individ och familjeomsorgen gällande 
drog- och alkohol förebyggandearbete. 
Detta då flera av deltagare har en samsjuk-
lighet (psykiskohälsa och missbruk).  

I den prognos som har gjorts för LSS verk-
samhet ser vi ett ökat behov av insatsen 
daglig verksamhet LSS. Då målgruppen är 
mer högfungerade och kräver individuella 
lösningar, så kommer vi behöva öka perso-
naltätheten för att kunna tillgodose detta. 

För att möta framtidens behov måste vi 
kompetens höja inom LSS verksamheten 
och socialpsykiatrin.  Den individuella kom-
petensutvecklingsplanen blir ett verktyg för 
utreda detta vidare.  
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MÅLUPPFYLLNAD 
Årets resultat redovisas enlig följande:  =målet uppfyllt,  =målet delvis uppfyllt, =målet ej 
uppfyllt. 
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Fokus-
område 

KF:s inrikt-
ningsmål  

Socialnämndens 
resultatmål 

Mätare/indi-
kator 

Kommentar/ 
måluppfyllelse 

Mål- 
uppfyllelse 

Medbor-
gare 

Goda livsvillkor 
för kommun-
medborgarna 

Ökad tillgänglighet Brukarenkät 
Öppna jämförel-
ser 
Antal digitala 
lösningar som 
prövats vid 
kundkontakt 

Förbättrad till-
gänglighet jämfört 
med tidigare år 

Kontaktmöj-
ligheter har 
förbättrats. 
Nu 7 nattka-
meror i verk-
samhet.    
 

Ekonomi Nämnderna 
håller anvisad 
budget 

Redovisning av eko-
nomi och kvalitet i 
socialnämnden vid 
varje sammanträde 

Månatlig uppfölj-
ning 
av ekonomi och 
kvalitet med an-
svariga chefer 

Nämndens bud-
getavvikelse är +/- 
10 % 

Budgetavvi-
kelse, enl pro-
gnos < 1%.   

Miljö Ödeshög ska 
verka för en 
klimatsmart ut-
veckling. 

Minska luftförore-
ningar genom att 
minimera och/eller 
välja miljövänliga 
alternativ för perso-
naltransporter 

Nyttja plane-
ringssystem, 
uppföljning av 
körjournaler, 
fordonspark, di-
gital planerings- 
och uppfölj-
ningsmöten och 
antal kameror 

Minska person-
bilstransporter 
 
 

Totalt mins-
kat med en 
bil, samplane-
ring. 
 
2 El-bilar i 
hemtjänst.  

Utveckl-
ing 
 

 

 

Ödeshög ska ha 
en positiv be-
folknings-ut-
veckling  
 
 
 
 
 
 

Kommunicera soci-
altjänstens resultat i 
kvalitetsjämförelser 
och visa upp vår 
verksamhet 

Räkna aktivite-
ter och bedöm 
värdet 
 

Vid minst ett till-
fälle årligen pre-
sentera/visa verk-
samhet för all-
mänheten 

Deltar vid öp-
pethus.  

Ökad rättssäkerhet, 
succesivt införande 
av IBIC (Individens 
Behov I Centrum) 
och ICF (Internat-
ionell klassifikation 
av funktionstill-
stånd) inom vård 
och omsorg. 

Antal upprättade 
IBIC-utred-
ningar, uppfölj-
ning av resultat i 
”Öppna jämförel-
ser” 
 

2017 = 10% 
 
2018 = 50% 
 
2019 = 100% 
 

Inte kommit 
igång med 
IBIC som pla-
nerat p.g.a 
regionala 
uppdrag.   

Medarbe-
tare 

Ödeshögs kom-
mun ska vara 
en attraktiv ar-
betsgivare. 

All tillsvidarean-
ställd personal ska 
ha en individuell 
kompetens-utveckl-
ingsplan 

Uppföljning av 
antalet upprät-
tade planer 

2017 = 25% 
 
2018 = 50% 
 
2019 = 100% 

Uppnått.  
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FINANSIELL REDOVISNING 

PERIODRESULTATRÄKNING 

Kkr. Not 2017-08-31 2016-08-31 
Verksamhetens intäkter 1 64 320 66 718 
Verksamhetens kostnader 2 -245 323 -240 203 
Avskrivningar  -8 333 -7 859 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  -189 336 -181 344 
    
Skatteintäkter 3 139 165 133 079 
Generella statsbidrag  4 58 474 50 689 
Finansiella intäkter 5 1 050 1 374 
Finansiella kostnader  6 -2 396 -2 914 
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  6 957 884 
    
Extraordinära intäkter  0 0 
Extraordinära kostnader  0 0 
PERIODENS RESULTAT 7 +6 957 884 

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN 

Ett problem som kan påverka jämförelserna mellan olika år är hur olika poster periodiseras. I 
denna delårsrapport har samtliga nämnder uppmanats att periodisera kostnader och intäkter 
av väsentlig betydelse. Ekonomikontoret har också gjort en avstämning för att fånga upp att mot-
svarande periodiserade poster vid förra delårsrapporten finns med i denna.  

Exempel på poster som påverkat periodbokslutet är 

 intäkts- och kostnadsräntor 
 statsbidrag 
 avgifter  
 löner och sociala avgifter 
 pensioner och pensionsskuldsförändring 
 semesterskuldsförändring 
 slutavräkning av skatteintäkter 
 slutavräkning fastighetsavgiften 
 periodiserat investeringsbidrag 
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PERIODBALANSRÄKNING  

Kkr. not 2017-08-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
   Mark, byggnader och tekn. anläggningar 8 267 775 264 813 
   Maskiner och inventarier 9 13 903 14 170 
Summa materiella anläggningstillgångar  281 678 278 983 
    
   Aktier och andelar i koncernföretag 10 22 361 22 319 
   Andra långfristiga fordringar 11 1 524 1 555 
Summa finansiella anläggningstillgångar  23 885 23 874 
    
Summa anläggningstillgångar  305 563 302 857 
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager, förråd    
Exploateringsmark 12 35 837 35 837 
Kortfristiga fordringar 13 8 917 27 661 
    
Kassa, bank och plusgirot 14 35 846 7 328 
    
Summa omsättningstillgångar  80 600 70 826 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  386 163 373 683 
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital, ingående värde  -118 881 -112 330 
Årets resultat  -6 957 -6 551 
Utgående eget kapital 15 -125 838 -118 881 
    
Avsättningar för pensioner 16 -2 040 -2 099 
Andra avsättningar 17 -7 977 -8 003 
Summa avsättningar  -10 017 -10 102 
    
Långfristiga skulder 18 -193 011 -186 411 
    
Leverantörsskulder  -10 968 -18 752 
Övriga kortfristiga skulder  -19 133 -12 684 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -27 196 -26 853 
Summa kortfristiga skulder 19 -57 298 -58 289 
    
Summa skulder   -243 109 -244 700 
    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -386 163 -373 683 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
Kkr. not 2017-08-31 2016-12-31 
Borgensförbindelser 20  138 073 
Kommunalt förlustansvar för egna hem   28 
Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland skulder 
eller avsättningar, inkl särskild löneskatt 24,26% 

21 118 441 118 421 

NOTHÄNVISNINGAR  
  2017-08-31 2016-08-31 
 VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Not 1 Verksamhetens intäkter 64 320 66 718 
 Därav jämförelsestörande poster:   
     Återbetalning av AFA-försäkring 0 0 
     Extra STB flyktingsituationen 0 4 293 
    
Not 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER   
 Enl. driftredovisningen exkl. interna kalkylposter -245 323 -240 203 
    
Not 3: SKATTEINTÄKTER   
 Allmän kommunalskatt 140 109 134 303 
 Prel slutavräkning skatt 2015 0 -205 
 Prel slutavräkning skatt 2016 434 -1019 
 Prel slutavräkning skatt 2017 -1 379 0 
 Summa 139 165 133 079 
    
Not 4: GENERELLA STATSBIDRAG    
 Bidragsintäkter   
 Inkomstutjämningsbidrag  46 919 43 877 
 Kostnadsutjämningsbidrag  5 610 4 605 
 Regleringsbidrag 0 0 
 Fastighetsavgift 6 290 6 201 
 Strukturbidrag 0 0 
 Bidragskostnader   
 Regleringsavgift -34 -119 
 Kostnadsutjämningsavgift 0 0 
 Utjämningsavgift LSS -3 719 -3 875 
 Summa 58 747 50 689 
    
Not 5: FINANSIELLA INTÄKTER   
 Räntor på likvida medel 816 1 255 
 Borgensavgift 234 119 
 Summa 1 050 1 374 
    
Not 6: FINANSIELLA KOSTNADER   
 Räntor anläggningslån -2 375 -2 593 
 Övriga finansiella kostnader -21 -321 
 Summa -2 396 -2 914 
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  2017-08-31 2016-08-31 
Not 7: ÅRETS RESULTAT   
 Årets resultat enligt resultaträkningen 6 957 884 
 - Avgår: samtliga realisationsvinster 0 0 
 - Tillägg realisationsförlust 0 0 
 Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 5 §   
 - Avgår: tidigare års underskott 0 0 
 - Tillägg: ianspråktagande av tidigare års avsättning 0 0 
 Justerat resultat +6 957 884 
    
    
Not 8: MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  
    
 MARKRESERV   
 Utgående bokfört värde 4 900 4 900 
    
 VERKSAMHETS FASTIGHETER   
 Utgående bokfört värde 62 307 61 422 
    
 FASTIGHETER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET   
 Utgående bokfört värde 135 141 134 354 
    
 PUBLIKA FASTIGHETER   
 Utgående bokfört värde 65 272 63 963 
    
 FASTIGHETER FÖR ANNAN VERKSAMHET   
 Utgående bokfört värde 154 174 
    
 PÅGÅENDE NY-, TILL- OCH OMBYGGNAD   0 
 Summa mark, byggnader, tekniska anläggningar 267 775 264 813 
    
Not 9: MASKINER OCH INVENTARIER   
 Utgående bokfört värde 13 903 14 170 
    
Not 10: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AKTIER OCH ANDELAR 
 Kommentus AB 2 2 
 Ödeshögs kommunhus AB 18 347 18 347 
 Kommuninvest i Sverige AB 618 618 
 Södra Skogsägarna  2 2 
 Förenade Småkom Försäkring 2 000 2 000 
 VÖKBY Bredband AB 1 350 1 350 
 Summa aktier och andelar 22 361 22 319 
    
Not 11: ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR   
 Alvastraryttarna 624 655 
 Förlagslån till Kommuninvest 900 900 
 Summa långfristiga fordringar 1 524 1 555 
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  2017-08-31 2016-12-31 
Not 12 EXPLOATERINGSMARK   
 Minnesgåvor -20 -20 
 Trehörna 1:27, udde med småhustomter 700 700 
 Hästholmen 7:68 96 96 
 Sväm 1:1 3 273 3 273 
 Åby 6:26, Logistikområde Backasand 29 444 29 444 
 Ödeshög 25:1 => Åby 6:26 498 498 
 Ödeshög 1:137 1 846 1 846 
 Hänsynspost 0 0 
 Summa exploateringsmark 35 837 35 837 
    
Not 13: KORTFRISTIGA FORDRINGAR   
 Fakturafordringar 1 963 3 046 
 Statsbidrag 0 0 
 Ingående moms 1 656 3 421 
 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader  5 298 21 194 
 Övriga fordringar 0 0 
 Summa kortfristiga fordringar 8 917 27 661 
    
Not 14 KASSA, BANK OCH PLUSGIRO   
 Kassa 0 0 
 Swedbank (ingår endast Ödeshögs kommun) 35 515 7 182 
 Plusgiro 21 22 
 Företagskonto 310 123 
 Summa kassa bank och plusgiro 35 846 7 327 
    
 Koncernkontot:   
 Ödeshög kommun (ingår i likvida medel)   
    
 INGÅR EJ I KOMMUNENS REDOVISNING   
 Ödeshögsbostäder AB 9 091 11 266 
 Ödeshögs Utvecklings AB -2 339 -2 522 
 BK Porten i Ödeshög AB 2 501 2 149 
 Hästholmens Hamn och Magasin AB 1 428 1 250 
 Summa 10 681 12 143 
    
Not 15 EGET KAPITAL   
 Eget kapital vid årets början 118 881 112 330 
 Periodens resultat 6 957 6 551 
 Eget kapital vid periodens slut 125 837 118 881 
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  2017-08-31 2016-12-31 
Not 16 FÖRVALTNING AV MEDEL AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
 Ingående avsättning 1 jan 2 099 1 815 
 Pensionsutbetalningar -119 -48 
 Nyintjänad pension 2 254 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar  24 28 
 Förändring löneskatt -12 50 
 Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 
 Övrigt 46 0 
 Utgående avsättning 2 040 2 099 
    
 Förpliktelsen minskad genom försäkring5 12 005 12 027 
 Överskottsmedel i försäkringen  90 347 
 Aktualiseringsgrad 96 % 95,0 % 
    
Not 17: ANDRA AVSÄTTNINGAR   
 Avsatt för återställande av deponi 1jan 8 003 8 091 
 Nya avsättningar 0 0 
 Ianspråktagna avsättningar -26 -88 
 Outnyttjade belopp som återförts 0 0 
 Utgående avsättning 7 977 8 003 
 SUMMA AVSÄTTNINGAR 10 017 10 102 
    
Not 18: LÅNGFRISTIGA SKULDER   
 Kommuninvest 170 900 170 900 
 Skuld anslutningsavgift, investeringsbidrag 14 911 15 511 
 Övriga långfristiga skulder 7 200 0 
  193 011 186 411 
    
Not 19: KORTFRISTIGA SKULDER   
 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter  8 689 6 442 
 Semesterlöneskuld 8 761 8 329 
 Ferielöneskuld 0 2 406 
 Upplupen pensionsskuld individuell del  4 713 6 119 
 Övriga kortfristiga skulder 14 970 9 401 
 Skatt och sociala avgifter, personal 8 767 6 528 
 Leverantörsskulder 10 892    18 752   
 Utgående moms 506 312 
  57 298 58 289 

  

                                                             
5 Totalt kapital som KPA Pensionsförsäkring AB behöver för att säkerställa utbetalningen av de försäkrade förmånerna enligt 
värdebesked i januari 2017. 
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  2017-08-31 2016-12-31 
Not 20: BORGENSÅTAGANDEN   
 Borgen för lån åt Ödeshögsbostäder AB 115 750 117 000 
 Borgen för lån åt Hamn- och Magasin AB 5 000 5075 
 BK Porten Ödeshög AB 13 125 13 125 
 Kommunalförbundet ITSAM 1 982 2 379 
 Ödeshögskooperativet 466 494 
  136 323 138 073 
    

 

Not 21: PENSIONSFÖRPLIKTELSER    
 UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN   
 Ingående ansvarsförbindelse 118 421 122 658 
 Pensionsutbetalningar -3 130 -4 650 
 Nyintjänad pension 0 0 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 464 1 387 
 Förändring löneskatt 4 -826 
 Aktualisering 45 -247 
 Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 
 Bromsen 0 0 
 Övrigt 636 99 
 Utgående ansvarsförbindelse 118 441 118 421 

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 288 kommuner och landsting/regioner som 
per 2017-06-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser. 

Mellan samtliga dessa kommuner i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk för-
ening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ödeshögs kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per den 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala för-
pliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till ca 396 960 434 499 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 372 907 700 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 374 592 354 kronor.
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DRIFTREDOVISNING 

I årsbudgeten, inklusive de beslut som tagits under året, beräknades en ökning av eget kapital med 
+7 664 kkr. I förhållande till den budget som antagits och förväntade avvikelser enligt tabell nedan så 
redovisas således ett prognostiserat resultat på +10 029 kkr. vid årets slut.  

Verksamheternas prognostiserade ekonomiska utfall i förhållande till budget visar ett underskott på  
-563 kkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +2 930 kkr. 
 

Kkr Delårsresultat Budget 
2017 

Prognosti-
serad net-

tokost-
nad/intäkt 

2017 

Prognostise-
rad avvi-
kelse vid 
årets slut 

2017 

Netto-
kostnad 

2016 

Kommunfullmäktige -255 -502 -502 +-0 -390 
Kommunala revisorer -206 -534 -534 +-0 -506 
Valnämnd -2 0 0 +-0 -2 
Överförmyndare -1 458 -696 -1 336 -640 -427 
Kommunstyrelse -22 166 -37 939 -36 249 +1 690 -43 121 
Kultur- och fritidsnämnd -6 660 - 10 278 - 10 278 +-0 -10 057 
Miljö- och byggnämnd -2 088 -3 6 85 -3 685 +-0 -2 793 
Barn- och utbildn. nämnd -84 924 -118 596 -120 209 -1 613 -115 720 
Socialnämnd  -68 015  -102 725  -102 725 +-0 -94 188 
Finansiering  +192 731 +282 617 +285 547 +2 930 273 755 
TOTALT  +6 957 +7 664 +10 031 +2 367 6 551 
      
Balanskravsposter      
Realisationsvinst 0  0  0 
Tillägg      
- realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet 

0  0  0 

+realisationsförlust 0  0  0 
Tidigare års underskott 0  0  0 
Balanskravsresultat +6 957  +10 031  +6 551 
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KOMMUNKONCERNEN 

Ödeshögs kommunkoncern består av moderbolaget Ödeshögs Kommunhus AB med tre helägda dotter-
bolag: Ödeshögsbostäder AB med dotterbolaget Projekt i Ödeshög AB, Hästholmens Hamn- o Magasin AB 
samt Ödeshögs Utvecklings AB med dotterbolaget BK Porten i Ödeshög AB.  

 

Ödeshögs Kommunhus AB 
Moderbolag. Har ingen egen verksamhet. 

Ödeshögsbostäder AB.  
Ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Ödes-
högs kommunhus AB. Bolagets verksamhet är 
att inom Ödeshögs kommun förvärva, avyttra, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomt-
rätter med bostäder, affärslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar. 

Bolaget skall vidare ombesörja förvaltning och 
skötsel av kommunens fasta egendom som över-
lämnats att utföras av bolaget. 

Det ekonomiska resultatet för helåret 2017 be-
räknas bli ett positivt resultat på ca 4 Mnkr. An-
ledningen är att uthyrningsläget är mycket bra, 
inga tomma lägenheter. 

Projekt i Ödeshög AB 
Bolaget är ett dotterbolag till Ödeshögsbostäder 
AB. 

Ingen verksamhet har skett i detta bolag. 

Hästholmen Hamn- och Magasin AB.  
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ödeshögs 
kommunhus AB. 

Bolaget äger Hästholmens hamn och bedriver 
uthyrning av båtplatser, campingplatser, lokaler 
och tomter. 

Prognosen för helåret är att bolaget gör ett posi-
tivt resultat på ca 70 Tkr. 

Ödeshögs Utvecklings AB.  
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ödeshögs 
kommunhus AB.  

Verksamheten omfattar finansförvaltning från 
tidigare fastighetsförsäljning till Ödeshögs Me-
kaniska AB, lastbilsparkeringsplatsen vid Rasta 
(Ödeshög Åby 6:142). Bolaget äger BK Porten 
AB. 

Under 2017 har fastigheten Ödeshög 5:2 förvär-
vats med syfte att underlätta den utbyggnad som 
DanagårdLiTHO AB gör. 

Bolaget förväntas göra ett nollresultat. 

BK Porten i Ödeshög AB  
Bolaget är ett dotterbolag till Ödeshögs Utveckl-
ings AB. 

Verksamheten är att förvalta den snabbmatsre-
staurang som etablerades på fastigheten Ödes-
hög Åby 14:12. Under 2017 har även ett nytt fö-
retag etablerats sig i del av fastigheten, EF To-
bias Andersson ”Godisporten”. 

Bolaget förväntas göra ett positivt årsresultat på 
ca 80 kkr. 
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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. 
RKR 3.1 – Redovisning av extraordinära pos-
ter och upplysningar för jämförelseändamål 
För att en post ska betraktas som jämförelsestö-
rande ska den vara sällan förekommande och 
överstiga 1 Mnkr. Realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljningar redovisas alltid som jämförel-
sestörande. 
RKR 4.2 – Redovisning av skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skattein-
täkter baseras på SKL:s augustiprognos. 
RKR 6.2 – Redovisning av bidrag till infra-
strukturella investeringar 
Ödeshögs kommun redovisar inga bidrag till in-
frastrukturella investeringar under 2017. 
RKR 7.1 – Upplysningar om pensionsförplik-
telser och pensionsmedel 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt 
blandmodellen. Utbetalningar avseende pens-
ionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen. Hela pens-
ionsavgiften enl. pensions och försäkringsavta-
let PFA98 (KAP-KL) avsätts som individuell del. 
Förmånsbestämd ålderspension, efterlevande-
pension till vuxen samt barnpension har kom-
munen valt att försäkra bort. Förpliktelser för 
pensionsåtaganden för anställda i kommunen 
är beräknade enligt RIPS07. Uppgifter om pens-
ionsförpliktelser och pensionsmedel återfinns i 
noter till balansräkningen. 
RKR 8.2 – Sammanställd redovisning 
Delårsrapporten innehåller inte någon sam-
manställd redovisning. Däremot finns korta 
kommentarer om bolagens utfall t.o.m. halvåret 
med en bedömning om helårsutfallet. Enligt 
RKR 22 ska finansiella rapporter och jämförel-
setal finnas om vissa förutsättningar är upp-
fyllda. Dessa förutsättningar uppfylldes inte vid 
bokslut 2017-08-31. 
RKR 10.2 – Avsättningar och ansvarsförbin-
delser 

Ödeshögs kommun redovisar följande avsätt-
ningar: 
- Avsättning för återställande av deponi. 
- Avsättning för strukturella åtgärder. 
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 (22 400 kr 
för 2017). 
Avskrivningar sker linjärt utifrån historiska an-
skaffningsvärden och påbörjas normalt måna-
den efter inköp/färdigställande.  
Ödeshögs kommun gått över till komponentav-
skrivning fullt ur redovisningsår 2016. 
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 50 
Markanläggningar 20 
Gata, varav:  
  vägkropp Ingen avskrivning 
  gatubeläggning 20 
Byggnader 10-60 
  Varav:  
  Platta och stomme 60 
  Fasad, tak o fönster 25 
  ventilation 15 
  Övrig byggnation 10 
Anläggningar, maskiner 
och inventarier 

5-20 

Men även andra avskrivningstider förekommer.   
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det 
finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tek-
nikskiften, organisationsförändringar).  
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För mark och konst samt pågående arbeten 
görs inga avskrivningar. 
Tillämpad internräntesats var 1,75 % under 
2017. 
RKR 12.1 – Redovisning av immateriella till-
gångar 
Kommunen redovisar inga immateriella till-
gångar. 
RKR 13.2 – Redovisning av hyres-/leasingav-
tal 
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 
Från 2016 tillämpas komponentavskrivning full 
ut. 
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 i års-
redovisningen men ej i delårsrapporten. 
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 
Nedskrivningar görs i årsbokslutet. 

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 
Resultaträkningen jämförs inte med helårspro-
gnos samt årsbudget vilket gör att denna re-
kommendation inte följs i den delen. 
Den kommunala koncernens räkenskaper pre-
senteras ej då villkoren som ställts upp inte 
uppfylls.   
RKR 23 – Bestämmelser om löpande bokfö-
ring etc.  
Ödeshögs kommun har inte upprättat någon 
systemdokumentation. 
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 användes 5,9 mnkr av 9,5 mnkr för 
ändamålet som ställningstagandet föreskriver. 
Resterande bidrag kommer att lyftas in under 
resterande del av 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. 

 


