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ÅTVIDABERG – KOMMUNEN MED 
FRAMÅTANDA 
 

Åtvidaberg har med sin närhet till såväl kust som storstad, sin fina natur, sjöar, bad och rika friluftsliv, 
ett attraktivt läge. Tillsammans med medborgare, föreningar och näringsliv har kommunen arbetat 
fram en vision med sikte på 2030. Visionen syftar till att utveckla både den geografiska kommunen 
som en del i Region Östergötland och Åtvidabergs kommun som en framåtsträvande organisation. 
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Framåtanda – ett förhållningssätt som 
vägleder oss från ord till handling 
För att nå målen i visionen för Åtvidaberg måste framåtanda vara 
ett förhållningssätt för att skapa en trygg och robust kommun där 
det finns innovation och lokal handlingskraft, vara en plats för 
utveckling och livslångt lärande samt finnas platser att leva på och 
uppleva. Detta kan vi nå genom att ha mod att fatta nödvändiga 
beslut, att vi har en helhetssyn där vi förstår hur besluten påverkar 
olika delar av organisationen samt vilken långsiktig påverkan det 
har på kommunens förmåga att ge en god samhällsservice och 
stärka den kommunala ekonomin. 

För att närmare beskriva hur kommunen arbetar för att nå 
visionens övergripande mål identifierar vi fyra olika 
områden/framgångsförhållanden i visionen. 

Vision 2030 började fullt ut gälla från år 2020. Kommunen har planerat, genomfört och utvärderat sin 
verksamhet utifrån den nya visionen. 

År 2020 har varit ett speciellt år där kommunen inte kunnat genomföra sin planerade verksamhet fullt 
ut. Med anledning av den pågående pandemin har kommunens verksamhet och organisation påtagligt 
påverkats från mars till december. Äldre- och handikappomsorgen har varit särskilt ansträngd under 
året. Vi har pandemirelaterade kvalitetsbrister genom att vi tvingats till fjärr- och distansundervisning 
främst inom gymnasieskolan men även nedstängning av dagverksamheten, besöksförbud på särskilt 
boende (SÄBO) och fördröjd invigning av Ungdomens hus (1357) får negativa konsekvenser för 
människor som är beroende av våra verksamheter.  

Trots att 2020 inneburit många utmaningar och anpassningar har vi genomfört kvalitetsskapande och 
kvalitetshöjande åtgärder i och för våra verksamheter. Kommunorganisationens förmåga att 
genomföra videomöten har förbättrats avsevärt. Även om videomöten har begränsningar så kommer 
sannolikt arbetssättet delvis att finnas kvar även efter pandemin.   

Under 2020 har kommunen tagit fram en ny budget och styrmodell. Kommunens nya modell innebär 
en högre grad av politisk insyn och medverkan i processen med att ta fram budgetunderlag inför 
beslut. Budgetprocessen medger även en större insyn för den politiska oppositionen.  

Vi har haft många förändringar under 2020 som medför behov av att se över relevansen i kommunens 
strategiska målpaket. Några stora förändringar som vi måste väga in tydligare är stora investeringar 
över tid, nya redovisningsregler och att vända övervikten mot kommunens interna arbete till att 
omfatta kommunens utveckling inom hela det geografiska området.   

Lev och upplev 
Åtvidaberg ska vara en kommun där möjlighet finns för olika typer av livsstilar och boenden.  Med 
invånarna och kärnverksamheterna i fokus drivs samhället långsiktigt i riktning mot en hållbar 
utveckling som ger nuvarande och framtida medborgarna livskvalitet genom hela livet.  

Den vackra naturen är alltid nära och en viktig del av kommunens identitet. Här visar vi upp och är 
stolta över de besöksmål och höga naturvärden som finns i kommunen. Genom kulturlivet och det 
mångfacetterade föreningslivet har alla en möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunens olika 
geografiska delar är alla viktiga och bidrar tillsammans till helheten.  

Detta gör Åtvidabergs kommun till en bra plats att både leva i och uppleva.  
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Kopparsvanens kooperativa hyresrättsförening påbörjade i juni byggnationen av etapp tre. 
Byggnationen innebär framför allt en modernisering av 41 stycken ändamålsenliga lägenheter för 
särskilt boende. Byggnationen innebär också en säkerställning av måltidsförsörjning till vår 
äldreomsorg då ett tillagningskök samtidigt tillskapas. Etapp tre innehåller också en komplettering i 
redundansen av vår kraftförsörjning till Kopparsvanens äldreboende.   

Ett nytt gruppboende med sex lägenheter invigdes under maj månad. Boendet kunde fyllas med 
hyresgäster direkt och behov av ytterligare boenden finns de kommande åren. 

Stamfiberutbyggnaden på landsbygden fortsätter som planerat. Fiberutbyggnaden skall medge 
anslutning för privata fastigheter och företag på landsbygden som är i behov av stabila digitala 
förbindelser. Stamfiberutbyggnaden medger också bättre förutsättningar för utvecklingen av 
mobiltäckningen i kommunens södra delar genom förbättrade anslutningsmöjligheter för kommersiell 
mobilmastutbyggnad.   

För att klara målen om bättre sopsortering infördes ”Gröna påsen” under april. ”Gröna påsen” är ett 
steg i utvecklingen för bättre hushållsnära sortering av avfall. Ett annat steg i samma riktning är 
införandet av miljöstationerna ”Matilda” som finns utplacerade på kommunens återvinningsstationer. 

Trygg och robust  
Åtvidaberg ska vara en av landets tryggaste kommuner, här är samhället öppet och välkomnande. 
Inom vård, skola och omsorg blir du sedd som individ och är en del av ett sammanhang. I 
kommunorganisationen finns en jämlik representation och invånarna har tilltro till de demokratiska 
processerna. Här finns förutsättningar för en jämlik hälsa samt mångfald och jämställdhet som 
genomsyrar hela samhället. 

Kommunen arbetar aktivt med hållbar samhällsplanering. Det leder till varierat boendeutbud, trygga 
offentliga platser samt ett samhälle som står rustat för extraordinära händelser och ett förändrat klimat. 
Den biologiska mångfalden och tätortsnära naturen värnas och är en viktig tillgång att bevara för 
kommande generationer.  

Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats som är trygg och robust. 

Utvecklingen av Grebo Norrby har under 2020 fortsatt med detaljplanearbeten och arbete med att 
ansluta området till Grebo tätort. Med Grebo Norrby kommer kommunen kunna erbjuda attraktiva 
tomter för eget ägande inom korta pendlingsavstånd både till Linköping och till Åtvidabergs tätort. 

Förberedelserna för upprustningen av riksväg 35 har intensifierats under 2020. Avtal mellan 
kommunen och trafikverket gällande omstigningsplats Grebo är tecknat och kommer medföra 
snabbare och säkrare transporter mellan Linköping och Grebo. Arbetet med att förbättra riksväg 35 ner 
till Åtvidaberg pågår med en påbörjad åtgärdsvalsstudie hos Trafikverket.   

Planeringen inom kommunen pågår också för att ta fram byggbar mark för privat ägande i norra 
delarna av Åtvidabergs tätort och i Björsäter. I Åtvidabergs tätort prioriteras även arbetet med att få 
fram fler industritomter.  

Arbetet med att skapa medborgarengagemang i kommunen är viktigt. En del i det arbetet är att 
regelbundet genomföra dialoger kring ortsutveckling för våra strategiska orter Grebo, Björsäter, 
Falerum och Hannäs-Kvarnvik. Inplanerade möten under våren ställdes in men under hösten kunde 
digitala möten genomföras. Planeringen inför 2021 är att genomföra digitala möten under våren för att 
förhoppningsvis kunna träffas normalt igen under hösten. Upprustning av flera badplatser har dock 
kunnat genomföras under året. 
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Under mars månad invigdes Agenda 2030-stråket i Åtvidabergs tätort. Projektet finansierades av 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete inom Sida. Stråket syftar till att sprida kunskap om 
Agenda 2030 och de 17 globala målen samt stimulera till fysisk aktivitet. 

Under hösten deltog kommunen i konstprojektet Artscape. Under september kunder våra medborgare 
följa och även delta i skapandet av konstverk på tre olika platser i Åtvidabergs tätort. Syftet med 
kommunens deltagande i projektet var att skapa engagemang hos våra medborgare samtidigt som vi 
kunde förbättra trygghetskänslan på några platser genom utsmyckning och förbättrad belysning. 

Innovation och lokal handlingskraft 
Åtvidabergs ska vara en del av ett resurseffektivt och klimatsmart samhälle som medverkar till att 
skapa lösningar där resurser återanvänds och återvinns. Här finns en samverkan mellan 
kommunorganisation, näringsliv och andra aktörer, både lokalt och regionalt. En cirkulär ekonomi 
prioriteras och leder till ekonomiska, sociala och ekologiska vinster. 

Kommunen är en del av en expansiv region med goda förbindelser till omvärlden. Hos näringsliv och 
kommunorganisation finns mod att testa innovativa lösningar som bidrar till förenklat vardagsliv och 
resurseffektivitet. Det gör oss attraktiva för både näringsliv och boende.  

Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats för innovation och lokal handlingskraft. 

Åtvidabergs har historiskt en låg arbetslöshet. Den låga arbetslösheten får flera effekter där sannolikt 
en lägre utbildningsnivå och lägre andel nyföretagande delvis kan förklaras av att det finns jobb. 
Pandemin har tyvärr medfört en ökad arbetslöshet även i vår kommun under 2020. För att klara 
behoven behöver kommunen förstärka sin förmåga att ge stöd till arbetssökande. Därför har under den 
kommunala organisationen som skall stötta arbetssökande under hösten setts över. Förstärkningar 
planeras vara på plats under första halvan av 2021. 

Näringslivet i kommunen har också ställts inför svåra och delvis nya utmaningar. Vårt näringsliv har 
dock klarat sig förhållandevis bra under 2020. Regelbundna dialoger anordnade av Näringslivscentrum 
och samarbeten mellan företag har underlättat arbetet. Flera av våra företag har under 2020 behövt 
utöka sin verksamhet eller sett möjligheten till satsningar för framtiden. 

Åtvidabergs kommun har under flera år deltagit i ett samarbete inom dagpendlingsområdet för 
Linköpingsområdet. Linköpings lokala arbetsmarknadsområde omfattar flera kommunen och vi har 
utvecklat ett samarbete för att stimulera utvecklingen inom vår delregion för ökad effektivitet och 
förbättrade funktionella samband. Samarbetet innebär många fördelar för vår kommun som har flera 
tusen pendlare till Linköpingsområdet.  

Utveckling och livslångt lärande 
Åtvidaberg ska vara en plats där barn och unga får en chans att utvecklas och där det finns inspiration 
och möjlighet till ett livslångt lärande. Det finns en helhetssyn som gör att vi lär av varandra genom 
sammanhang och möten över generations- och kulturgränser. 

Det finns ett gott samarbete mellan skola, universitet och näringsliv som är utvecklande för såväl 
elever och kommunens kärnverksamheter som det lokala näringslivet. Här finns en insikt i att 
samverkan och olika infallsvinklar leder till något bättre för alla delar av samhället.  

Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats för utveckling och livslångt lärande.  

Under pandemin har skolans verksamhet fått ställas om inom samtliga verksamheter. För 
gymnasieskolan innebar pandemin att en övergång till fjärrundervisning tvingades fram under mars 
månad fram till sommaren. Skolorna kunde bedriva sin undervisning någorlunda normalt under första 
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delen av hösten, men under den senare delen har fler restriktioner införts och övergång till 
fjärrundervisning för gymnasieskolan beslutades återigen under december. 

Vi kan också konstatera att gymnasieskolan tappat elever under 2020 på ett sätt vi inte sett tidigare. 
Fjärrundervisningen antas vara den största förklaringen till elevtappet. 

I Falerum invigdes en ny förskola under februari. Förskolan innebär en säkrad barnomsorg i moderna 
och ändamålsenliga lokaler i området för lång tid framöver. 

Under december blev Ungdomens hus (1357) färdigställt. Tyvärr måste invigningen skjutas upp till 
2021 när restriktionerna medger det. Ungdomens hus vänder sig främst till ungdomar mellan 12-19 år 
och är lokaliserat i gränden bakom Åtvidabergs bibliotek. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Denna del i årsredovisningen är ny för år 2020. Det är en kombination av de tidigare avsnitten Mål 
och god ekonomisk hushållning, Ekonomi samt Personal. Detta är en anpassning till ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Kapitlet kommer att fortsätta utvecklas under 
kommande år.  

Översikt över verksamhetens utveckling 
I tabellen visas översiktligt den ekonomiska utvecklingen under de fem senaste åren. Jämförelse åren 
har justerats med anledning av nya redovisningspriciper. För ändrad intäktsredovisning av bidrag har 
omräkning gjorts för hela perioden men för finansiell leasing har omräkning bara gjorts för 2019.  
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Fem år i sammandrag 
 

Belopp i Tkr 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal invånare 31 december 11 427  11 503 11 537 11 631 11 617 
Kommunal skattesats 22,39% 21,95% 21,95% 21,95% 21,95% 
Antal anställda 906 895 941 942 907 
        
Verksamhetens nettokostnader -662 471 -656 970 -641 977 -610 599 -579 525 
Skatteintäkter och utjämning 708 732 676 380 664 115 651 886 627 428 
        
Årets resultat 41 648 17 094 21 891 29 224 44 211 
Årets resultat efter finansiella poster 41 648 14 819 21 891 38 305 44 211 
Budgeterat resultat 19 100 18 000 21 000 21 000 21 000 
Budgetavvikelse 22 547 -3 181 891 17 305 23 211 
Resultat efter finansiella posters andel 
av skatter och utjämning 5,88% 2,19% 3,30% 5,88% 7,05% 

        
Soliditet exkl. pension 32,85% 29,91% 48,76% 44,86% 39,57% 
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före 
1998 6,44% 1,58% -1,93% -10,55% -17,35% 

        
Nettoinvesteringar -41 581 -102 498 -31 337 -57 439 -34 955 
Långfristiga skulder 438 328 470 546 123 681 93 246 122 504 
        
Koncernen           
Årets resultat        41 186  17 125 18 965 20 546 39 638 
        
Soliditet  27,4% 24,5% 34,0% 35,5% 32,0% 
        
Nettoinvesteringar -51 644 -117 885 -95 238 -59 207 -40 403 
Långfristiga skulder 573 038 610 762 222 592 188 709 211 998 

Den kommunala koncernen 

Koncernföretag 
Kommunala koncernföretag är organisationer där kommunen äger 20 procent eller mer och därför har 
ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande. Dessa företag är Åtvidabergs Vatten AB (100 
procent) och Åtvidabergs Renhållning AB (100 procent). Det är dessa företag som ingår i den 
sammanställda redovisningen. 

Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser. Personalen i bolagen är anställda gav Åtvidabergs kommun 
och hyrs av bolagen. Skälet till att verksamheten finns i bolagsform är att tydligt avgränsa den 
taxefinansierade verksamheten från den skattefinansierade verksamheten.  

Åtvidabergs Vatten AB  
Åtvidabergs Vatten AB ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Målet är att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster och att verksamheten ska bidra 
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten omfattar beredning och distribution av 
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dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten, hantering av avloppsslam samt avledning av 
dagvatten. Finansiering av verksamheten sker enbart genom intäkter från kunderna. 

Åtvidabergs Renhållning AB  
Åtvidabergs Renhållning AB sköter det kommunala renhållningsansvaret. Övergripande mål för 
avfallshanteringen är att minska den totala avfallsmängden och återvinna det avfall som uppkommer. 
Verksamheten omfattar insamling och transport av hushållsavfall, slamsugning av enskilda 
avloppsbrunnar och hämtning av latrinkärl, mottagning av hushållens avfall vid Korshults 
återvinningscentral, information om avfallshanteringen i kommunen samt avfallsplanering. 
Finansiering av verksamheten sker enbart genom intäkter från kunderna. 

Uppdragsföretag 
Kommunala uppdragsföretag är organisationer som kommunen har överlämnat driften av en 
kommunal angelägenhet till, utan att de är koncernföretag. Här ingår organisationer där kommunens 
röstandelar understiger 20 procent samt kommunala entreprenader. 

Förenade Care AB  
Förenade Care AB driver för kommunens räkning vård- och omsorgsboendet Koppargården med 73, 
av totalt 149 platser, i kommunen. 

Östgötatrafiken AB  
Östgötatrafiken AB utför på uppdrag av Åtvidabergs kommun skolskjuts och kommunal färdtjänst. 

Peab  
Peab ansvarar för driften av kommunens yttre skötsel avseende gator, parker och kvartersmark i 
Åtvidaberg, Grebo och Björsäter. 

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen  
Kopparsvanen är en kooperativ hyresrättsförening där kommunen är en av 51 medlemmar. Syftet med 
boendeformen är att ge både boende, anhöriga och personal större delaktighet och makt att besluta om 
boendefrågor, som exempelvis den egna lägenheten, utemiljön och gemensamma utrymmen. Inom 
ramen för föreningen byggs 40 nya lägenheter.  

Kommunalförbundet ITSAM 
Kommunalförbundet ITSAM:s medlemskommuner är Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg 
och Ödeshög. ITSAM:s uppgift är att tillhandahålla drift och support av IT och telefoni i kommunerna 
samt kommunala bolag.  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland ansvarar för den kommunala 
räddningstjänsten i medlemskommunerna; Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och 
Åtvidaberg.  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Under många år har Åtvidabergs kommun haft högt ställda ekonomiska mål, vilket har förbättrat 
kommunens ekonomi. Utifrån att det tidigare långsiktiga målet för kommunens ekonomi har nåtts har 
nya mål utformats som gäller från och med 2019. De nya målen flyttar fokus från kommunen till 
koncernen med sikte på att uppnå en soliditet på 50 procent till år 2045. Soliditeten inkl. bolagen och 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen är vid bokslutet 2020 32,3 procent. 
Ytterligare investeringar planeras i Kopparsvanen vilket finns utlovad borgen för, detta kommer också 
att påverka koncernsoliditeten.  

På grund av den förändrade redovisningen för finansiell leasing skulle målen behöva ses över. Dess 
nuvarande utformning tar inte hänsyn till den koncerninterna leasingen.  
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I och med de nya målen sänks resultatkravet för kommande år jämfört med före 2019. Målet är ett 
resultat på två procent av skatter och bidrag. SKR räknar i sina prognoser att kommunsektorn når ett 
resultat på en procent av skatter och bidrag. Detta innebär att vi behöver en högre resultatnivå än riket.  

Investeringsmålet för kommunen har justerats relativt det nya resultatkravet men de totala 
investeringarnas utrymme kommer att vara i nivå med utfallet tidigare mandatperioder. 

För att klara framtidens utmaningar i form ökande försörjningskvot och reinvesteringsbehov är det 
primärt att konsolidera kommunens balansräkning. Balansräkningen stärks genom positiva resultat 
samt att investeringsnivån över tid kan självfinansieras. 

Värt att notera är att kommunen utöver de skulder som är upptagna i balansräkningen också bär det 
ekonomiska ansvaret för pensionsförpliktelser om 247 Mkr. Pensionsförpliktelsen avser pensioner 
intjänade före 1998 som resulterar i kostnad i takt med att dessa pensioner utbetalas. Kostnaderna för 
pensionsförpliktelsen har enligt KPA:s senaste långtidsprognos nått sin kulmen. 

Pensionsförpliktelser 
Kommunens totala pensionsåtagande är 261 Mkr vilka har minskat med 5,2 Mkr jämfört med 
föregående år. I de kommunala bolagen finns ingen pensionsskuld eftersom personalen är anställd av 
Åtvidabergs kommun.  

Belopp i Tkr  2020 2019 
Avsättning inkl. särskild löneskatt 14 460 15 077 
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 246 730 251 273 
Pensionsförpliktelse som har tryggats med pensionsförsäkring 39 534 33 719 

Total pensionsförpliktelse 300 724 300 069 
   

Pensionsförsäkringskapital 39 534 33 719 

   
Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

 

Övriga upplysningar finns i noterna 18 och 21. 

År 2020 
Inför år 2020 beslutades om en skattehöjning med 44 öre vilket beräknades ge en intäktsökning med 
10,7 Mkr. De centrala intäkterna påverkas också kraftigt av de extra statliga bidrag som vi har fått 
under året för att balansera negativa ekonomiska konsekvenser av pandemin. De ökade bidragen är 
20,8 Mkr för Åtvidabergs kommun.  

Årets verksamhet och ekonomi har påverkats av covid-19- pandemin. Detta har medfört förändringar i 
verksamheten på grund dels av fattade beslut dels av förändrade beteenden hos kommuninvånarna. 
Några exempel på förändringar är att gymnasieskolan har bedrivits på distans under slutet av 
vårterminen, vissa verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen har beslutats stänga, minskade 
färdtjänstresor samt beslut om lägre deltagande på politiska möten. Detta redovisas mer ingående 
under respektive förvaltning. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under året har ett avtal gällande omstigningspunkt i Grebo tecknats med Trafikverket. Avtalet uppgår 
till 5 Mkr och redovisas som ett bidrag till statlig infrastruktur. Då bidraget ännu inte har betalats har 
en motsvarande avsättning bokförts.  



14 

 

Under året har ett antal större investeringsprojekt avslutats; Bredbandsutbyggnad i tätorten, nytt 
gruppboende ”Kamrer Nilsssons Park”, Ny förskola i Falerum, ny fasad på Kommunhuset, anpassning 
av Brandvakten.  

Större pågående projekt är Kulturcentrum etapp tre samt bredbandsutbyggnad på landsbygden.  

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Från och med budgetarbetet inför 2021 tillämpas kommunens nya styrmodell som beslutats av 
kommunfullmäktige. Styrmodellen innebär att förvaltningen belyser relevanta förutsättningar i 
dokumentet ”Planeringsförutsättningar”. Vilket är ett underlag för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse att göra bedömningar om kommunens övergripande mål, uppdrag samt budgetramar 
för verksamheten de kommande åren.  

Efter framtagandet av planeringsförutsättningarna inklusive planeringsramen så vidtar ett arbete med 
att ta fram förvaltningsspecifika planeringsförutsättningar – som sedan blir underlag för den budget 
som föreläggs kommunstyrelsen för ställningstagande i oktober. 

Budgeten innehåller de övergripande målen, budgetramar samt prioriterade uppdrag för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder att arbeta med under de kommande åren. Utifrån budgeten och 
kommundirektörens instruktion ska kommundirektören enligt kommunens styrmodell låta ta fram en 
verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning som utöver en redogörelse för hur verksamheten 
kommer att genomföras utifrån budget och instruktion, innehåller nyckeltal för uppföljning av de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Verksamhetsplanen ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Uppföljning görs månadsvis från och med februari månads utgång med undantag för juli. Detta 
genomförs av respektive enhetschef med stöd av controller. Utifrån uppföljningen prognostiseras årets 
resultat på enhetsnivå. En förstärkt rapport redovisas per april månad. Efter augusti månad görs ett 
delårsbokslut och för året ett bokslut där ekonomi och uppföljning av övergripande mål redovisas.  

Internkontroll genomförs utifrån fastställd kontrollplan. Resultatet av denna behandlas politiskt.  

De kommunala bolagen 
Ytterst är bolagen ägda av kommunen och bildade för att med sin verksamhet nå politiskt uppställda 
mål. Styrningen kan dock inte ske på det sätt som fullmäktige och kommunstyrelsen styr och leder de 
delar av kommunens verksamhet som organiseras i nämnd- och förvaltningsform. Bolagen är 
underställda kommunfullmäktige och styrs av ägaren genom olika dokument och beslut. 

Styrningen sker via bolagsordning och ägardirektiv. Bolagens budget beslutas i bolagens styrelse 
medan taxor och avgifter fastställs genom beslut i Kommunfullmäktige.  

God ekonomisk hushållning - resurshushållning 
För att kunna ge kommande generationer samma möjligheter och samma eller bättre sociala service 
som dagens generation har tillgång till krävs en god hushållning av resurser. Detta gäller så väl 
ekonomiska resurser som naturresurser och sociala resurser i form av personal. 

För att en god resurshushållning ska leda till en hållbar utveckling behöver kommunen arbeta med alla 
tre dimensioner som ryms inom begreppet hållbar utveckling: den sociala, den miljömässiga och den 
ekonomiska. 

God ekonomisk hushållning är en del av god hushållning av resurser.  
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Åtvidaberg ska upplevas som en bra kommun att leva, bo och verka i. För att skapa bästa möjliga 
livskvalitet, utveckling och tillväxt har visionens ledord – mod, helhetssyn och långsiktighet lagt 
grunden för vår definition av god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun innebär planering och hantering av kommunens 
verksamheter och ekonomi så att kommunen långsiktigt har förmåga till kommunal service på en 
riksgenomsnittlig nivå.  

Ovanstående innebär att politik och förvaltning på ett modigt men ansvarsfullt sätt ska hushålla med 
de resurser kommunen har, så att kommunen som helhet - nu och i framtiden - kan skapa tillväxt och 
god kommunal service. 

För att säkerställa att kommunen utvecklas i linje med visionen och med beaktande av god ekonomisk 
hushållning har fyra ekonomiska mål, fyra miljömässiga mål och fyra sociala mål för kommunen 
formulerats. Genom att målen struktureras utifrån de tre hållbarhetsperspektiven säkerställer vi att 
organisationen arbetar för att uppfylla visionen om en social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet.  

Ekonomiska mål  
Inom det ekonomiska perspektivet finns fyra mål. Tre mål som inriktar sig på den egna ekonomiska 
ställningen och ett mål som tar sikte på låg arbetslöshet i samhället.  

Soliditet (internt mål) - Soliditeten i kommunen ska öka. Detta för att soliditet inkl. bolagen och 
Kopparsvanens kooperativa hyresrättsförening på sikt ska motsvara den långsiktiga genomsnittliga 
soliditeten för rikets kommuner. Målvärde 50 procent om ca 25 år, år 2045.  

Soliditeten utvärderas exklusive de delar i exploateringsprojekt som avser omsättningstillgångar samt 
motsvarande skuld. Även de balansposter som avser utbyggnaden av Grebo Norrby undantas. 

Kommunens soliditet har ökat med 3,1 procentenheter från 30,3 procent vid bokslutet år 2019 till 
33,4 procent nu. Anledningen till att soliditeten nu är på en lägre nivå än redovisat vid föregående 
bokslut är att vissa hyresavtal redovisas som finansiell leasing. Dessa är i sin helhet finansierade med 
en skuld.  

För att ge en rättvis siffra för soliditeten i koncernen inkl. Kopparsvanens kooperativa 
hyresrättsförening behöver hänsyn tas till den finansiella leasing som finns mellan kommunen och 
Kopparsvanen. Detta för att inte dubbelräkna denna förpliktelse. Hänsyn taget till detta är koncernens 
soliditet 32,3 procent. 

Resultat (internt mål) - Resultatet före jämförelsestörande poster ska i genomsnitt uppgå till två 
procent av skatteintäkter och utjämning under respektive mandatperiod. Resultatmål för respektive år 
fastställs i samband med beslut om budget och verksamhetsplan. 

När resultatet utvärderas undantas de kostnader och intäkter som är hänförliga till utbyggnaden av 
Grebo Norrby. När tillgångarna för Grebo Norrby ianspråktas och avskrivning påbörjas ska denna 
kostnad ej undantas. 

För år 2020 redovisar kommunen ett resultat före jämförelsestörande poster om 42,9 Mkr. Budgeterat 
resultat uppgår till 19,1 Mkr. Resultatmålet för året har således uppnåtts. Detta innebär också att det 
utifrån resultatplaneringen i budgeten också är möjligt att nå mandatperiodens resultatmål 

Investeringar (internt mål) - Utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter ska maximalt 
motsvara 250 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster.  



16 

 

Från investeringarna avräknas de investeringar som avser utgifter för omsättningstillgångar i 
exploateringsprojekt. Även investeringar som görs inom ramen för utbyggnaden av Grebo Norrby 
undantas. 

Investeringsutgifterna för år 2020 uppgår till 40,1 Tkr. Utifrån utfallet föregående år samt budget 2020 
och planen för de kommande åren ryms investeringarna inom utrymmet för målet. Målet bedöms som 
uppfyllt.  

Arbetslösheten (externt mål) - ska vara lägre i Åtvidabergs kommun jämfört med arbetslösheten i såväl 
länet som riket.  

Arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften fås från Arbetsförmedlingens 
verksamhetsstatistik. För Åtvidaberg ligger den december 2020 på 5,4 procent. Jämfört med 
kommunerna i Östergötland som har 9,0 procent och hela riket som har 8,8 procent så anses målet 
vara uppfyllt. 

Sociala mål 
Inom det sociala perspektivet finns fyra mål. Tre mål som inriktar sig på den egna personalen i 
kommun organisationen och ett mål som tar sikte på tryggheten i samhället.  

Andelen övertidstimmar (internt mål) i förhållande till ordinarie tid ska maximalt uppgå till 
1,5 procent. 

Under 2020 uppgick den totala mer- och övertiden till knappt 14 000 timmar eller 0,7 procent av den 
arbetade tiden, vilket är en minskning med drygt 2 000 timmar jämfört med 2019. Detta trots kraftigt 
ökad sjukfrånvaro och arbetsbelastning på grund av pandemin. Den del av mer- och övertiden som 
utbetalades i pengar uppgick 2020 till cirka 4 Mkr, vilket innebär samma kostnad som för 2019. 

Sjukfrånvaron (internt mål) ska utgöra maximalt 5 procent av den ordinarie arbetstiden. 

Sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie arbetstiden uppgick under året till 6,9 procent, vilket 
innebär en ökning med 1,2 procent jämfört med förra året. Bedömningen är att ökningen beror på 
covid-19 och att utvecklingen förutom pandemin går åt rätt håll. Men målet nås inte för året. 

Hållbart Medarbetarengagemang (HME) (internt mål) för hela kommunen ska som lägst motsvara 
genomsnittet för rikets kommuner. 

Området Hållbart Medarbetarengagemang (HME) innehåller nio frågor som Sveriges kommuner och 
regioner (tidigare SKL) tagit fram och gör det möjligt att jämföra index mellan kommuner och 
regioner. Jämförelsen mellan kommuner och regioner sker i nyckeltalsdatabasen Kolada. Genomsnittet 
för rikets kommuner är 79. 2020 hamnade vi efter en ökning från 80 till 85 på plats 5 vilket innebär att 
målet är uppfyllt. Det är mycket glädjande med så höga siffror under ett så utmanande år som 2020! 

Kommunen ska i trygghetsundersökning (externt mål) tillhöra de 30 procent tryggaste kommunerna. 

Kommunen låg 2020 på plats 86 och har tappat 23 placeringar men tillhör fortfarande de 30 procent 
tryggaste kommunerna. 

Miljömässiga mål 
Inom det miljömässiga perspektivet finns fyra mål. Tre mål som fokuserar på kommunorganisationens 
miljöarbete och ett mål som  tar sikte på avfallshanteringen i hela kommunens geografiska område. 
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Kommunala tjänsteresor (internt mål) som sker med fossilfria drivmedel och med kollektivtrafik ska 
öka årligen. 

Kommunala tjänsteresor har minskat drastiskt under 2020 till följd av pandemin. På grund av det har 
inte resor med fossilfria drivmedel och kollektivtrafik ökat under år 2020. Detta innebär inte att det 
orsakat en negativ effekt gällande växthusgasutsläpp, snarare tvärtom då möten övergått till att bli 
digitala istället för fysiska.  

Gällande kommunens egen fordonsflotta skulle den sista fossildrivna bilen bytas ut under 2020. På 
grund av pandemin blev dock leveransen försenad och bilen byts istället ut under 2021. I och med 
detta blir kommunens fordonsflotta förnybar. 

En sammanvägd bedömning blir att målet uppnås. 

El och uppvärmning (internt mål) som används i kommunens egna lokaler där kommunen har rådighet 
ska vara fossilfri. 

El och uppvärmning som använts i kommunens egna lokaler där kommunen har rådighet har varit 
förnybar. Ett elavtal med leverantör om förnybar energi finns. 

Andelen livsmedelsartiklar (internt mål) som kommunens kostverksamhet köper in med 
tillverkningsland Sverige ska öka. 

Andelen livsmedelsartiklar med tillverkningsland Sverige har ökat något. År 2020 låg andelen på 71 
procent i jämförelse med 69 procent år 2019. 

Andelen hushållsavfall (externt mål) som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling ska lägst motsvara genomsnittet för landets kommuner. 

Andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling motsvarar 
genomsnittet för landets kommuner. Åtvidabergs kommun låg på 34 procent 2019. Insamlingen till 
återvinning har ökat något mellan 2018 och 2019. För rikets kommuner är det ovägda genomsnittet 37 
procent vilket innebär att vi inte når målet. 

Det finns ännu ingen tillgänglig statistik för år 2020. 

Summering av god ekonomisk hushållning 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när de interna ekonomiska målen är uppfyllda samt att 
huvuddelen av de övriga interna målen är uppfyllda. Tre av de tre finansiella målen uppnås för året. 
Av de sex sociala och miljömässiga målen uppfylls fem stycken. Åtvidabergs kommun har god 
ekonomisk hushållning för år 2020. Sett till hela mandatperioden är bedömningen att god ekonomisk 
hushållning kan nås.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Under föregående mandatperiod 2015 – 2018 redovisade kommunen i genomsnitt 32,1 Mkr i resultat 
före jämförelsestörande poster, vilket är 5,1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning.  

År 2019 prognostiserades helårsresultatet i delårsbokslutet till 11,0 Mkr vilket motsvarar 1,7 % av 
skatter och utjämning. Målsättningen var satt till 18 Mkr vilket motsvarar ca 2,7 % av skatter och 
bidrag. Eftersom ett lägre resultat prognostiserades höjdes resultatkravet de kommande åren i budget 
2020. Detta för att under mandatperioden kunna nå målsättningen för god ekonomisk hushållning i ett 
resultatperspektiv men också för att kunna bibehålla investeringsutrymmet. 
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Till år 2020 höjdes också skatten med 44 öre och skattesatsen är därför 22,39. Detta beräknas ge en 
förstärkning av intäkterna med 10 729 Tkr.  

Ekonomisk ställning 
Årets resultat är 41,6 Mkr. 1,2 Mkr av kostnaderna avser Grebo Norrby och resultatet för den 
kommunala verksamheten är 42,9 Mkr. Årets totala resultat motsvarar 5,9 procent av skatter och 
bidrag. 

Verksamhetens resultat i riket är preliminärt 51,1 miljarder. Jämfört med detta ligger vårt resultat 
något under detta. Resultaten påverkas kraftigt av de extra statliga bidrag som kommunerna har fått 
under året. 

Soliditeten i kommunen fortsätter att öka. Nivå mässigt så har den dock minskat eftersom ny 
redovisningsprincip tillämpas för finansiell leasing. Soliditeten är nu 32,9 procent inkl. Grebo Norrby 
vilket kan jämföras med riket 43,0 procent (2019). 

Budgetuppföljning 
Den totala budgetavvikelsen för året är 23,8 Mkr.  

Belopp i Tkr Årets resultat Budget Budgetavvikelse 
Kommunstyrelse -651 354 -661 501 10 146 
Bygg- och miljönämnd -3 939 -5 287 1 348 
Valnämnd -65 -50 -15 
Centrala poster -6 015 -13 346 7 331 

Verksamhetens nettokostnader -661 373 -680 183 18 811 
     

Skatteintäkter och utjämning 708 732 701 783 6 949 
Finansnetto -4 486 -2 5 00 -1 986 

Årets resultat 42 872 19 100 23 773 
 

Finansnettots avvikelse beror till stor del på redovisningsförändringen av leasing vilket inte har varit 
budgeterad. Skatteintäkter och utjämning avviker med 6,9 Mkr jämfört med budgeterat vilket till 
största delen förklaras av högre statsbidrag och sämre konjunktur än beräknat.  

De centrala posternas avvikelse förklaras i huvudsak av statliga bidrag för sjuklönekostnader.  

Kommunstyrelsen visar på en positiv avvikelse med 10,1 Mkr. Ekonomin påverkas positivt av lägre 
politiska arvoden än budgeterat samt att ITSAM har beslutat om en ny modell för fördelning av 
gemensamma kostnader. Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader har en större avvikelse 
eftersom inte pengarna har nyttjats under året. Barn- och utbildningen redovisar ett utfall i nivå med 
budget. För Vård- och omsorgsförvaltningen visas en negativ avvikelse vilket till stor del relaterat till 
högre kostnader än budgeterat för externa placeringar. Lägre kostnader inom äldreomsorgen väger 
dock upp delar av detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse från budget. 
Inledningsvis på året uppvisades negativ prognos vilket gjorde att man varit återhållsam under året. 
Det har framförallt haft effekt inom fastighetsområdet. Även varmare väder och lägre kostnader för el 
och värme som följd, är en förklaring. Färdtjänstkostnader avviker också kraftigt på grund av lägre 
resande.  

Bygg- och miljönämnden visar en positiv avvikelse på grund av högre intäkter för bygglov och lägre 
personalkostnader inom miljökontoret.  
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För valnämnden noteras en avvikelse på grund av obudgeterade it-kostnader.  

En mer detaljerad analys återfinns i avsnittet driftsredovisning. Budget för den kommunala koncernen 
har inte upprättats. 

De kommunala bolagen 
Verksamheten i de kommunala bolagen är taxefinansierad och avgifterna bygger på 
självkostnadsprincipen. Vid bokslutet 2020 noteras att Åtvidabergs Renhållning AB har ett negativt 
resultat. Detta balanseras i första hand mot tidigare års överskott men den överskjutande delen bokförs 
mot det egna kapitalet. Åtvidabergs Renhållning AB har vid bokslutet ett negativt eget kapital vilket 
behöver balanseras under en treårsperiod.  

Om något oförutsett skulle inträffa föreslås Åtvidabergs kommun utfärda en kapitaltäckningsgaranti 
för att bolaget ska kunna hantera en eventuell kontrollbalans situation framåt.  

Åtvidabergs Vatten AB har en pågående tvist utifrån en utförd entreprenad gällande byggnation av 
avloppsreningsverket i Håckla.  

Balanskravsresultat 
Om kostnaderna överstiger intäkterna ett visst år, är kommuner skyldiga att återställa det negativa 
resultatet under de närmast följande tre åren. Det innebär att summan av resultaten de tre efterföljande 
åren måste överstiga det negativa resultatet. Kommunfullmäktige får besluta om att negativa resultat 
inte behöver återställas, genom att hävda att det finns synnerliga skäl för detta.  

I tabellen visas balanskravsresultatet, ackumulerad återställningsplikt samt om återställningsplikten 
uppfyllts eller inte. 

Under året finns inga realisationsvinster eller förluster.  

Balanskravsresultatet överensstämmer med årets resultat och ingen återställning krävs. Åtvidabergs 
kommun har heller inget återställningspliktigt resultat från tidigare år. 

Belopp i Tkr Synnerliga skäl 
Justering av redovisat 

resultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen   41 648 

Balanskravsresultat  41 648 
   

Belopp i Tkr 2020 2019 

Återställningspliktigt från tidigare år 0 0 

Uppfylld återställningsplikt 0 0 

Total återställningsplikt 0 0 
 

Väsentliga personalförhållanden 
Kommunens personalpolitik utgår från vår vision om att vi ska vara en kommun med framåtanda. För 
alla oss som verkar i kommunen innebär det att vi får möjlighet att jobba i en organisation som 
värdesätter utveckling, nytänkande och mod att våga prova nya lösningar. Våra medarbetare är den 
viktigaste tillgången i arbetet med att förverkliga visionen. 
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2020 i sammanfattning 
Under 2020 handlade det mesta om att hantera pandemin och det är svårt att jämföra detta år med 
något annat. Sjukfrånvaron ökade men det handlade i första hand om de hårdare restriktionerna för att 
stanna hemma även om våra medarbetare också blivit drabbade av covid-19. Trots ett utmanande år 
fick vi mycket fina resultat i medarbetarenkäten och uttaget av övertid har fortsatt att minska.  

Medarbetarenkäten 
I oktober 2020 genomfördes återigen en medarbetarenkät i syfte att ta reda på hur medarbetarna 
upplever sin situation och att på så sätt identifiera viktiga utvecklingsområden. De områden som 
behandlades var Arbetssituationen som helhet, Motivation, Ledarskap och Styrning samt Hållbart 
Medarbetarengagemang (HME). 

Översiktligt index för hela kommunen var 77 (av 100), vilket är en enhet bättre än 2019. Positivt är att 
en mycket hög andel upplever ett stort engagemang i sitt arbete och att arbetet är meningsfullt. 
Området organisatorisk och social arbetsmiljö kan förbättras liksom upplevelsen av att ha tillräckligt 
med tid för sitt uppdrag. 

Området Hållbart medarbetarengagemang (HME) innehåller nio frågor som Sveriges kommuner och 
regioner (tidigare SKL) tagit fram och gör det möjligt att jämföra index mellan kommuner och 
regioner. Jämförelsen mellan kommuner och regioner sker i nyckeltalsdatabasen Kolada. 
Målsättningen 2020 var att vårt HME-index skulle som lägst motsvara genomsnittet för rikets 
kommuner. Genomsnittet för rikets kommuner är 79. 2020 hamnade Åtvidabergs kommun efter en 
ökning från 80 till 85 på plats 5 vilket innebär att målet är uppfyllt.  

 

 

Antal medarbetare 
Vid utgången av 2020 uppgick antalet tillsvidareanställda till 829, en ökning med 15 jämfört med 
föregående år. Omräknat till heltidstjänster motsvarar detta 780, en ökning med 16. Antalet 
visstidsanställda uppgick vid årsskiftet till 77, vilket är en minskning från föregående års 81. 

Antal anställda 2020 2019 2018 
Tillsvidareanställda heltid 589 574 560 
Tillsvidareanställda deltid 240 240 255 
Visstidsanställda 77 81 126 

Totalt 906 895 941 
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Fördelning tillsvidareanställda Antal %  
Barn- och utbildningsförvaltning 354 43  
Vård- och omsorgsförvaltning  333 41  
Samhällsbyggnadsförvaltning 97 12  
Kommunledningsförvaltning  31 4  
Totalt antal tillsvidareanställda* 815 100  

*exklusive Åtvidabergs Vatten och Renhållning AB (14) 

Vid årsskiftet hade kommunen 46 chefer anställda. Av dessa var 31 kvinnor och 15 män. Av de 829 
tillsvidareanställda var 658 kvinnor (79 procent) och 171 män (21 procent). 84 procent av de anställda 
arbetade inom sektorerna barn och utbildning samt vård och omsorg. De vanligaste yrkena var 
undersköterska, vårdbiträde, grundskollärare, barnskötare och förskollärare. 

Personalomsättning 
Totalt har 69 tillsvidareanställda slutat sin anställning under året, vilket motsvarar drygt 8 procent. 

Pension 
Under året avgick 10 anställda med pension. Genomsnittsåldern vid pensionsavgång var 65 år och 1 
månad. Vid utgången av 2020 arbetade sju personer kvar efter att ha fyllt 65 år, vilket är en minskning 
med fyra jämfört med för ett år sedan. 

Åldersstruktur 
Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var 45,4 år. 9 procent var yngre än 30 år och 43 
procent var 50 år eller äldre. Åldersstrukturen visar små förändringar jämfört med 2019. 

Personalkostnader 
Löner, arvoden och lagstadgade personalomkostnader uppgick under året till totalt cirka 431 Mkr, 
vilket innebär i stort sett samma kostnad som för 2019. 

Medellön 
Medellönen för tillsvidareanställd personal totalt uppgick till 31 327 kr/mån, vilket innebär en ökning 
med 650 kr eller 2,1 procent jämfört med 2019. För kvinnorna uppgick medellönen till 30 811 kr/mån 
och för männen 33 314 kr/mån. 

Övertid 
Under 2020 uppgick den totala mer- och övertiden till knappt 14 000 timmar eller 0,7 procent av den 
arbetade tiden, vilket är en minskning med drygt 2 000 timmar jämfört med 2019. Detta trots kraftigt 
ökad sjukfrånvaro och arbetsbelastning på grund av pandemin. Den del av mer- och övertiden som 
utbetalades i pengar uppgick 2020 till cirka 4 Mkr, vilket innebär samma kostnad som för 2019. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i förhållande till den ordinarie arbetstiden uppgick under året till 6,9 procent, vilket 
innebär en ökning med 1,2 procent jämfört med förra året. Arbetsgivaren betalar 80 procent sjuklön 
under dag 2-14 i sjukperioden och därefter 10 procent sjuklön upp till och med 90:e sjukdagen. 
Kommunens kostnad för sjuklön 2020 uppgick till 10,4 Mkr, en ökning med 2,8 Mkr jämfört med 
2019. En stor del av sjuklönekostnaden har återbetalats i form av statsbidrag, kopplat till covid-19. 

  



22 

 

Redovisning av sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro Uttryckt i procent av 2020 2019 
Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid 6,9 % 5,7 % 
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Total sjukfrånvaro 33,7 % 41,7 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
kvinnor 7,9 % 6,6 % 

Sjukfrånvaro för män Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,9 % 3,1 % 

Sjukfrånvaro för anställda 29 år eller yngre 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda 29 år eller yngre 7,5 % 4,9 % 

Sjukfrånvarotid för anställda 30 – 49 år 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda 30 – 49 år 6,0 % 5,4 % 

Sjukfrånvarotid för anställda 50 år eller äldre 
Sammanlagd ordinarie arbetstid för 
anställda 50 år eller äldre 7,7 % 6,5 % 

 

Förväntad utveckling 
Eftersom stora förändringar skett jämfört med den budget som antagits för år 2021 har 
Kommunstyrelsen lagt fram ett förslag till kompletteringsbudget till Kommunfullmäktige.  

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen, vilket senare fattades beslut om av riksdagen, 
ytterligare 10 miljarder till kommunsektor (7 miljarder till kommunerna). Av dessa beräknas 
5 miljarder (3,5 miljarder till kommunerna) kvarstå år 2022. För Åtvidaberg innebär detta ca 
7,8 miljoner ytterligare för år 2021 vilket inte medtagits i tidigare budget.  

I budgetpropositionen förslogs även ett permanent riktat bidrag till äldreomsorgen om 4 miljarder. 
Beslut om detta fattades av riksdagen den 17 december. För Åtvidaberg innebär detta ca 6,0 miljoner 
ytterligare för år 2021 enligt preliminära siffror.  

Även en tillfällig förstärkning år 2021 beslutades vilken benämns Skolmiljaden. Detta för att 
säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. 

Utöver detta påverkas också ekonomin av den konjunkturbedömning som SKR gör samt av pris, 
statistik och regelförändringar. Detta sammantaget innebär en förbättrad prognos jämfört med 
budgeten för 2021 med ca 5,5 miljoner. 

Efter budgetbeslutet har även befolkningssiffran för den 1 november publicerats vilket visar på en 
lägre befolkning än vad som har antagits i budgeten. Som grund för beräkningen användes 
kommunens prognos för befolkningsutveckling vilken visade på en minskning med sex personer, 
11 490 invånare. Invånarantalet var dock 11 414 personer, vilket innebar en minskning med 82 
personer, vilket gör att skatteintäkterna har beräknats för högt. Detta har en ekonomisk påverkan på 
cirka -4 miljoner. 

Totalt så beräknas skatteintäkter och utjämning vara 10,3 Mkr högre än vad som beräknades i 
budgeten, därtill får vi ytterligare 6 Mkr för äldreomsorgssatsning. Förstärkningen som vi ser under 
2021 på 10,3 Mkr ligger dock inte kvar på samma nivå de kommande åren. Därför kan inte pengarna 
användas långsiktigt i verksamheten. 

 

  



23 

 

FINANSIELLA RAPPORTER 
Resultaträkning 
Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret.  

Resultaträkning     Kommunen Koncernen 
Belopp i Tkr Not   2020 2019 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 1  156 816 159 674 185 679 187 439 
Verksamhetens kostnader 2  -785 232 -785 912 -804 399 -806 673 
Av- och nedskrivningar     -34 055 -30 733 -43 131 -36 647 

Verksamhetens nettokostnader -662 471 -656 970 -661 851 -655 881 
         

Skatteintäkter 3  534 682 532 018 534 682 532 018 
Generella statsbidrag och utjämning 4   174 050 144 362 174 050 144 362 
Verksamhetens resultat     46 261 19 410 46 881 20 499 
         
Finansiella intäkter 5  940 794 1 027 857 
Finansiella kostnader 6   -5 553 -5 385 -6 722 -6 506 

Resultat efter finansiella poster   41 648 14 819 41 186 14 850 
         

Jämförelsestörande poster 7   0 2 275   2 275 

Årets resultat   41 648 17 094 41 186 17 125 
 

Det är viktigt att skilja på dels resultat före jämförelsestörande poster, som är ett mått på förhållandet 
mellan kommunens intäkter och kostnader för verksamhetsåret, dels resultat efter jämförelsestörande 
poster som därutöver innehåller intäkter och kostnader utanför kommunens ordinarie verksamhet samt 
poster som är hänförliga till tidigare perioder.  

Under den senaste mandatperioden 2015-2018 var resultatet efter finansiella poster i genomsnitt 
32,1 Mkr motsvarande 5,1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Under 
föregående år redovisades ett resultat efter finansiella poster om 14 819 Tkr.  

Resultat efter finansiella poster  
Kommunen redovisar positivt resultat efter finansiella poster med 41 648 Tkr. Denna 
resultatsummering är detsamma som resultat före jämförelsestörande poster. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun ska årets resultat efter finansiella 
poster i genomsnitt uppgå två procent av skatteintäkter och utjämning under respektive mandatperiod. 
Resultatmålet för år 2020 är 19,1 Mkr, vilket med årets resultat innebär att målet nås.  

SKR har som schablon för god ekonomisk hushållning angett att resultatet bör uppgå till två procent 
av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för att långsiktigt värdesäkra kommunens eget 
kapital. Kommunens långsiktiga finansiella mål anger en resultatnivå om 2,3 procent av skatteintäkter 
och utjämning för år 2020. Det budgeterade resultatet är dock högre än detta för att nå 
mandatperiodens målsättning om ett resultat före jämförelsestörande poster som uppgår till i 
genomsnitt två procent av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat motsvarar 5,9 procent av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
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Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 41 186 Tkr.  

Intäkter  
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunala 
fastighetsavgifter. De uppgår till 708 732 Tkr, vilket utgör 81,9 procent av de totala intäkterna.  

Skatteintäkternas storlek beror på skattesatsens nivå och skatteunderlagets storlek. Under år 2020 var 
kommunens skattesats 22,39 kronor per beskattningsbar hundralapp. Till år 2020 höjdes skatten med 
44 öre vilket beräknades ge en intäktsökning med 10 729 Tkr.  

I likhet med de flesta kommuner i landet så erhåller Åtvidabergs kommun bidrag i det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som kompensation, dels för olikheter avseende 
skatteunderlaget dels för olikheter avseende demografi, så som åldersstruktur och etnicitet.  

Jämfört med föregående år har skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgifter ökat med 32 352 Tkr, 
vilket motsvarar en ökning med 4,8 procent. Vilket är en hög ökning jämfört med tidigare år. De egna 
skatteintäkterna ökar bara med 2,6 Mkr trots skatteökningen vilket beror på stora negativa 
slutavräkningar. Generella statsbidrag och utjämning ökar kraftigt vilket framförallt beror på extra 
bidrag från staten, 20,8 Mkr. 

Kommunens övriga intäkter kommer främst från riktade statsbidrag, försäljning av verksamhet, taxor 
och avgifter inom verksamheterna samt hyror.  

Verksamhetens nettokostnader  
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 662 471 Tkr vilket innebär att nettokostnaderna har ökat 
med 0,8 procent jämfört med föregående år. En låg ökning jämfört med PKV för året, 1,8 procent. 

Intäkterna har även i år minskat, 2 858 Tkr. En orsak till detta är lägre intäkter för 
bredbandsanslutning. Bidrag till kommunen är högre inom vård- och omsorgsförvaltningen på grund 
av de extra bidrag som beviljats för täckning av ökande kostnader som följd av pandemin. Inom barn-
och utbildningsförvaltningen noteras att driftsbidragen minskar jämfört med föregående år. Bidrag för 
ensamkommande barn fortsätter att minska och detta år har även bidrag för personlig assistans varit 
lägre.  

Kostnaderna är på totalen i princip oförändrade mellan åren. Utvecklingen för kostnadsposten lön, 
arvoden och ersättningar motsvarar semesterlöneskuldens förändring. På totalen står utvecklingen 
stilla mellan åren vilket beror på minskade lönekostnader inom barn- och utbildningsförvaltningen på 
grund av anpassning av verksamhet utifrån volym och minskade statsbidrag. 

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har minskat vilket beror på lägre kostnader för tjänsteköp 
inom individ- och familjeomsorg samt färdtjänst. Kostnaderna för interkommunala ersättningar har 
dock ökat. Lämnade bidrag har ökat på grund av högre kostnad för ekonomiskt bistånd. Högre 
kostnader för förbrukningsmaterial på grund av pandemin förklarar ökningen av övriga kostnader.  

För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs kontroll över kostnadsutvecklingen och 
att kostnaderna inte ökar snabbare är intäkterna. Under den senaste femårsperioden har 
nettokostnaderna ökat med 16,1 procent, medan intäkterna har ökat med 18,0 procent. Vi har alltså en 
kostnadsutveckling som i femårsperspektivet är lägre än ökningen av skatteintäkter, utjämning och 
fastighetsavgifter.  

Avskrivningarna ökar kraftigt mellan åren. Bredbandet i tätorten och Kopparvallen får helårseffekt år 
2020. För Falerums nya förskola och Kamrer Nilssons gruppboende påbörjades avskrivning under 
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året. För den del av avskrivningen som härrör från finansiell leasing ökar den med 973 Tkr som följd 
av utökade lokaler inom Kopparsvanen samt tillkommande avskrivning för Bandyplanen.  

I koncernen uppgick verksamhetens nettokostnader till 661 851 Tkr.  

Finansnetto  
Finansiella intäkter för året uppgår till 940 Tkr och finansiella kostnader uppgår till 5 553 Tkr. 
Finansnettot uppgår således till -4 613 Tkr. Finansnettot har minskat vid en jämförelse av de senaste 
fem åren. Detta beror dels på minskade lån hos kreditinstitut, dels på lägre räntenivåer.  

Utvecklingen i koncernen liknar den i kommunen. Finansnettot för år 2020 uppgick till -5 695 Tkr. 

Årets resultat  
Årets resultat uppgår till 41 648 Tkr vilket överensstämmer med resultatet efter finansiella poster. 
2019 finn en jämförelsestörande post då återstående del av avsättningen som gjordes 2017 för trolig 
kapitaltäckning i det kommunalägda bolaget Kopparvallen i Åtvidaberg AB återförts. 

Koncernens resultat uppgår till 41 186 Tkr.  
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet har påverkat kommunens likvida medel. Våra likvida 
medel har under året ökat, från 34 853 Tkr till 60 601 Tkr. Koncernens likvida medel har ökat från 
66 856 Tkr till 80 522 Tkr. 

Kassaflödesanalys     Kommunen Koncernen 
Belopp i Tkr Not   2020 2019 2020 2019 
Löpande verksamhet         
Årets resultat   41 648 17 094 41 186 17 125 
Justering för av- och nedskrivningar   34 055 30 733 43 131 36 647 
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar   4 383 -1 699 1 761 4 342 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 8   2 416 -994 2 416 -3 574 
Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 

   82 502 45 134 88 494 54 540 

        
Ökning (+) / minskning (-) periodiserade intäkter   -1 072 -633 -1 331 -139 
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar   -15 147 2 541 -14 324 6 459 
Ökning (-) / minskning (+) exploatering   -2 747 -2 183 -2 748 -2 183 
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder     33 620 7 801 31 514 -65 247 

Kassaflöde från löpande verksamheten   97 157 52 661 101 605 -6 570 
       

Investeringsverksamhet        
Investering i immateriella anläggningstillgångar   -533 0 -533 -350 
Investering i materiella anläggningstillgångar   -34 728 -100 097 -46 111 -118 777 
Investering övertagen från Kopparvallen   0 -27 229 0 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 7 120 0 7 120 
Investering i finansiell anläggningstillgång     -2 100 -2 255 -2 100 -2 255 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -37 361 -122 461 -48 743 -114 262 
       

Finansieringsverksamhet       
Nyupptagna lån   20 000 63 291 21 800 63 291 
Nya lån övertagna från Kopparvallen   0 26 304 0 0 
Lösen av lån   -18 102 0 -18 102 0 
Amortering av lån   -7 318 -6 813 -14 274 -10 013 
Amortering av finansiell leasing   -8 510 -7 883 -8 510 -7 883 
Om klassificering av långfristiga skulder   -17 217 -16 275 -17 307 52 719 
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar     2 100 0 2196 82 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -29 047 58 624 -34 196 98 196 
        

Bidrag till statlig infrastruktur         
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     -5 000 0 -5 000 0 
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   -5 000 0 -5 000 0 

        
Årets kassaflöde     25 749 -11 177 13 666 -22 635 
Likvida medel vid årets början   34 853 46 030 66 856 89 491 
Likvida medel vid periodens slut   60 601 34 853 80 522 66 856 
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Löpande verksamhet  
När kommunens resultat har justerats för poster som inte påverkar likvidflödet ger det ett positivt 
kassaflöde på 82 502 Tkr. Dessa poster finns med i årets resultat men medför inte ett ut- eller inflöde 
av likvida medel. Detta är exempelvis avskrivningar och förändrade avsättningar. Rörelsekapitalet har 
ökat med 14 655 Tkr beroende på de kortfristiga skulderna har ökat som följd av om klassificering av 
långa skulder.  

Den löpande verksamhetens kassaflöde är positivt, 97 157 Tkr. För koncernen tillför den löpande 
verksamheten också ett positivt kassaflöde på 101 605 Tkr.  

Investeringsverksamhet 
Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 35 261 Tkr. Den största investeringen under år 
2020 är byggnationen av Ungdomens hus (1357).   

Investering i finansiella anläggningstillgångar avser tillskott till Kommuninvest för särskild 
medlemsinsats. 

Investeringarna påverkar kassaflödet negativt medan bidrag och försäljningar har en positiv inverkan. 
Investeringsverksamhetens totala kassaflöde har under året varit negativ, 37 361 Tkr. 

Koncern har gjort investeringar i anläggningstillgångar för 46 111 Tkr. Åtvidabergs Vatten AB har 
bland annat byggt om slamhanteringen vid Håckla avloppsreningsverk. Även kassaflödet från 
investeringsverksamheten i koncernen är negativt, 48 743 Tkr.  

Finansieringsverksamhet  
Kommunen tog under våren 2020 upp nya lån för att finansiera investeringar. Som följd av utbetalning 
av extra statligt stöd var likviditeten god vilket möjliggjorde inlösen av lån. De löpande 
amorteringarna är 7 318 Tkr och amortering av finansiell leasing är 8 510 Tkr. Den långfristiga delen 
av låneskulden minskar eftersom några lån ska förnyas under nästa år vilket om klassificeras som 
kortfristiga skulder.  

Sammantaget är kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt, 29 047 Tkr.  

Även kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen är negativt, 34 196 Tkr. 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Under 2020 har kommunen tecknat avtal om medfinansiering av omstigningspunkt i Grebo vid 
riksväg 35, vilket ger ett negativt kassaflöde om 5 000 Tkr.  
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Balansräkning 
Balansräkningen är en sammanställning av kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid 
bokslutet. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital fördelat på anläggnings- och 
omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats fördelat på långa- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital. 

Balansräkning    Kommunen Koncernen 
Belopp i Tkr Not 2020 2019 2020 2019 
Tillgångar        
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar 9 533 0 883 350 
Materiella anläggningstillgångar         

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 764 598 767 896 936 569 938 288 
Maskiner och inventarier 11 11 317 9 696 13 905 11 557 

Finansiella anläggningstillgångar 12 19 778 19 778 9 104 9 200 
Summa anläggningstillgångar  796 227 797 370 960 461 959 394 

        
Bidrag till infrastruktur        
Bidrag till infrastruktur 13 4 933 0 4 933 0 
Summa bidrag till infrastruktur   4 933 0 4 933 0 
      
Omsättningstillgångar        
Exploateringstomter 14 8 516 5 768 8 516 5 768 
Fordringar 15 64 146 48 999 65 255 50 931 
Kassa och bank   60 601 34 853 80 522 66 856 
Summa omsättningstillgångar   133 263 89 620 154 293 123 555 
            
Summa tillgångar  934 423 886 990 1 119 687 1 082 949 
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     Kommunen Koncernen 
Belopp i Tkr Not 2020 2019 2020 2019 
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital        
Eget kapital 16 265 286 248 192 265 286 248 161 
Årets resultat   41 647 17 094 41 186 17 125 
Summa eget kapital  306 933 265 287 306 472 265 287 

        
Avsättningar        
Avsättningar  17 5 000 0 34 063 31 685 
Pensioner och liknande förpliktelser 18 14 460 15 077 14 460 15 077 
Summa avsättningar  19 460 15 077 48 523 46 762 

        
Skulder        
Långfristiga skulder 19 438 328 470 547 573 038 610 762 
Kortfristiga skulder 20 169 701 136 080 191 653 160 139 
Summa skulder   608 029 606 627 764 691 770 901 
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  934 422 886 991 1 119 686 1 082 950 

        
Panter och ansvarsförbindelser (Tkr):           
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättning. 

21 246 730 251 273 246 730 251 273 

Borgensåtaganden 22 381 375 334 394 236 101 183 498 
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Anläggningstillgångar 
Fastigheter och inventarier är i kommunen upptagna till ett värde om 776 449 Tkr och har sedan 
föregående år minskat med 1 144 Tkr. Årets investeringar om 35 261 Tkr har ökat tillgångarnas värde 
medan årets avskrivningar har minskat värdet med 34 055 Tkr. 2 349 Tkr har om klassificerats till 
exploateringstomter vilket till största delen avser Grebo Norrby.  

Det redovisade värdet på koncernens fastigheter och inventarier är 951 357 Tkr och det har sedan 
föregående år ökat med 1 163 Tkr. I koncernen har de största investeringarna, utöver kommunens, 
gjorts i Åtvidabergs Vatten AB. Totalt uppgår investeringarna i koncernen till 46 865 Tkr samt av- och 
nedskrivningarna till 43 131 Tkr.  

Kommunens finansiella anläggningstillgångar är oförändrade. Det tidigare lånet till Kommuninvest 
har återbetalats men har samtidigt inbetalat som särskild medlemsinsats. Till största delen avser 
kommunens finansiella anläggningstillgångar aktier i koncernbolagen varför koncernens finansiella 
anläggningstillgångar är betydligt lägre. De uppgår till 9 104 Tkr.  

Bidrag till statlig infrastruktur 
Under 2020 har kommunen tecknat avtal om medfinansiering av omstigningspunkt i Grebo vid 
riksväg 35, vilket ger en ny tillgångspost i balansräkningen. Detta bidrag kommer att kostnads föras 
under 25 år.  

Omsättningstillgångar  
Det bokförda värdet för exploateringstomterna har under året ökat. Värdeökningen beror till största del 
på om klassificering av mark avseende Grebo Norrby. Under året har flera tomter sålts. 

De kortfristiga fordringarna har under året ökat med 15 147 Tkr inom kommunen och uppgår till 64 
146 Tkr. Ökningen beror i huvudsak på högre förutbetalda kostnader vilka nu ligger på en normal 
nivå. Även statliga fordringar är högre på grund av sökta bidrag för pandemin. En stor post bland de 
kortfristiga fordringarna är fordran mot staten för den kommunala fastighetsavgiften om 18 892 Tkr. 
Koncernens kortfristiga fordringar har under året ökat med 14 324 Tkr. De kortfristiga fordringarna i 
koncernen uppgår vid bokslutet till 65 255 Tkr.  

Likvida medel i kommunen har ökat och är vid bokslutet 60 601 Tkr. Kommunens likviditet är nu på 
en hög nivå vilket gör att planerade investeringar till viss del kan mötas. Men beroende på när i tid de 
genomförs kan upplåning krävas.  

Även koncernens likviditet är högre och uppgår nu till 80 522 Tkr.  

Eget kapital och soliditet  
Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det är tidigare års ackumulerade 
resultat och motsvarar den del av tillgångarna som inte är lånefinansierade.  

Kommunens eget kapital har ökat med 41 647 Tkr och uppgår nu till 306 933 Tkr. Kommunens 
soliditet har förbättrats med 2,9 procentenheter från 29,9 till 32,9 procent. Anledningen till att 
soliditeten nu är lägre än redovisat vid föregående bokslut är att vissa hyresavtal redovisas som 
finansiell leasing. Dessa är i sin helhet finansierade med en skuld.   

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som 
är självfinansierade. En hög soliditet innebär att en större andel av tillgångarna finansierats med eget 
kapital.  
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Under den senaste femårsperioden har soliditeten ökat som följd av positiva resultat. Koncernens eget 
kapital har under året ökat till 306 472 Tkr och även soliditeten har ökat med 2,8 procent och uppgår 
till 27,3 procent.  

Den nya målsättningen för kommunen är att soliditeten årligen ska fortsätta att öka. Detta för att den 
sammantagna soliditeten i koncernen ska nå en nivå om 50 procent. I detta mål inkluderas även 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen. För att få en rättvisbild behöver målet 
justeras så att inte detta dubbelräknas.  

Avsättningar  
Avsättningar är skulder, men de är osäkra vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.  

Under året har en ny avsättning gjorts för ersättning till Trafikverket utifrån det tecknade avtalet 
avseende omstigningspunkt i Grebo.  

Kommunen gör också avsättningar för pensionsförpliktelser som nu är beräknade till 14 460 Tkr. 
Eftersom utbetalning av pensionsförpliktelserna sker långt fram i tiden nuvärdesberäknas de. Det görs 
också antaganden om livslängd och pensionstidpunkt. Under året har avsättningarna minskat med 
617 Tkr.  

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilken innebär att en del redovisas som 
avsättning och en del som ansvarsförbindelse, utanför balansräkningen. Redovisning enligt 
blandmodellen får som följd att 94,5 procent av pensionsförpliktelserna redovisas utanför 
balansräkningen. Soliditet inklusive hela pensionsförpliktelsen uppgår nu till 6,4 procent vilket 
innebär en förbättring med 4,9 procentenheter jämfört med föregående år. 

I koncernen finns även avsättningar uppgående till 29 063 Tkr. Detta avser överskott från 
taxekollektivet. Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är taxefinansierade och 
bygger på självkostnadsprincipen. Om ett överskott uppstår tillhör det taxekollektivet.  

Skulder  
De långfristiga skulderna är 438 328 Tkr och har minskat med 32 219 Tkr.  

Under 2020 har kommunen tog under våren upp nya lån för att finansiera investeringar. Som följd av 
utbetalning av extra statligt stöd var likviditeten god vilket möjliggjorde inlösen av lån. Kommunen 
har löpande amorterat lån, 7 318 Tkr, och finansiell leasing har minskat med 8 510 Tkr. Den 
kortfristiga delen av lån från kreditinstitut uppgår vid bokslutet till 47 168 Tkr. Detta är en ökning med 
17 217 Tkr vilket har omförts till kortfristig del av upplåningen.  

Kommunen har tidigare fått investeringsbidrag. Bidragen intäktsförs i samma takt som tillgången 
avskrivs. På så vis matchas intäkterna till de kostnader som de avsåg att täcka. Under år 2020 har 
1 072 Tkr intäktsförts. De totala bidragen och anslutningsavgifterna uppgår nu till 14 247 Tkr. 

För att minimera de risker som kommunen utsätts för strävar vi efter en jämn fördelning mellan 
rörliga, korta och långa lån. Vi strävar också efter en jämn fördelning av villkorsändringstidpunkt. 
I och med att vi har haft möjlighet att lösa lån under en period samt övertagande av lån från tidigare 
kommunala bolag har strukturen i låneportföljen förändrats. Under den senaste femårsperioden har 
skulderna till kreditinstitut minskat från 177 739 Tkr till 144 591 Tkr.  

Koncernens långfristiga skulder har under året minskat med 37 724 Tkr och uppgår nu till 
573 038 Tkr.  
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De kortfristiga skulderna inom kommunen har ökat, 33 621 Tkr. Förändringen beror mycket på 
omföringen av kortfristig skuld av långfristig upplåning samt högre slutavräkningar. De största 
posterna i kommunen är kortfristig del av lån, 47 168 Tkr, samt semesterlöneskulder och upplupna 
löner, 27 304 Tkr.  

I koncernen har också de kortfristiga skulderna ökat och uppgår nu till 191 653 Tkr.  

Ansvarsförbindelser  
Pensioner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till 246 730 Tkr. 
Minskning jämfört med föregående år är 4 543 Tkr och beror på utbetalade pensioner.  

Kommunens borgensåtaganden har sedan föregående år ökat med 46 981 Tkr och uppgår nu till 
381 375 Tkr. Borgensåtaganden avser till största delen åtaganden till koncernbolagen Åtvidabergs 
Vatten AB samt Kopparsvanens kooperativa hyresrättsförening, som tillhandahåller 
äldreomsorgsbostäder. Den stora ökningen beror på ökad upplåning inom Kopparsvanens kooperativa 
hyresrättsförening. Borgensbeslutet för Kopparsvanen omfattar ytterligare borgen om cirka 90 Mkr för 
kommande etapper. 
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Noter och redovisningsprinciper 
  Kommunen Koncernen 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2019 2020 2019 
Försäljningsintäkter 10 342 10 939 10 342 10 939 
Taxor och avgifter 27 213 34 225 66 620 70 499 
Hyror och arrenden 21 372 20 986 21 372 20 986 
Bidrag 73 288 68 755 73 288 68 755 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 23 209 23 251 12 665 14 742 
Övriga intäkter 48 17 48 17 
Exploateringsintäkter 1 343 508 1 343 508 
Realisationsvinster 0 994 0 994 

Summa  156 816 159 674 185 679 187 439 
          
Not 2 Verksamhetens kostnader 2020 2019 2020 2019 
Löner, arvoden och ersättningar* -331 788 -329 146 -331 788 -329 146 
Pensionskostnader -34 728 -36 422 -34 728 -36 422 
Sociala avgifter -109 596 -110 405 -109 596 -110 405 
Köp av huvudverksamhet -153 041 -156 614 -153 041 -156 614 
Lokal- och markhyror -16 933 -16 236 -16 933 -16 236 
Leasingkostnad -14 718 -15 696 -14 718 -15 696 
Inköp till anläggnings- och underhållsverksamhet -8 172 -8 643 -24 155 -22 537 
Bränsle, energi och vatten -17 965 -19 022 -15 299 -15 936 
Övriga tjänster** -42 984 -43 685 -41 289 -42 669 
Lämnade bidrag -19 361 -16 899 -19 361 -16 899 
Övriga kostnader -35 947 -33 144 -43 491 -44 115 
Realisationsförluster och utrangeringar  0 0 0 0 

Summa -785 232 -785 911 -804 399 -806 674 
* Här ingår arvoden för förtroendevalda revisorer. Uppskattad kostnad för räkenskapsrevision är 20 Tkr.  
** Här ingår sakkunnigt biträde för räkenskapsrevision, 120 Tkr. 
   
Not 3 Skatteintäkter 2020 2019 2020 2019 
Skatteinbetalningar 545 795 536 704 545 795 536 704 
Preliminär slutavräkning innevarande år -8 220 -4 959 -2 893 -4 959 
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 893 273 -8 220 273 

Summa 534 682 532 018 534 682 532 018 
     

Not 4 Utjämning 2020 2019 2020 2019 
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 120 478 116 266 120 478 116 266 
Strukturbidrag 0 0 0 0 
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift -3 541 -7 300 -3 541 -7 300 
Regleringsbidrag/avgift 11 769 8 098 11 769 8 098 
LSS utjämningsbidrag/avgift -4 716 -1 727 -4 716 -1 727 
Kommunal fastighetsavgift 26 083 24 925 26 083 24 925 
Generella bidrag från staten 23 978 4 099 23 978 4 099 
Summa 174 050 144 362 174 050 144 362 
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  Kommunen Koncernen 
Not 5 Finansiella intäkter 2020 2019 2020 2019 
Utdelning på aktier och andelar 313 377 313 377 
Uttag överskottsfond 273 252 273 252 
Ränta på likvida medel 297 129 384 192 
Ränta på kundfordringar 56 36 56 36 
Summa 940 794 1 027 857 
   
Not 6 Finansiella kostnader 2020 2019 2020 2019 
Ränta på lån -1 688 -1 666 -2 858 -2 788 
Ränta på finansiell leasing -3 350 -3 037 -3 350 -3 037 
Ränta på avsatta pensioner -337 -407 -337 -407 
Övriga finansiella kostnader -178 -275 -178 -275 
Summa -5 553 -5 385 -6 722 -6 506 

     
Not 7 Jämförelsestörande poster 2020 2019 2020 2019 
Avsättning, Kopparvallen i Åtvidaberg AB 0 2 275 0  2 275 
Summa 0 2 275 0  2 275 

     
Not 8 Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster 2020 2019 2020 2019 

Kostnadsfört föregående år 0 0 0 -656 
Reavinst 0 -994 0 -994 
Upplösning av bidrag till infrastruktur 67 0 67 0 
Om klassificering från mark till exploatering 2 349 0 2 349 0 
Kopparvallen justering långa skulder 0 0 0 1 321 
Kopparvallen justering eget kapital 0 0 0 -100 
Kopparvallen justering anläggningstillgångar 0 0 0 -3 145 
Summa  2 416 -994 2 416 -3 574 
   
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0 
Inköp 533 0 883 350 
Utgående anskaffningsvärde 533  883 350 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar 0 0  0 0 
0Utgående ackumulerade avskrivningar  0  0 0  0 
Utgående bokfört värde 533 0 883 350 
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  Kommunen Koncernen 
Not 10 Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2020 2019 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 1 141 005 1 030 131 1 350  439 1 244 208 
Kopparvallen justering  0 0 0  5 388 
Inköp 31 886 97 437 42 103 51 227 
Övertaget från Kopparvallen  0 27 204 0  0 
Försäljningar  0 -13 767 0  -13767 
Överföringar -2 404 0 -2 275 63 383 
Utgående anskaffningsvärde 1 170 487 1 141 005 1 390 266 1 350 439 
     
Ingående ackumulerade avskrivningar -284 127 -259 585 -323 169 -292 954 
Försäljningar  0 5 061  0 5 061 
Årets avskrivningar -32 780 -29 602 -41 547 -35 276 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -316 907 -284 127 -364 715 -323 169 
     
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -88 981 -91 561 -88 981 -91 561 
Försäljningar  0 2 580 0 2 580 
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -88 981 -88 981 -88 981 -88 981 
Utgående bokfört värde 764 599 767 898 936 570 938 289 

       
Därav finansiell leasing 320 118 330 485 320 118 330 485 
   
Specifikation av posten mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 2020 2019 2020 2019 

Markreserv 25 464 32 178 25 464 32 177 
Verksamhetsfastigheter 540 785 546 452 540 785 546 452 
Affärsverksamhetsfastigheter 130 531 125 440 302 502 295 832 
Publika fastigheter 67 818 63 827 67 818 63 827 

Summa 764 598 767 897 936 569 938 288 
   
Not 11 Maskiner och inventarier 2020 2019 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 40 512 37 827 42 716 39 815 
Inköp 2 842 2 684 3 879 4 458 
Utrangeringar 0  0 0  -1 556 
Överföringar 55 0 55 0 
Utgående anskaffningsvärde 43 409 40 512 46 650 42716 
     
Ingående ackumulerade avskrivningar -30 816 -29 685 -31 160 -31 346 
Utrangeringar  0 0  0 1 556 
Årets avskrivningar -1 274 -1 131 -1 584 -1 371 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -32 090 -30 816 -32 744 -31 160 
Utgående bokfört värde 11 318 9 696 13 906 11 556 
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 Kommunen Koncernen 
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019 
Åtvidabergs Vatten AB 10 000 10 000 0 0 
Åtvidabergs Renhållning AB 1 000 1 000 0 0 
Kommunaktiebolaget 3 3 3 3 
Kommuninvest 8 683 6 583 8 683 6 583 
Inera AB (SKL) 42 42 42 42 
Östsvenska Yrkeshögskolan AB 50 50 50 50 

Summa aktier 19 778 17 678 8 778 6 678 
       

Motalaströms vattenvårdsförbund 0 0 6 6 
Summa andelar 0 0 6 6 

       
Kommuninvest 0 2 100 0 2 100 
Avbetalningskontrakt anslutningsavgifter 0 0 320 416 

Summa långfristiga fordringar 0 2 100 320 2516 
          
Summa 19 778 19 778 9 103 9 200 

     
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk 
förening har också beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 34 Tkr kronor för Åtvidabergs kommun. Under 
år 2012 infördes en ny modell som innebär att Kommuninvest utbetalar upparbetade överskott och sedan kräver 
återbetalning som andelskapital. År 2020 uppgick detta till 0 kr men redovisas inte som en finansiell tillgång i 
enlighet med RKR:s yttrande avseende återbärings-modellen. Åtvidabergs kommuns totala andelskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2020-12-31 till 10 383 Tkr. 
   
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur 2020 2019 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0 
Inköp 5 000 0 5 000 0 
Utgående anskaffningsvärde 5 000 0 5 000 0 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -67 0 -67 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -67  0 -67 0 
Utgående bokfört värde 4 933 0 4 933 0 

     
Not 14 Exploateringstomter  2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 5 768 3 585 5 768 3 585 
Överföringar 2 349 0 2 349 0 
Nyanskaffningar 2 139 2 813 2 139 2 813 
Kostnadsförs -1 055 0 -1 055 0 
Försäljningspris -1 343 -508 -1 343 -508 
Förlust eller förlust 656 -123 656 -123 
Summa 8 514 5 768 8 514 5 768 
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 Kommunen Koncernen 
Not 15 Kortfristiga fordringar 2020 2019 2020 2019 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 621 8 615 17 694 8 854 
Kundfordringar 9 362 8 838 10 020 10 301 
Kommunal fastighetsavgift 18 892 17 579 18 892 17 579 
Övriga fordringar hos staten 12 266 7 571 13 507 7 801 
Mervärdesskatt 4 755 5 896 4 755 5 896 
Övrigt 250 500 386 500 

Summa 64 146 48 999 65 255 50 931 
     
Not 16 Eget kapital 2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 248 192 226 302 248 161 226 308 
Kopparvallen justering 0 0  0 -100 
Direktbokning eget kapital 0 0  0 -656 
Föregående års resultat 17 094 21 891 17 125 22 610 

Utgående bokfört värde 265 286 248 192 265 287 248 161 
     

Not 17 Avsättningar 2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 0 4064 31 685 29 706 
Vite Vård & Omsorg 0 -159  0 -159 
Kopparvallen i Åtvidaberg AB 0 -3 905  0 0 
Ny avsättning, bokföringsdisposition 0 0  0 2 138 
Omstigningspunkt  5000 0 5 000 0 
Upplösning/Omföring av avsättning 0 0 -2 622 0 

Utgående bokfört värde 5 000 0 34 062 31 685 
     

Specifikation av posten avsättningar 2020 2019 2020 2019 
Omstigningspunkt 5 000 0 5 000 0 
Taxekollektiv  0 0 29 063 31 685 

Summa 5 000 0 34 063 31 685 
    
Not 18 Pensioner och liknande förpliktelser 2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 15 077 12 712 15 077 12 712 
Nyintjänad pension 166 2 819 166 2 819 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 337 407 337 407 
Övrig post -17 -205 -17 -205 
Årets utbetalningar -981 -1 120 -981 -1 120 
Förändring av löneskatt -120 461 -120 461 
Utgående bokfört värde 14 460 15 077 14 460 15 077 
Aktualiseringsgrad 97%  97% 97%  97% 
 
Utbetalning avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen återfinns under kortfristiga skulder. 
 
Åtvidabergs kommun har tecknat en försäkring avseende förmånsbestämd ålderspension. En del av den 
förmånsbestämda ålderspensionen finns kvar som avsättning, detta beror på att utbetalningar pågår. Kopplat till 
försäkringen finns en överskottsfond som vid årsskiftet 2019 uppgick till 1 103 Tkr. På grund av byte av 
administratör saknas denna uppgift nu. 
 
Kommunen har inga personer med visstidsförordnanden. 
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 Kommunen Koncernen 
Specifikation av posten pensioner och 
liknande förpliktelser 2020 2019 2020 2019 
Förmånsbestämd ålderspension 1 748 1 872 1 748 1 872 
Efterlevandepension 931 1 157 931 1 157 
PA-KL pensioner 7 602 7 926 7 602 7 926 
OPF-KL 1 356 1 178 1 356 1 178 
Löneskatt 24,26 % 2 823 2 944 2 823 2 944 
Summa 14 460 15 077 14 460 15 077 
     
Not 19 Långfristiga skulder 2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 470 548 412 557 610 763 511 468 

Kopparvallen justering 0 0 0 1 321 
Nyupptagna lån 20 000 20 000 21 800 105 000 
Ny finansiell leasing 0 43 291 0 43 291 
Övertaget från Kopparvallen 0 26 304 0 0 
Amortering av lån -7 318 -6 813 -14 274 -95 013 
Amortering av finansiell leasing -8 510 -7 883 -8 510 -7 883 
Lösen av lån -18 102 0 -18 102 0 
Förändring kortfristig del  -17 217 -16 275 -17 307 52 719 
Nya investeringsbidrag 0 413 0 413 
Intäktsförda investeringsbidrag -1 072 -1 045 -1 072 -1 045 
Nya anslutningsavgifter 0 0 0 828 
Intäktsförda anslutningsavgifter 0 0 -259 -335 
Intäktsförda exploateringsinkomster 0 0 0 0 

Utgående bokfört värde 438 327 470 548 573 039 610 763 
   
Specifikation av posten Långfristiga skulder 2020 2019 2020 2019 
Skulder till kreditinstitut 109 020 131 570 235 433 263 232 
Finansiell leasing 315 060 323 657 315 060 323 657 
Investeringsbidrag 14 247 15 321 14 247 15 321 
Anslutningsavgifter 0 0 8 297 8 553 
Övriga skulder 0 0 0 0 
Summa 438 328 470 548 573 038 610 763 

     
Låneskuldens förfallotid och ränta 2020 2019 2020 2019 
Inom 1 år 35 571 21 441 54 432 40 676 
2-5 år 62 050 26 880 122 466 103 857 
Efter 5 år 46 970 104 690 112 967 159 375 
Genomsnittsränta 1,11% 1,18% 0,99% 0,95% 

     
Finansiella leasingavtal   2020 2019 2020 2019 
Totala minimileaseavgifter 393 911 405 770 393 911 405 770 
Nuvärde minimileaseavgifter 323 657 332 167 323 657 332 167 
Med förfall inom 1 år 8 597 8 510 8 597 8 510 
Med förfall mellan 1-5 år 48 230 47 744 48 230 47 744 
Med förfall senare än 5 år 266 830 275 913 266 830 275 913 
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 Kommunen Koncernen 
Återstående antal år för intäktsföring 2020 2019 2020 2019 
Investeringsbidrag 14 8 14 8 
Anslutningsavgifter 0  0 33 22 

     
Not 20 Kortfristiga skulder 2020 2019 2020 2019 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 296 16 997 20 683 18 514 
Leverantörsskulder 19 313 19 251 25 332 20 849 
Kortfristig skuld av långfristig upplåning  47 168 29 951 57 432 49 186 
Upplupna räntor 199 243 199,2 243 
Förutbetalda statliga bidrag 4 112 3 663 4 112 3 663 
Slutavräkning 2018 0 434 0 434 
Slutavräkning 2019 7 852 4 959 7 852 4 959 
Slutavräkning 2020 8 220 0 8 220 0 
Skatteskulder 1 995 1 444 1 997 1 634 
Mervärdesskatt 1 041 979 1 041 979 
Personalens skatter och avgifter 17 165 14 874 17 165 14 874 
Semesterlöneskulder, upplupna löner 27 304 25 693 27 304 25 693 
Upplupen pensionskostnad 12 905 14 077 12 905 14 077 
Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 3 131 3 415 3 131 3 415 
Övrigt 0 100 4 279 1 622 

Summa 169 701 136 080 191 652 160 142 
     

Not 21 Pensionsförpliktelser 2020 2019 2020 2019 
Ingående bokfört värde 251 273 258 014 251 273 258 014 
Nyintjänad pension 12 -40 12 -40 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 207 6 509 6 207 6 509 
Aktualisering 0 0 0 0 
Övrig post 2 280 406 2 280 406 
Årets utbetalningar -12 155 -12 300 -12 155 -12 300 
Förändring av löneskatt -887 -1 316 -887 -1 316 

Utgående bokfört värde 246 730 251 273 246 730 251 273 
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  Kommunen Koncernen 
Not 22 Borgensåtaganden 2020 2019 2020 2019 
Egna hem 0 16 0 16 
Koncernbolag 145 274 150 896 0 0 
Riksbyggen Kooperativ Hyresrättsförening 219 297 168 781 219 297 168 781 
Övriga föreningar med flera 10 300 10 300 10 300 10 300 
Kommunalförbundet ITSAM 6 505 4 401 6 505 4 401 

Summa 381 375 334 394 236 101 183 498 
     

Åtvidabergs kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar 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 storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Åtvidabergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser till 501 
230 Mkr och totala tillgångar till 525 483 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 385 Mkr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 413 Mkr. 

Redovisningsprinciper samt värderings- och omräkningsprinciper 
Redovisningen för kommunerna bygger på Lag om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Periodiseringar av utgifter och inkomster 
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god 
redovisningssed. Leverantörs- och kundfakturor på väsentliga belopp som är hänförliga till 
räkenskapsåret, har upptagits som skuld respektive fordran. Externa utgifts- och inkomsträntor samt 
statsbidragsfordringar och skulder har periodiserats. 

Skatteintäkter 
För redovisning av de preliminära slutavräkningarna för skatteintäkter baseras på SKR:s 
decemberprognos enligt rekommendation R2.  

Semester-, uppehålls- och ferielöneskuld 
Semester-, uppehålls- och ferielöneskulden (inklusive okompenserad övertid) ingår i kommunens 
balansräkning som kortfristig skuld. Den årliga förändringen belastar verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen. 

Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts på respektive enhet i form av procentuella personalomkostnadspålägg i 
samband med löneredovisningen. Påslaget är differentierat beroende på ålder. 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger ett basbelopp. Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag som inkom före år 2010 samt 
ackumulerade avskrivningar.  
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Löner för personal som har arbetat med att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångarna har 
inte tagits med i anskaffningsvärdet. Detta beroende på att inte tidredovisning kopplat till utförandet 
har skett. Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden. Inga lånekostnader ingår i 
anskaffningsvärdet utan lånekostnader belastar resultatet den period då de uppkommer. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs ingen avskrivning. Omprövning av 
nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt exempelvis 
verksamhetsförändringar eller teknikskiften. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Detta innebär att större tillgångar delas upp i 
mindre delar med olika avskrivningstid istället för som tidigare en gemensam avskrivningstid. För att 
fördela investeringar gjorda före 2015 i olika komponenter har beräkningar för byggnader, gator och 
parker gjorts utifrån schabloner som fastställs av verksamhetsansvariga.  

Finansiell leasing 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren 
eller leasetagaren. 

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal, om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Huruvida ett leasingavtal ska betraktas som finansiellt eller operationellt beror på 
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. 

I Åtvidabergs kommun har tre hyresförhållanden klassats som finansiell leasing utifrån att åtagandet 
och risken i affärsuppgörelsen ligger hos kommunen; Lägenheter och verksamhetslokaler som hyrs 
från Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen, gatubelysning som hyrs från 
Vattenfall samt bandyplanen som hyrs från Bandyklubben ekonomisk förening. 

En översyn pågår även av leasing av inventarier där redovisningsförändring kommer att ske under 
2021 för de delar som avser finansiell leasing. Troligen kommer bilar att klassas som finansiell 
leasing. Detta bedöms inte påverka resultatet i någon större omfattning. Balansomslutningen bedöms 
öka med cirka 10 Mkr. På grund av pågående översyn har inte tillräckliga upplysningar lämnats 
avseende finansiell och operationell leasing.  

Rättelse av fel 
Under året har anpassning till rekommendation R5 Leasing skett. Detta bedöms som rättelse av fel då 
rekommendationen inte i sak är förändrad utan har tydliggjorts. Utifrån information från Rådet för 
kommunalredovisning görs beräkningar från och med 1 januari 2019.  

Balansposter 2019 
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 330 655 

Summa tillgångar 330 655 
   
Eget kapital -1 511 
Långfristiga skulder 323 657 
Kortfristiga skulder 8 510 
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 330 655 

Resultatposter 2019 
Verksamhetens kostnader 10 919 
Av- och nedskrivningar -9 394 
Finansiella kostnader -3 037 

Årets resultat -1 511 
 

 

 



Exploatering 
Exploateringsverksamheten redovisas med utgångspunkt från den tidigare idéskriften Redovisning av 
kommunal markexploatering från RKR. Projekten redovisas utifrån dess olika delar, exempelvis gata, 
park och tomt. Försäljningsbara tomter redovisas som omsättningstillgång, till dess att de blir sålda. 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 
Ny rekommendation för intäktsredovisning tillämpas från och med 2020. Jämförelsetal är omräknade 
utifrån detta. Statliga investeringsbidrag redovisas som förutbetalda intäkter och intäkts förs i takt med 
att tillgången de finansierar skrivs av. Andra statliga bidrag och anslutningsavgifter för bredbandsnätet 
bokförs som en intäkt då de inflyter eftersom inget åtagande utifrån intäkten finns.  

Effekten på eget kapital för 2019 var en ökning med 24 912 Tkr.  
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Kortfristig skuld av lån 
Nästkommande års amorteringar på upptagna lån har redovisats som kortfristig skuld. Även lån som 
uttryckligen i lånevillkoren har slutförfallodag eller ska återbetalas under år 2020 redovisas som 
kortfristiga skuld av långfristig upplåning. Även den del av de finansiella skulderna som förfaller till 
betalning det kommande året redovisas här. 

Pensionsåtaganden 
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen som föreskrivs i redovisningslagen. 
Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas 
som avsättning alternativt kortfristig skuld. Räntan på pensionslöften intjänade från och med 1998 
redovisas i posten finansiella kostnader. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns 
under raderna avsättningar, kortfristig skuld samt under ”pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder och avsättningar”. Den särskilda löneskatten på pensioner har periodiserats.  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 
Förpliktelser för särskild avtalspension och ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är 
beräknade med den diskonteringsränta och livslängdsantaganden som finns föreskrivna i RIPS17. För 
avtal med samordnings klausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid 
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att samordning görs med en 
uppskattning av vad allmän pension blir. 

Under år 2008 tecknades en försäkring avseende Förmånsbestämd ålderspension. En del av den 
förmånsbestämda ålderspensionen finns kvar som avsättning, detta beror på att utbetalningar pågår.  

I årets bokslut används den beräkning som KPA gjorde under hösten. Kommunen har under hösten 
bytt pensionsadministratör till Skandia och de bedömer att KPA:s tidigare prognos är säkrare då 
Skandia ännu inte hunnit validera alla data. 

Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande redovisas poster som inte tillhör den ordinarie verksamheten samt poster som 
är hänförliga till tidigare perioder. 

Under år 2019 avser dessa kostnader hänförliga till det likviderade kommunala bolaget Kopparvallen i 
Åtvidaberg AB.  

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och med proportionell 
konsolidering.  

Någon justering för olika avskrivningsprinciper har inte varit aktuellt utan respektive företags 
principer är i detta sammanhang rådande.  

För interna kostnader och intäkter, fordringar och skulder samt innehav av aktier har eliminering skett 
i enlighet med gällande rekommendationer. Detta gäller både mellan bolagen och kommunen samt 
mellan bolagen. 

De obeskattade reserverna i Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB har i sin helhet 
tagits upp som avsättningar eftersom dessa bolag är taxefinansierade och bygger på 
självkostnadsprincipen, eventuellt överskott tillhör därmed taxekollektivet. 

Särredovisningar 
Särredovisning har upprättats utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Denna finns tillgänglig hos 
Åtvidabergs Vatten AB. 
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Ord, begrepp och förklaringar 
Anläggningstillgång Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk, till exempel 

inventarier, byggnader och mark. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Detta innebär att 
anskaffningsutgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan fördelas 
över tillgångens beräknade livslängd.  

Avsättning En skuld som är osäker vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.  

Balansräkning Sammanställning av kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid 
bokslutet. En ögonblicksbild av kommunens ekonomiska ställning. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital fördelat på 
anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur 
kapitalet har anskaffats fördelat på lång- och kortfristiga skulder samt eget 
kapital. 

Eget kapital Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och är den del av 
tillgångarna som inte är lånefinansierade.  

Finansnetto Visar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. 

Finansieringsanalys Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har 
påverkat de likvida medlen. 

FÅP Förmånsbestämd ålderspension. 

Internränta Kalkylmässig ränta för de tillgångar som nyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitaltjänstkostnad Beräknad internränta och avskrivning för tillgångar. Denna kostnad 
belastar den verksamhet som nyttjar tillgången.  

Kortfristig skuld Skulder som förfaller till betalning inom ett år 

Kortfristig fordring Fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 

Likvida medel Pengar i kassa och bank. 

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Ett mått på förmågan att på kort sikt 
skaffa fram pengar och betala skulder i rätt tid.  

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Långfristiga fordringar  Fordringar som förfaller till betalning om mer än ett år.  

Långfristiga skulder  Skulder som förfaller till betalning om mer än ett år. 

Nettokostnad Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Visar 
hur stor del av kommunens löpande verksamhet som betalas med 
skattemedel. 

Omsättningstillgång Lös egendom som inte är anläggningstillgång, till exempel likvida medel 
och kortfristiga fordringar. Dessa är inte avsedda för stadigvarande bruk.  



45 

 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka 
de hör. 

Resultaträkning Ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kostnader under ett 
räkenskapsår. Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har 
uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av 
balansräkningen.  

RKR Rådet för kommunal redovisning. 

 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 

SKR Sveriges kommuner och regioner. 

Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Nyckeltalet visar 
kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av 
tillgångarna som är självfinansierade. En hög soliditet innebär att en 
större andel av tillgångarna finansierats med eget kapital. 
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GREBO NORRBY 
Projektet Grebo Norrby påbörjades under 2016 i och med kommunens intresse avseende att förvärva 
det som kom att bli fastigheten Norrby 1:19. Under år 2017 slutfördes förvärvet. Under 2018 
påbörjades planarbetet för att skapa förutsättningarna för nya bostäder inom projektet. Projektet ska 
särredovisas under utbyggnadsfasen och exkluderas vid utvärdering av målen.  

I kommunens räkenskaper har projektet tidigare bokförts som anläggnings- samt omsättningstillgång. 
Detta har ombokats vid tertialbokslutet sista april 2020.  

Verksamhet 
Grebo Norrby är kommunens stora samhällsprojekt och beräknas medföra 800-1200 nya invånare 
inom planprogramsområdet, vilket ligger i anslutning till nuvarande Grebo. Under 2019 antogs ett 
planprogram som beskriver de övergripande principerna och under 2020 har ett förslag till detaljplan 
tagits fram och varit ute på samråd. Målsättningen är att byggstart ska ske 2021 för området.  
Granskning, som är det andra samrådet som ska ske, av detaljplanen beräknas ske januari-februari 
2021 och antagande av planen beräknas ske av Kommunstyrelsen i juni.  

På grund av ledigheter och frånvaro har projektet drabbats av försening vilket, utifrån den ursprungliga 
tidplanen, medför att projektet är cirka fem till sex månader försenat. Målet med byggstart under 2021 
beräknas dock fortfarande kunna hållas, förutsatt att detaljplanen inte överklagas och personella 
resurser avsätts. För att hålla tidplanen är det av stor vikt att planavdelningen förstärks och att 
nuvarande planarkitekt får möjlighet att fullfölja arbetet. Vidare kommer det behöver det avsättas 
personella resurser från Gata och park samt Mark- och exploatering för genomförandet av 
detaljplanen. Då främst inom upphandling av entreprenaden samt fastighetsrättsliga frågor.   

Ekonomi 

Resultaträkning 
Resultaträkningen är ett sammandrag av projektets intäkter och kostnader under räkenskapsperioden.  

Belopp i Tkr 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -375 -355 

Verksamhetens resultat -375 -355 
   

Finansiella kostnader -127 0 

Resultat -501 -355 
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Balansräkning 
Balansräkningen är en sammanställning av projektets tillgångar, skulder och eget kapital vid 
delårsbokslutet.  

Belopp i Tkr 2020 2019 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 482 4 259 
Summa anläggningstillgångar 4 482 4 259 

   
Omsättningstillgångar   
Exploateringstomter 3 323 3 168 

Summa omsättningstillgångar 3 323 3 168 
    

Summa tillgångar 7 806 7 427 
   
Eget kapital, avsättningar och skulder   
Eget kapital   
Eget kapital -723 -369 
Årets resultat -501 -355 

Summa eget kapital -1 225 -723 
   

Skulder   
Långfristiga skulder 9 030 8 150 

Summa skulder 9 030 8 150 
    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 806 7 427 
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Budgetuppföljning 
Nedan visas den samlade budgeten till och med 2020 och det totala utfallet fram till 2020.  

Belopp i Tkr Utfall Budget Budgetavvikelse 
Anläggningstillgångar -4 483 -4 107 -375 
Fastighetsköp -4 007 -4 027 20 
Planprogram -327 0 -327 
DP 1 -148 -80 -68 
     
Omsättningstillgångar -3 323 -4 101 778 
Fastighetsköp -2 708 -2 721 13 
Planprogram -615 -842 227 
DP 1 0 -538 538 
     
Drift -1 225 -1 938 713 
Planprogram -1 068 -891 -176 
DP 1 -157 -1 047 890 

Totalt -9 030 -10 146 1 116 
 

Ekonomiskt går projektet Grebo Norrby för närvarande bättre än budget med 1 116 Tkr. Detta beror på 
att behovet av utredningar inte varit så stort som bedömdes i tidigare faser. Vidare har förseningen av 
projektet medfört att mindre del av kostnader som budgeterats för 2020 kommer hamna 2021. I övrigt 
kan nämnas att Vattenfall har kommit med indikation om att flytten av kraftledningen blir dyrare, 
vilket har delgivits politiken genom ärende 2020/402. Den avvikelsen som kraftledningen kan komma 
att medföra ryms dock inom projektets budgetreserv.  
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BUDGETUPPFÖLJNING  
Driftredovisning 
Driftredovisningen visar hur årets verksamhet utfallit i förhållande till budget. Här ingår inte intäkter 
och kostnader för Grebo Norrbys utbyggnad. Åtvidabergs kommunfullmäktige antog den 30 oktober 
2019 budget för år 2020, med resultat om 19 100 Tkr. 
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Belopp i Tkr Årets resultat Budget Budgetavvikelse 
Kommunstyrelse     

 Kommunledning -50 455 -55 530 5 075 
 KS oförutsett -278 -3 201 2 923 
 Barn- och utbildning  -268 325 -268 500 175 
 Vård- och omsorg  -262 217 -258 500 -3 717 
 Samhällsbyggnad -70 079 -75 769 5 690 

Bygg- och miljönämnd -3 939 -5 287 1 348 
Valnämnd -65 -50 -15 
Centrala poster    

 Pensionskostnader och arbetsgivaravgifter -12 583 -19 000 6 417 
 Semesterlöneskuldens förändring -1 611 -1 000 -611 

 Avskrivningar samt intäktsförda bidrag och 
avgifter 

-32 983 -21 965 -11 018 

 Finansiell leasing 11 860 0 11 860 
 Kapitaltjänst 29 302 28 619 683 

  Realisationsvinst och -förlust  0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -661 373 -680 183 18 811 

     

Skatteintäkter 534 682 546 003 -11 321 
Utjämning 174 050 155 780 18 270 
Verksamhetens resultat 47 359 21 600 25 760 
    
Finansiella intäkter 940 0 940 
Finansiella kostnader -5 426 -2 500 -2 926 

Resultat efter finansiella poster 42 872 19 100 23 773 
     

Jämförelsestörande poster 0 0 0 

Årets resultat 42 872 19 100 23 773 
 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 661 373 Tkr, vilket kan jämföras med budgeterade 
nettokostnader om 680 183 Tkr. Verksamhetens nettokostnad underskrider således budget med 
18 811 Tkr. Kommunstyrelse och nämnder överskrider sammantaget budget med 11 480 Tkr. 

Kommunledningens överskott beror i huvudsak på lägre politiska arvoden än budgeterat samt att 
ITSAM har beslutat om en ny modell för fördelning av gemensamma kostnader.  

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader har en större avvikelse eftersom inte pengarna har 
nyttjats under året.  

Barn- och utbildningen redovisar ett utfall i nivå med budget.  

Underskottet inom Vård- och omsorgsförvaltningen är till stor del relaterat till högre kostnader än 
budgeterat för externa placeringar. Lägre kostnader inom äldreomsorgen väger dock upp delar av 
detta.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse från budget. Inledningsvis på året 
uppvisades negativ prognos vilket gjorde att man varit återhållsam under året. Det har framförallt haft 
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effekt inom fastighetsområdet. Även varmare väder och lägre kostnader för el och värme som följd, är 
en förklaring. Färdtjänstkostnader avviker också kraftigt på grund av lägre resande.  

Bygg- och miljönämnden visar en positiv avvikelse på grund av högre intäkter för bygglov och lägre 
personalkostnader inom miljökontoret.  

För valnämnden noteras en avvikelse på grund av obudgeterade it-kostnader.  

De centrala posterna avviker totalt med 7 331 Tkr från budget.  

Årets kostnader för pensioner uppgår till 42 080 Tkr vilka redovisas dels centralt dels fördelat på 
respektive förvaltning. Detta är cirka två miljoner lägre än föregående år. Budgetavvikelsen avseende 
de centralt redovisade pensionskostnaderna och arbetsgivaravgifterna uppgår till 6 417 Tkr. Här har de 
statliga bidragen för sjuklöner, 5 571 Tkr, och arbetsgivaravgift, 640 Tkr, vilka är obudgeterade. 

Personalens sparade semester har under året ökat med 1 611 Tkr. Skulden växer som följd av 
löneökningar och varje dag värderas högre än året innan. Men personalen har i år tagit ut färre 
semesterdagar än de tjänat in vilket ökar skulden. För år 2020 fanns en kostnadsbudget om 1 000 Tkr 
för semesterlöneskuldens förändring. Budgetavvikelsen blir därför negativ, 611 Tkr. 

Avskrivningar samt intäktsförda bidrag och avgifter för år 2020 uppgår till 32 983 Tkr. Här påverkar 
den ändrade redovisningen av vissa hyreskontrakt budgetavvikelsen eftersom detta var budgeterat. 
Raden finansiell leasing visar på den del av hyreskostnaderna som under året omförs och detta 
redovisas istället som avskrivning, ränta och amortering. Avvikelsen beror också på ändrad 
redovisning av bredbandsintäkter och bidrag.  

Budgetavvikelsen för kapitaltjänstintäkter är positiv och uppgår till 683 Tkr. Avvikelserna beror i 
huvudsak på ändrad redovisning av bredbandsintäkter och bidrag men även senarelagda investeringar 
påverkar. 

Skatteintäkter och utjämning 
Budgetavvikelsen för skatteintäkter och utjämning är sammantaget 6 949 Tkr. 

I budgeten antogs befolkningen till 11 537 invånare men antalet invånare som intäkterna grundar sig 
på slutade på 11 496, 41 personer färre än förväntat. Detta inverkar negativt på utfallet med cirka 
2 Mkr. Budgeten baserades på det gamla utjämningsystemet. Det förändrade utjämningssystemet 
kommer i förlängningen att vara positivt för oss. Men på grund av att det under de första åren också 
finns ett införande bidra för de kommuner som tappar mest i det nya systemet så inverkar det 2020 
negativt på vårt utfall, 2 Mkr.  

Obudgeterade tillskott från staten innebär högre intäkter om totalt 20,8 Mkr. Sämre konjunktur än 
beräknat samt pris och regelförändringar står för cirka 9,9 Mkr av avvikelsen.  

Finansnetto 
Finansiella intäkter för året uppgår till 940 Tkr varav 313 Tkr är utdelning från Kommuninvest. De 
finansiella kostnaderna var budgeterade till 2 500 Tkr och överskrider budget med 2 926 Tkr. Även 
här påverkar den ändrade redovisningen av vissa hyreskontrakt där en del redovisas som räntekostnad. 
Avvikelsen för finansnettot är negativ, 1 987 Tkr.  

Resultat efter finansiella poster 
Kommunen redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster om 42 872 Tkr, vilket är 23 773 Tkr 
bättre än budget.  
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Investeringsredovisning 
Ett viktigt förhållande i kommunens vision om framåtanda är strävan efter en god ekonomi. För att 
uppnå en god ekonomi är hushållning med resurser såväl inom som mellan tidsperioder viktigt. 
Investeringsbudgetering och investeringsuppföljning är arbetsprocesser som stödjer den 
organisatoriska förmågan att hushålla med resurser på kort och lång sikt.  

Åtvidabergs kommunfullmäktige antog den 30 oktober 2019 budget för år 2020. Därutöver har några 
separata investeringsbeslut fattats. 

Total investeringsbudget för år 2020 är 72 416 Tkr inklusive kvarstående budget avseende pågående 
projekt från föregående år. Utfallet för år 2020 visar att 41 581 Tkr har använts till investeringar. Vid 
beslut om budget 2019 fattades även beslut om att ej nyttjat investeringsutrymme 2018 ska föras över 
till nästa mandatperiod för att på så vis kunna finansiera ej avslutade investeringsprojekt för år 2018. 

Avslutade investeringar  
Flera större projekt slutredovisas i årets årsredovisning. Nedan kommenteras de större projekten. I 
investeringsredovisningen kan noteras obudgeterade utgifter för Exploatering vilket avser återköp av 
två tomter där inget byggprojekt startats upp.  

Belopp i Tkr Budget 
Tidigare 

investering 
Årets 

investering 
Total 

investering 
Budget-

avvikelse 
Kommunledning       
Inventarier -200 0 -210 -210 -10 
      

Vård och omsorg       
Inventarier gamla VC -750 -520 -399 -919 -169 
Inventarier gruppbostäder -200 0 0 0 200 
Sängar  -150 0 -143 -143 7 
      

Samhällsbyggnad       
Bredband, tätort -21 000 -25 820 -56 -25 876 -4 876 
Exploatering - återköp 0 0 -909 -909 -909 

       

Turism, kultur och fritid       
Bidragsfinansierade investeringar  0 0 0 0 0 
      

Gata och park       
Parkverksamhet - utsmyckning -450 0 -512 -512 -62 
Folkparken Äventyrsgolf -1 000 -955 -50 -1 005 -5 
B-fabriken etapp två, parkmiljö -1 000 0 -1 039 -1 039 -39 
Omstigningspunkt -5 000 0 -5 000 -5 000 0 
      

Fastigheter med interna hyresgäster      
Arkiv Brukskultur under gymnasiet -300 -39 -210 -248 52 
Utveckling Kulturcentrum -1 500 -1 703 159 -1 545 -45 
Nytt gruppboende -16 760 -15 887 -1 864 -17 751 -991 
Förskola Falerum -7 000 -8 335 -2 618 -10 953 -3 953 
Nya kommunhuset fasad och fönster -6 000 -4 859 -833 -5 692 308 
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Gräsklippare -150 0 -162 -162 -12 
      

Fastigheter med externa hyresgäster      
Anpassning Brandvakten -6 200 -9 599 -741 -10 340 -4 140 
Anpassning uthyrning -6 000 -2 850 -89 -2 939 3 061 
      

Bygg- och miljönämnd       
Hissar -200 0 -151 -151 49 

Summa -73 860 -70 568 -14 826 -85 394 -11 534 

Bredband, tätort 
Syftet med utbyggnaden i tätorten var att möjliggöra fiberanslutning för invånare inom Åtvidabergs 
tätorter. Det nya fibernätet är också var en grund för framtida utbyggnad på landsbygden.  

Sedan tidigare har noterats att Bredbandsutbyggnad i Åtvidabergs tätort har överskridits vilket beror 
på bristande kontroll i projektet. Omsättning av personal både inom kommunen och inom ITSAM är 
orsak till detta.  

Det faktum att fler invånare valde att ansluta sig till nätet än det var planerat har bidraget till utfallet. 
Detta pga. att anslutningsavgifterna varit subventionerade av kommunen. Prognosen var en 
anslutningsgrad på ca 60 procent, utfallet blev att ca 80 procent av invånarna anslöt sig till fibernät. 
Detta har dock en positiv ekonomisk effekt i det fortsatt driften av fibernätet. 

Omstigningsplats i Grebo 
I samband med Trafikverkets ombyggnation av riksväg 35, ska en omstigningsplats i Grebo byggas. 
Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Åtvidabergs kommun har tecknats. Avtalet avser 
byggnation av omstigningsplats Grebo på riksväg 35, i samband med ombyggnation av riksväg 35 
mellan Rösten och Sandtorpet, samt övergripande reglering av framtida drift, ägande- och 
underhållsansvar. 

Nyttor och motivering av finansieringen är att man ökar trafiksäkerhet i konfliktpunkter, 
framkomlighet, tillgänglighet samt ger för kommunen en bättre möjlighet att exploatera i samhället. 

Nytt gruppboende ”Kamrer Nilssons Park” 
En ny gruppbostad har tillskapats med sex platser. Projektet blev dyrare än budgeterat bland annat på 
grund av att det behövdes sprängas i större omfattning än från början planerat. 

Förskola Falerum 
En ny förskola har byggts i Falerum vilken ersätter den tidigare inhyrda lokalen. 

Det är stora ekonomiska avvikelser i projektet mellan budget och utfall beroende bland annat på 
mycket kort förprojekteringstid samt att stora delar av den yttre miljön inte var med i upphandlingen. 
Avvikelsen mot budget är 10,0 Mkr.  

Nya kommunhuset fasad och fönster 
Syftet var att energieffektivisera Nya kommunhuset. 

Budgeten för projektet var på 6 Mkr och utfallet stannade på 5,7 Mkr. 

Anpassning Brandvakten 
Syftet var dels att rusta upp en fastighet som kommunen ägde, dels att tillskapa nya kontor till 
kommunens bolag så att de fick hyra kommunala lokaler. 
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Det är stora ekonomiska avvikelser i projektet mellan budget och utfall beroende bland annat på att 
den korta ledtiden innebar kraftigt bristande förprojektering och att källaren inte var med i 
upphandlingen. Dessutom uppstod det stora problem när källaren skulle iordningställas. Differensen 
mellan budget och utfall blev 4,1 Mkr. 

Anpassning uthyrning 
Under år 2020 etablerades en ny princip för hyresanpassningar det vill säga vid de tillfällen en ny 
hyresgäst önskar en anpassning av lokalen för sin verksamhet eller en befintlig hyresgäst behöver en 
ombyggnation av sin befintliga lokal, så kommer fastighetsavdelningen att för mindre anpassningar 
nyttja rambudgeten för detta medan när det handlar om större förändringar kommer 
fastighetsavdelningen att begära en särskild budget för detta. Med ett sådant arbetssätt ökar 
transparensen gentemot politiken i de frågor det rör sig om kostsamma anpassningar. 

Pågående investeringar 
Flera större projekt pågår inom kommunen. Nedan kommenteras de större projekten.  

Belopp i Tkr Budget 
Tidigare 

investering 
Årets 

investering 
Total 

investering 
Budget-

avvikelse 
Vård och omsorg      
Inventarier mm i etapp tre 
Kopparsvanen 

-2 000 0 0 0 2 000 

Inventarier dagligverksamhet -100 0 0 0 100 

      
Samhällsbyggnad       
GIS -933 0 -533 -533 400 
Köksutrustning SBF -1 500 -1 053 -279 -1 332 168 
Bredband, landsbygd etapp två -25 000 -2 845 -4 586 -7 431 17 569 
Laddstolpar el-bilar -300 -64 0 -64 236 
Landsbygdsutveckling -1 000 -88 -284 -372 628 
Exploatering -1 000 0 -529 -529 471 

      
Turism, kultur och fritid       
Skyltar, kartor mm -160 0 0 0 160 
Inventarier ungdomshus 
kulturcentrum 

-400 0 -280 -280 120 

      
Gata och park       
Gatuverksamhet -8 700 -3 935 -1 160 -5 095 3 605 
Parkverksamhet -750 -107 0 -107 643 
Hastighetsöversyn -500 0 0 0 500 
Mårsängsområdet i Grebo -500 -435 0 -435 65 
Ny offentlig toalett -700 0 0 0 700 

      
Fastigheter med interna hyresgäster      
Reservkraft -2 500 -98 -1 079 -1 177 1 323 
Fastighetsbudget -5 600 -1 207 -2 499 -3 706 1 894 
Alléskolan, lastkaj och 
transportvägar vid varumottagning 
och avfallsrum 

-250 0 0  0 250 
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Kommunhusen, avfalls- 
återvinningsbyggnad 

-600 0 0  0 600 

Grebo skola, avfalls- och 
återvinningsbyggnad 

-750 0 0  0 750 

Energiåtervinning bandyplan - 
Alléskolan 

-5 000 0 -35 -35 4 965 

      
Fastigheter med externa hyresgäster      
Utemiljö- och huvudentré Facetten -800 -521 0 -521 279 
Anpassning Aluform -3 500 -882 -2 585 -3 467 34 
Anpassning Rotakorn -4 700 -15 -1 393 -1 408 3 292 
Fastighetsbudget  -4 000 -1 686 -1 305 -2 990 1 010 
Anpassning omklädningsrum mm 
Räddningstjänsten 

-400 0 -319 -319 81 

Kulturcentrum etapp 3  - 
Ungdomshus, Kreativ lokal/ateljé, 
Hantverk, Samlingslokal, Museer 

-10 300 -384 -9 891 -10 275 25 

Båtplats Bysjön -500 0 0  0 500 

Summa -82 443 -13 319 -26 755 -40 075 42 368 
 

Bredband, landsbygd etapp två 
Utbyggnaden av ny fiberinfrastruktur på landsbygden påbörjats. Detta är nödvändigt för att säkra 
invånarnas och företagarnas behov av säker och snabb elektronisk kommunikation. Utbyggnadsarbetet 
av fiberstam har under hösten framskridit enligt fastslagen prioriteringsordning. 

Nya redovisningsregler gör att projektet inte längre kan tillgodoräkna sig de anslutningsavgifter som 
blir ett resultat av utbyggnaden. Finansieringsmedel planerar att sökas från Post- och telestrelsen under 
2021 för att kompensera delar av den förlorade inkomsten. 

Kulturcentrum etapp 3  - Ungdomens hus, Kreativ lokal/atelje, Hantverk, Samlingslokal, Museer 
Inom Kulturcentrums tredje etapp pågår flera delprojekt. De delar som avser Ungdomens hus och 
lokal för hantverk är till större delar klart. För att möjliggöra att resterande del av etapp tre kan 
färdigställas krävs ytterligare budgetmedel.  

Gatuverksamhet 
Inom Gatuverksamheten har fortsatta beläggningsreinvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder utförts 
enligt upprättade underhållsplaner för året. Genom utförda åtgärder har vi förbättrat standarden och 
anläggningsvärdet på kommunens gång- och cykelvägar.  

Energiåtervinning bandyplan - Alléskolan 
Huvudsyftet med projektet är att göra en energibesparing. Tanken är att ta tillvara på den spillvärme 
som produceras vid bandyplan samt att under resterande år nyttja befintliga kylledningar som en 
kollektorslang för sedan värma närliggande fastigheter genom värmepumpar. Detta för att minska våra 
kostnader för inköp av fjärrvärme. Projektet startades upp under år 2020. Utredning pågår gällande hur 
mycket effekt vi får ut av anläggningen under vintersäsongen. Parallellt med utredningen utförs 
projektering av lämplig lösning för utförande. 

Fastighetsbudget 
Fastighetsbudgeten har möjliggjort reinvesteringar i befintliga fastigheter bland annat i passersystem 
på Centralskolan, Alléskolans tak, B-fabrikens tak och Kommunhusets ventilation.  
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Totala investeringar 2019-2022 
Belopp i Tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 

2021 
Budget 

2022 Totalt 

Årets investeringar  -51 143 -41 581 -78 268 -17 360 -188 353 
Exploatering 2 053 1 438 200  3 691 
Överfört investeringsutrymme 30 839    30 839 
Pågående investeringar med återstående 
medel 

6 126       6 126 

Försäljning (bokfört värde) 0 0 0 0 0 
Summa -12 125 -40 143 -78 068 -17 360 -147 697 

      

Beräknat resultat 9 985 42 872 17 300 17 700 87 857 

Investeringsutrymme 24 963 107 181 43 250 44 250 219 644 
 

Enligt kommunens finansiella mål ska utfallet för mandatperiodens nettoinvesteringsutgifter maximalt 
motsvara 250 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster.  

Investeringsutgifterna för år 2020 uppgår till 40 143 Tkr. Utifrån budget 2021 och planen för de 
kommande åren ryms investeringarna inom utrymmet för målet.  
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KOMMUNSTYRELSE 
Ordförande: Thomas Lidberg (S) 

Vice ordförande: Joakim Magnusson (C) 

Andre vice ordförande: Tommy Aarna (M) 

Antal ledamöter: 15 
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Den politiska organisationen under kommunstyrelsen är indelad i utskott. Utskotten är beredande 
organ och har inget formellt ekonomiskt ansvar.  

Utskotten är planerings- och ekonomiutskottet, personalutskottet, barn- och utbildningsutskottet, vård- 
och omsorgsutskottet, och samhällsbyggnadsutskottet. Där till finns Bygg- och miljönämnden, Social 
myndighetsnämnd och Valnämnd.  

Kommunstyrelsens förvaltningar 
Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Kommunledning -50 455 -55 530 5 075 
Barn- och utbildning -268 325 -268 500 175 
Vård- och omsorg -262 217 -258 500 -3 717 
Samhällsbyggnad och fastighet -70 079 -75 769 5 690 
Kommunstyrelsen oförutsett -278 -3 201 2 923 

Summa -651 354 -661 500 -10 146 
 

Inom ramen för kommunstyrelsen finns också medel för oförutsedda kostnader. Denna budgetpost är 
avsedd för att kunna göra prioriteringar under året, möta oförutsedda behov och möta konjunkturella 
förändringar.  

Under 2020 har kontot för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader varit budgeterat till 4 000 Tkr. 
Under året har fördelats till samhällsbyggnadsförvaltningen. 278 Tkr har nyttjats för ersättning till en 
gemensamhetsanläggning.  
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Kommunledningsförvaltningen 
Inom kommunledningsförvaltningen finns HR-enhet, stabsenhet, ekonomienhet, samt enheten för 
strategisk utveckling. Inom förvaltningen administreras också nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till 
politiska partier, revision och övrig politisk verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga syfte är att utgöra stödfunktion i de demokratiska 
processerna och till övriga förvaltningar. Förvaltningen har också det huvudsakliga ansvaret för 
strategisk ledning, samordning inom kommunen och med externa parter. Prioriterade uppdrag samt 
arbetet med att nå de strategiska målen inom ramen för Vision 2030. 

Ekonomi 
Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Kommunledning (Politisk org.) -10 407 -12 691 2 284 
Ekonomienheten -6 519 -6 681 162 
Enheten för strategisk utveckling -1 514 -1 980 466 
HR-enheten -6 141 -6 767 626 
Näringsliv -2 090 -2 144 54 
Stab -23 785 -25 267 1 482 
Summa -50 455 -55 530 5 075 

 

Kommunledningsförvaltningen redovisar för 2020 ett överskott på 5 075 Tkr mot budget. 
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Budget för kommunledningsförvaltningen har sedan antagen budget på KF 2019 förändrats. Enheten 
för strategisk utveckling fick en minskad budgetram och medel flyttades till kommunledningen. 
Kansli- och informationsenheterna har slagits ihop och går numera under namnet stab. Likaså har 
budget för näringsliv lyfts ut ur kanslienhetens budget och redovisas på egen rad. Under året har även 
budgeten ökat med 530 Tkr genom flytt av turistverksamheten från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

De politiska verksamheterna med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder och utskott 
redovisar lägre kostnader än budget, vilket till stor del beror på lägre arvoden under året. 

Ekonomienheten och näringsliv visar på små avvikelser mot budget. 

Enheten för strategisk utveckling redovisar ett överskott då vakant tjänst inte har tillsatts.  

HR-enhetens avvikelse beror på lägre kostnader för feriearbetare samt företagshälsovård.  

Stabens överskott beror på delvis ej tillsatta tjänster under året men till största del beror avvikelsen på 
att ITSAM har beslutat om en ny modell för fördelning av gemensamma kostnader.  

Covid-19 
Pandemin har under 2020 haft påverkan på de politiska sammankomsterna då beslut togs om att 
minska antalet närvarande ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott. 
Uppskattningsvis har ca 200 Tkr betalats ut i lägre arvoden under året, i jämförelse med ett snitt av 
utbetalade arvoden under åren 2017 till 2019. 

De kurser och utbildningar som inte har kunnat genomföras under året (inklusive politik) innebär 
besparingar på 150-200 Tkr. 

Verksamhet 
HR-enheten 

Årets verksamhet 
2020 präglades i stor utsträckning av hanteringen av covid-19 och allt vad det innebar inom 
arbetsmiljö och bemanning. Samtidigt har det löpande stödet till verksamheten fortgått utifrån behov 
och möjlighet. Pandemin gjorde också att lönerevisionen drog ut på tiden då överenskommelse om 
centrala avtal inte kunde nås. Processen avslutades dock under slutet på året och nya löner samt 
retroaktiva kunde betalas ut i december och januari 2021. 

Under året har kommunen i olika former beslutat om att uppmärksamma personalens ansträngningar i 
form av personalgåvor. Enheten har i huvudsak varit ansvarig för koordineringen och genomförandet 
av dessa åtgärder.  

Omfattning och kvalitet  
HR-enheten har fem tillsvidareanställda, varav två löneadministratörer, två HR-specialister och HR-
chef. Vid årsskiftet fanns dessutom en tredje löneadministratör på vikariat, för att förbereda en av de 
ordinarie går i pension under 2021. Den sammanlagda personalstyrkan har dock ändå varit mindre än 
budgeterat på grund av partiella tjänstledigheter och föräldraledighet.  

Framtiden 
HR-enheten fortsätter sitt arbete med att stödja verksamheten och strävar ständigt efter att utvecklas 
och förbättras. Under 2021 upphandlas, inom ramen för ITSAM-samarbetet, nytt lönesystem vilket i 
förlängningen underlättar ytterligare digitalisering och effektivisering av bemanningsfrågor i 
kommunen.  
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Staben 

Årets verksamhet 
Staben är en sammanslagning av enheterna kansli, säkerhet och information som genomfördes den 
1 januari 2020.  

Staben arbetar med stöd och service till våra förtroendevalda samt handläggare i kommunens 
ärendehantering samt sekreterarskap i fullmäktige, styrelse, nämnder, utskott och råd. Stabens uppdrag 
innefattar även kommunens dokument- och informationshantering samt visst administrativt stöd till 
bolagen och ITSAM. Ansvarsområdet innefattar även kommunens utåtriktade och interna 
kommunikation, samordning av kommunens platsmarknadsföring som även inkluderar kulturarvet. 

I stabens uppdrag ligger även att arbeta med samordning av kommunens trygghetsskapande och 
säkerhetsfrämjande arbete samt frågor kring krisberedskap, kriskommunikation och civilt försvar, 
samt att hantera kommunens inkommande medborgarkontakter via vårt kontaktcenter. 

Under året har övergång till digital arkivering och ett helt digitalt ärendeflöde införts efter beslut i 
kommunstyrelsen i februari 2020.  

Satsningen på rörlig bild har fortsatt. En effekt av detta var det digitala valborgsfirandet som 
kommunen producerade och sände, samt webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde som 
inleddes under hösten 2020. Flera livesändningar genomfördes under året. 

I september lanserades kontaktcenter, där samtliga första medborgarkontakter samlas, med 
målsättningen att avlasta verksamheten och hjälpa till redan i första kontakten utan att behöva slussa 
vidare. 

Under sommaren tog staben, som en del av arbetet med att hantera effekterna av covid-19, emot 20 
feriepraktikanter uppdelat på tre perioder med tre veckor i varje period. Praktikanterna fick dels 
information och uppdrag kopplat till kommunens verksamhet, men var även sommarvärdar och delade 
ut information till invånare och besökare.  

Omfattning och kvalitet  
Staben har 14 tillsvidareanställda utöver chef, varav en på halvtid. Vid årsskiftet fanns även tre 
visstidsanställda (sammanlagt 1,7 heltidstjänster) på vikariat. Utöver feriearbetarna under sommaren 
så har staben tagit emot en högskolestudent och en yrkeshögskolestudent för längre praktikperioder. 

Stabens arbete organiseras i fem team; arkiv, digital, kontaktcenter, politik och säkerhet utöver de 
enskilda medarbetarnas egna arbetsuppgifter. 

Framtiden 
Det nya ärendehanteringssystemet ska utvecklas och den nya informationsplanen ska implementeras. 
Som en del av det fortsatta digitaliseringsarbetet kommer kommunen att byta e-tjänsteplattform, vilket 
kommer innebära förbättrade möjligheter för medborgare att göra tjänster på kommunens webbplats 
Under hösten 2020 och våren 2021 kommer kommunen att ta fram en ny kommunikationsplattform 
med mer tydlig målgrupps- och budskapsanpassning. Under 2021 kommer även kontaktcenter att 
utvecklas till att omfatta turistinformationen. 

Under våren kommer staben att utökas med en kulturarvsstrateg för ett mer riktat och fördjupat arbete 
med kommunens kulturarv, både för värdet i kulturarvet i sig – men också som en del av besöksmålen 
i Åtvidabergs kommun. 

Inom kris- och säkerhetsområdet kommer en uppdaterad struktur för kommunens krisledningsarbete 
att implementeras med tillhörande utbildning, ny säkerhetsorganisation samt framtagning av en 
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handlingsplan kopplad till den genomförda Risk- och sårbarhetsanalysen. Staben kommer även 
samordna kommunens trygghetsarbete genom Åtvidabergs brottsförebyggande grupp (ÅBRÅ). 

Ekonomienheten  

Årets verksamhet 
Ekonomienheten är en stödfunktion för kommunens verksamheter inom områden som budgetering, 
redovisning, ekonomisk uppföljning, kalkylering, inköp och upphandling. Enheten arbetar också med 
kommunens övergripande ekonomihantering och ansvarar för upprättande av bland annat ekonomiska 
styrdokument, budgetdokument, delårsrapport och årsredovisning. 

Ekonomienheten har under året arbetat med implementering av ny budgetprocess. Detta innebar ändrat 
arbetssätt både inom enheten och för förvaltningar och politiken. Större fokus ligger på 
planeringsförutsättningar inför budgeten och förvaltningarnas verksamhetsplaner blir senare ett svar på 
den fastställda budgeten.  

Nya rutiner för uppföljning av investeringsprojekt har skapats med ett nära samarbete mellan 
ekonomienheten och samhällsbyggnadsförvaltningen. Även översyn av beställningsrutiner och 
kontroller har gjorts.  

Under året har de stora flödena för interna fakturor digitaliserats och andelen helt elektroniska fakturor 
ökar kontinuerligt.  

På upphandlingsområdet har genomförts en samordnad upphandling, för alla Östgötakommuner, av 
lagerhållning och distribution av inkontinensmaterial. Särskild vikt lades vid hållbarhetskraven som 
förutom att vara relativt skarpa vilka även skärps under avtalsperioden. 

En större upphandling som påbörjades under hösten är ”hantverkstjänster” med åtta avtalsområden, 
där vissa av områden omannonserades av affärsstrategiska skäl. Samtliga områden beräknas vara 
avtalstecknade under första kvartalet 2021. 

2020 har i mångt och mycket präglats av en ökning av just samordning och samarbete med tanke på 
covid-19. Bland annat inrättades en gemensam inköpscentral i Linköpings kommun för 
Östgötakommunerna. Inom ekonomiområdet har uppföljningarna påverkats av en förändrad 
kostnadsbild och även större osäkerheter i arbetet.  

Omfattning och kvalitet  
Ekonomienheten omfattar nio tillsvidareanställda som verkar inom områdena redovisning, budget och 
uppföljning samt upphandling inköp. En av tjänsterna är uteslutande ett stöd till ITSAM och de 
kommunala bolagen. Under året har personalomsättningen varit relativt stor. Rekrytering har skett till 
tre tjänster under året, varav ett föräldravikariat. Under året har enheten också erbjudit praktik inom 
upphandling.  

Framtiden 
Kommande år kommer särskilt fokus kommer att ligga på att ta fram och revidera rutiner och riktlinjer 
inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Budgetprocessen kommer att fortsätta utvecklas. 2021 års 
budgetprocess kommer att utvärderas och erfarenheter från denna kommer ligga till grund för 
utveckling.  
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Enheten för strategisk utveckling 

Årets verksamhet 
Enheten har strategiska utvecklingsuppdrag, främst inom områdena för social och miljömässig 
hållbarhet. Ett nära samarbete finns med ekonomienheten för att även få med det ekonomiska 
hållbarhetsperspektivet. 

I den löpande verksamheten är enheten ett stöd till förvaltningarna gällande hållbarhetsfrågor, 
drivande i genomförandet av kommunens hållbarhetsprogram samt rådgivande till näringsliv och 
privatpersoner gällande energi- och klimatfrågor. Enheten ansvarar även för omvärldsbevakning inom 
hållbarhetsområdet och deltar aktivt i regionala samt nationella nätverk. 

Under året har enheten bland annat uppdaterat kommunens renhållningsföreskrifter, reserutiner samt 
tagit fram en kemikalieplan. Enheten har även arrangerat en utbildning i barnrättslagen och tagit fram 
och arrangerat en invigning av Agenda 2030-stråket, som är en skyltpromenad med syftet att sprida 
kunskap om de globala målen och kommunens hållbarhetsarbete. 

Arbetet med ungdomsrådet har vidareutvecklats och ett projekt kopplat till att minska matsvinn har 
genomförts i samverkan med kostenheten. 

Enheten representerar kommunerna i arbetet med att ta fram en regional suicidpreventionsstrategi, 
vilken blir ett stöd i framtagandet av kommunens lokala strategi för suicidprevention. 

Under året har enheten även arbetat med framtagandet av en klimatanpassningsstrategi samt en 
funktionshindersstrategi vilka beräknas bli färdigställda under våren 2021. 

Enheten har varit delaktig i ett EU-finansierat projekt där rådgivning och kunskapshöjande insatser ges 
till kommunens företagare gällande energieffektivisering. Utöver detta samordnar även enheten den 
kommunala medverkan i projektet Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan (CEGIS), där 
Region Östergötland är projektägare. 

Omfattning och kvalité 
Enheten för strategisk utveckling har tre tillsvidare anställda: en folkhälsostrateg, en energistrateg samt 
en chef för enheten. Utöver detta har enheten även en visstidsanställning på timmar i form av en 
energicoach inom EU-projektet. En tjänst som hållbarhetsstrateg har varit vakant sedan april 2020. 
Enheten har under andra halvåret av 2020 delat en högskolepraktikant med förvaltningens stab. 

Framtiden 
Det offentliga Sverige står inför en rad hållbarhetsutmaningar som kommer att behöva hanteras på 
kommunal nivå. Enheten för strategisk utveckling kommer framåt att få fler kvalificerade utrednings- 
och projektuppdrag kopplade till dessa utmaningar. Enheten kommer under 2021 att ta fram och 
implementera en ny version av hållbarhetsprogrammet i hela organisationen samt säkerställa att det 
finns en röd tråd hela vägen från Vision 2030 till enhetsnivå. 

Kommunens näringslivsfrämjande verksamhet 

Årets verksamhet 
Kommunstyrelsens presidium har under 2019 och början av 2020 genomfört 27 företagsbesök. 

Vid besöken har företagen bland annat lyft fram följande områden som de bedömer som särskilt 
viktiga: 

• Kompetensförsörjning/utbildning 
• Företagsamhet/etablering av kompletterande verksamhet 
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• Befolkningsutveckling, bostäder och ortsutveckling 
• Infrastruktur/kommunikationer 
• Information/kommunikation  

För att öka dialogen mellan kommun och näringsliv på ett strategiskt plan har kommunen under året 
inrättat ett näringslivsråd under kommunstyrelsen. Syftet med näringslivsrådet är att långsiktigt skapa 
förutsättningar för ett starkt och livskraftigt näringsliv i en attraktiv kommun. Näringslivsrådet består 
av kommunstyrelsens presidium, fyra ledamöter utsedda av Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB samt 
två ledamöter utsedda av Företagarna i Åtvidaberg. 

Näringslivsrådet har valt att i första hand prioritera följande områden: 

• Företagsamhet 
• Befolkningsutveckling 
• Information/kommunikation 

Kommunens operativa näringslivsfrämjande verksamhet bedrivs i huvudsak genom 
Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB (NC). 

NC:s verksamhet har under året prioriterats mot att arbeta proaktivt med stöttande åtgärder så som 
veckovisa digitala möten för företag tillsammans med kommunen samt regelbundna möten med 
regionens stödsystem. Näringslivet i Åtvidaberg har i varierande utsträckning påverkats av pandemin, 
i likhet med övriga landet så har påverkan varit stor inom till exempel restaurang- och 
hotellverksamhet. 

2020 har 64 nya företag startat i Åtvidaberg. Dessutom har ett antal redan etablerade företag valt att 
flytta sin verksamhet till kommunen. Efterfrågan på fastigheter för näringslivsverksamhet har varit 
hög. Kommunen har under året sålt två av fyra industrifastigheter på Fågelsångens industriområde, för 
de övriga två har markanvisningsavtal tecknats. Det är således angeläget att detaljplanelägga 
ytterligare mark för näringslivsverksamhet. 

Under året har ett projekt för cirkulär ekonomi startats, där möjligheten till synergieffekter och 
besparingar inom miljö, ekonomi och resursåtgång undersöks, Platsutvecklingsprojektet BID har 
under året arbetat med trygghetsbelysning och parkeringsfrågan för handeln, vilket resulterat i bland 
annat ny belysning för att öka tryggheten på Tilasplan.  

Omfattning och kvalitet 
Näringslivsfrågorna organiseras under biträdande kommundirektörens ansvar. Kommunen har även ett 
upphandlat näringslivsorgan, Näringslivscentrum, för det operativa arbetet. 

Framtiden 
Under 2021 planeras mentorprogram och utveckling av branschnätverk för att stärka befintliga företag. 
Det proaktiva arbetet med företagsetableringar samt nyföretagande ska ökas, det senare genom bland 
annat ett nytt samarbete med Nyföretagarcentrum i Linköping. Den näringslivsfrämjande 
verksamheten kommer även fortsättningsvis att arbeta nära skolan för att bidra till företagens 
kompetensförsörjning. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge kommunens barn och ungdomar en bra start i livet och vara 
en viktig del i utvecklingen av ett Åtvidaberg med framåtanda. Här utvecklas människor som är väl 
förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer.  

Skolans uppdrag styrs av nationella styrdokument och lagar. Utgångspunkten är alla barn och elevers 
lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Barn och ungdomar ska ges de bästa förutsättningarna 
som möjligt att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet består av två förskoleområden, fem grundskolor inklusive 
fritidshem, förskoleklass, grundsärskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning samt kulturskola. 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete fokuserar på följande prioriterade områden:
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De prioriterade områdena är i sin tur kopplade till fyra framgångsfaktorer som tillsammans utgör 
grunden för de strategier och aktiviteter som förvaltningen genomför. Framgångsfaktorerna är:  

• Aktivt ledarskap 
Förvaltningen vill att den verksamhet som bedrivs ska utgå ifrån ett ledarskap som skapar 
förutsättningar för lärande, vilket är avgörande för att nå uppsatta mål. Ledarskap utövas på 
alla nivåer inom organisationen; av medarbetare, arbetslagsledare, 
förstelärare/utvecklingsledare, elevhälsans personal, rektor, förvaltningschef och politiker.  

• En lärande organisation 
Det professionella lärandet har hela tiden barnen och elevernas lärande i fokus och syftar till 
konkreta förändringar i barngrupps- och klassrumspraktiken. Förvaltningen vill skapa 
möjligheter att lära av varandra i organisationen. 

• Tidiga insatser  
Genom att ge rätt stöd, tidigt, stärks elevens självkänsla och självförtroende. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska syfta till att tidigt upptäcka avvikelser för att kunna ge rätt stöd så att alla 
barn och elever får likvärdiga möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

• Tillgänglig lärmiljö 
Skolans lärmiljö ska vara tillgänglig och inkluderande, den lärmiljö som är bra för barn med 
behov av särskilt stöd är också bra för alla barn. 

Under 2020 har rektorer, utvecklingsledare och förstelärare, inom ramen för de prioriterade områdena 
och framgångsfaktorerna genomfört kompetensutvecklingsinsatser, kollegialt lärande, digitala 
studiedagar, samt upprättat verksamhetsplaner på förvaltnings- och enhetsnivå för att tydliggöra vilka 
mål som man ska arbeta mot. 

Ekonomi 
Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Förskola -42 594 -43 674 1 080 
Grundskola -100 684 -100 208 -476 
Grundsärskola -8 024 -8 156 132 
Gymnasieskola -41 892 -40 973 -919 
Gymnasiesärskola -6 822 -5 733 -1 089 
Komvux -1 820 -2 927 1 107 
IKE/Enskilda Barnomsorg/Grundskola -17 233 -17 357 124 
Kulturskola -1 988 -2 209 221 
Gemensam adm. och lokaler/måltider -47 268 -47 263 -5 

Summa -268 325 -268 500 175 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar för 2020 ett överskott på 175 Tkr mot budget. 

Från och med budgetåret 2020 återfinns enheternas budget för löneökningar centralt och ligger 
budgeterade under gemensam administration och lokaler/måltider. Under året har det flyttats 
budgetmedel till enheterna för att kompensera för löneökningar. Detta medför att budgetsiffrorna inte 
överensstämmer med antagen budget på Kommunfullmäktige under 2019.  

Förskolan redovisar ett överskott på 1 080 Tkr, vilket beror på att det under året har varit färre barn i 
verksamheten än budgeterat. 

Grundskolan redovisar ett underskott på 476 Tkr, vilket främst beror på ett ökat stödbehov i 
verksamheterna. 
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Grundsärskolan redovisar ett överskott på 132 Tkr, vilket delvis beror på vakant rektorstjänst och 
förändringar i personalgruppen. 

Gymnasieskolan inklusive interkommunal ersättning (IKE) och Enskilda redovisar ett underskott på 
919 Tkr. Underskottet beror delvis på minskade intäkter då det har varit färre elever som gått på 
kommunens egen skola från andra kommuner samt högre kostnader för elever som valt att gå på 
skolor utanför kommunen. 

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 1 089 Tkr, vilket beror på att fler elever har förlängt sin 
utbildning. 

Komvux redovisar ett överskott på 1 107 Tkr, vilket beror på att kommunen för 2020 erhöll högre 
statsbidrag för yrkesvux. Yrkesvux finansierades tidigare med 50 procent statsbidrag och 50 procent 
kommunala medel, men med anledning av pandemin beslutade regeringen att öka 
statsbidragsfinansieringen för yrkesvux till 100 procent under 2020.  

IKE och Enskilda för barnomsorg, grundskola och grundsärskola redovisar ett överskott på 124 Tkr. 

Kulturskolan redovisar ett överskott på 221 Tkr. 

Gemensam administration samt lokaler/måltider redovisar ett underskott på 5 Tkr. Underskottet beror 
bland annat på att förvaltningen inte erhöll statsbidrag i paritet med budget. Men det finns även 
verksamheter som redovisar överskott, såsom Elevhälsan på grund av personalförändringar samt högre 
intäkter för barnomsorg. 

Covid-19 
För BUF har pandemin inte inneburit några större extra kostnader. Rektorer har varit återhållsamma 
med att tillsätta vikarier för att på så sätt minimera antalet kontaktytor för barn, elever och personal i 
skolorna. Detta märks genom att vikariekostnaderna för 2020 är cirka 900 Tkr lägre än snittet för åren 
2017 till 2019.  

Det finns även extra vikariekostnader då personal har stannat hemma längre tid innan de kommit 
tillbaka i verksamheten eller i väntan på provsvar. Uppskattningsvis är kostnaden 200 Tkr. 

Förvaltningen har också märkt av pandemin genom avhopp från pågående gymnasiestudier och 
minskat sök till Bildningscentrum Facetten från elever utifrån. Enbart avhopp innebar lägre intäkter på 
cirka 300 Tkr för hösten.  

Kurser och utbildningar under året har inte genomförts i samma omfattning som vid normalår. 
Besparingen är cirka 200 Tkr. 
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Måluppföljning 
 

Trygg och robust  

 Fritidshem ska bedrivas kostnadseffektivt. Nettokostnadsavvikelsen är -7,8% (2019) En 
ökning från -14,6% föregående år. 

 Förskola ska bedrivas kostnadseffektivt. Nettokostnadsavvikelsen är -15,4% (2019) En 
minskning från -6,0% föregående år. 

 Grundskola ska bedrivas kostnadseffektivt. Nettokostnadsavvikelsen är 0,2% (2019) En 
minskning från 0,7% föregående år. 

 Gymnasieskola ska bedrivas kostnadseffektivt. Nettokostnadsavvikelsen är 8,6% (2019) En 
minskning från 13,7% föregående år. 

   

Innovation och lokal handlingskraft  

 Skolans attityder till företagande ska vara bland de 
bästa i landet. 

År 2020 hamnar vi på plats 2 vilket är en 
förbättring jämfört med föregående år då 
placeringen var 31. 

   

Utveckling och livslångt lärande  

 Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling 
och lärande. 

Resultatet var över medel i varje enskilt delindex 
för vårdnadshavare. Även över medel i 
huvuddelen av varje delindex för personal. 

 Våra elever ska vara behöriga till gymnasieskolan. År 2020 är 88,4 % behöriga till gymnasiet. Det är 
en förbättring jämfört med 2019 då 83,3% var 
behöriga. 

 Våra elever ska ta gymnasieexamen. År 2019 tog 75,6 % av eleverna gymnasieexamen 
vilket är bland de 25 % bästa i riket. För år 2018 
var siffran 74,7 %. 

 Våra vuxenstuderande ska erbjudas attraktiv 
utbildning som leder till fortsatta studier på nästa 
nivå eller anställning. 

År 2020 var 94,7% i studier eller arbete. 
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Verksamhet 
Förvaltningen 
Under 2020 har det skett stora personalförändringar på förvaltningen. Förutom byte av 
förvaltningschef har nämndsekreteraruppgifterna lämnats över till kommunkansliet och en ny 
befattning som IT-samordnare har inrättats. Syftet med den senare är att stödja såväl förvaltning som 
verksamheter i alla IT-frågor inklusive införande och drift av verksamhetssystem.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har reviderats under hösten 2020 med syfte att sätta fokus på faktorer 
som har störst påverkan på kunskapsutvecklingen i förskola och skola. Samtidigt förenklas vissa 
processer och sambandet mellan dem tydliggörs. 

#Tillsammans 
Förvaltningen håller på att slutföra ett lokalt utvecklingsprojekt #Tillsammans som har haft som 
målsättning att öka resultaten genom att påverka klassrumspraktiken. Under läsåret 2019/2020 har det 
funnits ett samarbete med ”Challenging Learning” kring ledarskapet i klassrummet. Under hösten 
2020 har målsättningen varit att implementera och befästa vissa verktyg som arbetats med under 
föregående läsår.   

Pandemi 
Förvaltningen har som alla andra påverkats av pandemin. Störst direkt påverkan har den haft på 
Gymnasieskola och vuxenutbildning, då undervisningen där under stora delar av året skett som 
fjärrundervisning.  

Verksamheterna har i stort varit förskonade från höga sjuktal bland personal och elever. Direkt efter de 
första restriktionerna under våren ökade frånvaron, främst bland elever, något som huvudsakligen 
återgått till normala nivåer efter påsk. Få elever har haft omfattande frånvaro som kan kopplas till 
pandemin. I färre än fem fall har skolan fått arbeta särskilt med elever som själva, eller vars 
vårdnadshavare varit så oroliga att man över tid varit hemma.  

Information har varit den kanske främsta utmaningen för såväl förvaltning som skolledningar.  

Förskola 

Årets verksamhet 
Vid årsskiftet 2019/2020 togs den nya förskolan i Falerum i bruk. 

Förskolorna har under året arbetat med att synliggöra lärandet inom förskolan. En viktig funktion i 
detta arbete är utvecklingsledarna som tillsammans med rektorerna leder utvecklingsarbetet ute på 
förskolorna.  

Att dokumentera vad som sker på förskolan och använda dokumentationen i ett lärande med barnen är 
en viktig del i arbetet. Under året har man bland annat inventerat hur dokumentation sätts upp och är 
tillgänglig från barnens perspektiv. 

Språkutveckling är ett prioriterat område för förskolan. Arbetet med att utveckla högläsning sker olika 
på olika förskolor. En förändring i år tycks vara att barnen i högre utsträckning efterfrågar både böcker 
och högläsning. Detta kan kopplas till ett aktivt arbete. 

Arbetet med att beskriva lärandet som sker inom förskolan har utvecklats under året.  

Omfattning och kvalitet  
Barngrupperna har i genomsnitt 16,1 barn (riket i stort 15,4) på kommunens förskolor. 
Personaltätheten är 5,5 barn per årsarbetare (2019), en ökning av personaltätheten från 5,8 (2018). 
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Andelen förskollärare med legitimation är 44 procent (riket i stort 43 procent), en ökning med fem 
procentenheter. 

Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan i Åtvidaberg har minskat från 0,0 2017 till -15,4 år 2019. Ett 
lägre värde/negativt värde indikerar en lägre kostnad för förskolan än förväntat. Målvärdet för 
förskolan är -4. Från 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på annat sätt varför de inte är fullt 
jämförbara, med det sagt har kostnaden varit klart under förväntat värde. 

Framtiden 
Förskolan ska utveckla och säkerställa arbetet inom språk och kommunikation, enligt det förtydligade 
uppdraget i den nya läroplanen. 
 
Med relativt små barnkullar, cirka 100 barn födda 2020 i Åtvidaberg blir variationerna mellan 
årskullar större. Detta skapar planeringsmässiga utmaningar för förskolan 

Grundskola/förskoleklass/fritidshem 

Årets verksamhet 
Utvecklingsarbetet har präglats av samarbetet med ”Challenging Learning”. Detta har inneburit att 
fokus har varit på feedback, lärpromenader och delvis aktionslärande.  

Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer har fortsatt och under året har ljudutjämningssystem 
anskaffats till ett antal nya klassrum. Läsa- och skriva-garantin är en central del i arbetet. Framför allt 
att utveckla elevernas förmåga till läsförståelse. 

I åk 1-6 genomförs olika insatser för att stärka förmågan i betyg och bedömning. Detta då 
betygssättning inte är en lika integrerad del av undervisningen före åk 7. 

För åk 7-9 handlar mycket om att höja lärresultaten genom både öka motivationen hos elever och höja 
kvaliteten i undervisningen. Särskilt sambandet mellan närvaro och resultat betonas i enhetens 
uppföljning av höstterminen 2020.  

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 blev 232, Detta innebär att det är tredje året som avgångsbetyg 
ligger på förväntat eller högre värde i jämförelses med socioekonomisk modell (SALSA). 
Omfattning och kvalitet  
76,9 procent av barnen i åldrarna 6-9 år i Åtvidaberg är inskrivna i fritidshem, an andel som sjunkit 
betydligt från föregående år. För åldrarna 10-12 år är motsvarande siffra 23,5 procent, en ökning. 
Totalt är 471 barn skrivna i fritidshemsverksamhet, en minskning.   

Andelen högskoleutbildad personal inom fritidshemmen i Åtvidaberg är mycket låg, 23 procent att 
jämföra med rikets snitt som är 37 procent. Detta är ett prioriterat område att förändra genom framtida 
rekryteringar. Idag är det 18,9 inskrivna barn per årsarbetare. Antalet barn per årsarbetare i 
Åtvidabergs fritidshem har de senaste åren minskat i jämförelse med rikets snitt som är 20,7. 

Åtvidaberg har i genomsnitt 26,2 elever inskrivna per avdelning vilket är betydligt lägre än rikets snitt 
som är 37,6 elever per avdelning. 

Nettokostnadsavvikelsen inom fritidshemmen i Åtvidaberg är -7,8. Ett lägre värde/negativt värde 
indikerar en lägre kostnad för fritidshemmen än förväntat. Målvärdet för fritidshemmen är -4.   

Åtvidabergs grundskolor åk F-9 har cirka 1 219 elever, varav 180 i förskoleklass. Det är en ökning 
med 15 elever jämfört med föregående år men en ökning av förskoleklassen med 50 elever. 2,8 
procent av barn folkbokförda i Åtvidaberg går på fristående skola eller skola i annan kommun.  
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I grundskolan har 84,8 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen vilket är 10,3 procent högre 
än medel i länet. Lärartätheten är 11,8 elever per lärare vilket är en högre lärartäthet än rikets snitt på 
12 men lägre än länets snitt på 11.  

Nettokostnadsavvikelsen inom grundskolan i Åtvidaberg har sjunkit från 0,7 (2018) till 0,2 (2019). Ett 
lägre värde/negativt värde indikerar en lägre kostnad för grundskolan än förväntat. Målvärdet för 
grundskolan är -4. 

Framtiden 
Grundskolan ska utveckla ett gemensamt förhållningssätt kring stöd och anpassningar. 
 
Grundskolan ska skapa strukturer för sambedömning mellan skolorna i syfte att få en likvärdig 
bedömning inom och mellan skolor. 
 
Grundskolan ska utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem utifrån läroplansuppdraget. 

Grundsärskola 

Årets verksamhet 
Under året har vi arbetat för att stärka läroplansuppdraget i särskolan. Vi fortsätter med det tematiska 
arbetet. För de elever som läser ämnesområden bryts detta ned i målbilder med mindre definierade 
mål. 

Språket är en viktig del inom särskolan och särskolans fritidshem då många elever förmedlar sig 
genom teckenspråk och bilder. Flertalet elever behöver utveckla sin kommunikativa förmåga för att de 
ska få bästa möjliga förutsättningar för att kommunicera och ta del av undervisningen. Därför är det av 
största vikt att personalen har god kunskap inom alternativ kommunikation. Eleverna har under året 
utvecklat sin kommunikation genom tecken som stöd och bildstöd. 

Omfattning och kvalitet  
Grundsärskolan finns lokalintegrerad på Alléskolan och drivs som en egen enhet. Grundsärskolan har 
22 elever F-9. Lärartätheten är nu 3,5 elever per lärare, vilket är en högre lärartäthet än rikets snitt på 
4,0. Alla lärare är legitimerade, dock har bara 30 procent behörighet som speciallärare med inriktning 
särskola. 

Grundsärskolan i Åtvidaberg har under 2020 varit föremål för särskild tillsyn från Skolinspektionen. 
Ursprungligen omfattade granskningen dels olika aspekter på verksamheten såsom organisation, 
lokaler och personaltäthet och dels administrativa processer kring inskrivning och dokumentation.  

Efter förvaltningens svar var hade skolinspektionen inget att erinra på verksamheten. Det blev däremot 
klart redan under förvaltningens utredning inför svar till inspektionen att det fanns betydande brister i 
de administrativa rutinerna. Kommunen fick ett föreläggande avseende dessa brister och inkomma 
med ny redovisning av åtgärder till inspektionen. Under hösten har det säkerställts att korrekt 
dokumentation finns för alla elever mottagna i särskolan. Det är viktigt att påpeka att det inte 
framkommit att elev som inte uppfyller kriterier för inskrivning varit inskriven på kommunens 
särskola. 

Framtiden 
Grundsärskolan ska utveckla arbetet med pedagogiska kartläggningar för att tydliggöra de 
anpassningar som görs för eleverna.   
 
Grundsärskolan ska öka integreringen mellan grundskolan och grundsärskolan. 
  



72 

 

Gymnasie- och Komvuxutbildning 

Verksamhet 
Under 2020 har Industriprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammen avvecklats. Detta har haft 
begränsad påverkan på elevvolymen men skapat bättre förutsättningar för att ge en god undervisning 
för kvarvarande program. 

Gymnasieskolan tillsammans med vuxenutbildningen är den verksamhet som påverkats mest av den 
pågående pandemin. Under stora delar av året har undervisningen huvudsakligen bedrivits som 
fjärrundervisning. Detta har påverkat både elever och personal. Huvudsakligen har man kunnat svara 
upp mot utmaningen. Ett fåtal inresande elever har dock hoppat av och bytt till skola på hemorten som 
ett resultat av inställd närundervisning och träning för NIU-elever. 

Under 2020 tillämpas för första gången ett anpassat elevpengs-system för Bildningscentrum Facetten, 
detta innebär att skolan gått över från en äskandemodell till att få betalt för antalet elever. 
Förändringen har varit nödvändig för att inte dubbelfinansiera elevplatser på den egna skolan och 
friskolor. För skolan har det inneburit en viss intäktsminskning som man dock kunnat hantera inom 
budget. 

Omfattning och kvalitet  
På gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten var 245 elever inskrivna under höstterminen 2020. Av 
eleverna på nationella program höstterminen 2020 gick 38 procent på yrkesprogram.  

Gymnasieskolan har 26,9 helårsarbetande lärare, varav 39,6 procent är kvinnor. Alla lärare, förutom 
ett fåtal yrkeslärare och lärare i specialidrott, har lärarutbildning och -legitimation. Lärartätheten är 
10,2 elever per lärare. 

Nettokostnadsavvikelse är ett mått för att beskriva kommunens kostnad i förhållande till ett 
modellberäknat värde. Ett positivt värde innebär högre kostnad än förväntat, ett negativt värde lägre 
kostnader.  För gymnasieskolan var nettokostnadsavvikelsen 8,6 en klar förbättring jämfört med 
13,7 föregående år. Målvärdet är -4. 

Vuxenutbildningen består av grundläggande och gymnasial utbildning samt undervisning i svenska för 
invandrare (SFI). Utbildningen kan delas upp i sådan utbildning som är en lagstadgad rättighet 
(grundläggande, SFI och behörighetsgivande gymnasial utbildning) samt sådan vars utbud kommunen 
har rådighet över, huvudsakligen den gymnasiala yrkesutbildningen. Åtvidabergs kommun har haft en 
relativt restriktiv hållning till den del av vuxenutbildningen som inte är rättighetsbaserad. Under våren 
2018 uppdaterades riktlinjerna och möjligheten att tas emot även för de med en gymnasieexamen eller 
motsvarande görs nu utifrån en individualiserad prövning. Detta har inte i någon högre grad påverkat 
sökbilden. 

Idag bedrivs all vuxenutbildning förutom SFI som antingen upphandlad, NTI-skolan och 
Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), eller i någon av grannkommunerna. 

Deltagandet i vuxenutbildning i Åtvidaberg, 4,5 procent, är tydligt lägre än för riket i stort, 6,9 
procent. Det finns ett stort samband mellan andelen i vuxenutbildning och arbetslöshetsnivåer. Trots 
en ökad arbetslöshet under 2020, relaterat till pandemin, har inte söktrycket till vuxenutbildningen 
påverkats. 

Framtiden 
Gymnasieskolan ska säkerställa elevernas rätt till garanterad undervisningstid. 
 
Gymnasieskolan ska utveckla arbetet med motivation för högre måluppfyllelse. 
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Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbildningsutbud anpassat efter medborgarnas behov och 
förutsättningar. 

Kulturskola 

Årets verksamhet 
Kulturskolans verksamhet omfattar bland annat musik, dans, hantverk, teater, bild och form. 
Verksamheten sker dels genom schemalagd undervisning i grupp eller (för vissa instrument) enskilt, 
dels i form av öppna aktiviteter.  

Trots pandemin har kulturskolan kunnat genomföra vissa lovaktiviteter, sommarläger och workshops. 
Man har även genomfört digitala konserter. Under hösten 2019 deltog kulturskolan i aktiviteter 
kopplade till konstprojektet Artscape. 

Även Kulturskolan har genomfört ett utvecklingsarbete inom ramen för #Tillsammans där man arbetat 
med kollegialt lärande och aktionslärande utifrån material anpassat för Kulturskolans verksamhet. 

Under 2020 har ett arbete genomförts i samarbete mellan rektor för Kulturskolan och ny kultur- och 
fritidschef i syfte att skapa en smidig övergång vid förvaltningsbyte för verksamheten. 

Omfattning och kvalitet  
Under vårterminen 2020 deltog 128 elever i kulturskolans verksamhet, en ökning från 2019 med 
43 elever. I Kulturskolans verksamhet, var grupperna i dans och instrument störst. Under höstterminen 
2020 deltog 134 jämfört med 123 hösten 2019. Ökningen från hösten 2019 och framåt beror dels på ett 
ökat utbud men kan även förklaras med något större elevkullar under 2019-2020, en trend som 
kommer att fortsätta några år. 

Framtiden 
Från och med årsskiftet 2020/2021 övergår Kulturskolan till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen har att hantera en stor bredd av verksamheter reglerade av olika 
lagstiftningar i form av myndighetsdelar och service till kommunens innevånare. Uppdraget består i att 
erbjuda kommunens invånare en kvalitativt god vård och omsorg inom äldreomsorg, funktionsstöd 
samt myndighetsdelar såsom biståndshandläggning, försörjningsstöd samt individ- och familjeomsorg. 
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År 2020 har till stor präglats av pandemin, då många av de vårdtagare som har stöd av vård- och 
omsorg tillhör den mest utsatta och sårbara gruppen av medborgare. Från februari månad 2020 har 
förvaltningsledningen haft digitala statusmöten om covid-19 två till fyra gånger per vecka beroende på 
situation. Detta i syfte att jobba gemensamt inom förvaltningen samt att på ett enkelt sätt delge de 
riktlinjer och förhållningssätt som Region Östergötland bidragit med. Hur pandemin påverkat de olika 
verksamhetsgrenarna beskrivs mer under respektive område.  

Ekonomi 

 
Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Äldreomsorg -153 678 -157 075 3 397 
Handikappomsorg -58 737 -53 154 -5 583 
Individ- och familjeomsorg -55 645 -43 754 -11 891 
Gemensam administration 5 843 -4 517 10 360 

Summa -262 217 -258 500 -3 717 
 

Äldreomsorg 
Förvaltningens mest omfattande verksamhet, äldreomsorgen, med en budget på 157 075 Tkr, redovisar 
ett överskott på 3 397 Tkr mot budget. De huvudsakliga förklaringarna består av högre intäkter för 
statsbidrag samt inga kostnader för kapacitetsbrist. Dagverksamheten har varit stängd på grund av 
covid-19 och färre brukare inom hemtjänsten har också lett till lägre kostnader. Hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har gjort ett stort arbete runt analys av hjälpmedel som också bidragit till 
sänkta kostnader.  

Handikappomsorgen 
Handikappomsorgen visar ett underskott mot budget på 5 583 Tkr. De största orsakerna till 
underskottet beror på ökade personalkostnader på grund av covid-19. Därtill kostnader för ett 
tjänsteköp utöver budget på 500 Tkr, återbetalning av habiliteringsersättning då verksamhet inte 
kunnat genomföras på grund av covid-19, 350 Tkr, samt ej budgeterade externa hyror, 211 Tkr.  

Under året har flera brukare med personlig assistans gått bort. Intäkten försvinner direkt med 
kostnaderna dröjer kvar en period efter avslutat uppdrag. Detta har resulterat i en minskad intäkt på 
2 800 Tkr. 

Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott mot budget på 11 891 Tkr och det är högre 
kostnader än budgeterat för institutionsplaceringar med cirka 6 500 Tkr som är en av orsakerna.  

EKB-verksamheten har lägre intäkter på 3 600 Tkr, jämfört med budgeterade 7 400 Tkr. 

Öppenvården har ett överskott på 900 Tkr vilket beror på lägre lönekostnader och färre tjänsteköp än 
budgeterat. 

Försörjningsstöd och biståndshandläggning  
Verksamheten går med ett underskott på drygt 2 000 Tkr. Det är ekonomiskt bistånd som ökat med 
anledning av covid-19. 

Den gemensamma administrationen  
Gemensam administration visar ett överskott mot budget på 10 366 Tkr. 8 600 Tkr är statliga bidrag 
med anledning av ökade kostnader till följd av covid-19. Vi fick också mera bidrag än budgeterat från 
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Regionen i slutet av året då Regionen inte kunnat utföra vissa planerade insatser under året på grund 
av den rådande pandemin.  

En hyresreducering av Kopparsvanen, IFO:s lokaler på 380 Tkr då avloppssystem inte fungerade vid 
inflyttning, lägre kostnader från ITSAM då dessa tagits av kommunen centralt 1 000 Tkr. 

Covid-19  
De flesta verksamheterna inom Vård- och omsorg har haft ökade personalkostnader till följd av 
rådande pandemi, personal har varit sjukskrivna vid minsta symptom och därav har kostnader för 
vikarier ökat. Cheferna har ändå lyckats hålla nere personalkostnaderna bra då befintlig personal har 
haft stor förståelse för omständigheterna.  

Kostnader för diverse skyddsmaterial, förbrukningsmaterial och arbetskläder har ökat, 
dagverksamheterna har varit stängda större delen av året. Verksamheterna har inte kunnat ta in nya 
boenden under vissa perioder, då de haft covid-19-utbrott på boenden. 

Måluppföljning 
 
Lev och upplev  

 Brukarna inom hemtjänsten ska vara nöjda med 
hemtjänsten i sin helhet. 

96% upplever att man är nöjd med hemtjänsten 
som helhet. Jämfört med andra kommuner är 
Åtvidaberg bland de kommunerna med 25% högst 
resultat.  

 Brukarna inom särskilt boende ska vara nöjda 
med särskilt boende i sin helhet 

83% upplever att man är nöjd med särskilt boende 
som helhet.  

 Brukare som har daglig sysselsättning inom 
socialpsykiatrin och LSS ska uppleva den 
meningsfull 

79% upplever att de har en meningsfull 
sysselsättning, målgrupp daglig sysselsättning och 
daglig verksamhet.  

   

Trygg och robust  

 Minskat betalningsansvar till Regionen för 
färdigbehandlade individer (SVOP). 

Ingen kostnad 2020 avseende betalningsansvar 
region Östergötland  

 Med ett ökat förebyggande arbete och tydligare 
arbetssätt inom IFO ska antalet barn och unga 
som HVB placeras minska. 

Antalet barn och unga som har en HVB placering 
har minskat från snitt/månad sju stycken till fem 
stycken 

 Med ett ökat uppföljningsuppdrag för IFO ska 
längden på placeringar för barn och unga minska. 

Antalet vårddygn på HVB-placeringar har minskat 
från 2 619 till 2 280 

X Individ- och familjeomsorg ska bedrivas 
kostnadseffektivt. 

Kolada 2019 visar en nettokostnadsavvikelse 
56,2%  

 LSS ska bedrivas kostnadseffektivt. Kolada 2019 visar nettokostnadsavvikelse -7,5%  
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 Äldreomsorg ska bedrivas mer kostnadseffektivt. Kolada 2019 visar nettokostnadsavvikelse -5,9%  

   

Innovation och lokal handlingskraft  

 Öka förekomst av öppenvårdsinsatser. Uppdrag till individ- och familjeteamet ökat från 64 
till 91 mellan åren 2019 och 2020.  

 Öka andelen kommunala familjehem i förhållande 
till konsulentstödda familjehem. 

Ökat från 62% 2019 till 63% 2020 

   

Utveckling och livslångt lärande  

X  Minska sjukfrånvaron. Strategiskt arbete för att minska sjukfrånvaron. I 
resultatet syns dock tydliga konsekvenser av 
covid-19  

Verksamhet 
Äldreomsorg enligt SOL – Vård och omsorgsboende 

Årets verksamhet 
Under 2020 har arbetet med byggnation av den tredje etappen särskilt boende startats upp. 
Inflyttningen kommer att ske i januari 2022. Från vård- och omsorgsförvaltningens sida har arbetet 
under 2020 bestått i att representera förvaltningen i byggnationsgrupper tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kopparsvanens kooperativa hyresrättsförening samt bistå med 
sakkunskap. Arbetet med att lägga grund för styrelsebeslut Kopparsvanens kooperativa 
hyresrättsförening gällande renoveringsbehov befintliga lokaler, Björkbacken, har också kantat arbetet 
under det gångna året.  

Covid-19 har av naturliga skäl varit en stor och viktig fråga inom äldreomsorgen 2020. Inom 
hemtjänstområdet har ingen brukare drabbats av covid-19. Inom särskilt boende har smitta i form av 
klusterutbrott drabbat brukare vid fyra olika tillfällen under året. Verksamheten har vid dessa tillfällen 
avdelat personal som enbart jobbat med smitta covid-19 och personal som gett vård- och omsorg till 
övriga. Under stor del av våren och fram till utgången av september tillämpades besöksförbud inom 
särskilt boende, förbudet har respekterats men av naturliga orsaker påverkat boendesituationen inom 
särskilt boende.  

I syfte att minska smittspridning hölls den biståndsbedömda dagverksamheten stängd från april och till 
och med utgången av september månad. I samband med återöppnande säkerställdes en verksamhet 
med färre deltagare på plats samtidigt.  

Inom äldreomsorgen, samt inom funktionsstöd, har frågan om skyddsutrustning varit central under 
året. Tillgången till skyddsutrustning var till en början otillfredsställande, men under våren har en 
enhetlig tillämpning inom vård- och omsorg säkerställts. Därutöver har samordningen av 
länsgemensamma inköpskanaler via Länsstyrelsen och ett centrallager i Linköping förbättrat 
tillgången. 
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Inom äldreomsorgen har korttidsfrånvaron från och med mars månad varit högre än tidigare, detta i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv att stanna hemma vid minsta symtom.  

Omfattning och kvalitet  
 

Volymtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal platser i vård- och omsorgsboende 135 135 135 135 135 

Antal personer över 80 år * 749 772 794 801  

Antal personer över 90 år * 122 126 129 131  

Antal trygghetsboenden 11 11 11 11 11 
*¨  Siffror från SCB v.9 

 

Volymtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal personer med hemtjänst snitt/år * 201 220 220 225 208 
Antal utförda hemtjänsttimmar snitt/mån ** 4 593 4 144 4 866 4 401 4 105 
Antal korttidsplatser 10 7 7 10 10 

*  Siffror hämtas från statistik till socialstyrelsen  
**  Siffror hämtas från Phoniro 

 

Framtiden 
Från 2021 och framåt händer mycket inom äldreomsorgen i Åtvidaberg. Dels pågår och fortsätter 
arbetet med byggnation av nya platser särskilt boende, därutöver genomförs en nödvändig renovering 
av befintliga lokaler, Björkbackens äldreboende.  

Från nationellt håll tilldelas kommunerna statsbidrag för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen 
genom att möjliggöra anställning där man får heltidstjänst och varvar studier med arbete. 
Förvaltningen kommer tidigt år 2021 att driva detta arbete, i syfte att stärka kompetensen hos 
medarbetare.  

Därutöver riktas statsbidrag till en nationell äldreomsorgssatsning, 6 Mkr för 2021 och 6 Mkr för 
2022. Medlen kommer användas för att stärka bemanningen i form av förhållningssättet heltid som 
norm samt minska omfattningen av delade turer. I planeringen ingår även att stärka bemanningen 
kring legitimerad personal, arbetsterapeut och fysioterapeut, i syfte att stödja brukare i ordinärt boende 
att bibehålla och öka sin självständighet.  

I nära samverkan med legitimerad personal, framförallt sjuksköterskor, fortsätter uppstartat arbete 
gällande teamarbete, där legitimerad personal arbetar nära enhetschef och omvårdnadspersonal mot en 
specifik målgrupp – till exempel hemtjänst. 
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Funktionsstöd (LSS)  

Årets verksamhet 
I maj månad öppnades en efterlängtad och behövd ny gruppbostad upp, Kamrer Nilssons Park. 
Gruppbostaden har sex lägenheter och de brukare som flyttat in har i några fall flyttat in från andra 
gruppbostäder. I några fall är det individer som tidigare inte bott på gruppbostad som flyttat in. Den 
personal som arbetar på gruppbostaden är en kombination av anställda med erfarenhet från andra 
gruppbostäder samt nyanställd personal. 

Parallellt med detta har ett strategiskt arbete genomförts på uppdrag av politiken. Resultatet har 
redovisats i vård- och omsorgsutskott och politisk ledningsgrupp. Med grund i externplacerade LSS-
beslut och intresseanmälningar för gruppbostad sommaren 2021 och 2022 så är förvaltningens 
bedömning att ytterligare en gruppbostad behöver tillskapas, i syfte att kommunen ska hålla 
intentioner i LSS-lagstiftning och inte tilldelas vite.  

Även inom funktionsstöd ett stort fokus under året legat på att hantera covid-19 sett till förebyggande 
åtgärder. I slutet av året 2020 drabbades gruppbostadsverksamheten av ett klusterutbrott. Brukare med 
misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta hölls isolerade och personal avdelades för att ge dessa 
individer vård- och omsorg. Mellan december 2020 och januari 2021 hölls den biståndsbedömda 
dagcenterverksamheten stängd, i syfte att hålla tillbaka en smittspridning.  

Korttidsfrånvaron på grund av covid-19 har varit högre än beräknat. Detta som en naturlig följd av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma med minsta symtom.  

Volymtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Personlig assistans *      
 Antal som har personlig assistans snitt/år 10 8 6 7 6 
 Antal timmar personlig assistans snitt/mån 3 978 2 996 2 167 3 008 2 207 
Placeringar Socialpsykiatri/LSS **      
 Antal externplaceringar 5 5 6 8 9 
 Antal vårddygn i externa placeringar 1 700 2 019 1 706 2 770 3 285 
Gruppboenden ***      
 Antal boende i gruppboende 28 28 28 28 30 
 Antal vårdtagare i daglig verksamhet 35 40 39 45 46 

*  Uträknat på beslut i Procapita 
**  Uppgift hämtas från Tjänsteköpsfil 
***  Siffran tas från statistik till LSS-utjämningssystemet per den 1/10. 
Antal individer understigande fyra redovisas ej. 

Framtiden 
Inom område funktionsstöd finns, som tidigare nämnts, ett stort behov av ytterligare minst en 
gruppbostad i Åtvidabergs kommun. Förvaltningen bidrar med sakkunskap kring hur en gruppbostad 
behöver vara utformad. Utifrån ett individbehov tillgodoses behov på annat sätt i väntan på ny 
gruppbostad (personligt utformat stöd hemma, extern placering), men med ytterligare en gruppbostad 
möjliggörs rätt stöd utifrån beviljad insats.  

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Årets verksamhet 
Ur ett covid-19-perspektiv har 2020 inneburit att socialkontorets medarbetare i ökad omfattning fått 
jobba med digitala arbetssätt i möten med enskild, i kombination med fysiska möten som tidigare.  

Under 2020 har en organisationsförändring genomförts på socialkontoret, en gemensam enhet med 
men en enhetschef bildades under sommaren 2020. Enheten har tidigare bestått av två enheter där 
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ekonomiskt bistånd och SOL/LSS-handläggning bildat en enhet och individ-och familjeomsorgen 
bildat en enhet. Genom denna omorganisation har förutsättningar för ett sammanhållet socialkontor 
skapats. I en gemensam mottagningsfunktion finns förbättrade förutsättningar att identifiera individer 
med komplexa behov – till exempel behov av barnutredning i samma familj, där behov av ekonomiskt 
hbistånd föreligger.  

År 2020 har utöver denna organisationsförändring också haft stark prägel ekonomiska förutsättningar 
då nettokostnadsavvikelsen för 2019 uppgick till 56.2 procent. Arbete har gjorts mellan vård- och 
omsorgsförvaltningen och ekonomienheten gällande att identifiera samband mellan uppgifter i den 
kommunala databasen Kolada och de egna verksamhetssystemen. Därtill har förvaltningen upprättat 
en handlingsplan som kommer följas upp på vård- och omsorgsutskottet. I handlingsplanen beskrivs 
interna aktiviteter som ska genomföras i syfte att minska kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen, därtill aktiviteter som är inomkommunala, såsom bemanning 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.  

Kostnader för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, har under 2020 överstigit budget för 
försörjningsstöd. Antalet hushåll med ekonomiskt stöd har ökat något i kombination med att antalet 
individer i dessa hushåll också ökat. Redan tidigt under året påvisades problem med att 
arbetsmarknadsenheten inte var tillräckligt bemannad för att möta efterfrågan. Samverkansarbete med 
arbetsmarknadsenheten har gjorts i syfte att finna framkomliga vägar i att aktualisera individer.  

Omfattning och kvalitet  

Volymtal 2016 2017 2018 2019 2020 
Familjehem barn och ungdomar      
 Antal personer 17 16 12 13 12 
 Antal vårddygn 5 980 6 000 4 500 3 965 3 875 
Konsulentstödda familjehem      
 Antal personer     8 7 
 Antal vårddygn    2 342 2 940 
Institutionsvård barn och ungdom      
 Antal personer 8 8 8 7 5 
 Antal vårddygn 2 365 2 365 2 365 2 619 2 280 
Institutionsvård vuxna      
 Antal personer 8 4 6 9 5 
 Antal vårddygn 930 1 020 1 500 1 830 1 650 
Försörjningsstöd      
 Antal hushåll * 234 181 168 162 165 

Siffrorna hämtas från Tjänsteköp_prognos_2020, med manuell uträkning 
*  Statistik från Procapita 

Från och med 2019 redovisas konsultentstödda familjehem. Antalet HVB-placerade barn under 2020 
baserat på ett snitt för året var fem individer. Antalet placerade barn i konsulentstödda familjehem var 
i snitt för året sju individer. Siffrorna i tabellen för 2019 avseende Institutionsvård barn och unga har 
justerats inför bokslut 2020 (jämför bokslut 2019) utifrån tillagd redovisning av konsulentstödda 
familjehem samt säkerställande av underlag. Under hösten 2020 intensifierades arbetet med att ta hem 
de konsulentstödda familjehemmen i egen regi. Ingångsvärdet för 2021 ger ett snitt för året på fyra 
individer. Den planerade minskningen av konsulentstödda familjehem kommer i individstatistik visa 
sig som en ökning under raden Familjehem barn och ungdomar vid bokslut 2021. 
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Volymtal    2019 2020 
Individ och Familjeteamet      
 Antal uppdrag från socialsekreterare    64 91 
 Antal individer med service utan beställning     63 

 

I tabell ovan beskrivs antalet uppdrag från socialsekreterare till individ- och familjeteamet där 
förvaltningens förebyggande och behandlande insatser görs. Historik före 2019 saknas. Med begreppet 
service menas en möjlighet för enskild att ta kontakt med behandlare utan att ärende startas och 
dokumentation förs. Insatsen är ny från 2020 och syftar till att ge stöd i ett tidigt skede samt minska 
antalet ansökningar/anmälningar.  

Framtiden 
Den handlingsplan som är framtagen gällande att minska kostnadsutveckling för IFO kommer ligga 
som en röd tråd för 2021 och framåt. Handlingsplanen är förankrad dels i verksamheten men också av 
vård- och omsorgsutskottet. Planen innehåller, bland annat, delar som socialkontorets medarbetare har 
att förhålla sig till gällande att pröva egna öppenvårdsinsatser före placering samt ett aktivt 
uppföljningsarbete gällande pågående placeringar. I handlingsplanen är det också tydliggjort i vilka 
delar aktörer utanför vård- och omsorgsförvaltningen behöver bidra i arbetet, till exempel samverkan 
med Ungdomens hus (1357) samt arbetsmarknadsenhet och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Under 2021 och 2022 är Åtvidabergs kommun beviljade medel via centrala samordningsförbundet i 
projekt Brosteget. Projektet syftar till utredning av arbetsförmåga hos de individer med 
försörjningsstöd som inte per omgående kan aktualiseras hos arbetsmarknadsenheten eller på 
Arbetsförmedlingen. Därutöver är behovet av en stärkt bemanning på arbetsmarknadsenheten lyft och 
hörsammat, Brosteget och en stärkt bemanning på arbetsmarknadsenheten kommer att möjliggöra en 
ökad sysselsättningsgrad hos individer beviljade försörjningsstöd.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är indelade i fem övergripande områden, vilka utgörs 
av samhällsplanering, turism, kultur och fritid, förvaltningens stab (här ingår även färdtjänst och 
skolskjuts), Fastighet, inklusive lokalvårdsenheten samt Arbetsmarknadsenheten (AME), som ingår i 
samma verksamhetsområde som gata, park och fritidsanläggningar. 

Inom ramen för förvaltningen finns även Bygg-och miljökontoret.  

Den politiska ledningen utgörs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och för plangranskning 
planerings- och ekonomiutskottet.  

Den politiska ledningen för Bygg- och miljökontoret utgörs av Bygg- och miljönämnden. 
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Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör ett överskott om 5 690 Tkr. Utfallet inom förvaltningen fördelar 
sig enligt följande 

Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Staben -20 262 -21 322 1 060 
Gemensamt -1 896 -1 831 -65 
Gata och park -27 593 -28 898 1 305 
Samhällsplan. & kommunikationer -5 712 -6 004 292 
Kommunala fastigheter 1 108 -1 250 2 358 
Inhyrda lokaler -982 -815 -167 
Kommersiella lokaler -435 471 -906 
Städ 518 0 518 
Turism, kultur, fritid samt kommunbibliotek -10 214 -10 753 538 

Kostenhet 326 0 326 
AME och Integration -4 936 -5 367 432 

Summa -70 079 -75 769 5 690 
 

Förvaltningen av kommunala fastigheter blev 2 358 Tkr mindre kostsam jämfört med budget. 
Förklaringen till detta är främst lägre kostnader för el och värme på grund av varmare väder än ett 
normalår. Då förvaltningen under året haft ett besparingskrav, har besparingar på reparationer och 
underhåll gjorts. 

Verksamheten för inhyrda lokaler uppvisar ett resultat som är 167 Tkr sämre än det budgeterade. Den 
främsta orsaken beror på en i bokslutet för 2019, felaktigt hanterad kreditfaktura avseende 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Kopparsvanen. 

För verksamheten kommersiella blev utfallet 906 Tkr sämre än budget. De största orsakerna till detta 
är högre kostnader för sanering av Brandvakten samt obudgeterade kostnader för PFAS utredningen 
vid Brandstationen. 

Städverksamheten visar ett överskott om 517 Tkr, vilket på grund av vakanser, till största delen beror 
lägre personalkostnader än budgeterat. 

De förvaltningsgemensamma verksamheterna hade 65 Tkr högre kostnader än budgeterat. Detta beror 
främst på högre personalkostnader. 

Stabens utfall är 1 061 Tkr lägre än budget. Den största avvikelsen avser färdtjänst vars kostnader är 
drygt 1 900 Tkr lägre än budget. Skolskjutsverksamheten förbrukar mer pengar än budgeterat. 
Detsamma gäller för fordonsverksamheten, medan hemsändningsbidrag har högre intäkter. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett utfall som är 423 Tkr lägre än det budgeterade. Detta gjordes 
trots lägre etableringsersättning för flyktingar. Framförallt var det högre bidrag från 
arbetsförmedlingen för nyanlända samt hyreskostnaderna för dessa som var lägre. 

Kostenhetens överskott på 326 Tkr härrör till lägre råvarukostnad och lägre personalkostnader. 

Kultur, fritid och bibliotek visar ett utfall som är 539 Tkr bättre än budgeterat. Lägre 
personalkostnader bland annat på grund av vakanta tjänster och färre fritidsbidragsansökningar är de 
främsta orsakerna till budgetavvikelsen. Även det uppskjutna öppnandet av Ungdomens hus (1357) 
bidrar med lägre kostnader. 
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Gata, park och fritid visar ett resultat som är 1 304 Tkr bättre än budgeterat. Det är främst en 
obudgeterad intäkt från Trafikverket för övertagandet av väg 704 som bidrar till det förbättrade 
resultatet, men även lägre personalkostnader på grund av vakanser, och lägre kostnader för 
tilläggsarbeten påverkar årets utfall. 

Samhällsplanering och kommunikationer visar ett resultat som är 291 Tkr bättre än budget. Detta trots 
att bredbandsverksamheten på grund av ändrade redovisningsregler gör ett resultat som är ca 1 500 
Tkr sämre än budget. Tack vare försäljning av tomter och mark samt lägre kostnader för GIS och 
MBK kan verksamheterna ändå visa ett resultat som är bättre än budgeterat. 

Covid -19 
De verksamheter som påverkats mest av covid -19 är: 

Färdtjänst 
Det har varit markant färre resor med färdtjänst jämfört med ett normalår. Den ekonomiska effekten 
för kommunen kan vara så stor som 1 900 Tkr. 

Skolskjuts 
En viss fördyrning av verksamheten på grund av pandemin finns då man för att undvika trängsel har 
utökat antalet fordon som kör skolskjuts. Merkostnaden är i storleksordningen 300-400 Tkr. 

Uthyrning av lokaler 
Då många föreningar inte kunnat nyttja sina bokade tider i fritidsanläggningar har kommunen gått 
miste om intäkter på ca 300 tkr. 

Flyktingmottagning 
Då det inte kom några flyktingar under året blev den budgeterade etableringsersättningen ca 500 Tkr 
lägre. Hur mycket lägre kostnaderna blev för motsvarande är inte möjligt att redovisa. 

Åter-Bruket 
Second hand-butiken stängdes inför julhandeln, vilket normalt är den bästa försäljningsperiod under 
året. Det uppskattade intäktsbortfallet är 50-100 Tkr. 

Kostenheten 
Kostenheten har tillhandahållit matlådor till gymnasieelever som har haft fjärrundervisning under året, 
vilket inte har medfört någon större kostnad. Mindre inköp av råvaror, då det varit färre barn och 
elever i skolorna och att enheten har arbetat för att minska matsvinnet. Detta gör det svårt att få fram 
en eventuell besparing som enheten har gjort. 

Valborg & nationaldagsfirande 
De planerade aktiviteterna för Valborg och nationaldagsfirande ställdes in. För kommunen innebar det 
en besparing på cirka 65 Tkr. 

Kulturevenemang 
Flertalet av de planerade kulturevenemangen har ställts in, vilket har inneburit en besparing på cirka 
100 Tkr. 
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Måluppföljning 
 

Lev och upplev  

X Vi arbetar kontinuerligt för att infrastruktur, 
fritidsmöjligheter, kultur, miljö och 
boendemöjligheter utvecklas för att öka 
kommunens attraktionskraft. 

1. Flyttnettot för 2020 blev minus 30 personer, det 
vill säga 30 fler personer har flyttat ut än som har 
flyttat in till kommunen.  

2. En elektronisk enkät skapades och provades 
2020. Återkoppling på enkäten visade behov av att 
se över enkäten och justera svarsmöjligheter och 
vissa frågor. En omarbetning av enkäten pågår 
och resultatet kommer därför inte utvärderas i 
denna måluppföljning. Den utvecklade enkäten 
kommer att publiceras på kommunens webbplats 
våren 2021. 

 Vi präglas av öppenhet och dialog med 
målgrupperna. 

En elektronisk enkät skapades och provades 
2020. Återkoppling på enkäten visade behov av att 
se över enkäten och justera svarsmöjligheter och 
vissa frågor. En omarbetning av enkäten pågår 
och resultatet kommer därför inte utvärderas i 
denna måluppföljning. Den utvecklade enkäten 
kommer att publiceras på kommunens webbplats 
våren 2021. 

   

Trygg och robust  

 Åtvidaberg är en av landets tryggaste kommuner. Åtvidabergs kommun hamnar på plats 86 av 
Sveriges samtliga kommuner i det sammanvägda 
värdet i rapporten Öppna jämförelser Trygghet och 
säkerhet 2020. Det är en försämring med 23 
platser jämfört med året innan.  

   

Innovation och lokal handlingskraft  

X Vi ska vara mer kostnadseffektiva än kommuner 
med 10 000 – 14 999 invånare.   

Nettokostnad för gator, vägar, parkering samt 
parker är för kommunen 1 892 kr per invånare 
medan jämförbara kommuner har en kostnad på 
1 703 kr per invånare. En förklaring till den högre 
kostnaden är att Åtvidabergs kommun har mer 
kommunal bilväg per invånare (7,5 m per 
invånare) än jämförbara kommuner (5,9  per 
invånare) vilket kan leda till ökade driftskostnader 
per invånare. Ytterligare en förklaring är att 
kommunen idag leasar gatubelysningen i 
kommunen vilket en utredning har påvisat är mer 
kostsamt än eget ägande.   

Nettokostnad för fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättringar, bredbandsutbyggnad 
etcetera är för kommunen 578 kr per invånare 
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medan jämförbara kommuner har en nettokostnad 
på 518 kr per invånare. Det är flera vitt skilda 
verksamheter som vägs in i detta nyckeltal vilket 
gör att det blir svårt att dra specifika slutsatser 
gällande orsaken till den högre kostnaden. En 
förklaring skulle kunna vara att Åtvidabergs 
kommun i sin redovisning inkluderar samtliga 
omkostnader det vill säga även personalkostnader 
medan det kan finnas jämförbara kommuner som 
enbart redovisar de direkta kostnaderna.  

X Våra kommersiella fastigheter ska redovisa ett 
positivt resultat. 

Verksamheten för kommersiella fastigheter 
kommer preliminärt att redovisa ett negativt 
resultat främst till följd av saneringskostnader för 
Brandvakten och kostnader för PFAS-utredning 
vid Brandstationen. 

 All kommunens elanvändning ska komma från 
förnyelsebara källor. 

Den el som kommunen har upphandlat och 
förbrukat i egna anläggningar kommer enbart från 
förnybara källor. 

   

Utveckling och livslångt lärande  

 Vi jobbar aktivt med att utveckla de fysiska 
förutsättningarna för ett attraktivt näringsliv, även i 
samarbete med Näringslivscentrum och direkt 
med företag. 

Uthyrningen av de kommersiella ytorna har ökat 
med 187 kvadratmeter sedan årsskiftet 
2019/2020. Den främsta anledningen är att fler 
företag har flyttat in jämfört med antalet företag 
som flyttade ut. 

   

Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att varje ingående enhet ska bedriva ändamålsenlig 
verksamhet och service och därtill så kostnadseffektiv som möjligt. Vidare ska förvaltningen verka för 
att infrastruktur, turism, kultur, fritidsmöjligheter, miljö, lokaler och boendemöjligheter utvecklas för 
att öka kommunens attraktionskraft.  

Större färdigställda insatser under året är till exempel byggnation av Ungdomens hus (1357) i 
kulturcentrum. På Nya kommunhuset har byte av fasad och entré skett samt byte av fönster och 
montering av markiser på både nya och Gamla kommunhuset. På Företagspark Facetten har man 
genomfört hyresgästanpassningar för Aluform och Tree of Brands. Vidare har äventyrsgolfen i 
folkparken färdigställts samt byggnation av utegym i Falerum. Vi tvingades också tyvärr att fälla 
105 almar på grund av almsjuka. Inom mark- och exploatering har vi under året sålt samtliga 
kvarvarande bostads- och industrifastigheter och arbetar nu med att få fram fler byggbara tomter. 
Under året lyckades vi också att gå i mål med en helt fossilfri fordonsflotta. 

Förvaltningen har vidare även fokus på att öka tryggheten för invånarna på det sätt vi kan bidra med, 
en del i detta är att vi löpande för dialog med medborgarna och försöker vara lyhörda för deras förslag 
och idéer. Detta gäller också inte minst samarbetet med näringslivet och då i frågor som kan sträcka 
sig från allt emellan byggbar mark och lokaler till belysning och ökad framkomlighet på riksväg 35. 
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Inom planområdet har vi haft stort fokus på Grebo Norrby-projektet och detaljplan för etapp ett som 
nu är ute på granskning, samtidigt har detaljplan för bostadsbyggnation i Kvarnvik/Holmbo vunnit 
laga kraft och vi är i slutskedet gällande detaljplan för Stallet och Edberga.   

Förvaltningen har tagit del av granskningshandlingar från Trafikverket över vägplan för ombyggnad 
av riksväg 35, etapp Sandtorpet-Rösten och ett  remissyttrande arbetades fram. Likaså är en revidering 
av Länstransportplanen aktuell och även här har kommunen inkommit med förslag. 

I Åtvidabergs folkpark påbörjades under året installation av trygghets- och parkbelysning. 

Under 2020 har också samhällsbyggnadsförvaltningens arbete drabbats av pandemin på olika sätt. 
Mest påtagligt har det varit för biblioteksverksamheten och Åter-Bruket som tvingats hålla stängt 
under stora delar av året, men även Ungdomens hus (1357) påverkades då man inte kunde inviga och 
öppna upp verksamheten till jullovet som var planerat. Vi har också utifrån Folkhälsomyndighetens 
och regeringens rekommendationer valt att under perioder stänga ner våra inomhusidrottsanläggningar 
i olika grad och utsträckning. Även ekonomiskt har det påverkat förvaltningen på olika sätt, men vi 
kan summera året med ett mycket kraftigt positivt resultat.  

Staben Samhällsbyggnad 

Årets verksamhet 
Under stabverksamheten finns kommunens fordonsflotta, samhällsbetalda resor, trafiksäkerhet, 
landsbygdsutveckling samt administrativt stöd. Tidigare låg även mark och exploatering och bredband 
inom verksamheten, men har under senare delen av 2020 flyttat till samhällsplanering respektive Gata 
och park. 

Samtliga tre kommunala servicepunkter hos lanthandlarna i Sjöberga, Grebo och Björsäter 
färdigställdes och startades igång enligt planering i början av året. Samtliga tjänster erbjöds i början av 
2020 och ett besök i servicepunkten av bibliotekarie och landsbygdsutvecklare genomfördes i Grebo 
och Sjöberga för att introducera invånarna i orterna som inte tidigare provat biblioteksombudstjänsten.  

Biblioteksombudstjänsten har fungerat under pandemin men kommunens ambition att erbjuda utökad 
service genom besök av IT-rådgivare och andra tjänstepersoner har inte kunnat genomföras under 
pandemin. Projektet förlängs under 2021. 

Möten med de strategiska grupperna har hållits en gång per termin, men på grund av pandemin har 
mötena fått hållas digitalt. Det gemensamma fysiska mötet för alla strategiska grupperna som 
planerades har fått skjutas fram. 

Med anledning av pandemin har antalet ansökningar och resor minskat inom färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten under 2020. 

Omfattning och kvalitet  
Verksamhetens målsättning är att inom givna förutsättningar hålla en god kvalitet samt vara 
effektivare än jämförbara kommuner. Förvaltningen och verksamheten har som mål att Åtvidaberg 
skall tillhöra landets tryggaste kommuner.  

Bredbandsnätet i Åtvidabergs tätort har byggts ut och bredbandsutbyggnaden på landsbygden är i full 
gång och kommer att fortsätta pågå under 2021. 

Under 2020 har fastighetsförsäljning skett av två stycken detaljplanerade villatomter, Brädgården 7 
och Mandelblomman 10 samt en tomt för flerbostadshus, Hantverkaren 5, som skapat möjlighet för 34 
stycken nya permanenta bostäder. Köpekontrakt tecknades också för industrifastigheterna 
Sidovagnen 3 och Stora Örsätter 3:6 (Nedre platån). 
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Region Östergötland påbörjade revidering av Länstransportplanen för Östergötland och ett underlag 
med information om Åtvidabergs kommun och kommande behov av insatser gällande infrastruktur 
arbetades fram.  

Kommunens fossilfria mål 2020, om en förnyelsebar fordonsflotta gick i mål i slutet på 2020. År 2021 
och framåt fortsätter projektet förnyelsebart, med fokus på el-drift och fossilfri fordonsflotta 2030. 
Inventering har påbörjats av kommunens ägda fordon, som även inbegriper andra fordon än bilar, om 
huruvida de klarar miljökraven som ställs fram till 2030.  

Framtiden 
Verksamheten fortsätter aktivt arbetet med att påverka och bidra till att förbättra kommunikationerna 
och trafiksäkerheten till och från Åtvidaberg, både på väg och på järnväg. Fokus har varit att inkomma 
med förbättringsåtgärder på riksväg 35, där det slutliga målet är att få en 100 kilometer i timmen och 
en 2 plus 1-väg till Linköping samt en ny omstigningshållplats för expressbussen i anslutning till 
Grebo samhälle.  

Utveckling av arbetet med de strategiska orterna kommer att fortgå under året.  

Under 2021 fortsätter arbetet med att ta fram en serviceplan. En serviceplan är en förutsättning för att 
söka statligt stöd inom landsbygdsprogrammet, men även en utgångspunkt för den långsiktiga 
planeringen för tillgången till service i kommunen.  

Kommunen har upprättat en mall för markanvisningsavtal för exploatering. Denna skall användas vid 
merparten av potentiella markförsäljningar och skapar förutsättningar samt möjligheter för att uppföra 
ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan exploatering inom ett visst område. Vidare sett 
fortsätter arbetet med försäljning av tomterna i Basthagsvägens förlängning samt att arbeta vidare med 
Grebo Norrby med start av försäljning samt arbeta med projektering av etapp 1. 

Samhällsplanering  

Årets verksamhet 
Under samhällsplanering ligger nu fysisk planering, geografiska informationssystem (GIS), mätning, 
beräkning och kartering (MBK) och naturvård. Även mark- och exploatering (MEX) tillkommit under 
hösten 2020.  

Under året har vi haft stort fokus på Grebo Norrby-projektet och detaljplan för etapp ett, med de 
begränsade resurserna vi har haft. I tillägg har detaljplan för bostadsbyggnation i Kvarnvik/Holmbo 
vunnit laga kraft, och vi har haft god framdrift i detaljplan för Stallet och Edberga. En mindre 
detaljplan för fastigheten Pluto 1 i Göstas park är i slutskedet när vi går in i 2021.  

Politiskt beslut av att införa nytt GIS-system och upphandling av detta har gjorts under 2020. 
Installation kommer ske under våren 2021, och systemet kommer börja användas under 2021 
successivt allteftersom utbildningar genomförs. 

Enheten har under året förstärkts på plansidan med en nyanställd planarkitekt. Kommunens 
översiktsplan vann laga kraft den 11 mars 2020, efter en process med överklagande, sen den antogs i 
mars 2018. 

Inom naturvård drevs två projekt, ”Ökad kunskap och minskat näringspåslag inom Storåns sjösystem” 
och ”Natur- och kulturvårdsåtgärder vid utbrott av almsjuka”. Inom Storå-projektet genomfördes 
förutom en omfattande provtagningar av ytvatten exempelvis nätprovfiske och elprovfiske av flera 
sjöar och vattendrag samt ett reduktionsfiske av Båtsjön. Inom alm-projektet skapades flera 
högstubbar och faunadepåer med död ved. I övrigt sattes åtta mulmholkar upp runtom i Åtvidabergs 
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tätort och på Åtvidabergs golfbana. Tio insekthotell i form av ekstolpar med borrade hål sattes upp i 
Björsäter, Falerum, Grebo och Åtvidaberg. 

Omfattning och kvalitet  
Verksamhetens målsättning är att inom givna förutsättningar hålla en god kvalitet samt vara 
effektivare än jämförbara kommuner. Förvaltningen och verksamheten har som mål att Åtvidaberg 
skall tillhöra landets tryggaste kommuner. 

Vi arbetar också för en positiv utveckling av den fysiska miljön i Åtvidabergs kommun samt strävar 
efter att förbättra påverkansmöjligheter för medborgarna genom öppnare processer. 

Framtiden 
Vi kommer arbeta med att utöka boendeutbudet. Oberoende av livsstil, var i kommunen eller behov så 
skall vi jobba fram lösningar. Kommunens ansvar för att fler bostäder för äldre skall byggas måste 
öka.  

Behovet av mer industrimark för vårt lokala näringsliv är stort och kommunen skall arbeta fram 
lösningar för att täcka detta behov, samt tillskapa en buffert med industrimark inför framtida behov. 

Under 2021 förväntas detaljplanerna för Etapp ett i Grebo Norrby, Stallet, Edbergafältet, ändring av 
Pluto 1, förbindelsebro Kommunhuset och nya Grebovallen antas. 

Detaljplaner som vi aktivt kommer att jobba med framöver är verksamhetsområde Vrånghult och 
Etapp två i Grebo Norrby. Vi kommer även se över förutsättningarna för utveckling i området 
Nygård/Bottnarna. Ytterligare framåt i tiden ser vi behov av fördjupade översiktsplaner i Åtvidaberg 
och Grebo. 

Under 2021 kommer de båda projekten ”Ökad kunskap och minskat näringspåslag inom Storåns 
sjösystem” och ”Natur- och kulturvårdsåtgärder vid utbrott av almsjuka” drivas vidare. En 
examensarbetare ska under våren 2021 undersöka skötseln av Hallaholm utifrån den gröna 
infrastrukturen. Möjligheten till att introducera bete i Hallaholm ska undersökas. 
Naturvårdsprogrammet är inne på sitt sista år under perioden 2016-2021. Naturvårdsprogrammets del 
två ska uppdateras inför kommande period 2022-2027. 

Fastighet 

Årets verksamhet 
Fastighetsavdelningens verksamhet har tre övergripande syften:  
▪ att tillgodose de kommunala verksamheternas behov av funktionella lokaler. 
▪ att hyra ut och utveckla det egna beståndet av kommersiella lokaler. 
▪ att säkerställa att fastigheternas värde håller sig beständigt över tid.  

Under verksamhetsåret har bedrivits fortlöpande drift, skötsel, underhåll och ombyggnader inom 
fastighetsbeståndet.  

Länsstyrelsen har upptäckt förekomst av PFAS och provtagningar visar att det kommer från området 
runt Räddningstjänstens lokaler. En utredning är startad för att ta reda på mer exakt var och hur stora 
mängder det kan vara samt hur det sprider sig. I januari 2020 flyttade verksamheten in i Falerums nya 
förskola och i april var det nya LSS-boendet på Jan Carls väg 19 klart. Inflyttning skedde under maj 
och juni. Ett annat projekt som färdigställdes var Ungdomens hus (1357), som var inflyttningsklart i 
december. 
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Energibesparande åtgärder 
I Nya kommunhuset har ett byte av fasad, fönster och en montering av markiser skett. En 
ombyggnation av ventilationen har också påbörjats för att få jämnare och bättre luftkvalitet som 
innebär en bättre arbetsmiljö och energibesparingar. Även på Gamla kommunhuset har fönster bytts, 
markiser monterats och fasaden målats. Centralskolan har fått ett nytt ventilationsaggregat, några 
dörrpartier har bytts och samtliga toaletter har fått närvarostyrd belysning.  

I G-huset på Alléskolan har närvarostyrd belysning monterats, några radiatorer har bytts, justering av 
ventilationen har gjorts och frånluft på vinden har installerats för att förbättra inomhusmiljön. Grebo 
skola har fått ny utomhusbelysning.  I tennishallen har varmvattnet kopplats om från direktverkande el 
till fjärrvärme. Uppvärmningen av Kopparvallens fotbollsplan har kopplats upp så att den kan 
fjärrstyras vilket innebär bättre kontroll över temperaturer samt lägre värmeförbrukning. Falerums 
brandstation har fått en luftvärmepump i stället för direktverkande el, nya dörrar är monterade och 
portarna kommer att bytas under 2021. I Facetten har kompressorerna till tryckluften bytts, 
ombyggnad av delar av varmvattnet för att ta bort långa ledningar och därmed erhålla en effektivare 
uppvärmning samt byte av belysning på lastkajerna. 

Andra åtgärder i fastigheterna   

I Centralskolan har passersystem installerats, målning/årligt underhåll av fönster och korridorer har 
genomförts och kommer att fortsätta även under 2021.  

Reservkraft har installerats vid Alléskolan, dessutom har renovering av kökspersonalens utrymmen 
utförts, målning av matsalens plåttak, på E och F husen har takfot och takavvattning bytts.  

Vid B-fabriken har utemiljön gjorts i ordning med läktare, trappa, nya planteringar, nytt ledningsnät 
för avlopp och dränering, montering av hängrännor, takavvattning, lagning av tätskikten på tak, 
iordningställande av fasader, byte av fönster och nya gångbroar. I Sporthallen har A-hallens läktare 
fått nya bänkar.  

Renovering av entrén på Kopparvallen har startats och färdigställs under 2021.  

På Bruksgatan 22 har separation av tak/dagvatten enligt krav från Åtvidabergs Vatten AB utförts. 
Även avloppet i källaren har renoverats. 

Renovering av Ambulansens sovrum har gjorts och en luftutredning är också genomförd. Ombyggnad 
av Räddningstjänstens omklädningsrum har påbörjats.  

I Åssa-huset pågår byte av brandlarmanläggningen, inbrottslarm har installerats i Åssa-museet, 
passersystem är installerat i museerna, nödutrymningsvägarna är iordninggjorda och belysningen på 
Åssa-gården är bytt.  

I Företagsparken Facetten är två hyresgästanpassningar gjorda för Aluform och Tree of Brands. Bland 
annat har renovering/uppdatering av sprinkleranläggningen gjorts och en utredning av dag/spillvatten 
görs tillsammans med Åtvidabergs Vatten. 

Omfattning och kvalitet  
Åtvidaberg kommuns fastighetsbestånd består av cirka 45 000 kvadratmeter kommunala och cirka 
70 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Utöver detta ingår ett antal kulturfastigheter. För den 
kommunala verksamheten hyrs sedan cirka 18 000 kvadratmeter lokaler in från privata fastighetsägare. 
Lokalvården hos den kommunala verksamheten ombesörjs med egen personal liksom driftåtgärder, 
reparationer och viss del av det planerade underhållet. 
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Framtiden 
Under kommande året ska arbetet med att ta fram en strukturerad underhållsplan som omfattar alla 
kommunens fastigheter färdigställas. Nytt är också att alla dessa grunddata ska läggas in elektroniskt i 
enhetens fastighetssystem.  

Under kommande år kommer alla större hyresgästanpassningar som ska göras att redovisas enskilt 
medan mindre kommer att hanteras inom den budget som fastighetsavdelningen hanterar.  

Vidare arbetar verksamheten med att ta fram en process som ska innebära bättre möjligheter till 
planering av byggprojekt men också bättre kontroll på och uppföljning av projekten. Processen ska 
vara klar till sommaren 2021, dock har man redan genomfört ett antal förändringar av arbetssätt i linje 
med ovanstående. 

En utredning om solenergi på kommunens fastigheter ska genomföras 2021. 

I Grebo utreds behovet av skollokaler. Äldre byggnader, som var tänkta att vara tillfälliga, behöver 
bytas ut mot mer funktionella och driftsekonomiska lokaler. 

I tätorten finns behov framåt att anordna med minst ett LSS-boende till och behov av fler typer av 
specialiserat boende kommer med största sannolikhet att öka i framtiden. Detta kommer ställa stora 
krav på kommunen att arbeta kreativt och långsiktigt. 

För att kunna tillskapa funktionella och ekonomiskt fördelaktiga lokaler behöver fastighetsavdelningen 
ha ett nära samarbete med de andra förvaltningarna för att på ett tidigt stadium kunna uppfatta deras 
förändrade behov av lokaler. 

Gata, park och fritidsanläggningar 

Årets verksamhet 
Gata och park-avdelningens syfte är att upprätthålla och förbättra kvaliteten av drift, underhåll och 
skötsel som utförs på den kommunala yttre miljön. Avdelningen ska bestå av kompetenta medarbetare 
som tillsammans med den övriga organisationen hjälps åt för att bibehålla och förbättra de yttre 
miljöerna och bidrar till att uppfylla våra verksamhetsmål. Våra åtgärder ska resultera i en 
kostnadseffektiv, säker och attraktiv bild av Åtvidabergs kommun.  
 
Verksamhetsåret har i huvudsak bestått av löpande drift och underhåll av kommunens gator, vägar, 
parker, grönområden, alléer och anläggningar. Verksamheten har under 2020 drabbats av viss 
personalomsättning. 
 
Under året ersattes verksamhetsledaren samt att projektingenjör valde att byta tjänst inom kommunen. 
Detta har fått konsekvensen att tänkta driftåtgärder inte utförts helt som planerat och att driftbudget 
inte utnyttjats till fullo. 
 
Det planerade beläggningsarbetet har genomförts enligt kraven för att säkerställa anläggningskapitalet. 
Övertagandet av väg 704 resulterade i ett driftbidrag från Trafikverket som på grund av nya 
redovisningsregler inte fått användas till investeringsprojekt. Detta har bidragit till Gata och parks 
ekonomiska resultat i driftbudgeten.  
 
Under året har äventyrsgolfen i folkparken färdigställts. Anläggningen har varit mycket uppskattad 
och resulterat i upp till 2 000 spelade rundor. Stor satsning har gjorts i Falerum med nybyggnation av 
ett ute-gym och återställande av badplatsen. Badplatsen inkluderade nya bryggor, omklädningsrum 
och utedass. 
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Avverkningen av sjuka almar har prioriterats under parkverksamheten. Under 2020 berördes totalt 
105 almar, 94 avverkades och 11 kapades ner till döda högstubbar. Utöver almarna har 43 träd av 
andra trädslag hanterats. Rådande pandemi resulterade i att årets påsk- och adventsmarknad ställdes in. 
Det är första gången på mer än 300 år som det inte arrangerats någon marknad i Åtvidaberg. Pandemin 
påverkade även antalet bokade timmar i idrottshallar. 3 500 timmar bokades under 2020, jämförbart 
med 4 500 timmar 2019.  

Omfattning och kvalitet  
Gatuverksamheten omfattar 83,7 km gator och 38,4 km cykelväg motsvarande ett vägkapital på 
145 Mkr. Parkverksamheten omfattar 100 hektar skötselytor. Lokalbokning av idrottshallar och 
lokaler omfattar cirka 13 000 timmar per år. 

Framtiden 
2021 påbörjas med en rekrytering av ny medarbetare med titeln park-/driftingenjör. Tjänster är en 
viktig del i verksamhetens fortsatta arbete att förbättra kvaliteten och genomföra verksamhetens 
uppsatta mål. Under året kommer Gata och park arbeta för att öka samverkan mellan de olika delarna 
inom och utanför förvaltningen. Större projekt som berör hela samhällsbyggnadsförvaltningen är bland 
annat byggnation av Basthagsvägens förlängning och projektering för Grebo Norrby.  

Gatuverksamheten kommer prioritera arbetet att bibehålla och förbättra kommunens anläggningar och 
dess anläggningsvärde. Inom verksamheten kommer även utredningar gällande fyra stycken 
trafiksituationer i Åtvidaberg utföras tillsammans med resterande delar av samhällsbyggnads-
förvaltningen, där steg ett är att presentera problemsituationen på de olika platserna. 

Parkverksamheten kommer ha fortsatt prioriterat arbete med att hantera almsjukan under kommande 
år. Arbetet med återplantering av träd kommer i samarbete men en kommunekolog att påbörjas under 
hösten 2021. Utöver förbättringsåtgärder gällande kvalitet och skötsel kommer även flertalet 
investeringsprojekt att utföras. 

Ny offentlig toalett och återvinningsrum kommer tillsammans med Fastighet utföras vid parkkullen 
bredvid Kommunhuset. 

Vid Åtvidabergs folkpark utförs under våren 2021 trygghets- och parkbelysning. Efter åtgärd kommer 
även grusgångar rustas upp för ökad tillgänglighet och förbättrade skötselförutsättningar. Vidare 
kommer även dansbanans tak renoveras genom ommålning. 

I Grebo planeras upprustning och förändring av nyttjande av befintlig tennisplan. Ena halvan av 
planen kommer att rustas upp till en enklare form av aktivitetspark med asfalterad yta, basketkorgar 
och bandymål. Utredning av behovet av gångväg genom området ska även utredas. 

Under 2021 sker en förändring gällande verksamheter inom förvaltningen som påverkar Gata och 
park. Verksamheterna bad och friluftsverksamhet, egna och externa lokaler och anläggningar flyttas 
över från Gata och park till Kultur och fritid. Tillkommande verksamhet är driftverksamhet gällande 
bredbandsutbyggnad som är ytterligare ett fokusområde för verksamheten och där fortsätter utbyggnad 
av fiber på landsbygden. Kommunen fortsätter att medverka för att uppnå regeringens uppställda mål 
2025. Kommunens målsättning är att 100 procent skall erbjudas fiber i kommunen. 

Kultur-, Fritid- och Bibliotek 

Årets verksamhet 
Enheten för kultur- och fritid inbegriper kultur- och fritidsutveckling, Biblioteksverksamhet, 
Ungdomens hus (1357) samt från och med årsskiftet 2020/2021 även Kulturskolan. Verksamheterna 
möter många av kommunens medborgare och erbjuder ett utbud människor aktivt söker sig till på sin 
fria tid. Inom enheten finns både strategiskt kompetens och flertalet arenor att arbeta utifrån för att 
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skapa en meningsfull fritid för alla som bor och verkar i Åtvidabergs kommun. Året 2020 har, på 
grund av pågående pandemi, ändrat spelplanen för mycket av det som sker inom ramen för Kultur- och 
fritid, men där alla verksamheter till stor del lyckats ställa om för att fortsatt bidra till kommunens 
framgångsförutsättningar. 

Etapp två och tre i utvecklingen av Kulturcentrum, Ungdomens hus (1357) och ateljéerna, 
färdigställdes under slutet av året. Även utomhusmiljön, i form av konstverk, sittplatser och 
utomhusscen invigdes under sommaren, som ytterligare del i utvecklingen av området.  

Då hösten innebar tvära kast fram och tillbaka, har det krävts flexibilitet i arbetet med den 
tillkommande verksamheten Ungdomens hus (1357). Det tre områden som genomsyrat arbetet och 
fortlöpt trots pandemin är: styrgrupp, samverkan och iordningställande av lokal. Styrgruppen består av 
åtta ungdomar, vilka är ambassadörer för verksamheten och första instans för ungdomsdelaktighet. 
Tillsammans med personalen har styrgruppen fått sätta strukturer för hur arbetet ska fortlöpa, samt 
arbetat fram en värdegrund för 1357.  

Större delen av årets aktiviteter har fått anpassas efter rådande pandemi, vilket har fungerat väl tack 
vare föreningslivets styrka och möjlighet att ställa om vid behov. Under 2020 har lovverksamheterna i 
stor utsträckning fått planeras om och anpassas efter såväl regeringsbeslut som 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under sportlovet kunde ett flertal aktiviteter arrangeras i 
samarbete med föreningar runt om i kommunen. På påsklovet arrangerades olika sagostunder på 
biblioteket. Under sommarlovet arrangerades sommarlovsläger i en omarbetad variant för att fortsatt 
kunna ge över 100 barn en bra start på sommarlovet samt ett femtiotal unga ledare möjligheten att få 
sin första arbetslivserfarenhet. Det genomfördes även aktiviteter i Folkparken och Aktivitetsparken 
under hela lovet där tolv feriepraktikanter tog hand om besökarna under coachning av tre anställda 
arbetsledare. Höstlovsprogrammet var fyllt med aktiviteter efter att verksamheterna hade funnit sätt att 
anpassa sig till läget. Under jullovet arrangerades det tävlingar inför nyår samt att man lyfte fram 
förslag på bra aktiviteter att genomföra utomhus för att främja en aktiv fritid. 

Även 2020 års helgdagsfiranden anpassades efter den rådande pandemin. Valborgsfirandet 
genomfördes digitalt i samarbete med digital producent från Kommunledningsförvaltningens stab. Allt 
filmades och publicerades på kommunens Youtube-kanal, samt spreds i sociala medier. Åtvidabergs 
kommun uppmärksammade den ”Internationella trafikantveckan” i ett samarbete mellan 
Miljökontoret, Kultur- och fritid och Kulturskolan. Aktiviteter för att uppmuntra till cykling och gång 
genomfördes utomhus. Med evenemangsbidrag genomförde Lions ett alternativt luciatåg som 
genomfördes från ett lastbilsflak där man besökte kommunens äldreboenden. Vidare filmades en 
luciakonsert i samarbete med Svenska kyrkan och den sändes även digitalt. Inför nyår sammankallades 
en strategisk grupp i kommunen för att se över möjliga aktiviteter för ungdomar i kommunen, vilket 
bland annat ledde till en tipspromenad och en pristävling. 

SISU Idrottsutbildarna har varit en viktig samverkanspartner som löpande har stöttat föreningslivet 
med utbildning och vägledning utifrån regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och riktlinjer.  

Enhetens program och aktiviteter samt öppettider finns och uppdateras i en mängd olika kanaler, bland 
annat på Instagram och Facebook. Åtvidabergs bibliotek finns representerat på Götabibliotekens 
hemsida och har en egen Facebook-sida.  

Enheten har löpande dialog med föreningslivet via en kulturutvecklare och en fritidsutvecklare som 
handlägger ekonomiskt stöd till föreningar, studieförbund och genom tre årliga stipendier – 
Åtvidabergsplaketten, Årets förening och Kulturstipendium. Enheten erbjuder vidare 
lokalbokningsstöd av idrottshallar och kulturlokaler. En ökad intern samordning inom kultur- och 
fritidsanläggningarna möjliggör större utbud och högre kvalitet. Det blir även enklare att boka 
idrottshallar och andra lokaler. Lokalbokningarna har, tack vare det numera välintegrerade 
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bokningssystemet, förflutit på bra trots pandemin. Under året har beslut fattats som har erbjudit 
föreningslivet fria avbokningar eller gratistider. 

Artscape är Skandinaviens ledande organisation inom urban samtidskonst och drivs med ambitionen 
att inspirera och skapa konst tillgänglig för alla. Artscapes strävan efter att genomföra nyskapande och 
unika konstupplevelser har lett till flera spännande projekt som tänjt gränserna för konst i det 
offentliga rummet. Under tre veckor i oktober uppfördes tre konstverk i Åtvidaberg, varav ett 
medskapande. Artscape FORM har fått mycket positiv uppmärksamhet både i media och bland 
kommunens medborgare, inte minst på grund av den integrerande AR-tekniken som låter betraktaren, 
genom sin smartphone, se hur konstverket levandegörs via en app. Konstverket på Mässen skapar en 
inbjudande inramning till Kulturcentrum och alla målningar som uppförts i Östergötland är del av en 
regional besöksnäringsstrategi. Åtvidabergs sparbank var medfinansiär och bidrog till att kommunen 
berikades med ett tredje konstverk på Långbrottshallen. Konstverken adderar nytt liv och uttryck till 
miljöerna. 

Omfattning och kvalitet  
2020 har varit ett annorlunda år, vilket beror på den pandemi som präglat hela samhället och likaså 
verksamheterna inom enheten för kultur- och fritid. För första gången någonsin stängdes 
Biblioteksbyggnaden, medan verksamheten fortlöpte i take away-form. Digitala evenemang 
genomfördes istället för fysiska. Mötet, som ofta står i centrum när det kommer till kultur- och 
fritidsverksamhet, fick i år ske på nya sätt och i nya format. 

Åtvidabergs bibliotek ingår i Götabiblioteken är ett samarbete mellan 13 kommuner i Östergötland 
och Tranås. Biblioteken har en gemensam mediekatalog, hemsida med information om program, 
böcker, film, e-böcker, ljudböcker etc. Allt kan nyttjas Åtvidabergs invånare. Att fler väljer att 
använda bibliotekets tjänster på hemmaplan eller via webben är på många sätt ett hållbart val. Både för 
Åtvidaberg som ort och för miljön. 

Under året genomfördes 175 aktiviteter på biblioteket med 1 837 besökare, varav 993 barn. 

De flesta aktiviteter har varit riktade till barn såsom sagostunder, pyssel, klassbesök, författarbesök 
med mera. För vuxna erbjöds två författarbesök, två livesändningar och en konsert innan restriktioner 
infördes.  

Antalet utlånade medier minskade under året från 75 215 (2019) till 67 789, varav 3 332 via 
biblioteksombuden i Björsäter och Grebo. Minskningen kan härledas till pandemin och de restriktioner 
som varit gällande för verksamheten under året i form av begränsade öppettider och stängning, där de 
fysiska lånen på Biblioteket minskat. Mellan 2018 (44 633) och 2019 (75 215) ökade antalet utlån med 
69 procent. Vid ett normalår hade kurvan med största sannolikhet fortsatt att peka uppåt 2020.  

Framtiden 
Enheten för kultur- och fritid bidrar till en hållbar ortsutveckling genom att steg för steg fortsätta 
utveckla och tillgängliggöra Kulturcentrum i de industrihistoriska kvarteren samt övriga kultur- och 
fritidsanläggningar. Verksamheten bidrar till att steg för steg utveckla och tillgängliggöra kultur och 
andra fritidsmöjligheter i tätorten och på landsbygden. För att vara tillgängliga, och nå ut brett i dialog 
med invånare och besökare är arbetsmetoden fortsatt samverkan och helhetssyn. Samverkan inom 
kommun och region samt med föreningar, företagare och konstnärer. Verksamheten fortsätter arbeta 
långsiktigt inom givna förutsättningar för att bidra till ett relevant, innovativt och tryggt utbud inom 
kultur- och fritid för utveckling och livslångt lärande i hela Åtvidabergs kommun. 

Fritidsanläggningar kommer från 2021 att vara en del av Kultur- och fritidsverksamheten, vilket ger 
nya möjligheter till samordning. Under 2021 kommer också flertalet styrande dokument kopplade till 
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anläggningarna att arbetas fram för att skapa långsiktighet. Detta sker i samarbete med Fastighet samt 
Gata och park. 

Ungdomens hus (1357) har undre hösten haft flertalet samverkansmöten med andra verksamheter och 
organisationer för att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt för att nå så många ungdomar 
som möjligt, där några exempel är socialtjänsten, studieförbund, skola och föreningsliv. Det råder en 
stark samsyn kring att det är genom samverkan som verksamheten kommer utvecklas på ett hållbart 
sätt. 

Vid årsskiftet 2020/2021 växer Enheten för kultur- och fritid då Kulturskolan organisatoriskt kommer 
över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Barn- och utbildningsförvaltningen. Åtvidabergs 
kommun kommer att anställa en regional projektkoordinator för att främja ungas psykiska hälsa inom 
Kulturskoleverksamheten. Projektet är treårigt och finansierat av Allmänna Arvsfonden, genom 
Kulturskolerådet. Östergötland är en av tre regioner som beviljats projektmedel om 500 Tkr/år. 

Inom ramen för landsbygdsutveckling erbjuds bibliotekstjänster hos lanthandlarna, där medborgare 
kan låna biblioteksmedia via Götabibliotekens webbplats och sedan hämta ut vald bok hos den egna 
lanthandeln i Björsäter och Grebo. Projektet Stärkta bibliotek fortlöper under 2021 och genom 
projektet har två digitala satsningar påbörjats i Åtvidabergs bibliotek, även om det till viss del pausats 
i och med pandemin. Det ena i samarbete med hemtjänsten för att äldre enklare ska få tillgång till 
media och digitala tjänster. Den andra att en IT-pedagog anställts på halvtid i biblioteket med uppdrag 
att ge besökare IT-handledning och hjälp till självhjälp för vuxna. IT-pedagogen erbjuder även 
lovverksamhet med digital inriktning.  

Biblioteket har även beviljats medel från Kulturrådet för projektet Bokstart, som är riktar sig till de 
allra yngsta barnen mellan 6-18 månader. Projektet innebär hembesök och samordnas med BVC. 

Projektering av etapp 3, evenemangslokalen Gjuteriet, i Kulturcentrum påbörjas under 2021.  

Digitalisering av verksamheten fortsätter via föreningssystemet som möjliggör att hela processen för 
ekonomiskt stöd till föreningar blir tydligare, enklare och kräver minder pappershantering. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Årets verksamhet 
Syftet med verksamheten är att minska kostnader och bidra med samhällsnytta genom att reducera 
arbetslösheten i kommunen. Enhetens verksamheter under året har varit den ordinarie verksamheten i 
form av samordning av deltagare, Åter-Bruket, servicegruppen, flyktingmottagning, medborgarservice 
samt samhällsinformation.  

Covid-19 har under året påverkat verksamheten negativt till exempel genom att Åter-Bruket inte haft 
möjlighet att få ha öppet under del av året. 

Omfattning och kvalitet  
Under året har enhetens mål varit att av de deltagare som deltagit i AME:s verksamhet ska 50 procent 
av deltagarna gå vidare till arbete/studier. Under året har totalt 70 individer gått vidare till 
arbete/studier av de 96 individer som deltagit i verksamheten. Resultatet på 72 procent överträffade 
därmed målet tämligen kraftigt.  Av dessa 70 personer var 40 män och 30 kvinnor och 21 stycken var 
yngre än 25 år. Deltagarna som kommer till AME ska ha minst 25 procents arbetsförmåga och 
anvisats från arbetsförmedlingen, från de som hanterar ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, 
gymnasieskolans introduktionsprogram och/eller kommunens feriepraktik. Antalet kommunala 
arbetsmarknadsanställningar under 2020 var 42 stycken, varav 28 hade sina anställningar på AME 
medan de övriga 14 var verksamma inom andra enheter i kommunen. 
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Under året har kommunens flyktingkvot bestått av 15 individer. På grund av covid-19 har 
anvisningarna till kommunen stått still fram till slutet av året. Kommunen har haft nio anvisningar av 
kvotflyktingar, varav fem av dem har mottagits i kommunen under året. 

Framtiden 
För AME är det viktigt med en fortsatt god samverkan med olika myndigheter, kommunala 
verksamheter och näringslivet. Dessutom är AME mycket beroende av förändringar hos statliga 
myndigheter.  

Det är betydelsefullt att chef och medarbetare hos AME håller sig uppdaterade på vilka insatser som 
finns och vilka regler som gäller för vad som avser arbetsmarknads- och flyktingfrågor. Engagemang 
är viktigt för enheten och säkerställs genom att medarbetarna är delaktiga i att förvalta verksamhet 
som är bra och samtidigt utveckla det som vi gemensamt behöver utveckla/förbättra.  

På enheten arbetas det för långsiktiga lösningar där helhetssyn är viktig för enhetens deltagare och 
verksamhet. Alla medarbetarna tar stort ansvar för verksamheten och hjälper varandra vid behov. 
Målet är att fortsätta att bedriva ordinarie verksamhet med så god kvalitet som möjligt. 

Kostenheten 

Årets verksamhet 
I januari 2020 flyttade Kostenheten från Kommunledningsförvaltningen till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid samma tidpunkt övertog Kostenheten tre större förskolekök från 
Barn- och utbildningsförvaltningen, förskolorna Sandtaget, Långbrott och Grebo. 

I mars månad beslutades nationellt att gymnasieskola skulle övergå till fjärrundervisning, på grund av 
stor smittspridning av pandemin. Elever erbjöds att beställa och hämta förpackad kyld lunch i 
gymnasieskolan, i Björsäters skola eller i Grebo skola. 

I maj genomfördes en samordning av måltider för de avdelningar inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen som tidigare tillagat måltider i egen regi.  

I samarbete med Kostenheten och Förskoleverksamheten gick totalt tio personer under hösten en 
grundutbildning i måltidspedagogik. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kökspersonal och 
pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten. 

Under hösten var kockar vid två tillfällen i Kinda för att lära sig mer. Under den första träffen fick de 
veta mer om mat med anpassad konsistens. Detta var en uppstart för att planera hur kommunen kan 
erbjuda äldre personer med sväljsvårigheter mat med anpassade konsistenser. Vi den andra 
sammankomsten ägnade kockarna sig åt provmatlagning av nya vegetariska råvaror och recept, något 
som uppskattades av deltagarna. 

Offentliga måltidens dag är en dag då offentliga måltidsverksamheter i hela landet visar upp sin 
verksamhet på olika sätt. Dagen har instiftats av Måltidsakademien och infaller alltid den tredje 
torsdagen i oktober. I Åtvidaberg serverade kostenheten i kommunens skolor en populär street food-
meny, bestående av pulled pork med pitabröd, dressing och grönsaker. I kommunens äldreboenden 
serverades till kvällen en viltfärsgryta, med kött från skogarna runt Åtvidaberg med höstens rotfrukter 
och kokt potatis. 

I slutet av året ökade smittspridning av covid-19 och gymnasieskolan övergick till viss del till 
fjärrundervisning. Matsalen var öppen för de elever som var kvar på skolan. Övriga elever erbjöds som 
i våras att hämta förpackad kyld lunch i gymnasieskolan, i Björsäters skola eller i Grebo skola.  
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Omfattning och kvalitet  
Kostenheten levererar mat till förskola, skola och en viss del äldreomsorgen samt hemtjänsten och 
enheter inom LSS. Antalet portioner är totalt cirka 2 400 per dag. Skolorna kan välja mellan två rätter 
till lunch dagligen. Stort fokus har legat på att i skolrestaurangerna erbjuda rikliga salladsbord. 
Äldreomsorgen har också två rätter att välja mellan, med en egen meny där traditionell husmanskost är 
grunden. 

Andelen inköp av ekologiska livsmedel ligger på 28 procent (år 2020) och andelen livsmedel 
producerade i Sverige ligger på 69 procent (uppnått delmål i den Regionala livsmedelsstrategin att år 
2020 upphandlas >60 procent livsmedel som är producerade i Sverige). 

Omställning till en mer hållbar konsumtion och produktion är en nödvändighet för att minska vår 
negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Kostenheten arbetar med Agenda 2030, mål 
12 ”Hållbar konsumtion och resursanvändning”, där ett delmål 12.3 handlar om att ”Halvera 
matsvinnet i världen”. Arbetet fortsätter med att minska matsvinnet. Under år 2020 var matsvinnet i 
skolan 60 g per ätande och dag. 

Kostenheten har arbetat utifrån kommunens måltidspolicy och hållbarhetsprogram, med bland annat 
målsättningen att majoriteten av de livsmedel som serveras i kommunens verksamheter ska bidra till 
en hållbar livsmedelskonsumtion. Kostenheten köper in kött och fågel som producerats enligt svensk 
djurskyddslagstiftning och alltid svenskt kött/fågel när råvaran finns att tillgå. Inköp av 
närproducerade grönsaker/rotsaker/potatis har ökat. 

Framtiden 
Framtidens utmaningar består bland annat av fortsatta investeringar under år 2021 i lokaler och 
utrustning enligt investeringsplan för att möta lag- och arbetsmiljökrav. Under år 2020 påbörjades 
bygget av etapp tre, Kopparsvanen, där ett nytt tillagningskök för äldreomsorgen kommer att vara klart 
för inflyttning i början år 2022. Planering för det nya köket fortsätter i kostenheten och i samarbete 
med vård- och omsorgsförvaltningen.. 

År 2020 har ett samarbete påbörjats med de fyra kommunerna i Östergötland, Finspång Kinda, 
Söderköping och Valdemarsvik, om ett nytt livsmedelsavtal för huvudgrossist, koloniala varor.  
Avtalet startar juli 2021. 

En måltidsplan beslutades i kommunfullmäktige i slutet av oktober. Måltidsplanen bygger på den 
tidigare måltidspolicyn, som syftat till att skapa ett ökat ansvarstagande, engagemang och delaktighet 
till bland alla som är berörda av måltiden. Målet är enligt kommunens vision 2030: ”Att andelen 
livsmedelsartiklar som kommunens kostverksamhet köper in med tillverkningsland Sverige ska öka.” 
I måltidsplanen är det ett större fokus kring att måltiderna integreras i respektive verksamhet. 

Löpande kompetensutveckling av medarbetare fortsätter för att öka kunskapen om gällande måltider 
och effektivt utnyttjande av råvaror.  
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BYGG- OCH MILJÖNÄMND 
Ordförande: Anders Byström (L) 

Vice ordförande: Kenneth Hallberg (S) 

Antal ledamöter: 5 
 

Under bygg- och miljönämnden ligger bygg- och miljökontoret. Nämnden är en myndighetsnämnd 
med ansvar för myndighetsutövning utifrån bland annat PBL, bostadsanpassningslagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel.  



99 

 

Ekonomi 
 

Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Politisk verksamhet -381 -500 119 
Miljö- och hälsoskydd              -1 917 -2 665 748 
Byggverksamhet  -707 -1 122 415 
Bostadsanpassningsbidrag -934 -1 000 67 

Summa -3 939 -5 287 1 348 
 

Bygg- och miljönämnden gör för år 2020 ett överskott på 1 348 Tkr jämfört med budget. Det 
ekonomiska överskottet beror i huvudsak på högre intäkter för bygglov och att personalkostnader på 
miljökontoret på grund av vakanser blev lägre 

Covid -19 
De verksamheter som påverkats mest av covid -19 är: 

Bygglovsintäkter 
Sannolikt har det faktum att många har tillbringat mer tid hemma än under ett normalt år, påverkat 
bygglovsintäkterna positivt.  

Utbildningar och kurser 
Då flertalet utbildningar hållits på distans har kostnaderna för resor, hotell och  kursavgifter blivit 
lägre än planerat. 

Tillsyn 
Viss tillsyn har skett på distans via frågor och formulär istället för fysiska möten. Detta har varit mer 
tidseffektivt och gett möjlighet att hantera fler ärenden, och därmed högre intäkter. 

Måluppföljning 
   

Lev och upplev  

 Vi ska årligen utföra minst 20 timmar debiterbar 
tillsyn enligt miljöbalken hos objekt som inte har 
årlig avgift. 

Tillsynsbesök har gjorts i enlighet med 
verksamhetsplanering. Totalt har 61,5 timmar 
debiterats. 

   

Trygg och robust  

 Vi ska årligen göra tillsyn på 225 adresspunkter 
med avseende på enskilda avlopp. 

Målet har uppnåtts. Totalt gjordes det 240 
tillsynsbesök. 

X Vi ska i vår tillsyn enligt PBL skyndsamt 
handlägga inkomna ärenden. 

Av sex ärenden så har ett prioriterats som 
brådskande men målet har inte nåtts i sin helhet. 
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Innovation och lokalhandlingskraft  

 Budget ska inte överskridas. Budget har inte överskridits. 

   

Utveckling och livslångt lärande  

 Vi ska i byggkontorets årliga enkät ha minst 70% 
kundnöjdhet. 

Då 2021 års enkätsvar redovisas i februari-mars 
så redovisas 2020 års resultat. Enligt föregående 
år så har vi 98% kundnöjdhet. 

 

Verksamhet 
Årets verksamhet 
Bygg- och miljökontoret har under hösten 2020 flyttat sin verksamhet till Kommunhuset för att 
effektivisera verksamheten och samla förvaltningen. En samlad förvaltning med korta, snabba 
beslutsvägar ses som positivt för våra verksamheter, medarbetare och verksamhetsutövare i 
kommunen. 

Miljökontoret har på grund av covid-19 gjort en annan typ av tillsyn av verksamheterna. 
Miljöinspektörerna har till viss del gjort sin tillsyn via telefon och e-post, istället för att varit på fysiska 
besök, vilket har påverkat tillsynsarbetet. 

En av personalen på miljökontoret har i början på året gått hem på föräldraledighet, den tjänsten är 
ersatt med en vikarie. Samtidigt har en person valt att avsluta sin anställning. Den tjänsten ersattes inte 
utan man valde att fastanställa vikarien som redan var på plats. Under tiden tills miljökontoret är 
fulltaliga kommer arbetsbelastningen vara fortsatt hög. Konsekvensen av det samt den tidsskuld som 
finns, är att det kan det bli aktuellt att ta hjälp av konsulter eller annan arbetskraft under delar av 2021 
för att hinna med det ordinarie arbetet.  

Miljökontoret har fortsatt med tillsynen av enskilda avlopp under 2020. År 2021 beräknas alla 
enskilda avlopp inom kommunen ha fått tillsyn enligt den plan som har antagits.  

Miljökontoret har även under året med hjälp av Sweco påbörjat huvudstudien på centrala 
sågverkstomten. Arbetet kommer att fortsätta med etapp två under 2021 och kommer att slutföras 
under sensommaren, hösten. 

Kommunen har 2020 beviljats ett bidrag från Naturvårdverket på cirka  

14 miljoner för sanering av Lakviks gamla såg. Arbetet kommer att påbörjas under 2021 och 
färdigställas under 2022 med sanering. 

Byggkontoret har under första delen av året handlagt ca 130 bygglovsärenden, till exempel 
flerbostadshus i centrala Åtvidaberg, padelhall, industribyggnader och ombyggnationer av alla slag. 
Efterfrågan på småhustomter och industrimark är fortsatt stort och det påverkar bebyggelsen negativt 
om det inte finns byggbar mark.  

Bygg- och miljökontoret har som målsättning att ge god och snabb service till kommuninvånarna och 
behandla inkommande ärenden skyndsamt och rättssäkert. 
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Miljökontoret ska genom sin verksamhet värna för säkra livsmedel, en god hälsa och en bra miljö för 
kommunens invånare och personer som vistas i kommunen. Fokus vid verksamhetsplanering ska ligga 
på nyttan med tillsyn/kontroll och planeringen ska utgå från kommunens hållbarhetsprogram, Sveriges 
miljömål och målen i den nationella kontrollplanen för livsmedel. 

Omfattning och kvalitet  
Myndighetsutövning ska ske på ett sätt så att kommuninvånare och verksamhetsutövare känner sig 
rättvist behandlade med utgångspunkt från den lagstiftning som gäller. Samtidigt ska vi så långt som 
möjligt arbeta för öppenhet och dialog med kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Flera av bygg- och miljönämndens mål handlar om att följa framtagen tillsynsplan, detta för att 
säkerställa att tillsyn och kontroll sker på det sätt som nämnden beslutat. 

Framtiden 
Framåtanda är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens förvaltningar. Inom bygg- och 
miljökontorets verksamhet innebär detta att ständigt sträva efter att utveckla tillsyn, kontroll och övrig 
myndighetsutövning så att denna blir så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. Vidare är det 
nödvändigt att vara tydlig i kommunikation, ha mod, våga sticka ut och prova nya lösningar. 

Miljökontoret kommer gå in i 2021 med en tidsskuld i många verksamheter då de inte kunnat 
besökas/kontrolleras som planerat under 2020 till stor del på grund av pandemin. Tidsskulden 
påverkas även av att en medarbetare slutade innan sommaren och den tjänsten har ännu inte ersatts. 

Ekonomiskt kommer det inte få stora konsekvenser men arbetsbelastningen kommer öka på 
miljöinspektörerna. 

Byggkontorets verksamhet bygger på en bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör. 
Verksamheten är sårbar och det är av stor vikt att vi kan behålla vår personal. 

Under 2021 kommer stor vikt läggas på bygg- och miljökontorets verksamhetsplanering för att få en 
acceptabel arbetsbelastning under 2021. Det kan bli aktuellt att under en tid utöka med vikarier eller 
konsulter för att kunna upprätthålla myndighetsfunktionen. 
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VALNÄMND 
Ordförande: Sirvan Mostafaey 

Vice ordförande: Anna Turesson 

Antal ledamöter: 5  
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Valnämnden ansvarar för planering och genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige, europaparlamentsval, extra val och folkomröstningar.  

Valnämndens kansli består av personal från staben. 

Ekonomi 
 
Belopp i Tkr Utfall Budget  Avvikelse 
Valnämnd -65 -50 -15 

Summa -65 -50 -15 
 

Verksamhet 

Årets verksamhet 
Två sammanträden i Valnämnden har genomförts under 2020. Det som har varit fokus för 
valnämndens arbete under året har varit en översyn av valdistriktsindelningen inför val till riksdag, 
kommun och region 2022. Den nya valdistriktsindelningen fastställdes av kommunfullmäktige i 
december 2020. Valnämnden gör ett något sämre ekonomiskt resultat än budget vilket beror i 
huvudsak på eftersläpande sersättningar från valet till EU-parlamentet 2019. 

Framtiden 
Nästa val är 2022. Under hösten 2021 kommer planeringen för valets genomförande att påbörjas mer 
intensivt. Valmyndigheten har skjutit fram utbildningarna för tjänstemän från december 2020 till 
september 2021. Valnämnden beräknas ha tre sammanträden under 2021. 
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