
7. Ydre kommun ska arbeta för en god infrastruktur.

8. Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv.

VISION

 Inriktningsmål 2020-2024

1. Ydre kommun ska arbeta för en hållbar miljö.

2. Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boende miljöer.

3. Ydre kommun ska arbeta för att invånarna skall känna sig trygga.

9. Ydre kommun ska främja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling.

10. Ydre kommun ska verka för ett hållbart medarbetarengagemang.

Ydre - det attraktiva alternativet
Detta innebär att leva, bo och verka i Ydre ska upplevas som hög livskvalitet. Därför arbetar vi mot 

målet att erbjuda dig Sveriges bästa livskvalitet året om.

Med livskvalitet menar vi att:

- Du som individ ska synas i arbetet, i skolan, i omsorgen, på fritiden, som besökare och 

näringsidkare.

- Du har naturen utanför ditt eget fönster och pendlingsmöjligheter från och till staden.

- Du har möjlighet att leva i välfärd på landsbygden, med frisk luft, öppna landskap, friska vatten 

och skogar.

11. Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet.

4. Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever.

5. Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för individen

6. Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt lokalt näringsliv. 



 Inriktningsmål 5 ÅR Verksamhetsmål 1-5 år 

Andelen närodlade och ekologiska livsmedel ska öka i 

kommunens verksamheter 

Energianvändningen i verksamheterna ska årligen minska 

Påverkan av miljön från kommunens avlopp ska årligen 

minska

Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 70 % 

till 2030

Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva 

boendemiljöer **
Detaljplaner ska tas fram som möjliggör färdigställande av 10 

nya bostäder varje år i attraktiva miljöer

Barn och utbildningsförvaltningen ska verka för att  barn och 

elever är trygga i förskola, skola och fritidshem 

Socialförvaltningen ska verka för att brukarna är trygga

Antalet anmälda brott i kommunen ska minska

Andelen legitimerade förskollärare och fritidspedagoger ska 

öka

Måluppfyllelsen i förskolan och på fritidshemmen ska öka

Måluppfyllelsen i förskoleklass och grundskola ska öka

Andelen elever som studerar vid eftergymnasiala utbildningar 

ska öka

Kommuninvånarna ska uppleva att vård, stöd och omsorg ges 

med god kvalitet

Individens självständighet ska stödjas och uppmuntras

Socialtjänsten ska bedrivas med hög rättssäkerhet

Det goda företagsklimatet ska behållas *

Fler företag ska startas/etableras/utvecklas

Antalet fastigheter med fiberanslutning ska öka

Ett attraktivt fibernät med ett brett utbud av tjänster från 

olika tjänsreleverantörer ska finnas

Andelen elever som deltar i Kulturskolan ska vara bland de 25 

% bästa i jämförelse med övriga kommuner 

Antal aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 

bibliotek ska vara bland de 25 % bästa i jämförelse med övriga 

kommuner

Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt 

näringsliv

Omsorg för individen

Livskraftigt näringsliv

Hållbar miljö

Attraktivt boende

Trygghet

Ydre kommun ska arbeta för en hållbar            

miljö *

Ydre kommun ska arbeta för att invånarna ska 

känna sig trygga *

Ydre kommun ska arbeta för en god 

infrastruktur 

Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv

Goda lärmiljöer

Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn 

och elever

Ydre kommun ska erbjuda en modern, god 

vård och omsorg för individen

Infrastruktur

Kulturliv



 Inriktningsmål 5 ÅR Verksamhetsmål 1-5 år 

Ydre ska främja enskildas och föreningars 

engagemang i bygdens utveckling

Andelen motiverade medarbetare ska vara högre än 

genomsnittet i riket

Andelen gott ledarskap ska vara högre än genomsnittet i riket

Andelen medarbetare som kan sitt uppdrag och 

verksamhetens mål ska vara högre än genomsnittet i riket

Samtliga förvaltningar ska hålla tilldelade budgetar

Årets resultat ska årligen uppgå till 2 % av skatter och bidrag

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska öka eller hållas 

oförändrad

Bolagen inom koncernen ska över tid generera resultat som 

värdesäkrar eget kapital

Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, 

outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 

100 procent av de räntebärande skulder som förfaller inom 

ett år

Skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till 

skatteintäkter och statsbidrag) ska långsiktigt minska

* Mål kopplade till Agenda 2030                                              

** Mål kopplade till god ekonomisk hushållning

Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv 

verksamhet **

Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare

Ydrebygdens utveckling

Medarbetarengagemang

Finansiella mål


