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1. INLEDNING

1.1 Ydre kommuns vision
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 livs-
kvalitet 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, friskt vatten och skogar.

Kommunkoncernen redovisar ett budgetöverskott på 4,9 mnkr för 2021 där 
av kommunen ett budgetöverskott på  6,7 mnkr. Kommunens goda resultat 
beror till största delen på skatter och generella bidrag där en del är en 
snabbare återhämtning av skatteunderlaget än vad Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) räknade med i sina prognoser.
När det gäller de finanseillamålen som kommunen satt upp är fyra av sex 
delmål uppnådda vilket betyder att kommunen klara sitt mål Ydre kommun 
ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet. När det gäller måluppfyllelsen 
i stort bedöms att Ydre kommun delvis uppnår de fastställda målen då fem 
av åtta mätta mål är uppnådda.
Kommunens positiva resultat för 2021 har gjort att kommunen har kunnat 
sätt pengar i resultatutjämningsreserven (RUR) nu finns det 17,0 mnkr 
avsatt vilket ger en trygghet inför framtiden då kommunen står för en stor 
kostnadsökning av placeringar av barn och unga.

Antagen
Kommunstyrelsen 2022-04-04
Kommunfullmäktige 2022-
Diarienummer xxxx/xxxx

Kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi 
följs upp i årsredovisningen. Syftet är att ge en informativ 
redovisning till kommunfullmäktige, kommunens invånare 
och andra externa intressenter. Kommunens årsredovisning 
innehåller en sammanställd redovisning där kommunens 
resultat- och balansräkning är sammanställd med Ydrebostäder 
AB och Smånet AB. Bestämmelser om årsredovisningen 2021 
regleras i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.

1.2 Sammanfattning
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1. INLEDNING

När vi summerar år 2021 kan vi konstatera att pandemin med Covid-19 
inte är över. Den har påverkat mest skola och socialförvaltning. Skolan 
med snabb digitalisering som man skött på ett utmärkt sätt. Socialför-
valtningen med övertid, där man också klarat det med bemanning.

Vi går mot ett stort plusresultat. Den goda prognosen beror, för att 
nämna, till stor del på att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) be-
dömt att tiden för återhämtningen i svensk ekonomi skulle varit längre 
och försäljning av aktier i Vökby 
Bredband AB till Utsikt Bredband AB.
I slutet av året fick vi beslut om beviljat bredbandsstöd för fiberutbygg-
nad Österbymo - Svinhult, ett viktigt steg i vårt arbete med att ge våra 
invånare tillgång till bredband med snabb uppkoppling.

Socialförvaltningen har drabbats av oförutsedda händelser som blir 
kostsamma framåt. Arbetet med att skapa en ändamålsenlig fastighets-
förvaltning fortsätter. Under året har samtal förts kring en försäljning 
från Ydre kommun till Ydrebostäder av fastigheten där vård- och om-
sorgsboendet Solängen är inrymd. Vi har goda förhoppningar om att 
det sker under andra kvartalet 2022. Som en följd därav har (planerna 
på) ombyggnation av Solängen inte tagits vidare under 2021.

En samhällsbyggnadschef har anställts och en planarkitekt har rekry-

terats. Ydrebostäders VD har även tjänst som teknisk chef. Det har 
beslutats om höjda statsbidrag till välfärden och framför allt till äldre-
omsorgen. 
Det ger ett ypperligt tillfälle att bygga upp vårt preventiva arbete inom 
kommunen för att möta framtida utmaningar. Det ger oss också en 
möjlighet att satsa på kompetensutveckling, vilket är en viktig del i 
omställningen till nära vård som kommer pågå under många år framåt.

Inför kommande år ser vi utmaningar i att skapa attraktiva boendemil-
jöer med livskvalitet och få igång flyttkedjor så vi bryter den negativa 
befolkningsminskningen. En kraftsamling måste till för att Ydre ska 
utvecklas och fortsatt vara en livskraftig kommun. Vi ser med tillförsikt 
fram mot att komma igång med intensifiering av detta arbete.

Det finns även en oro för hur kriget i Ukraina kommer att påverka 
resten av världen och då också Ydre. Kommunen behöver se över hur 
de kan möta en eventuell kommande flyktingvåg samt ha en beredskap 
för att möta upp en ökad arbetslöshet om världsekonomin kommer 
påverkas i negativ riktning och leda till neddragningar i företag i och 
utom kommunen.

Elisabeth Hagström, Anna-Lena Svensson och Henrik Isacsson

1.3 Kommunalråden har ordet 
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1. INLEDNING

de sex socknarna samt Norrsjölandet (norr om sjön Sommen) vilket är delar av 
nuvarande Blåviks och Malexanders socknar samt nordvästra delen av Rumskul-
la socken. Dagens kommun Ydre bildades 1 januari 1952 av de sex kommuner 
som helt ingick i Ydre härad.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1.  Översikt över verksamhetens utveckling, 
  koncernen och kommunen

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2021 2020 2019 2018 2017
Anläggningskapital (tkr) 110 007,6 89 937,1 101 282,2 101 856,7 72 771,5

Rörelsekapital (tkr) 38 069,8 41 880,7 21 784,4 21 422,2 47 827,5

Soliditet ( %) 33,6% 29,9% 28,8% 27,5% 29,6%

Soliditet inkl. pensionsskuld 16,8% 13,1% 8,6% 7,0% 6,0%

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Eget kapital) i % * 197,8% 234,1% 246,9% 260,5% 217,3%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld * 247,9% 290,2% 317,2% 335,1% 291,2%

Balanslikviditet 146% 163% 140% 125% 182%

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 42,1 47,6 47,3 47,4 40,6

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 58,2 63,8 65,8 66,8 60,8

Antal invånare 2021-12-31 3 695 3 726 3 747 3 743 3 733

Årets resultat (tkr) 11 778,3 7 045,7 1 276,4 2 270,0 4 613,7
*2017-2020 års siffror är omräknade jmf med föregående årsbokslut.

Ydre kommunkoncern redovisar ett resultat för 2021 på 11,8 mnkr 
vilket är en ökning med 4,8 mnkr från 2020. Ydre kommun redovisar ett 
resultat på 11,6 mnkr för 2021 vilket är en ökning med 4,8 mnkr från 
året innan. Utifrån detta konstateras att koncernens ökning mellan åren 
beror på att Ydre kommun gör ett ovanligt starkt resultat och sitt bästa 
resultat på fem år.

Koncernens finansiella ställning är förhållandevis stabilt. Soliditeten 
inklusive pensionsskuld ligger på 16,8% vilket är bättre än föregående 
år då den var 13,1% (2020). Under året har endast mindre investe-
ringar färdigställts så inga nya lån har behövt tas. Ydrebostäder AB har 
amorterat ett av sina lån och använder sig nu av det koncernkonto som 
kommunen och bolaget har för att tillfälligt slippa ta nya lån.

FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

NYCKELTAL FÖR YDRE KOMMUN 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017
Anläggningskapital (tkr) 73 844,9 74 393,8 85 774,5 84 309,4 58 085,7

Rörelsekapital (tkr) 80 178,7 64 581,6 43 077,5 41 234,4 67 372,6

Soliditet (Eget kapital/ Tillgångar) i % 45,5% 44,0% 44,4% 40,7% 46,7%

Soliditet inkl. pensionsskuld 24,1% 20,9% 14,6% 12,0% 10,8%

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Eget kapital) i % * 119,9% 127,5% 125,7% 143,1% 117,5%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld * 166,8% 179,9% 189,4% 213,5% 188,2%

Skuldsättning i % av skatter och bidrag exklusive pensions-
skuld

49,4% 50,2% 51,1% 56,5% 49,1%

Skuldsättning i % av skatter och bidrag inklusive pensions-
skuld

72,9% 72,9% 74,7% 81,6% 89,4%

Balanslikviditet (Omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder) 192% 165% 147% 134% 191%

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 21,4 21,2 21,1 21,1 16,3

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 37,5 37,4 39,6 40,5 36,6

Antal invånare 2021-12-31 3 695 3 726 3 747 3 743 3 733

Årets resultat (tkr) 11 623,0 6 754,1 1 995,2 2 475,3 3 843,0

Den 31 december 2021 var det 312 personer månadsanställda inom 
kommunkoncernen vilket är en minskning med tre personer från året 
innan (315 personer 2020). Av dessa 312 var 290 tillsvidareanställda 
vilket är en ökning med åtta personer från 2020 då motsvarande siffra 
var 282.

Motsvarande siffror för kommunen var 310 personer månadsanställda 
2021 (313 personer 2020). Av dessa var 288 tillsvidareanställda (280 
personer 2020).

2.1.1. ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN OCH KONCERNEN

FEMÅRSÖVERSIKT KOMMUNEN

* Räknat om 2020-2017 års siffor
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.2   Den kommunala koncernen
Kommunens verksamhet bedrivs i olika former; i kommunal förvaltning, 
i bolagsform och i kommunalförbund. Både kommunalförvaltningen 
och bolagen upphandlar till viss del verksamhet av privata utförare men 
omfattningen bedöms inte vara av väsentlig betydelse för kommunens 
verksamhet eller ekonomiska ställning så att upplysningar ska lämnas 
enligt 11 kap 13§ LKBR.

Under året har Ydre kommun sålt av sitt aktieinnehav på 11,25 procent 
i VÖKBY bredband AB: 10 procent till Utsikt AB och resterande 1,25 
procent till Smånet AB, vilket innebär att kommunen inte längre har kvar 
något direkt ägande av aktier i VÖKBY Bredband AB. I den sammanställ-
da redovisningen finns nu bara ägande kvar i Smånet AB där Ydre äger 
25 procent av aktierna. (Smånet AB äger 60 procent av aktierna i VÖKBY 
bredband AB. Resterande 40 procent ägs av Utsikt AB.)

I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår nu Ydre kom-
mun, Ydrebostäder AB (100%) och Smånet AB (25%).



12

2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Samordnar kommunens verksamheter och ansvarar för den övergri-
pande ledningen av kommunen. Här finns kommunkansliet, ekonomi-
avdelningen, HR-avdelning, näringsliv, turism, bibliotek, kultur, fritid, 
överförmyndare, bredband och räddningstjänst.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ansvar för barn/elever från förskolan upp till vuxenutbildning samt 
fritidshem, kulturskolan och skolskjutsarna. Förskola, förskoleklass och 
grundskola bedrivs i egen regi medan gymnasieplatser och platser på 
vuxenutbildningen köps från andra kommuner och privata utförare, 
främst från närliggande kommuner.

FINANSFÖRVALTNINGEN
Hanterar alla ekonomiska transaktioner som är helt övergripande och 
inte är kopplade till den direkta verksamheten. Redovisning av skatter 
och utjämningsbidrag, pensioner finansiella intäkter och kostnader, ej 
fördelade anslag från politiken, ersättning från Migrationsverket samt 
övrig finansiering så som löneskulder och kapitalkostnader.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ansvarsområdet omfattar all myndighetsutövning med stöd av So-
cialtjänstlagen (SoL) och andra lagrum som tangerar SoL som till 
exempel Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningens olika verksam-
heter är äldreomsorg (särskilt boende och hemtjänst), hemsjukvård 
och rehabilitering, arbetsmarknadsåtgärder, öppenvård, Individ och 

familjeomsorg, handläggning av färdtjänst och serveringstillstånd enligt 
alkohollagen.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Har hand om kostverksamheten, kommunens fastigheter, planläggning, 
gator, vägar, allmänna platser, offentlig belysning, fritidsanläggningar, 
vatten- och avloppsverksamhet, renhållning, fjärrvärme, bygglov och 
miljö och hälsa samt Naturum Sommen.

YDREBOSTÄDER (100%)
Kommunens helägda bostadsbolag.

SMÅNET AB (25%)
Är ett bredbandsbolag som kommunen är delägare i tillsammans med 
kommunerna Vadstena, Ödeshög och Boxholm. Bolaget bedriver ingen 
egen verksamhet utan används för att utöva styrning i VÖKBY bred-
band AB.

ITSAM (16,7%)
Är ett kommunalförbund där Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åt-
vidaberg och Ödeshög ingår. ITSAM kan beskrivas som kommunernas 
IT-avdelning, och står för drift av kommunens datorutrustning och 
IT-system. ITSAM är inte med i den sammanställda redovisningen på 
grund av att Ydre kommun inte har ett ägande över 20 procent.

2.2.1 KOMMUNEN OCH KONCERNENS VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN



13

POLITISK ORGANISATION

FÖRVALTNINGSORGANISATION

VALNÄMND

REVISION

ÖVERFÖRMYNDARE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

MYNDIGHETSNÄMND 
BYGGNATION OCH MILJÖ

MYNDIGHETSNÄMND, 
SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

KOMMUNALFÖRBUND 
ITSAM

YDREBOSTÄDER AB (100 %)

SMÅNET (25 %)

KOMMUNALA BOLAG 
YDREBOSTÄDER AB (100%)

SMÅNET AB (25 %)
VALNÄMND

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGENSOCIALFÖRVALTNINGEN KOMMUNLEDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

KOMMUNCHEF

2.2.2. ORGANISATIONSSCHEMA
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.3.  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk  
  ställning

Koncernen har under året minskat med ett företag genom att Ydre 
kommun har sålt sina aktier i VÖKBY Bredband AB till Utsikt AB, mot-
svarande 10 procent av det totala aktiekapitalet, och till Smånet AB, 
motsvarande 1,25 procent av det totala aktiekapitalet, vilket innebär 
att kommunen inte längre har kvar något direkt ägande av aktier i 
VÖKBY Bredband AB.

Kommunen har fått ett positivt utfall av skatter och bidrag motsvaran-
de 5,9 mnkr, vilket beror på att skatteprognosen i budgeten har utgått 
från att återhämtningen skulle komma senare än vad som blev, vilket 
har lett till ett starkare utfall för kommunen.

Under 2021 har många placeringar av barn och unga gjorts, vilket 
ledde till ökade kostnader för socialförvaltningen under senare delen 
av året. Dessa placeringar kommer även leda till framtida kostnader för 
kommunen.

Under året har kommunen på inrådan av kommunens externa reviso-
rer återställt avsättningen för deponin med motsvarande 2,2 mnkr.

Ydrebostäder AB har under året jobbat med att ta fram underhållspla-
ner för att på sikt kunna vända sitt negativa resultat.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 BEFOLKNING 2021 2020 2019 2018 2017
Folkmängd per första januari 3 726 3 747 3 743 3 733 3 675

Levande födda 37 34 42 27 40

Döda 39 39 49 49 56

Inflyttade 178 178 208 237 271

Utflyttande 211 203 197 206 198

Justering 4 7 0 1 1

Folkmängd per sista december 3 695 3 726 3 747 3 743 3 733

Folkökning/minskning -31 -21 4 10 58

2.3.1. BEFOLKNING

Befolkningen har under året minskat med 31 invånare. Det föddes dock 
fler än förväntat (37)  och färre än förväntat dog (39). Minskningen av 

antalet invånare beror till stor del på ett negativt flyttnetto (-33 perso-
ner) då fler flyttade från kommunen (211 st) än hit (178 st). 
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Året har präglats av den rådande Covid19 pandemin. I de verksamhe-
ter där det har varit möjligt har personal arbetat på distans. I skolan 
har distansundervisning genomförts under vissa perioder då smittan 
har varit stor i kommunen. Digitala möten har fått ersätta fysiska mö-
ten och kontakter.

Under året har fler digitala verktyg/program införts och uppdaterats 
i kommunens olika verksamheter så som Google Workspace istället 
för Microsofts produkter, Evolution (kommunens nya dokument- och 
ärendesystem), Lifecare (socialförvaltningens nya verksamhetssystem) 
och Stratsys (kommunens nya verktyg för uppföljning och målstyrning). 
Inom socialförvaltningen har man även jobbat med digitalisering i form 
av tillsynskameror, nyckelfri hemtjänst samt deltagit i en upphandling 
av nya trygghetslarm.

Enligt en rapport och analys publicerad av Svenskt Näringsliv 21-06-21 
är Ydre den mest effektiva (enkelt uttryckt kvalitet i relation till kost-
nader) skolkommunen i Sverige. Rankingen grundas på ett genomsnitt 
över åren 2016–2018. Detta har firats med tårta ute på barn- och 
utbildningsförvaltningens enheter.

Renoveringen Asby förskola och fritidshem påbörjades 2020 och beräk-
nas vara klar under 2022.

Under sommaren anordnade kommunen avgiftsfri simskola på badplat-
serna i Asby och Sund. Drygt 100 barn och ungdomar deltog i verksam-
heten. Kommunen har också tillsammans med RF-SISU ordnat Sportis 
Camp för mellanstadieelever där de har fått prova på olika idrotter. 

Drygt 60 barn deltog i aktiviteten.

Under året har räddningstjänsten varit projektledare för projektet 
Säker Landsbygd, ett projekt att göra landsbygden i Ydre säkrare genom 
information, utbildningsinsatser och inköp av hjärtstartare till kommu-
nens småorter. Ett tidskrävande men viktigt arbete. 

Från och med i oktober började räddningstjänsten åter åka på så kall-
ade Förstahjälpen-larm. Det vill säga att räddningstjänsten blir larmade 
vid ambulansens alla ”prio1-larm”.

Socialförvaltningen startade under sommaren upp en ny demensav-
delning där nu succesiv infasning av boende och personal sker. Under 
våren antog Kommunstyrelsen nya riktlinjer för biståndsbedömning 
inom äldre- och funktionshinderomsorg utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service (LSS), med bland annat nya insatser 
såsom ”Trygg hemgång”.

Tekniska förvaltningen har jobbat med att ta fram en ny underhållsplan 
för kommunens alla fastigheter vilket kommer leda till att den ekono-
miska styrningen blir bättre. Förvaltningen har även bytt ut värmesys-
temet på räddningstjänsten där man gått från olja till bergvärme.

2.4.  Händelser av väsentlig betydelse
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



18

2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.5.  Styrning och uppföljning av den kommunala   
  verksamheten

Kommunen har tagit fram en styrmodell Styrning genom dialog (KF 
2019-06-17 §44) vars utgångspunkt är helhetsperspektivet och att 
samtliga har en förståelse för både sin egen del och övriga delar i 
organisationen. Genom att se kommunen som en helhet skapas bästa 
nyttan för dem kommunen är till för.

Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och 
styrning av verksamheten. I budgeten bestäms fördelning av kommu-
nens resurser för de kommande åren utifrån de mål som är antagna. 
Förvaltningarnas budget fördelas utifrån tidigare års ramar med juste-
ringar utifrån pris- och inflationsberäkningar, demografi och politiska 
prioriteringar.

Från och med 2020 har nya inriktningsmål tagits fram för kommunen. 
Dessa togs i KF 2019-12-08, §85 Dnr 2019/00241. De nya målen har 
tagits fram utifrån kommunens vision Ydre- det attraktiva alternativet. 
Detta har lett till att elva inriktningsmål tagits fram och som kommu-
nens olika förvaltningar nu jobbar utifrån.

Kommunstyrelsen utövar sin uppsynsplikt på Ydrebostäder genom 
ägardirektiv. Nya ägardirektiv antogs under 2019, ägardirektiv Ydre-
bostäder AB 2019-12-09, Kf § 82, Dnr 2019/00161. Kommunstyrelsen 
skall träffa Ydrebostäders ordförande och VD två gånger per år.

Kommunstyrelsen har fastslagit en interkontrollplan för 2021 (KF § 125, 
Dnr 2020/00266000) utifrån kommunens policy och riktlinjer för intern 
kontroll. Uppföljning av beslutade områden ska redovisas en gång per 
år till kommunstyrelsen. Redovisning av interkontrollen för 2021 sker i 
april 2022.

2.5.2. KOMMUNENS MÅLSTYRNING

2.5.3. BOLAGSSTYRNING

2.5.4. INTERNKONTROLL
2.5.1. BUDGET OCH RESURSTILLDELNING
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.  God ekonomisk hushållning och 
  ekonomisk ställning

Följande ska gälla som Ydre kommuns riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning:

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att 
varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för 
det som tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändmålenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

För att kunna klargöra om koncernen och kommunen har en god 
ekonomisk hushållning och för att kunna bedöma den ekonomiska 
ställningen görs analysen utifrån fyra aspekter:

Resultat: analysen görs utifrån utvecklingen av intäkter och kostnader 
över åren och för att löpande kontrollera balansen mellan dessa utifrån 

en genomlysning av investeringar och dess utveckling.
Kapacitet: är den långsiktiga handlingsberedskapen för koncernen/
kommunen. En högre beredskap innebär att ”lågkonjunkturer” klaras 
bättre. Ju svagare kapacitet desto mindre förmåga har koncernen/kom-
munen att klara framtida finansiella problem.

Risk: visar vilka möjligheter koncernen/kommunen har att möta finan-
siella problem utan att vidta åtgärder på medellång tid. Här analyseras 
även borgensåtaganden och pensionsskuld.

Kontroll: hur klarar koncernen/kommunen av styrning och efterlevande 
av finansiella mål och budget. En god följsamhet mot budget är ett 
uttryck för god ekonomisk hushållning.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1. MÅLUPPFYLLELSE
  

Ydre kommuns mål utgår från tillgänglig statistik på årsbasis. 
Kommunen har elva inriktningsmål varav fem mål uppnås, ett mål är 
delvis uppnått, två mål är ej uppnådda och tre mål är osäkra på grund 
av pandemin. 

Kommunstyrelsen bedömer att Ydre kommun delvis uppnår de av 
fullmäktige fastställda målen, då fem stycken av åtta mätta mål är 
uppnådda.

2.6.1.1. YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ

Då endast två av fem delmål är uppnådda anses inte målet uppfyllt.

Andelen ekologiska livsmedel har återigen ökat trots byte av leverantör 
från förra året. Dock är det en bit kvar till 2019 års nivå, då kommunen 
handlade av en lokal köttleverantör som nu har upphört.

Energianvändningen i kommunens verksamheter ska årligen mins-

kas. För att nå detta mål beslutades inför 2021 att avsätta medel för 
energieffektiviseringar och installation av solceller. På grund av byte 
av personal inom tekniska förvaltningen har detta projekt ännu inte 
kommit igång.

Målet med att årligen minska påverkan av miljö från kommunens av-
lopp har inte uppnåtts detta år.

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 
2020

Mål 
2021

Utfall 
2021

Andelen närodlade och ekologiska livsmed-
el ska öka i kommunens verksamheter

Andelen närodlade och ekologiska livsmedel ska öka i 
kommunens verksamheter

26,5 26,5 27,6

Energianvändningen i Ydre kommuns verk-
samhet ska årligen minska

Arbete för att minska energiförbrukningen   Ja   Nej

Påverkan av miljön för kommunens avlopp 
ska årligen minska

Minskning av BOD7   Nej   Nej

Minskning av totalfosfor   Nej   Nej

Utsläppen från kommunens transporter 
ska minska med 70% till 2030

Andel alternativa bränslen i kommunens fordonsflotta 
skall öka

25% 25% 45%
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1.2  YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

2.6.1.3  YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR ATT INVÅNARNA SKALL KÄNNA SIG TRYGGA

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 
2020

Mål 
2021

Utfall 
2021

Ydre kommun ska ta fram detaljplaner som möjliggör färdig-
ställande av 10 nya bostäder i attraktiva miljöer

Antal tillskapade detaljplaner 18 10

Detta mål är ej uppfyllt. Kommunen har under året köpt in exploateringsmark i Bianäset men detaljplan är ej färdigställd för området. Kommunen 
har påbörjat framtagande av en ny översiktsplan som ska stödja utveckling av både orter och landsbygd i kommunen. Detaljplanarbete pågår för 
Bianäset och Norra Vi/Tullerum.

Då två av tre delmål är uppnådda anses detta mål uppfyllt.

Ingen brukarundersökning genomförd under 2021 inom socialförvaltningen på grund av pågående pandemi.

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Förskola, skola och fritidshem ska verka för att barn/
elever är trygga

Är barnen trygga Ja Ja

Socialförvaltningen ska verka för att brukarna är 
trygga

Är brukarna trygga Ja

Antalet anmälda brott i kommunen ska minska Antal anmälda brott 314 293
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1.4  YDRE KOMMUN SKA HA GODA LÄRMILJÖER FÖR BARN OCH ELEVER

Detta mål är ej uppfyllt 
Då endast ett av åtta delmål har kunnat mätas på grund av pandemin.

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 
2020

Mål 2021 Utfall 
2021

Andelen legitimerade förskollärare och fritidspedagoger i 
Ydre ska öka

Andel legitimerade förskollärare 32

Andel legitimerade fritidspedagoger

Måluppfyllelsen i förskolan och fritidshemmen ska öka   

Måluppfyllelsen i förskoleklass och grundskola ska öka Meritvärde årskurs 9 233,7 233,7 226,1

Åk 6 Svenska språket 91,1 91,1

Åk 6 Matematik andel med godkänt 
betyg

91,1

Åk 6 Engelska andel med godkänt betyg 77,8

2.6.1.5  YDRE KOMMUN SKA ERBJUDA EN MODERN, GOD VÅRD OCH OMSORG FÖR INDIVIDEN

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Kommuninvånarna ska uppleva att vård, stöd och 
omsorg ges med god kvalitet

Individens självständighet ska stödjas och uppmunt-
ras

Socialtjänsten ska bedrivas med hög rättssäkerhet

Detta mål är ej uppfyllt, det finns inget att rapportera. Nyckeltal och mätvärden ska tas fram under 2022.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1.7  YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR EN GOD INFRASTRUKTUR

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Ydre kommun ska öka antalet fastigheter med fibe-
ranslutning

Antal Fiberanslutningar 1 562 1 562 1 602

Ydre kommun skall arbeta för ett attraktivt fibernät 
med ett brett utbud av tjänster från olika tjänsteleve-
rantörer

Arbete med att skapa ett öppet nät   Ja   Ja

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Ydre kommun skall verka för att behålla det goda 
företagsklimatet i Ydre

Placering i Svenskt näringslivs ranking 29 50 40

Sammanfattande omdöme 
företagsklimat

4,35 4,4 4,22

Ydre kommun ska verka för att fler företag ska startas/
etableras/utvecklas i Ydre

Antal startade företag (AB) 14 < 41

Antal etablerade företag 0 < 0

2.6.1.6  YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Detta mål är uppfyllt.
Antalet fiberanslutningar har ökat med 40 stycken från 2020 och blev 1 602 anslutningar 2021. Under året har processen fram till ett öppet nät 
slutförts. Idag kan alla kunder i nätet välja mellan cirka 20 olika tjänsteleverantörer.

Detta mål är uppfyllt.
Antalet nystartade företag i Ydre har ökat rejält men även om rankingen fortfarande uppnår målet att ligga på 50e plats eller högre så har vi gått 
nedåt från 29 till 40 från 2020-2021.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1.8  YDRE KOMMUN SKA FRÄMJA ETT RIKT KULTURLIV

2.6.1.9  YDRE KOMMUN SKA FRÄMJA ENSKILDAS OCH FÖRENINGARS ENGAGEMANG I BYGDENS UTVECKLING

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Sker ett kontinuerligt arbete med att 
främja enskildas och föreningars engage-
mang i bygdens utveckling

Ja Ja

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Andelen elever som deltar i Kulturskolan skall vara 
bland de 25 % bästa kommunerna i riket

Andel elever som deltar i kulturskolan

Antal aktivitetstillfällen för barn och unga vid kommu-
nala bibliotek ska vara blad de 25 % bästa kommuner-
na i riket

Aktivitetstillfällen för barn och unga 158,9

Detta mål är uppfyllt. Under 2021 har det nya föreningsbidraget sjösatts och föreningarna har tyck att det har varit bra.

Detta mål är ej uppfyllt. Ingen avläsning har skett.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.1.10  YDRE KOMMUN SKA HA ENGAGERADE MEDARBETARE

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Ydre kommun skall ha engagerade medarbetare HME totalindex 79 79 75

Andelen motiverade medarbetare ska vara högre än 
genomsnittet i riket

Motivation HME 80 80 77

Andelen gott ledarskap ska vara högre än genomsnit-
tet i riket

Ledarskap HME 79 79 73

Andelen medarbetare som kan sitt uppdrag och verk-
samhetens mål ska vara högre än genomsnittet i riket

Styrning HME 78 79 75

Detta mål är delvist uppfyllt. 

Det genomsnittliga totalvärdet hållbart medarbetarengagemang (HME) för riket är på samma nivå som föregående år. Ydre har däremot vad gäller 
totalvärdet för HME tappat fyra procentenheter mot år 2020.

HME rapporteras även för olika verksamhetsformer. För Ydres del är de åtta då Ydre inte har någon gymnasieskola.
Endast tre av Ydres åtta rapporterade verksamheter uppvisar en minskning av totalvärdet från år 2020 dessa verksamheter är hemtjänst, individ- 
och familjeomsorg och särskilt boende. Den största minskningen står det förstnämnda för. Att notera är att främst hemtjänst men även särskilt 
boende uppvisar tämligen låga svarsfrekvenser, varvid säkerställande av resultatet blir osäkert. En annan möjlig faktor som påverkat resultatet är 
att äldreomsorgen under pandemin inte haft arbetsplatsträffar (APT).

Övriga verksamheter uppvisar antingen lika värde eller en ökning av varierande storlek.

Efter mätningen 2020 skulle alla verksamheter arbeta med styrningsmålet ”Andelen medarbetare som kan sitt uppdrag och verksamhetens mål ska 
vara högre än genomsnittet i riket”. Utgångspunkten tar avstamp i kommunens styrmodell vad gäller planerings- och uppföljningsprocessen och 
den kedja som beskrivs mellan kommunens mål och visioner ända till medarbetarens planerings- och uppföljningssamtal.
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Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021
Samtliga förvaltningar skall hålla tilldelade ramar Hålla tilldelad budgetram 3 5 3

Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag Årets resultat  % av skatter och bidrag 2,7 2 4,6

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska öka eller 
hållas oförändrad

Soliditet inklusive pensionsskulden 20,9 20,9 24,1

Bolagen inom koncernen ska över tid generera 
resultat som värdesäkrar eget kapital

  Resultat i koncernbolag   Delvis 
uppfyllt

  Delvis 
uppfyllt

Den kortsiktiga betalningsberedskapen (likvida medel, 
outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara 
minst 100 % av de räntebärande skulder som förfaller 
inom ett år

  Betalningsberedskap 100% 100% 100%

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i för-
hållande till skatter och bidrag) ska långsiktigt minska

Skuldsättningsgrad 50,2% 50,2% 49,4%

Då fyra av sex delmål är uppfyllda anses detta mål vara uppfyllt.

2.6.1.11  YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR EN RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.2. FINANSIELL ANALYS AV KONCERNEN
      RESULTAT OCH KAPACITET

Kommunkoncernens resultat för 2021 är 11,8 mnkr vilket är 
en förbättring med 4,8 mnkr mot 2020. Koncernens starka 
resultat beror på att kommunen redovisar ett starkt resultat 
för året på 11,6 mnkr. En djupare analys av detta ses under 
stycket finansiell analys av kommunen. När det gäller bolagen 
i koncernen gör Ydrebostäder AB ett negativt resultat för året 
på 0,6 mnkr vilket främst beror på vakanser inom fastighets-
beståndet. Smånet AB gör ett positivt resultat som för Ydres 
del blev 0,8 mnkr. Orsaken till resultatet beror på att Smånet 
har sålt delar av sitt innehav i Vökby Bredband AB till Utsikt 
Bredband AB.

ÅRETS RESULTAT
Resultaträkning koncern i mnkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 74,8 80,9 80,9 72,6

Verksamhetens kostnader -303,3 -302,5 -302,5 -286,4

Avskrivningar -13,8 -16,0 -16,0 -11,6

Verksamhetens nettokostnad -242,3 -237,6 -237,6 -225,4
Skatteintäkter 176,3 169,8 166,9 160,9

Generella statsbidrag, utjämning 76,7 75,8 78,8 66,0

Finansiella intäkter 2,3 0,5 0,5 0,9

Finansiella kostnader -1,4 -1,6 -1,6 -1,2

Periodens resultat 11,8 6,9 7,0 1,3
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Koncernens nettoinvesteringar för 2021 är 13,7 mnkr. Det är Ydre 
kommun som står för den stora delen där investeringar är gjorda på 
13,4 mnkr. Se vidare analys av kommunens investeringar under stycket 
finansiell analys av kommunen samt i investeringsredovisningen.
 

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringsverksamhet Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Bruttoinvesteringar (mnkr) 15,9 65,4 12,0 11,2

Nettoinvesteringar (mnkr) 13,7 64,6 12,5 10,9

Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar (%)

2 309,7 493,4 184,8 117,8

Avskrivningar 13,8 16,0 16,0 11,6

Finansnetto 1,0 -1,1 -1,1 -0,3
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.6.2.2  RISK OCH KONTROLL

Soliditeten är ett mått på koncernens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme. Ju högre soliditet desto star-
kare finansiell ställning. Soliditeten visar hur stor del av 
koncernens tillgångar som har finansierats med eget 
kapital respektive skulder. Koncernens soliditet ligger 
på 33,6 % även om koncernens soliditet är relativt låg 
har den ändå ökat från året innan (2020 29,9%).

Koncernens långfristiga skulder har sjunkit med  
22 mnkr under året och var vid årets utgång 155,4 
mnkr. Minskningen av lånen beror på att Ydrebostäder 
AB har amorterat ett av sina lån till Kommuninvest 
och istället använder sig av kapitalet på koncernkontot 
som koncernen har på banken. Att inte låneskulden 
har ökat under året beror på att kommunen inte har 
kommit i gång med de planerade stora investeringarna 
inom vatten och avlopp. När detta arbete påbörjas i 
större omfattning kommer lånen inom koncernen att 
öka. Bindningstiden för lånen har minskat med 0,6 år 
och blev för 2021 1,0 år (2020 1,6 år). Den teoretiska 
räntekostnaden har minskat med 0,1 mnkr och blev 
2021 0,9 mnkr (2020 1,1 mnkr). En ökning av räntan i 
kombination av att lånen kommer att behövas utökas 
under kommande år kommer att leda till att koncer-
nens soliditet kommer att minska.

FINANSIELLA RISKER
Finansiella nyckeltal i koncer-
nen

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader 
(mnkr)

-242,3 -237,6 -237,6 -225,4 -217,6

Finansnetto (mnkr) 1,0 -1,1 -1,1 -0,3 -0,4

Årets resultat (mnkr) 11,8 6,9 7,0 1,3 2,3

Nettoinvesteringar (mnkr) 13,7 64,6 12,5 10,9 -64,6

Soliditet enligt balansräkning 
(%)

33,6 30,1 29,9 28,8 27,5

Årets resultat / skatter och 
statsbidrag (%)

4,7 2,8 2,9 0,6 1,0

Förändring eget kapital (%) 4,2 2,0 2,4 1,3 2,4

Balanslikviditet % 146 163 163 140 125

Långfristiga skulder (mnkr) 155,4 198,0 177,4 177,4 177,4

Nettolåneskuld 104,1 168,0 117,7 140,0 133,8

Genomsnittsränta (%) vägd 0,7 1,5 0,61 0,66 0,63

Bindningstid i år vägd 1,0 3,0 1,6 2,1 2,5

Bindningstid i dagar vägd 364 1 095 585 772 899

Teoretisk räntekostnad (mnkr) 0,9 3,0 1,1 1,2 1,1

FINANSIELLA RISKER
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De borgensåtaganden som finns inom kommunkoncernen är de som 
kommunen har åtagit sig.

Det största enskilda borgensåtagandet är gentemot koncernbolaget 
Ydrebostäder AB på 110 mnkr (låneram) varav 76,4 mnkr är utnyttja-
de. Det utnyttjande borgensåtagandet gentemot Ydrebostäder AB har 
sjunkit med 22 mnkr vilket beror på att bolaget har betalat in ett lån 
till Kommuninvest och nu har använt de medel som finns på koncern-
kontot hos banken. Även att bolaget visar på ett negativt resultat för 
2021 bedöms risken för infriande av borgen alternativt ägartillskott 
fortfarande som liten eftersom bolaget håller på med ett arbete att 
aktivt jobba för att sänka sin vakansgrad och att planera göra en un-
derhållsplan för fastighetsbeståndet för att få koll på kostnaderna.

För ITSAM kommunalförbund finns ett borgensåtagande om 6,9 mnkr 
vilket är en minskning med 0,1 mnkr från 2020. Kommunförbundets 
resultat för 2021 uppgick till XXX mnkr (1,2 mnkr 2020). Risken för 
infriande av borgen bedöms som mycket liten.

Kommunen har även ingått ett borgensåtagande för Bredband Asby 
Udde Ekonomiska förening på 14 mnkr. Risken för infriande av borgen 
bedöms som liten eftersom föreningen håller sin byggnationsbudget 
samt att de driftbidrag som är ansökta om har kommit inom angivna 
tidsramar.  

BORGENSÅTAGANDE
Borgensåtagande (mnkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Kommunägda företag 83,3 100,8 105,4 104,7

varav Ydre Bostäder AB 76,4 98,4 98,4 98,4

varav ITSAM 7,4 2,4 7,0 6,3

Övriga 14,1 0,0 0,2 6,5

Egna hem och småhus 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa borgensåtagande 97,9 100,8 105,6 111,2
Koncernens resultat mnkr 11,8 5,1 7,0 1,3

Resultat kr/invånare 3 187,6 1 357,1 1 891,0 340,6

Borgensåtagande tkr/
invånare

26,4 26,9 28,3 29,7

Antalet invånare 3 695 3 747 3 726 3 747
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Koncernens totala pensionsskuld blev för 2021 80,9 mnkr vilket är en 
ökning med 3,5 mnkr från året innan (2020 77,4 mnkr).  Huvuddelen av 
koncernens pensionsåtagande, cirka 98 procent, återfinns i kommunen. 

För djupare analys av detta se pensionsåtagande under finansiell analys 
av kommunen. När det gäller årets ökning går 2,1 mnkr att härleda 
till kommunen. Resterande del 1,4 mnkr tillhör Ydrebostäder AB och 

FINANSIELLA RISKER
Pensionsåtaganden i mnkr Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Avsättning till pensioner 16,4 12,4 12,4 9,9

Varav avsättning till politiker 2,4 2,6 2,6 3,4

Varav extra avsättning till enstaka tjänstepensioner 9,1 6,4 6,4 3,6

Pensioner äldre än 1998 (ansvarsförbindelsen) 59,6 60,4 60,4 70,1

Kortfristig skuld till Pensionsvalet 5,0 4,6 4,6 4,6

Total pensionsskuld 80,9 77,4 77,4 84,6
Varav särskild löneskatt 15,8 15,1 15,1 16,5
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Ydre kommun redovisar ett resultat på 11,6 mnkr vilket är en ökning 
med 4,8 mnkr från 2020 och är 6,7 mnkr bättre än budget. I årets resul-
tat ingår fjärrvärmeverksamhetens resultat på 1,9 mnkr.

Årets starka resultat beror på bland annat på återhämtningen i skatte-
prognosen som har kommit snabbare än vad SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner) prognoser i början av året påvisade. Det positiva resulta-
tet beror även på att kommunen har fått ersättningar från Migrations-
verket med 1,5 mnkr mer än vad som beräknats i budgeten. Jämfört 
med 2020 har intäkterna från Migrationsverket minskat med 1,7 mnkr. 
Kommunen har även fått ersättningar från staten gällande kostnader 

hänförda till Covid-19. 1,5 mnkr för höga sjuklönekostnader januari - 
augusti samt 0,7 mnkr från Socialstyrelsen för ökade kostnader inom 
socialförvaltningen. I början av året sålde även kommunen sina aktier i 
Vökby AB till Utsikt AB samt att de lån som kommunen planerade att ta 
under året ej har behövts eftersom investeringar inte har kommit i gång 
enligt plan främst inom vatten och avlopp.

ÅRETS RESULTAT
Årets(periodens) resultat (mnkr,%) Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2019
Årets resultat (mnkr) 11,6 4,9 6,8 2,0

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster (mnkr) 11,6 4,9 6,8 2,0

"Årets resultat/ 
skatter och bidrag (%)"

4,6 2,0 2,7 0,9

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster/ skatter och bidrag (%) 4,6 2,0 2,7 0,9

Resultat i snitt över 3 år (mnkr) 6,8 4,5 3,7 2,8

Årets resultat/eget kapital (%) 9,2 4,2 5,9 1,9

eget kapital (mnkr) 126,9 117,7 115,3 108,5

2.6.3 FINANSIELL ANALYS AV KOMMUNEN
2.6.3.1 RESULTAT OCH KAPACITET



33

2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förändring av intäkter och 
kostnader

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2020 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1,3 15,2 3,9 -0,7

Verksamhetens kostnader 2,3 3,3 4,1 1,9

Verksamhetens netto- 
kostnader

1,5 1,4 5,8 3,5

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

3,0 1,5 8,3 3,0

Finansiella kostnader och 
intäkter

-4 689,1 70,4 -104,4 178,3

Den procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnader är 1,3 pro-
cent samtidigt som skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat 3,0 
procent. Detta innebär att ökningen av skatter, generella statsbidrag och 
utjämning överstiger ökningen av nettokostnader vilket beror på ökade 
intäkter eftersom återhämtningen av skatteunderlaget har skett snabb-
are än vad SKR trott. Även om det för året ser bra ut så finns orosmolnet 
att befolkningen inte har ökat i den takt som befolkningsprognosen visat 
på. Detta kan leda till framtida svårigheter för kommunen om nettokost-
naden kommer att öka kommande år medan skatter, generella statsbi-
drag och utjämning kommer att minska på grund av befolkningstapp och 
en ökande ålder på kommunens invånare.
Den stora avvikelsen inom finansiella kostnader och intäkter beror på 
försäljningen av aktier och inget ökat lånebehov under året. (Se kom-
mentarer under årets resultat.)
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Verksamhetens intäkter i 
mnkr

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Försäljningsmedel 4,5 4,3 4,4 4,6

Taxor och avgifter 25,9 23,5 25,7 23,9

Framtida taxor -1,4 -1,9 -0,4 -2,1

Hyror och arrenden 4,6 4,6 4,7 4,3

Bidrag 21,3 16,7 21,6 22,6

Försäljning verksamhetsen-
treprenader

4,4 4,7 3,4 4,0

Övriga intäkter 1,3 0,0 0,5 0,0

varav jämförelsestörande 
post (återföring VA avsätt-
ning)

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 60,6 51,9 59,9 57,3

Verksamhetens kostnader 
i mnkr

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2021 2021 2020 2019

Bidrag och transfereringar -5,1 -5,7 -7,6 -6,2

Entreprenader och köp av 
verksamhet

-58,2 -47,3 -53,9 -51,4

Personalkostnader -172,9 -172,5 -169,6 -164,2

Lokal- och markhyror -2,6 -2,8 -2,7 -2,6

Bränsle, energi och vatten -7,2 -6,8 -6,6 -6,9

Diverse främmande tjänster -21,9 -14,4 -21,5 -20,2

Övriga kostnader -24,2 -33,8 -23,7 -22,7

Summa -292,0 -283,2 -285,6 -274,3

Kommunens intäkter har ökat med 0,7 mnkr sedan 2020. Denna ökning 
går i princip att härleda till kommunens övriga intäkter och specifikt till 
försäljningen av en av kommunens fastigheter. När det gäller kommu-
nens kostnader har de ökat med 6,4 mnkr och då utgör de två största 

kostnadsökningarna entreprenader och köp av verksamheter 4,3 mnkr 
och personalkostnader 3,3 mnkr. För en mer detaljerad analys av kom-
munens intäkter och kostnader se driftsredovisningen sid 75.
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Investeringsverksamhet Bokslut Budget Bokslut Bokslut
2021 2021 2020 2019

Bruttoinvesteringar (mnkr) 15,5 67,4 12,0 10,8

Nettoinvesteringar (mnkr) 13,4 64,4 11,1 10,6

Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar (%)

169,9 20,6 179,8 116,0

Avskrivningar 11,2 8,4 13,2 9,2

Finansnetto 1,1 -1,0 0,0 0,9

Nettoinvesteringarna för 2021 uppgår till 15,5 mnkr. De tre största 
investeringarna som är gjorda under det gångna året är inköp av en ny 
brandbil (4,1 mnkr), köp av exploateringsmark på Bianäset (3,5 mnkr) 
samt iordningsställande av en rastplats i Österbymo (2,2 mnkr). Sedan 
har även kommunen beviljats ett bidrag från Post och Telestyrelsen (PTS) 
för bredbandssatsningen Österbymo-Svinhult (1,9 mnkr). För djupare 
analys hänvisas till investeringsredovisningen på sid 46.

Skattefinansieringsgraden av investeringar landar på 169,9 % vilket beror 
på att de stora investeringarna inom vatten och avlopp samt att exploa-
teringen av Bianäset inte har påbörjats under det gångna året utan har 
flyttats fram. Bianäset är försenat på grund av överklaganden.
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Förvaltningarnas budgetföljsamhet i mnkr Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut
2021 2021 2020 2020 2019

Kommunledningsförvaltning 1,4 -26,6 0,2 -25,8 1,5

Tekniska förvaltningen -2,8 -32,2 1,5 -35,2 -0,9

Barn och utbildningsförvaltningen 2,4 -82,7 2,7 -82,4 -0,1

Socialförvaltningen -4,3 -93,1 -1,0 -90,3 -10,2

Summa kommunstyrelsen -3,4 -234,7 3,4 -233,8 -9,7
Finansförvaltningen 10,1 239,6 -1,5 238,6 7,9

Summa 6,7 4,9 1,9 4,8 -1,8

FINANSIELL KONTROLL

En budgetavvikelse så nära noll som möjligt är önskvärd. För året 2021 
kan summeras en positiv budgetavvikelse på 6,7 mnkr. Där finansför-
valtningen gör en positiv avvikelse på 10,1 mnkr medan kommunstyrel-
sen gör en negativ avvikelse på 4,3 mnkr.

Inom kommunstyrelsen gör socialförvaltningen den största negativa 
avvikelsen på 4,3 mnkr vilket till största delen beror på att antalet pla-
ceringar av barn och unga har ökat under året samt att nya LSS ärenden 
har tillkommit. Tekniska förvaltningens underskott beror till största 
delen (-2,2 mnkr) på att kommunen har återställt avsättning till depo-
nin. Övriga förvaltningar gör positiva resultat.  Den största orsaken till 
att kommunledningen gör ett positivt utfall beror på att tjänster inte har 
tillsatts, nyanställningar har tillträtt efter att företrädare har slutat samt 

att föräldraledigheter inte har ersatts fullt ut. När det gäller barn- och 
utbildningsförvaltningen så beror det positiva resultatet på att kostna-
der för köp av skolplatser har varit lägre än vad som budgeterats och 
då främst inom gymnasieverksamheten då elever har valt att flytta från 
kommunen.

Den största avvikelsen finns på finansförvaltningen (10,1 mnkr). Där 
de största orsakerna till detta beror på att SKR inte räknade med en så 
snabb återhämtning av skatteunderlagets utveckling (5,1 mnkr), den 
politiska verksamheten inte har använt alla sina tilldelade medel (2,3 
mnkr) samt att bidragen från Migrationsverket har blivit högre än vad 
som budgeterat (1,5 mnkr).

2.6.3.2  RISK OCH KONTROLL

Med finansiell kontroll avses bland annat hur upprättad budget och finansiella målsättningar efterlevs.
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Likviditet (mnkr, %) Bokslut Budget Bokslut Bokslut
2021 2021 2020 2019

Likvida medel (mnkr) 58,1 53,2 53,2 32,9

Kassalikviditet (%) exkl. löneskuld inkl. förfall lån 238,1 202,9 202,9 186,6

Balanslikviditet (%) 193,2 164,6 164,6 147,0

Kassalikviditeten ökar då investeringarna är låga och det kommunala resultatet är högt.

Soliditet och skuldsättningsgrad Bokslut Budget Bokslut Budget
2021 2021 2020 2019

Soliditet (%) 45,5 34,9 44,0 44,4

Tillgångsförändring  (%) 6,4 28,8 7,1 -3,1

Förändring eget kapital  (%) 10,1 4,3 6,2 1,9

Soliditet inkl. pensionsskuld  (%) 24,1 17,0 20,9 14,6

Tillgångar 279,0 337,8 262,3 244,9

Total skuldsättningsgrad 49,4 50,2 50,2 51,1

I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive pensionsför-
pliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balans-
räkningen vilket ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga 
finansiering. Med en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 24,1 
procent så uppnås det finansiella målet som är kopplat till måttet under 

perioden. Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande 
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. För Ydres del ligger denna 
på 49,4 procent inklusive pensionsskulden för perioden vilket är en liten 
ökning mot året innan.

KASSALIKVIDITET
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Finansiella nettotillgångar (mnkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut
2021 2021 2020 2019

Omsättnings- + finansiella anläggningstillgångar 126,2 108,9 108,9 80,1

Kortfristiga och långfristiga skulder 125,0 123,3 123,3 115,9

Netto 1,2 -14,4 -14,4 -35,8

FINANSIELLA RISKER

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsförmågan på 
”medellång sikt”. Både de finansiella tillgångarna och skulderna har 
ökat från förra året. Dock har ökningen av tillgångar ökat så mycket mer 

än skulderna att detta har lett till att det finansiella nettot har minskat 
under året och är för 2021 1,2 mnkr vilket är en förbättring med 15,6 
mnkr från 2020.

Genomsnittsränta bindningstider Bokslut Budget Bokslut Bokslut
2021 2021 2020 2019

Genomsnittsränta (%) 0,52 1,49 0,51 0,51

Bindningstid i år 1,3 3,4 1,8 2,5

Bindningstid i dagar 1 493,0 1 230,3 640,0 923,0

0 - 12 månader mnkr 58,0 58,0 18,0 18,0

1 år - 5 år mnkr 21,0 21,0 61,0 61,0

5 år och mer mnkr 0,0 21,0 0,0 0,0

Låneskuld mnkr 79,0 100,0 79,0 79,0

Nettolåneskuld 19,4 75,0 25,8 46,1
Ydre kommuns totala låneskuld ligger kvar på 79 mnkr även för 2021 
eftersom inga nya lån har behövts eftersom de investeringar som kom-
munen hade planerat inom vatten och avloppsnätet inte påbörjades i 
den utsträckning som det var tänkt och att exploateringen av Bianäset 
inte har kommit igång. .

En höjning av räntan med en procent på de externa lånekostnaderna 
skulle innebära en kostnadsökning med cirka 0,8 mnkr idag. Ränteläget 
är för närvarande mycket lågt vilket påverkar kommunens lånekostna-
der positivt. Dock finns orosmomentet att räntan kan komma att höjas 
ytterligare vilket kan komma att påverka kommunens framtida ekono-
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FINANSPOLICY
Finanspolicy Bokslut 

2021
Budget 

2021
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Max 40 % förfall inom 1 år 73,4 22,8 22,8 22,8

Kommunen uppfyller inte uppsatt regel i kommunens finans-
policy där det står att max 40% av kommunens lån får förfalla 
inom ett år och för 2021 är denna siffra 73,4 %. Detta kommer 
inte innebära någon påtaglig finansiell risk med tanke på att 
kommunen inte tagit några nya lån under de tre senaste åren. 
Senaste omsättningen skedde i november 2019. Under första 
halvåret 2022 ska två lån skall sättas om på respektive 18 mnkr 
och 40 mnkr.

PENSIONSÅTAGANDE
Pensionsåtaganden i mnkr Bokslut 

2021
Budget 

2021
Bokslut 

2020
Bokslut 

2019
Avsättning till pensioner 14,5 11,8 11,8 8,9

Varav avsättning till politiker 2,4 2,6 2,6 3,4

Varav extra avsättning till enstaka 
tjänstepensioner

9,1 6,4 6,4 3,0

Pensioner äldre än 1998 (ansvars-
förbindelsen)

59,6 60,4 60,4 70,1

Kortfristig skuld till Pensionsvalet 4,9 4,6 4,6 4,6

Total pensionsskuld 78,9 76,8 76,8 83,6
Varav särskild löneskatt 15,4 15,0 15,0 16,3

Kommunens totala pensionsskuld skall öka med 2,1 mnkr från 
året innan.  Ansvarsförbindelsen har minskat något medan 
avsättningarna har ökat och då är det extra avsättningar till en-
staka tjänstemän. Detta beror på att kommunen har nyanställt 
flera chefer och höga tjänstemän under tidigare år vars pen-
sionsgrund inte har legat rätt hos kommunens pensionsbolag 
vilket har gjort att kommunen har fått sätta av extra pengar för 
att möta kommande faktureringar när rätt underlag har kommit 
in till pensionsbolaget.
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2.7.  Balanskravresultat
Enligt gällande lagstiftning ska  underskott för ett enskilt år återställas 
inom tre år. Detta sker i motsvarande års balanskravsutredning. Om det 
finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att undanta vissa poster 
från reglering.

Lagstiftningen vad gäller resultatutjämningsreserv (RUR) ger kommu-
ner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel 
för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.

Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för 
att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna 
normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att 
skapa större stabilitet för verksamheterna.

Med RUR kan kommunen vid ett tillfälligt intäktstapp/ dämpning und-
vika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare 
måste byggas upp igen.

Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp 
långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, 
det vill säga inte att hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssyn-
punkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar 
av skattesatsen.

Ydre har beslutat att reservering till RUR får göras med högst ett  
belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter 
balanskravsutredningar som överstiger:

• en procent av summan av skatteintäkter samt generella stats- 
 bidrag och utjämning, eller
• två procent av summan av skatteintäkter samt generella stats- 
 bidrag och utjämning, om eget kapital är negativt inklusive  
 ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet 
endast kan göras av de medel som redan finns reserverade i resultatut-
jämningsreserven.

Ydre kommun får sätta av maximalt 7 % av summan av skatteintäkter 
och generella statsbidrag och utjämning, vilket 2021 innebär att resul-
tatutjämningsreserven maximalt får uppgå till 17,7 mnkr. I bokslutet 
för 2021 sätter Ydre kommun av 7,2 mnkr till RUR vilket innebär att den 
totalt uppgår till 17,0 mkr vilket  är 6,7 % av summan av skatteintäkter 
och generella statsbidrag och utjämning.

BALANSKRAVSUTREDNING
2021 2020 2019 2018 2017

Åretsresultat 11,6 6,8 2,0 2,5 3,8

Åretsresultat efter justeringar 11,6 6,8 2,0 2,5 3,8

Synnerliga skäl

Medel till RUR 7,2 4,3 0,0 0,3 1,7

Balanskravsresultat 4,4 2,5 2,0 2,2 2,1

Resultat att reglera

Medel avsatta till RUR 17,0 9,8 5,5 5,5 5,2
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2.8 .  Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjningen för Ydre kommun fortsätter att vara en utma-
ning. Att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och avveckla per-
sonal är en kärnfråga för att kunna leva upp till åtagandena att leverera 
kvalitativa välfärdstjänster.

Ydre kommun jobbar utifrån ovannämnda kärnfråga. För att bli en 
attraktiv arbetsgivare behöver kommunen bland annat arbeta med att 
få till bra introduktioner både inför och efter tillträdandet av tjänster. 
Kommunen jobbar även med att utveckla befintliga medarbetare. 
Detta är viktigt både utifrån att kunna leverera kvalitativa välfärdstjäns-
ter såväl som att medarbetare utvecklas yrkesmässigt och personligt 
för att trivas och arbeta kvar hos Ydre kommun. När det gäller avveck-
ling av medarbetare skall avslutningssamtal hållas enligt den rutin 
kommunen har.

Ydre kommun har många äldre anställda vilket kan ses i nedanstående 
graf. Detta leder till ett relativt närliggande behov av att möta en kom-
mande personalomsättning. 

2.8.1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH PERSONALSTRUKTUR
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ARBETAD TID YDRE KONCERN
År Arbetstid enl. 

avtal
Övertid Mertid Semester Ferier Sjukfrånvaro Övrig frånvaro Totalt arbetad 

tid
Arbetad tid i % 
av total tid

2021 633 835 3 072 2 512 50 514 10 630 46 745 66 856 464 674 73,3%

2020 623 176 2 456 2 624 47 443 10 454 45 639 64 914 459 807 73,8%

2019 624 844 2 950 2 739 51 017 10 626 35 685 59 469 473 736 75,8%

2018 644 457 5 409 3 471 50 452 8 436 45 145 53 076 496 228 77,0%

2017 646 684 4 592 6 062 51 988 8 395 37 345 48 152 511 459 79,1%

Den arbetade tiden enligt avtal (inkluderat timavlönade) minus från-
varo dividerat med arbetad tid ligger på en nivå om 73,5 procent för 
kommunen och motsvarande för koncernen var 73,3%. För kommunen 
är det samma nivå som 2020. En skillnad mot 2020 är att det åtgått 
19 030 fler timmar arbetad tid enligt avtal för samma nivå arbetad tid 
som 2020. Det betyder att det behövts cirka 9,6 fler årsarbetare för att 
komma upp i samma nivå.

Andelen arbetad tid enligt avtal har sjunkit varje år. En tydlig skillnad 
märks mellan 2019 och 2020.

Den arbetade tiden enligt avtal för 2021 är nästan i nivå med toppåret 
2018. Det var också ett år med hög sjukfrånvaro pga säsongsinfluensa. 
Däremot uppvisar 2020 den lägsta nivån på arbetad tid enligt avtal 
sedan 2017.

ARBETAD TID YDRE KOMMUN
År Arbetstid enl. 

avtal
Övertid Mertid Semester Ferier Sjukfrånvaro Övrig frånvaro Totalt arbetad 

tid
Arbetad tid i % 
av total tid

2021 633 782 3 072 2 512 50 102 10 630 46 705 66 355 465 574 73,5%

2020 614 752 2 471 2 640 47 006 10 454 45 595 64 950 451 857 73,5%

2019 620 994 2 939 2 739 51 017 10 626 35 685 59 469 469 875 75,7%

2018 635 653 5 375 3 427 50 063 8 436 44 787 52 979 488 190 76,8%

2017 640 420 4 574 6 062 51 630 8 395 37 341 48 152 505 538 78,9%
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LÖNER
Tkr exklusive arbetsgivaravgift 2021 2020 2019 2018 2017

Övertid och fyllnadslön 1 400 1 060 1 300 2 311 2 443

Sjuklön 5 365 5 336 3 910 4 525 3 513

Timlön (intermittent) 10 347 8 486 9 599 11 619 10 087

Arvode 1 455 1 372 1 437 1 079 1 101

Månadslön 103 007 99 165 95 667 94 222 92 076

Pensionskostnad total 15 590 18 146 14 867 12 122 12 889

Alla lönekostnader i kommunen har ökat mellan åren 2020 och 2021 
utom pensionskostnaden vilket beror på att kommunen förra året gjor-
de försäkringslösningar för delar av sina anställda.

Under året har mycket extrapersonal satts in både i form av timavlönad 
och månadsavlönad personal för att täcka de behov som uppkom på 
grund av Covid-19. För att skapa trygghet i verksamheterna har överan-
ställningar gjorts inom äldrevården.

Nyttjande av så kallade timanställda tycks ha varit högst år 2018 med 
en nivå om cirka 37 årsarbetare. Nyttjandet har sedan sjunkit till en nivå 
2020 på totalt cirka 27 årsarbetare. För 2021 motsvarar nyttjandet cirka 
33 årsarbetare utifrån ett mått om 1980 timmar per år.

Den största förändringen av nyttjande av ”timanställda” från 2020 till 
2021 står barn- och utbildningsförvaltningen för med cirka 52 procent. 
Socialförvaltningen ökade med cirka 16 procent.
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FÖRÄNDRINGAR HAR SKETT I SAMMANSÄTTNING AV PERSONALENS ÅLDER OCH KÖN
Kön Åldersgrupp 2021 2020 2019 Förändring % 2019-2021

Kvinna 20-29 år 21 21 17 24%

Kvinna 30-39 år 53 58 49 8%

Kvinna 40-49 år 45 45 53 -15%

Kvinna 50-59 år 62 74 68 -9%

Kvinna 60-år 44 55 65 -32%

Man 20-29 år 17 16 11 55%

Man 30-39 år 6 7 6 0%

Man 40-49 år 12 12 12 0%

Man 50-59 år 9 9 10 -10%

Åldersstrukturen bland Ydre kommuns anställda uppvisar fortfarande 
en överrepresentation i de högre åldersgrupperna. En förändring har 
dock skett från 2019 mellan dessa grupper. Nu är åldersgruppen 55-59 
år störst mot tidigare 60 år och äldre.

Den genomsnittliga åldern 2021 är 45,8 år. År 2020 var den 46,8. Sedan 
2017 har den sjunkit från 49,4 år och kan förmodas sjunka ytterligare 
då Ydre kommun har en stor grupp anställda som är över 55 år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var vid slutet av året 91 pro-
cent vilket var densamma vid föregående årsskifte.

Ungefär 80 procent av de anställda är kvinnor vilket är 1 procent lägre 
än år 2020.

Andelen deltidsanställda av de månadsavlönade var cirka 32 procent 
vilket under 2020 var 35 procent. Av de som arbetar deltid är cirka 85 
procent kvinnor under både 2020 och 2021, vilket är något högre än de 
80 procent som utgör den totala andelen kvinnor i kommunen.

Antalet anställda obehöriga lärare var vid årsskiftet endast en men 
antalet ökar sannolikt under termin.
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SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro 2021 2020 2019 2018 2017

Totalt 8,2% 8,2% 6,3% 7,6% 6,8%

Män 2,7% 2,0% 2,1% 2,2% 3,8%

Kvinnor 9,8% 10,2% 7,5% 9,1% 7,6%

Långtid (60 dagar) 44,0% 39,4% 42,6% 45,8% 45,7%

Upp till 29 år 6,3% 5,8% 5,6% 6,6% 7,1%

30 till 49 år 7,4% 6,7% 6,2% 8,9% 7,4%

Över 50 år 9,7% 10,4% 6,7% 7,0% 6,2%

2.8.2 HÄLSA OCH OHÄLSA

Den totala sjukfrånvaron 2021 ligger i jämförelse med 2020 på samma 
nivå. Antalet medarbetare med sjukfrånvaro är dock något högre 2021 
än 2020. Utifrån rehabstatistiken kan noteras att antalet medarbetare 
med sex sjuktillfällen eller mer nästan har dubblerats mot 2021.
Under både 2020 och 2021 uppvisar sjukfrånvaron för dag 8-14 och 
den över 90 dagar en rejäl ökning mot tidigare år medan sjukfrånva-
ron för dag 15-90 minskar. Sannolikt har den åtminstone för dag 8-14 
främst med pandemin att göra. Orsakerna till ökningen för den över 90 
dagar är sannolikt fler. Vidare är den procentuella ökningen av sjukfrån-
varon för kvinnor dubbelt så stor som för män.
Sjukfrånvaron relaterat till ålder uppvisar för hela kommunen att sjuk-
frånvaron under 2020 och 2021 endast har ökat för de som är över 50 
år. I grupperna 0-29 år och 30-49 år har den minskat.

För mer om information om kommunens personal finns att läsa i 
Ydre kommuns personalbokslut 2021.
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2.9   Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen ser positivt på utvecklingen för Ydre. De satsningar 
som görs i och med tillskapandet av nya bostadsområden, planering av 
framtidens vårdboende och utbyggnad av bredband innebär att kom-
munen fortsätter bygga för framtiden.

En utmaning kommunen står inför är att hitta rätt utbildad personal 
inom kommunens olika verksamheter de kommande åren i och med de 
stora pensionsavgångarna. Kommunen jobbar med att hitta en strategi 
för att kunna tillgodose dessa behov. Kommunen står också inför att 
digitalisera alltmer inom verksamheterna för att kunna möta framtidens 
utmaningar då färre personer ska kunna göra mer.

Inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningarna har 
arbetet påbörjats med att ta fram strategier och arbetsmodeller för att 
möta de nationella kraven. I och med att en skattehöjning gjordes inför 
2020 har kommunen skapat en ekonomisk plattform där verksamhe-
terna kan söka pengar för att jobba med utveckling för att i framtiden 
kunna sänka kommunens kostnader.

Under de kommande åren kommer arbetet med att planera och 
genomföra framtidens äldreboende i kommunen att ta fart och senare 
genomföras. Även arbetet med upprustning av Vatten och avloppsverk-
samheten kommer att ta fart. Detta kommer att leda till att kommun-
koncernen kommer att behöva låna mer pengar för att klara av dessa 
stora investeringar vilket kommer att påverka koncernens soliditet 
negativt framöver.

Med det som har beskrivits ovan har kommunen fortfarande ett bra 

utgångsläge för ett långsiktigt utvecklingsarbete för att komma ned 
i kostnadsvolym och hitta nya kreativa vägar för bedrivande av den 
kommunala verksamheten och fortsätta satsa på det som bygger Ydre 
starkt.
En viss oro kan dock finnas i om antalet placeringar av barn och unga 
kommer ligger kvar på en nivå som vida överskrider budgeterade nivå-
er, samtidigt som antalet invånare i Ydre fortsätter att minska markant.

Det finns även en oro för hur kriget i Ukraina kommer att påverka 
resten av världen och då också Ydre. Kommunen behöver se över hur 
de kan möta en eventuell kommande flyktingvåg samt ha en beredskap 
för att möta upp en ökad arbetslöshet om världsekonomin kommer 
påverkas i negativ riktning och leda till neddragningar i företag i och 
utom kommunen.
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3.1.  Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Budget Bokslut
2021 2021 2020 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 3 74 832,9 80 904,0 80 904,0 60 614,5 51 881,6 59 856,9

Verksamhetens kostnader Not 3 -303 309,1 -302 542,3 -302 542,3 -292 042,4 -283 194,4 -285 567,8

Avskrivningar Not 4 -13 799,5 -15 985,4 -15 985,4 -11 157,6 -8 378,5 -13 224,3

Verksamhetens nettokostnader -242 275,7 -237 623,7 -237 623,7 -242 585,4 -239 691,3 -238 935,3
Skatteintäkter Not 5 176 344,5 169 828,0 166 928,7 176 344,5 169 828,0 166 928,7

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 76 747,6 75 760,1 78 799,7 76 747,6 75 760,1 78 799,7

Verksamhetens resultat 10 816,5 7 964,4 8 104,7 10 506,7 5 896,8 6 793,1
Finansiella intäkter Not 7 2 346,7 524,5 524,5 1 791,7 500,0 777,4

Finansiella kostnader Not 8 -1 384,8 -1 583,5 -1 583,5 -675,5 -1 485,0 -816,4

Resultat efter finansiella poster 11 778,3 6 905,4 7 045,7 11 623,0 4 911,8 6 754,1
Extraordinära poster Not 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 11 778,3 6 905,4 7 045,7 11 623,0 4 911,8 6 754,1
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3.2.  Balansräkning
BALANSRÄKNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun
TILLGÅNGAR Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020
Immateriella anläggningstillgångar Not 10 1 617,3 1 497,3 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 240 874,6 246 324,6 131 403,2 135 744,4

Maskiner och inventarier Not 12 22 915,7 19 515,3 21 441,8 17 649,4

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Not 13 2 557,6 1 291,8 25 341,7 26 816,8

Exploateringsfastigheter Not 14 11 950,5 9 153,4 11 950,5 9 153,4

Förråd mm Not 15 507,6 420,3 507,6 391,1

Fodringar Not 16 32 150,0 21 343,1 30 300,7 19 329,4

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank Not 17 42 055,2 59 690,5 58 086,6 53 202,3

SUMMA TILLGÅNGAR 354 628,5 359 236,2 279 032,1 262 286,8

Fortsättning nästa sida...
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 Sammanställd redovisning Ydre kommun
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2021 2020 2021 2020
Eget kapital Not 18 92 997,3 91 688,3 100 992,2 99 509,6

Eget kapital fjärrvärme Not 19 4 520,8 3 546,1 4 520,8 3 546,1

Årets resultat Not 20 4 563,3 2 528,9 4 408,0 2 457,3

Resultatutjämningsreserv Not 21 16 991,2 9 776,2 16 991,2 9 776,2

Övrigt eget kapital

Avsättningar Not 22 12 646,6 11 866,4 12 646,6 11 866,4

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 23 16 358,0 12 411,9 14 464,8 11 819,6

Skulder

Långfristiga skulder Not 24 155 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0

Kortfristiga skulder Not 25 51 151,1 50 018,4 46 008,5 44 311,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 354 628,5 359 236,3 279 032,1 262 286,8
PATENTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits som skuld eller avsätt-
ning

Not 26 59 581,0 60 364,9 59 581,0 60 364,9

Övriga ansvarsförbindelser Not 27 97 479,7 7 212,7 97 479,7 105 612,7

Övriga ansvarsförbindelser Not 27 97 479,7 7 212,7 97 479,7 105 612,7
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3.3.  Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS
 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat Not 19 11 778,3 7 045,7 11 623,0 6 754,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 29 16 555,5 17 168,7 14 672,5 16 502,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-
pital 

28 333,9 24 214,4 26 295,5 23 256,9

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 16 -10 815,5 -1 693,6 -10 971,3 1 534,9

Ökning/minskning förråd och varulager Not 15 -87,3 106,7 -116,4 110,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 25 1 132,8 8 882,5 1 697,1 7 405,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 563,9 31 510,0 16 904,8 32 307,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 10 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Not 10 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 11,12 -12 314,7 -12 464,9 -10 144,5 -11 112,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 11,12 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 13 0,0 0,0 0,0 -4 061,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 13 -1 876,0 3 200,0 -1 876,0 3 200,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 190,7 -9 264,9 -12 020,5 -11 973,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån Not 24 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder Not 24 -22 000,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga fordringar Not 16 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar Not 16 -8,6 0,0 0,0 0,0

Minskning av  avsättningar pga. utbetalningar Not 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 008,6 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde -17 635,4 22 245,1 4 884,3 20 334,2
Likvida medel vid årets början Not 17 59 690,5 37 445,5 53 202,3 32 868,0

Likvida medel vid periodens slut Not 17 42 055,2 59 690,6 58 086,6 53 202,2
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3.4.  Nothänvisningar
3.4.1 NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Grundläggande följs principen för bokföring och redovisning fastställda 
av kommunalbokföring och redovisning (LKBR) och samt anvisningar 
och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR).

Tidigare avsteg från dessa rekommendationer har nu rättats upp och 
även tidigare år har justerats.

LEVERANTÖRSFAKTUROR inkomna efter årsskiftet men hänförliga till 
redovisningsåret har bokförts och belastat årets redovisning.

UTSTÄLLDA FAKTUROR efter årsskiftet, men hänförliga till redovis-
ningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.

FÖRFALLNA KUNDFAKTUROR stäms av tertialvis. De som är mellan 6 
månader och 1 år bokas upp som befarade kundförluster och de som 
överstiger 1 år skrivs av som kundförlust.

KOSTNADSRÄNTOR hänförliga till redovisningsåret men förfallna till 
betalning efter redovisningsåret har skuldbokförts.

INTÄKTSRÄNTOR som inkommit efter periodens slut har fordringsförts 
och tillgodogjorts perioden.

SEMESTERLÖNESKULD är ej uttagna semesterdagar, ferielöneskuld 
och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som 
kortfristig skuld.

LÖNESKULD till timanställda och förtroendevalda för utfört arbete i 
december inklusive sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

SOCIALA AVGIFTER har på förvaltningarna bokförts i form av pro-
centuella personalkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. 
Avvikelsen har reglerats på "Finansieringen".

LEASINGAVTAL har endast tecknats för ett mindre antal bilar. Då det 
rör sig om operationella leasingavtal återfinns inte någon redovisnings-
post i balansräkningen.

ANSLUTNINGSAVGIFTER Intäkts föras vid inbetalningen. Då det enbart 
är ett fåtal periodiseras inte. Detta är en avvikelse från RKR’s rekom-
mendationer.

AVSÄTTNINGAR TILL PENSION och särskilt löneskatt har gjorts enligt 
RKR’ rekommendationer.

Avsättning avseende anläggningar för och vatten och avlopp har gjorts 
även att där inte finns någon externt vidimerad underhållsplan vilket 
inte följer RKR’s rekommendationer, en plan för investeringar vatten och 
avloppsanläggningar fastställdes av Kommunfullmäktige under 2019. I 
den fastställda planen har totalt 150 mkr tagits upp fram till 2029.

Övriga avsättningar är till avfallsdeponin där en täckningsplan finns och 
etapp 4 av 5 har slutförts, etapp 3 och 5 återstår, sluttäckning beräknas 
ske under 2027.

DOKUMENTATION AV REDOVISNINGSSYSTEM sker kontinuerligt.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER har upprättats enligt RKR R16. 
Proportionell konsolidering har skett. I de fall kommunen äger delar 
av ett bolag har resultat- och balansräkning räknas om med hänsyn till 
kommunensägarandel.
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3.4.2 NOT 2 UPPSKATTNINGAR 
 OCH BEDÖMNINGAR

Kommunen har efter inrådan av kommunens externa revisorer återställt 
avsättningen till deponin. Detta för att det i avsättningen ska finnas peng-
ar till täckning av Berghagsdeponin samt pengar till framtida provtagning 
av området. Att det har återställts, är att kommunen har tidigare använt 
dessa avsatta pengar till att täcka förlusterna i den taxefinansierade ren-
hållningsverksamheten, men enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovis-
ning) rekommendationer ska dessa förluster tas av skattekollektivet vilket 
har lett till detta återställande.
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3.4.3 RESULTATRÄKNINGENS NOTHÄNVISNINGAR

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

3. Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader exkl. interna poster

Intäkter:
Försäljningsmedel 4 526,4 4 376,5 4 526,4 4 381,0

Taxor och avgifter 22 460,3 28 111,6 24 505,7 25 291,4

Hyror och arrenden 22 356,0 21 824,0 4 588,1 4 719,0

Bidrag 21 316,2 21 937,2 21 311,5 21 627,3

Försäljning av verksamheter o entreprenader 2 402,6 2 828,2 4 366,9 3 350,3

Försäkringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Återvunna avskrivna kundförluster 64,6 81,6 49,3 63,3

Övrig ersättning 1 706,8 1 744,9 1 266,7 424,6

74 832,9 80 904,0 60 614,5 59 856,9
Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst 0,0 0,0 0,0 0,0

Återföring av VA avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

74 832,9 80 904,0 60 614,5 59 856,9
3.B Kostnader:

Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar 74 992,7 79 890,1 63 337,4 61 519,8

Kostnader för arbetskraft 176 629,9 172 845,5 172 864,8 169 586,0

Övriga verksamhetskostnader 51 686,5 49 806,7 55 840,2 54 462,0

303 309,1 302 542,3 292 042,4 285 567,8
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AVSKRIVNINGAR OCH UTRANGERINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

4. Avskrivningar och utrangeringar
Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden för

Avskrivning byggnader, tekniskaanläggningar 10 204,8 10 284,1 7 815,2 7 939,4

Avskrivning maskiner och inventarier 1 782,4 1 538,3 1 538,7 1 130,5

Nedskrivning, utrangering

Nedskrivning, utrangering byggnader, tekn. anl. 1 633,1 3 837,6 1 633,1 3 837,6

Nedskrivning, utrangering maskiner och inventarier 170,6 316,8 170,6 316,8

Uppskrivning, återförd avskrivning

Uppskrivning/återförd avskrivning byggnader,  tekniskaanlägg-
ningar

0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskrivning/återförd avskrivning maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av bostadslånepost 8,6 8,6 0,0 0,0

13 799,5 15 985,4 11 157,6 13 224,3

Avskrivningar på investeringar som är aktiverade efter 2014 tillämpas 
komponentavskrivningsmetoden där så är möjligt. På investeringar 
gjorda före 2014 tillämpas de avskrivningstider som beslutats vid 
aktiveringstidpunkten. Investeringar för 2014 bedöms vara så dåligt 
dokumenterade att enbart en schablonmässig metod för komponent-

avskrivning går att använda och kommunens bedömning är att det le-
der till ett onödigt merarbete som på ett mycket ringa sätt kommer att 
påverka resultatet och förbättra redovisningskvaliteten på ett väsentligt 
sätt.
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GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

6. Generella statsbidrag och utjämning
Fastighetsavgift 11 683,1 9 505,0 11 683,1 9 505,0

Generell statsbidrag 2 227,2 8 050,0 2 227,2 8 050,0

Inkomstutjämningsbidrag 45 855,1 47 974,1 45 855,1 47 974,1

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 11 095,5 3 865,5 11 095,5 3 865,5

Kostnadsutjämningsbidrag 14 252,5 18 068,2 14 252,5 18 068,2

LSS-utjämning -8 365,8 -8 663,1 -8 365,8 -8 663,1

76 747,6 78 799,7 76 747,6 78 799,7

Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden men ej inkomna har fodringsförts.

SKATTEINTÄKTER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TRK Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

5. Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt 171 454,5 170 549,7 171 454,5 170 549,7

Skatteavräkning föregående år 624,4 -920,7 624,4 -920,7

Skatteavräkning innevarande år 4 265,7 -2 700,3 4 265,7 -2 700,3

176 344,5 166 928,7 176 344,5 166 928,7
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FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

7. Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 889,0 279,2 47,7 273,1

Ränta på likvida medel 97,4 25,7 88,5 8,0

Övriga finansiella intäkter 1 360,3 219,7 1 655,5 496,2

Varav borgensavgift från Ydrebostäder 0,0 0,0 393,6 393,6

2 346,7 524,5 1 791,7 777,4
8. Finansiella kostnader

Ränta på fastighets- och anläggningslån 1 057,1 1 201,4 411,2 435,3

Ränta pensionsavsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader 327,7 382,1 264,4 381,1

1 384,8 1 583,5 675,5 816,4
9. Extraordinära poster

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
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3.4.4. BALANSRÄKNINGENS NOTHÄNVISNINGAR

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

10. Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 617,3 1 497,3 0,0 0,0

1 617,3 1 497,3 0,0 0,0

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ack anskaffningsvärde 346 187,0 368 448,2 190 985,7 211 999,6

Ingående ack avskrivning -100 561,8 -100 015,4 -55 241,3 -57 015,6

Årets nettoinvesteringar 9 968,9 1 702,5 8 055,6 1 702,5

Justeringar/aktiveringar  i anläggningsregistret 325,5 4 786,6 325,5 6 008,3

Omklasificering till omsättningstillgångar 0,0 -9 433,9 0,0 -9 433,9

Årets avskrivning -10 204,8 -10 284,1 -7 815,2 -7 939,4

Årets nedskrivning, utrangering -1 566,1 -3 837,6 -1 633,1 -3 837,6

Pågående projekt -3 274,0 -5 041,7 -3 274,0 -5 739,4

Bokfört värde den 31 december 2021 240 874,6 246 324,6 131 403,2 135 744,4
Fördelning:
Markreserv 5 660,5 5 668,0 0,0 0,0

Verksamhetsfastigheter 215 741,6 222 379,4 111 997,7 118 164,9

Fastigheter för kommunens affärsverksamhet 3 493,9 3 503,7 3 493,9 3 503,7

Publika fastigheter 6 008,8 6 202,5 6 008,8 6 202,5

Fastigheter för annan verksamhet 2 510,6 3 755,2 2 510,6 3 755,2

Pågående investeringar 7 459,2 4 815,9 7 392,2 4 118,2

Bokfört värde den 31 december 2021 240 874,6 246 324,6 131 403,2 135 744,4
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MASKINER OCH INVENTARIER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TRK Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

12. Maskiner och inventarier
Ingående ack anskaffningsvärde 32 993,7 25 776,8 30 595,7 22 385,5

Ingående ack avskrivning -13 883,5 -15 089,2 -12 946,3 -12 595,0

Justeringar i anläggningsregistret 3 412,8 0,0 3 412,8 0,0

Årets nettoinvesteringar 2 345,7 10 762,4 2 088,8 9 409,6

Årets avskrivning -1 782,4 -1 618,0 -1 538,7 -1 233,9

Årets nedskrivning, utrangering -170,6 -316,8 -170,6 -316,8

Årets uppskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde den 31 december 2019 22 915,7 19 515,3 21 441,8 17 649,4

Gränsdragning mellan kostnad och investering. Tillgångar avsedda för 
stadigvarande bruk eller har en livslängd på minst tre år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Denna gräns är satt till 95 200 kr (två basbelopp) för 2021. An-
läggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvär-

det med avdrag för avskrivningar. Anskaffningsvärde är uppgiften mi-
nus eventuella investeringsbidrag. Lånekostnaderna är inte medtagna i 
anskaffningsvärdet. Kapitalkostnader består av planmässiga alternativt 
komponentbaserade avskrivningar och internränta. Internräntan under 
2021 är 1,5%.
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VÄRDEPAPPER, ANDELAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

13. Värdepapper, andelar
Ydrebostäder AB 0,0 0,0 20 539,0 20 539,0

Kommentus Gruppen AB 1,0 1,0 1,0 1,0

Rederi AB S/S Boxholm II 50,0 50,0 50,0 50,0

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB 1,0 1,0 1,0 1,0

Södra skog 201,7 166,8 201,7 166,8

Kommuninvest ekonomisk förening 1 108,4 742,4 1 108,4 742,4

Kommun Assurance Syd 248,2 248,2 248,2 248,2

Vökby Bredband AB 0,0 0,0 0,0 964,8

Smånet AB 864,9 0,0 3 150,0 4 061,2

Förenade Småkommuners Försäkrings AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Inera AB 42,5 42,5 42,5 42,5

Andelar i intresseföretag. HBV 40,0 40,0 0,0 0,0

2 557,6 1 291,8 25 341,7 26 816,8
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EXPLOATERINGSFASTIGHETER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

14. Exploateringsfastigheter 9 153,4 9 153,4 9 153,4 9 153,4

Årets förändring 2 797,2 2 797,2

Exploatering UB 11 950,5 9 153,4 11 950,5 9 153,4

FÖRRÅD
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

15. Förråd
Lager IB (olja, pellets, IT) 420,3 526,9 391,1 501,3

Årets förändring 87,3 -106,7 116,4 -110,2

Lager UB (olja, pellets, IT) 507,6 420,3 507,6 391,1
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FODRINGAR (LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA)
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

16. Fodringar
Fordringar (långfristiga)
Lån Kommuninvest  i Sverige AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadslånepost 54,5 63,0 0,0 0,0

54,5 63,0 0,0 0,0
Fordringar (kortfristiga)
Fakturafordringar 4 118,4 5 046,2 4 828,5 4 486,4

Hyresfordringar 177,5 49,2 11,2 12,7

Statsbidragsfordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Mervärdesskatt 1 635,0 1 384,4 1 635,0 1 384,4

Skatter o bidrag 18 700,4 8 467,3 18 039,1 8 168,0

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 055,7 4 975,3 2 657,3 3 139,2

Övriga kortfristiga fordringar 3 408,6 1 357,7 3 129,7 2 138,8

32 095,5 21 280,0 30 300,7 19 329,4
Totala fodringar långfristiga + kortfristiga 32 150,0 21 343,1 30 300,7 19 329,4
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KASSA OCH BANK
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

17. Kassa och bank
Plusgiro 0,0 108,1 0,0 0,0

Bank 42 055,2 59 582,4 58 086,6 53 202,3

42 055,2 59 690,5 58 086,6 53 202,3

EGET KAPTIAL
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

18. Ingående eget kapital 92 997,3 91 688,3 100 992,2 99 509,6
Justering pga. Rättningar av tidigare fel

Eget kapital 92 997,3 91 688,3 100 992,2 99 509,6

19. Ingående eget kapital fjärrvärme 4 520,8 3 546,1 4 520,8 3 546,1
Justering pga. Rättningar av tidigare fel

Eget kapital fjärrvärme 4 520,8 3 546,1 4 520,8 3 546,1

20. Årets resultat 4 563,3 2 528,9 4 408,0 2 457,3

21. Resultatutjämningsreserv (RUR) 16 991,2 9 776,2 16 991,2 9 776,2
Årets avsättning till RUR 7 215,0 4 296,7 7 215,0 4 296,7
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AVSÄTTNINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

22. Avsättningar
Avsättning deponi per  2020-12-31 4 545,6 5 857,0 4 545,6 5 857,0

Avsättning deponi under 2021 -945,7 -1 311,4 -945,7 -1 311,4

Avsättning deponi per 2021-12-31 3 600,0 4 545,6 3 600,0 4 545,6

Avsättning vatten och avlopp per  2020-12-31 7 320,8 5 661,8 7 320,8 5 661,8

Avsättning vatten och avlopp under 2021 1 725,8 1 659,0 1 725,8 1 659,0

Avsättning vatten och avlopp per 2021-12-31 9 046,6 7 320,8 9 046,6 7 320,8
Totala avstättningar 12 646,6 11 866,4 12 646,6 11 866,4

DEPONI
Etapp 1 och 2 av 5 är genomförda. Sluttäckning beräknas ske 2027. 
Utrangering av samtliga upptagna investeringar som är kopplade till de-
poni har gjorts under 2016. Under 2019 har en betydande volym och 
kostnadsutveckling bidragit till att en del av den framtida finansiering-
en har använts tidigare än beräknat. Ett uppdrag finns att titta på en 
uppjustering av taxan under 2022 i samband med byte av leverantör.

Vatten och avlopp: från och med 2018 finns investeringsplan på 150 
mnkr under 2018-2029. Arbetet med Va-plan beslutas under våren 
2019. Avsättningen har under året tagits genom minskning av årets 
intäkter så att resultatet är noll.
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AVSÄTTNING TILL PENSIONER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

23. Avsättning till pensioner
Ingående  avsättning för pensioner per 2020-12-31 12 411,9 9 542,1 11 819,6 8 949,8

Ny intjänad pension 1 288,0 943,0 -13,0 11,0

Ränte- o basbeloppsuppräkning 82,0 100,0 82,0 89,0

Under året utbetalda pensioner -446,0 -4 187,0 -446,0 -444,0

Förändring av löneskatt 418,8 657,9 418,8 657,9

Extra avsättning FÅP 2 713,7 3 406,6 2 713,7 3 406,6

Justeringar pga återbetalningar 0,0 1 917,5

Övrigt -110,4 31,8 -110,4 -850,7

Utgående avsättning för pensioner per 2021-12-31 16 358,0 12 411,9 14 464,8 11 819,6
Därav:

Avsättning pension 1 679,5 1 057,8 155,9 465,5

Avsättning pension förtroendevalda 2 384,6 2 562,4 2 384,6 2 562,4

Extra avsättning FÅP 9 100,2 6 386,5 9 100,2 6 386,5

Avsättning löneskatt pension 3 193,7 2 405,2 2 824,0 2 405,2

16 358,0 12 411,9 14 464,8 11 819,6

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 betalas ut till de 
anställda via försäkringsordning hos Skandia. Pensioner intjänade före 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommu-
nala redovisningslagen. Ansvarsförbindelsen inkluderar löneskatt med 

24,26%. Ydre kommun har försäkrat FÅP och alternativt KAP-KL samt 
efterlevandepensionen hos Skandia.
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KPA
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

KPA 
Ingående kapital 11 978,2 12 080,3 11 978,2 12 080,3

Inbetalda ålderspensions-och indexeringspremier 40,6 -154,8 40,6 -154,8

Avkastning 701,3 450,5 701,3 450,5

Avkastningsskatt -9,7 -9,4 -9,7 -9,4

Avgifter -77,3 -72,3 -77,3 -72,3

Utbetalda pensioner -494,9 -365,8 -494,9 -365,8

Flytt av kapital 0,0 0,0 0,0

Överfört från försäkringarna till överskottsfonden -151,2 0,0 -151,2

Övrigt 40,6 49,6 40,6 49,6

Utgående kapital per 2021-12-31 12 027,7 11 978,2 12 027,7 11 978,2
KPA 
Överskottsfondens värde per 2020-12-31 457,8 377,4 457,8 377,4

Indexeringskostnad -6,6 -16,3 -6,6 -16,3

Förändring av överskottsfondens värde 25,0 96,7 25,0 12,6

Överskott från försäkringarna 151,2 84,0

Överskottsfondens värde per 2021-12-31 476,2 457,8 627,4 457,8
Skandia
Överskottsfondens värde per 2020-12-31 15,2 4,6 15,2 4,6

Indexeringskostnad 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av överskottsfondens värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Överskott från försäkringarna 1 000,6 10,6 1 000,6 10,6

Överskottsfondens värde per 2021-12-31 1 015,8 15,2 1 015,7 15,2
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LÅNGFRISTIGA SKULDER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

24. Långfristiga skulder
Fastighetslån vid årets början 177 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0

Amorteringar -22 000,0 0,0 0,0 0,0

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Låneskuld vid årets utgång 155 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0

Förfallodag inom 1 år from 2021-12-31 66 000,0 48 000,0 58 000,0 18 000,0

Förfallodag mellan 1-3 år from 2021-12-31 19 000,0 95 000,0 0,0 40 000,0

Förfallodag över 3 år from 2021-12-31 70 400,0 34 400,0 21 000,0 21 000,0

155 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0
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KORTFRISTIGA SKULDER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

25. Kortfristiga skulder
Leverantörsfakturor 17 640,1 13 925,4 15 823,3 12 410,8

A-skatt och arbetsgivaravgift 5 600,1 6 234,5 5 482,7 6 171,2

Semesterlöne- och övertidsskuld 8 813,3 8 394,5 8 668,9 8 366,8

Löneskuld 0,0 1,1 0,0 0,0

Individuell del pension 4 968,6 4 622,7 4 902,6 4 622,7

Särskild löneskatt 1 278,9 1 148,3 1 189,4 1 121,5

Låneränta 275,2 197,8 195,1 197,8

Moms skuld 1 000,5 1 295,5  927,1 1 051,2

F-skatt 0,0 1 469,8 0,0 1 249,8

Kommunalskatt 2 076,8 5 226,7 2 076,8 5 226,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 499,0 6 630,5 6 742,6 3 893,1

Avräkning Ydre kommun 527,8 259,4 0,0 0,0

Övriga skulder 470,8 612,2 0,0 0,0

51 151,1 50 018,3 46 008,5 44 311,4
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

26. Pensionsförpliktelser
Ansvarsförbindelser inkl. särskild löneskatt per 2020-12-31 60 364,9 69 219,0 60 364,9 69 219,0

Ränteuppräkning 499,5 485,0 499,5 485,0

Basbeloppsuppräkning 516,9 1 525,0 516,9 1 525,0

Gamla utbetalningar -4 339,2 -4 546,0 -4 339,2 -4 546,0

Övrigt -3 540,2 -239,0 -3 540,2 -239,0

Inlösen av pensionsskulden 6 079,1 -6 079,1 6 079,1 -6 079,1

Ansvarsförbindelser inklusive särskild löneskatt per 2021-12-
31

59 581,0 60 364,9 59 581,0 60 364,9

Förfallodag över 3 år from 2021-12-31 70 400,0 34 400,0 21 000,0 21 000,0

155 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0
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3.4.5 NOT LEASING

KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE DÄR BORGENSBELOPPEN KAN FASTSTÄLLAS
 Sammanställd redovis-

ning
Ydre kommun

TKR Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

27. Kommunens borgensåtagande där borgensbeloppen kan fastställas
Ydrebostäder AB 76 400,0 0,0 76 400,0 98 400,0

Kommunalförbundet ITSAM, 1/6 AV 39.406 tkr (generell borgen) 4 901,0 4 901,0 4 901,0 4 901,0

Kommunalförbundet ITSAM, lån hos Kommuninvest 2 045,2 2 103,7 2 045,2 2 103,7

Rönninge Bryggförening 0,0 10,5 0,0 10,5

Rydsnäs Livs AB 100,0 160,0 100,0 160,0

Bredband Asby Udde Ekonomiska förening 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Förlustansvar för statligt belånade egnahem 33,5 37,5 33,5 37,5

97 479,7 7 212,7 97 479,7 105 612,7

Eftersom leasingkontrakten på kommunens bilar går ut i början av 2022, har ingen tid lagts ner på denna not. Detta kommer att ske under 2022 i 
och med de nya kontrakten.
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3.4.6 KASSAFLÖDESANASLYSENS NOTHÄNVISNINGAR

 Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

29. Justering för ej likviditetspåverkande poster
Justeringar för avskrivningar 11 987,2 11 636,1 9 353,9 9 070,0

Justeringar för återförda avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Justeringar för nedskrivningar och utrangering 1 803,7 4 154,4 1 803,7 4 154,4

Justeringar i anläggningsregistret, post under utredning, övrig 
skuld

89,6 61,2 89,6 61,2

Justering koncernföretag -750,4 -1 900,3 0,0 0,0

Justeringar för gjorda avsättningar 3 425,3 3 217,3 3 425,3 3 217,3

Därav

Avsättning pension exkl. ÖK-SAP -309,6 -316,9 -309,6 -316,9

Avsättning pension förtroendevalda -177,8 -877,9 -177,8 -877,9

Extra avsättning FÅP egen beräkning 2 713,7 3 406,6 2 713,7 3 406,6

Avsättning löneskatt pensioner 418,8 657,9 418,8 657,9

Avsättning deponi -945,7 -1 311,4 -945,7 -1 311,4

Avsättning VA 1 725,8 1 659,0 1 725,8 1 659,0

Avsättning fjärrvärme 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa justeringar för ej likviditetspåverkande poster 16 555,5 17 168,7 14 672,5 16 502,9
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3.4.7 NOT UPPLYSNING OM UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun
30. Upplysning om upprättad särredovisning

Redovisning för fjärrvärme verksamhet och VA-verksamhet finns att se på www.ydre.se/
Affärsverksamhet totalt

Brutto intäkter 21 409,9 26 121,1 21 409,9 26 121,1
Framtida taxor -1 438,1 -393,5 -1 438,1 -393,5

Kostnader -19 576,7 -24 611,8 -19 576,7 -24 611,8

Resultat 395,0 1 115,8 395,0 1 115,8
Per verksamhet
Fjärrvärme verksamhet
Intäkter 5 552,1 4 899,9 5 552,1 4 899,9

Framtida taxor 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -3 674,7 -3 925,2 -3 674,7 -3 925,2

Resultat 1 877,4 974,7 1 877,4 974,7
VA-verksamhet
Intäkter 9 407,4 10 102,7 9 407,4 10 102,7

Framtida taxor -1 725,8 -1 659,0 -1 725,8 -1 659,0

Kostnader -7 681,6 -8 443,8 -7 681,6 -8 443,8

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Renhållning och avfallsverksamhet
Intäkter 6 567,3 6 350,4 6 567,3 6 350,4

Framtida taxor 287,7 1 265,5 287,7 1 265,5

Kostnader -8 670,0 -7 616,0 -8 670,0 -7 616,0

Resultat -1 815,0 0,0 -1 815,0 0,0
Bredbands verksamhet
Intäkter 1 838,2 1 889,8 1 838,2 1 889,8

Framtida taxor 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -1 892,5 -1 748,7 -1 892,5 -1 748,7

Resultat -54,3 141,1 -54,3 141,1
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KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSREVISION
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Bokslut 2020

31.  Var av kostnader för räkenskapsrevision 144,5 132,7 144,5 132,7

3.4.8 NOT UPPLYSNING OM KOSTNADER FÖR REDOVISNINGSREVISION
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4. DRIFT OCH INVESTERINGSREDOVISNING

4.1. Driftredovisning
Under året har både kommunens intäkter och kostnader ökat. Dock 
olika mycket.

Intäkterna har ökat med 8,7 mnkr mot budget, den största ökningen av 
detta beror på statsbidrag (6,2 mnkr). Att inte alla statsbidrag varit med 
i budgeten beror på att vissa bidrag har inte sökts när budgeten lades 
eller att det har varit stor ovissheten kring om bidragen skulle beviljas 
eller ej. Ökningen mot 2020 är  0,8 mnkr. Mellan åren har olika intäkts-
slag ökat medan andra har minskat så förändringen mellan åren går att 
hänvisa till försäljning av en av kommunens fastigheter.

Kostnaderna har gjort negativa avvikelser mot budget och föregående 
år vilket betyder att kostnaderna har ökat med 8,8 mnkr mot budget 
och 6,4 mnkr mot föregående år. Även inom kostnaderna har vissa kost-
nader ökat medan andra har minskat men den enskilt största ökningen 
både mot budget (10,9 mnkr) och mot föregående år (4,3 mnkr) är köp 
av huvudverksamhet där förändringen beror på köp av placeringar inom 
socialförvaltningens verksamhetsområde.

DRIFTREDOVISNING PER FÖRVALTNING
 Intäkter Kostnader Budget 

avvikelse
Avvikese 

föregående år
2021 Budget 2020 2021 Budget 2020 Intäkter Kostnad Intäkter Kostnad

Kommunledningsförvaltning 6,5 7,1 4,8 30,7 32,8 30,2 -0,5 2,0 1,7 -0,6

Teknisk förvaltning 39,8 37,0 42,6 63,6 59,7 63,5 2,8 -3,8 -2,8 0,0

Barn och utbildningsförv. 11,4 9,3 10,0 91,4 91,7 89,3 2,1 0,3 1,4 -2,1

Socialförvaltning 10,4 4,4 9,9 107,7 97,3 101,1 6,0 -10,4 0,5 -6,6

Finnansförvaltning övrigt 4,1 5,3 8,7 10,3 12,1 17,7 -1,2 1,7 -4,6 7,4

Justeras interna mellanhavanden -11,7 -11,2 -16,2 -11,7 -10,3 -16,2 -0,5 1,4 4,6 -4,6

Verksamhetens intäkter och kost-
nader enligt resultaträkningen

60,6 51,9 59,9 292,0 283,2 285,6 8,7 -8,8 0,8 -6,5
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Intäktsavvikelse mot budget  -0,5 mnkr beror till största delen på att de 
intäkter som var debiterade på bredbandsverksamheten inte har blivit 
så stora som budget. Skillnaden mot året innan + 1,7 mnkr beror på att 
bredbandsverksamheten under 2020 inte låg på kommunledningsför-
valtningen utan på tekniska förvaltningen.

Kostnadsavvikelsen mot budget +2,0 mnkr beror på lägre personal-
kostnader under året där nyanställningar har börjat då företrädaren 
slutat innan ersättare  kommit på plats samt föräldraledigheter inte har 
ersatts fullt ut och tjänster som fortfarande är vakanta inom upphand-
ling. Skillnaden mot året innan är en ökning av kostnaderna på 0,6 
mnkr detta beror på att ökningen av personalkostnaderna har ökat 
mellan åren har tagits ner av att de lämnade bidragen har minskat till 
2021.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Intäktsavvikelse mot budget +2,8 mnkr vilket beror på en ökning av 
taxor och avgifter vilket bland annat beror på att kommunen har gått 
igenom sina renhållningskunder och debiterat ut rätt belopp för de 
tjänster som kunderna har, samt att mer fjärrvärme har gått åt under 
året än vad som räknats med i budget. Skillnaden mot året innan är -2,8 
mnkr den största delen av detta -1,7 mnkr beror på att bredbandsverk-
samheten under 2020 låg på tekniska förvaltningen men flyttades till 
kommunledningsförvaltningen 2021.

Kostnadsavvikelsen mot budget -3,8 mnkr beror på att kommunen har 
återställt avsättningen till deponin, vilket har påverkat förvaltningen 
negativt under året. Övrigt som har påverkat kostnaderna är att köp av 
huvudverksamhet överskrider budgeten och då främst inom renhåll-

ning där kostnaderna har ökat. Kostnaderna är de samma som året 
innan.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Intäktsavvikelsen mot budget + 2,1 mnkr beror till största delen på 
bidrag (1,4 mnkr) som förvaltningen inte kände till när budgeten lades. 
Sedan har även mer intäkter kommit in för avgifter inom förskola och 
fritidsverksamhet (0,2 mnkr) vilket beror på att fler barn har varit in-
skrivna i dessa verksamheter under året än vad som räknades med när 
budget lades. Förvaltningen har även haft fler externa elever inskrivna 
i sina verksamheter under året vilket har lett till en positiv budgetav-
vikelse (0,4 mnkr). Skillnader mot året innan + 1,4 mnkr beror på att 
förvaltningen har fått in mer intäkter via statsbidrag 2021 än 2020.

Kostnadsavvikelsen mot budget är+ 0,3 mnkr. Förvaltningen gör ett 
stort överskott på köp av skolplatser på gymnasienivå (1,5 mnkr) men 
detta dras ner av att personalkostnader (-0,8 mnkr) och kostnader för 
dataleasing (-0,4 mnkr) vilket leder till budgetavvikelsen. När det gäller 
skillnaden mot året innan har kostnaderna ökat med 2,1 mnkr. Det är 
personalkostnaderna som står för ökningen och då främst inom försko-
lan där utökningar har gjorts.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Intäktsavvikelsen mot budget + 6,0 mnkr beror på att förvaltningen 
har fått in mer statsbidrag än vad som räknades med vid budgettillfäl-
let. Skillnaden mot föregående år är +0,5 mnkr vilket även det går att 
härleda till statsbidrag.
Kostnadsavvikelsen mot budget är -10,4 mnkr, personalkostnaderna är 
lägre än budget (1,2 mnkr) vilket beror på att uppstarten av den nya 
demensavdelningen har skett succesivt under andra halvan av året. 
Detta överskott har dock ätits upp av ökade övriga kostnader (11,6 
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mnkr) där den enskilt största posten är köp av verksamhet/ placerings-
kostnader (9,8 mnkr).

FINANSFÖRVALTNINGEN ÖVRIGT
Intäktsavvikelsen mot budget -1,2 mnkr beror på att de generella stats-
bidragen för äldreomsorgslyftet och skolmiljarden har förts om som 
ett internt bidrag till socialförvaltningen respektive barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Skillnaden mot föregående år -4,6 mnkr beror på att 
ersättningen från Migrationsverket var högre under 2020 än 2021.

Den positiva kostnadsavvikelsen mot budget på 1,7 mnkr består i en 
personaldel som gör ett underskott (-3,9 mnkr) där pensioner och 
semesterlöneskulden är högre än budget. Detta kompenseras upp 
i och med att övriga kostnader gör en positiv budgetavvikelse (5,6 
mnkr) vilket beror på att politiken inte har utnyttjat sina budgetar för 
förfogande medel. Skillnad mot året innan -7,4 mnkr att kostnaderna 
har minskat från 2020 till 2021 beror på att förra året betalades intern 
Covid-kompensation ut (4,0 mnkr) samt att en extra avsättning gjordes 
för pensioner (4,9 mnkr), sedan har andra pensionslösningar minskat 
mellan åren (1,5 mnkr).
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DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET
 Intäkter Kostnader Budget 

avvikelse
Avvikese 

föregående år
Belopp i mnkr 2021 Budget 2020 2021 Budget 2020 Intäkter Kostnad Intäkter Kostnad

Politisk verksamhet 2,9 5,2 4,7 20,9 26,9 22,6 -2,3 6,0 -1,8 1,7

Infrastruktur, skydd mm 1,7 1,5 1,6 8,8 9,7 9,7 0,2 0,9 0,1 0,9

Fritid och kultur 0,8 0,9 0,9 4,8 5,2 4,7 -0,1 0,4 -0,1 -0,1

Pedagogisk verksamhet 11,4 9,3 10,0 91,4 91,7 89,3 2,1 0,3 1,4 -2,1

Vård och omsorg 10,2 4,4 9,8 107,4 97,2 100,4 5,8 -10,3 0,4 -7,0

Särskilt riktade insatser 1,0 0,7 1,1 2,1 2,0 2,1 0,3 -0,1 -0,1 0,0

Affärsverksamhet 24,8 22,9 25,7 23,3 21,1 23,0 1,9 -2,2 -0,9 -0,4

Fastighet 15,5 15,0 13,8 34,6 32,1 32,5 0,4 -2,5 1,7 -2,1

Finansverksamhet 4,1 3,1 8,5 10,3 7,6 17,5 1,0 -2,7 -4,4 7,2

Justeras interna mellanhavanden -11,7 -11,2 -16,2 -11,7 -10,3 -16,2 -0,5 1,4 4,6 -4,6

Verksamhetens intäkter och kost-
nader enligt resultaträkningen

60,6 51,9 59,9 292,0 283,2 285,6 8,7 -8,8 0,8 -6,5

De största budgetavvikelserna på verksamhetsnivå ligger inom Vård och 
omsorg både när det gäller intäkter och kostnader, orsakerna till detta 
syns under analysen av socialförvaltningen.

När det gäller avvikelserna från föregående år på verksamhetsnivå så är 
det finansverksamheten som står för den största avvikelsen, orsakerna 
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4.2 
Investerings-
redovisning
Årets investeringsutgifter är 50,96 mnkr 
lägre än budget. Den största orsaken 
till detta är att investeringarna inom 
vatten- och avloppsverksamheten inte 
har kommit igång så som det var tänkt. 
Under året har en utredning färdigställts 
över vilka alternativ kommunen ska ta 
hänsyn till i sitt fortsatta arbete. När 
beslut är taget kommer arbetet med att 
skriva upphandlingsunderlag att börja. 
Beslutet kommer att tas under 2022.

De största investeringarna under 2021 
är inköp av mark för exploatering 
av Bianäset (3,5 mnkr), rastplatsen i 
Österbymo (2,2 mnkr) vilken kommer 
att färdigställas under våren 2022 samt 
inköp av en ny brandbil med tillbehör 
(4,1 mnkr) där vissa kompletteringar 
kommer att ske under början av 2022 
för att sedan ta bilen i bruk.

När det gäller bredband har Bredban-
det för Ydrebostäder, har avskrivningar 
aktiverats med en kostnad på 2,4 mnkr, 
varav 0,2 mnkr är investeringar som 
gjorts under 2021. I slutet av 2021 fick 
kommunen besked från Post- och tele-
styrelsen om delfinansiering av bred-
bandsprojektet Österbymo-Svinhult, 
som påbörjas under 2022.

INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNEN, MNKR
 Uppgifter sedan  

projektets start
Varav årets  

investeringar
Färdigställda projekt Beslutad 

totalutgift
Ack.utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Infrastruktur, skydd mm 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Pedagogisk verksamhet 0,80 0,55 0,25 0,80 0,55 0,25

Vård och omsorg 1,44 0,69 0,75 1,44 0,69 0,75

Affärsverksamhet 2,79 3,18 -0,39 0,54 0,54 0,00

Varav: Breband Ydrebostäder 2,43 2,43 0,00 0,18 0,18 0,00

Fastighet 0,80 0,98 -0,18 0,80 0,52 0,28

Övrigt 1,35 0,93 0,42 1,09 0,67 0,42

Summa färdigställda projekt 7,67 6,82 0,86 4,67 2,97 1,70

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift

Ack.utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Infrastruktur, skydd mm 11,18 14,11 -2,44 11,67 5,42 6,25

Varav: Exploatering bostadsområde 4,69 4,45 0,24 4,69 3,49 1,20

Varav: Exploatering övrigt 0,00 7,50 -7,50 0,00 -0,23 0,10

Varav: Infrastruktur Rydsnäs camping 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10

Varav: Rastplats Österbymo 2,87 2,16 0,71 2,87 2,16 0,71

Varav: Fysisk miljö tätorten 2,81 0,00 2,81 2,81 0,00 2,81

Varav: Gång- och cyekväg enligt LT 1,20 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20

Fritid och kultur 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50

Varav: Badplats camping Norra Vi 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50

Affärsverksamhet 37,19 -0,01 39,99 39,44 -0,09 39,53

Varav: VA-inveteringar 33,68 0,00 33,68 33,68 0,00 33,68

Varav: Bredband (alla projekt) 3,29 -0,01 3,30 3,29 -0,09 3,38

Varav: Återvinningsstation 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

Fastighet 2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 2,50

Varav: Solcell och engerigeffektivisering 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Varav: Vård- och omsorgsboende 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50

Övrigt 5,33 5,25 1,43 5,59 5,11 0,48

Varav: Invntarieinköp 4,13 5,25 -1,12 4,13 5,11 -0,98

Varav: Investeringsbanken 2,55 0,00 2,55 2,55 0,00 2,55

Summa pågående projekt 56,69 19,34 41,98 59,69 10,43 49,26

Summa investeringsprojekt 64,36 26,16 42,83 64,36 13,40 50,96
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5.1 Viktiga händelser 
5.1.1. KOMMUNSTYRELSEN
• Under året har kommunens alla verksamheter påverkats av 

Covid-19 på olika sätt en del mer och andra mindre men det har 
hela tiden legat som en skugga över kommunens arbete. Även om 
det har varit tungt har nya arbetssätt tagit fram som till exempel 
att skolan snabbt har kunnat övergå till digital distansundervisning 
när smittspridningen var som störst.

• I slutet av året har en samhällsbyggnadschef anställts samt en 
rekrytering av planarkitekt är gjord och tillsätts i början av 2022.

• VD:n på Ydrebostäder går även in som teknisk chef på del av sin 
tjänst.

BARN OCH UTBILDNING
• Det har även under 2021 varit ett ansträngt läge i verksamheterna  

under Covid-19:s framfart.
• Under 2021 har rektor för förskola avslutat sin tjänst i Ydre och 

nyrekrytering inför 2022 genomförd. 
• Utvecklingsledaren som arbetat i många år i Ydre har gått i pensi-

on och nyrekrytering inför 2022 är genomförd.  

FÖRSKOLA
• I förskolan har det genomförts fortbildningsinsatser i bättre 

språkutveckling och motorik.

FÖRSKOLEKLASS -ÅRSKURS 3
• Förskoleklass-åkrskurs 3  har arbetat med processtöd inom digitali-

sering tillsammans med skolverket.

FRITIDSHEM
• Fritidshemmen har haft kompetensutveckling inom digitalisering 

under 2021. All fritidshemspersonal har deltagit i en grundläggan-
de utbildning för smartboard och utbildats inom Google Workspa-
ce.

ÅRSKURS 4-9  HÖGSTADIET
• Årskurs 4-9  Högstadiet, har övergått till distansundervisning vid 

två tillfällen under våren 2021.

ELEVHÄLSAN 
• Elevhälsan har utvecklat det förebyggande och främjande elevhäl-

soarbetet med tydliga rutiner och uppföljning.

KULTURSKOLAN
• Kulturskolan har sökt och erhållit statsbidrag från Kulturrådet för 

en fortsättning av tidigare projektet mot förskolorna i Ydre, samt 
en utökning av teaterämnet även för elever i årskurserna 4-6.

• Kulturskolan har medverkat vid Folkhälsorådet i Ydres arrange-
mang ”Regnbågsfest.” 

VUXENUTBILDNING
• Fler elever valde att läsa grundläggande vuxenutbildning än för-

väntat. Färre elever valde att läsa gymnasial vuxenutbildning och 
SFI (Svenska för invandrare) än förväntat.

5.1.2. BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

5.1.3. FINANSFÖRVALTNINGEN
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5.1.3. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

KANSLI
• Under året har tjänsten som planeringschef på kansliet avslutats 

och ersatts av en samhällsplanerartjänst. Från november flyttades 
den tjänsten över till samhällsbyggnadsavdelningen och slogs ihop 
med tjänsten som samhällsbyggnadschef. Därav frigjordes medel 
till att anställa en planarkitekt som kommer tillträda i början av 
2022.

• Företagsbesök och näringslivsträffar har genomförts, men i en 
mindre skala med anledning av pandemin. En företagarguide är 
framtagen och finns för nedladdning på kommunens hemsida. 
Tillsammans med besöksnäringen har en ny Facebooksida ska-
pats som ett led i marknadsföringen. En julmarknad på torget i 
Österbymo anordnades för främst kommunens näringsidkare och 
i samarbete med REKO-ringen. Det blev en trevlig upplevelse för 
kommuninvånare och övriga besökare.

• Förvaltningen har påbörjat ett arbete med en ny hemsida som ska 
vara modern, kommunikativ  och tillgänglighetsanpassad. Destina-
tion Ydre marknadsförs och sprids via sociala medier.

• Ett samarbete med Boxholm och Tranås kommuner med att ta 
fram en karta med gemensamma naturupplevelser påbörjades och 
ska ges ut våren 2022.

• Kommunen har anordnat avgiftsfri sommarsimskola i Sund och 
Rydsnäs badplatser där drygt 100 barn deltog.

• RF-Sisu Östergötland har tillsammans med Ydre kommun ordnat 
Sportis Camp. Ett kostnadsfritt dagläger för mellanstadiets elever 
där de fick prova på olika sporter.

• Från början av året gäller nya regler för föreningsbidrag. Ett uppfölj-
ningsmöte med alla föreningar genomfördes i december. Översy-
nen kommer fortsätta med anläggningsbidraget. 

• För att information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet 
med gällande arkivbestämmelser har kommunfullmäktige beslutat 
att teckna en avsiktsförklaring om inträde i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Från 2022 kommer kommunen vara fullvärdig med-
lem.

EKONOMI 
• Under året har årsredovisning för 2020 och verksamhetsplan 

2023-2026 arbetats fram i rapportmallar i Stratsys. Detta har inne-
burit ett mer effektivt och kvalitetssäkert arbete vid framtagande 
av dessa dokument. Arbetet med kommunens budget har varit 
omfattande och med verksamhetsplanerna som grund har ett bra 
material funnits att utgå från.

• Under året har arbetet med att utveckla rapporter i budget och 
prognos intensifierats och vid delårsprognoserna har prognosvär-
den lagts in i ekonomisystemet.

• Under året har ekonomiavdelningen tagit över kundfakturering och 
redovisning för avfall och renhållning, vatten och avlopp, fjärrvär-
me och Ydre bostäder. Detta i samband med att personal som haft 
delad anställning i Ydre kommun och Ydrebostäder AB slutat och 
nyrekrytering skett.

KULTUR & BIBLIOTEK
• Covid-19 har under 2021 väsentligt påverkat biblioteksverksam-

heten på olika sätt exempelvis genom hemarbete, stängda lokaler 
och take away-service, ökat fokus på digitala tjänster och digital 
programverksamhet.

• Inställda program och inställd utåtriktad verksamhet får konsekven-
sen att statliga bidrag från Kulturrådet avseende Stärkta bibliotek, 
Garanterat Bra Böcker och Bokstart Östergötland inte förbrukas så 
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5.1.4. SOCIALFÖRVALTNINGEN

som avsetts. Projekttider förlängs och kommer att sträcka sig in i 
2022.

• 210331 gick vår biblioteksassistent i pension, vilket har lett till en 
delvis förändrad organisation och rekrytering i början av 2022.

• Ydre kommunbibliotek har beviljats ett nytt bidrag från Kulturrå-
dets Stärkta bibliotek på 440 000 kr för att utveckla bibliotekets 
verksamhet för barn- och unga bland annat genom att implemen-
tera barnkonventionen i verksamheten.

• Ydre kommunbibliotek har också beviljats projektbidrag om 150 
000 kr från Kulturrådet för utveckling av Bokstartsverksamheten 
gällande samverkan med Ydres förskolor kring små barns språkut-
veckling.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
• Under 2021 så var Räddningstjänsten projektledare för ett Leader-

projekt som hette Säker Landsbygd. I projektet fick olika förening-
ar på landsbygden i kommunen delta i informationsträffar med 
Polisen samt Länsförsäkringar. Alla deltagare fick även genomgå en 
HLR-kurs samt en grundläggande brandskyddsutbildning. Samman-
lagt deltog 7 stycken olika föreningar och totalt 49 deltagare. De 
deltagande föreningarna fick i slutet en hjärtstartare som placera-
des i området där föreningen är aktiv.

• I slutet av 2021 så levererades räddningstjänstens nya släck/rädd-
ningsbil. Bilen kostade cirka 4,1 miljoner samt att det köptes in 
kringutrustning till bilen för cirka 300.000 kronor.

• På grund av organisationsförändringar på räddningstjänsten i Tran-
ås så åkte räddningstjänsten i Ydre inte på några så kallade förstärk-
ningslarm till Tranås kommun.

• I oktober så började räddningstjänsten åka på så kallade För-
stahjälpen-larm. Det vill säga att räddningstjänsten blir larmade vid 

ambulansens alla ”prio1-larm”. Det resulterade i 17 stycken sådana 
larm under sista kvartalet 2021. Vilket är något färre larm än vad 
som beräknades.

• Pandemin har även under 2021 påverkat räddningstjänsten. Mest 
påverkan har varit att utbildningar och brandtillsyner har legat nere 
till stor del.

TILLFÖRORDNAD TEKNISK CHEF
• Kommunchefen har under året varit tillförordnad teknisk chef 

under tiden då rekryteringen pågick till både teknisk chef och sam-
hällsbyggnadschef med stor stöttning av ekonomichef och Hr-stra-
teg. Den gruppen har tillsammans arbetat fram en ny struktur för 
organisationen.

• Anpassad verksamhet utifrån Covid-19 under större delen av året,  
såsom pausad gruppverksamhet inom resursteamet och äldreom-
sorg, färre fysiska möten inom Individ-och familjeomsorg  och mer 
skriftlig handläggning. Svårt att genomföra arbetsplatsträffar med 
personal inom äldreomsorgen under den tid av året när restriktio-
ner på antal gruppdeltagare var aktuella. Stor påverkan på äldre-
omsorgens verksamheter under framförallt december månad.

• Nya riktlinjer för biståndsbedömning äldreomsorg och funktions-
hindersomsorg utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd 
och service(LSS) antagna av kommunstyrelsen under våren med 
bland annat nya insatser såsom ”Trygg hemgång/trygg hemma”. 
Implementering av insatsen  
påbörjad.
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• Kompetenshöjande insatser: Anslutit oss till Yrkesresan via SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) - fortbildning inom framförallt 
handläggarområdet. Utbildat personal inom äldreomsorgen till 
undersköterskor, utbildat inom arbetsområdet individens behov i 
centrum (IBIC), fortsatt deltagande i ”evikomp” (arbetsplatslärande 
via digital plattform - ESF  
(Europeiska socialfonden)-finansierat i samråd med övriga kom-
muner i länet), handläggare startat LVU (lagen om vård av unga) 
utbildning, vidareutbildning för öppenvårdspersonal

• Digitalisering; Montering av tillsynskameror, insats som komple-
ment till fysiska besök, nyckelgömmor inhandlade som komple-
ment till nyckelfri hemtjänst, deltagit i upphandling av trygghets-
larm till SÄBO (särskilt boende). Ökat digitalt arbetssätt inom flera 
verksamheter bland annat utifrån pandemin. 

• Uppstart av ny demensavdelning på Solängen. Avdelningen startat 
upp successivt, infasning av boenden. Bemanning i takt med inflytt. 

• Minskat antal korttidsplatser från 12 till 6
• Översyn av ärenden inom LSS genomförd; assistansärenden med 

timmar överstigande 20 per vecka är skickat till försäkringskassan 
för prövning utifrån socialförsäkringsbalken. Avslag i de ärenden 
där beslut inkommit.

• Nära vård; Chefer och övriga nyckelpersoner deltagit i SKR:s le-
darskapsutbildning i Nära vård. Verksamhetsutvecklare Nära vård 
anställd på cirka 40 procent (kombinationstjänst med MAS med 
mera)

• Arbete med preventionspaket; Arbetet startades upp under året 
med att göra en handlingsplan för preventivt arbete barn-och 
unga. Planen har gjorts kommunövergripande. Slutrapport inskick-
ad till länsstyrelsen. Den lokala planen till kommunstyrelsen för 
beslut i mars 2022.

• Rekrytering; Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) anställd 
med start 210819, ny chef för hemtjänst rekryterad startade 
211025 förvaltningsadministratör startade 211122. Två handläg-
gartjänster inte varit möjliga att återbesätta med egen personal 
varför konsulter åter blivit aktuella i socialförvaltningen.

• Placeringar barn-och unga Ökning av anmälningar, utredning och 
behov av placering för målgruppen barn-unga. Det har medfört en 
mycket stor arbetsbelastning för socialsekreterare. 

• Lifecare (nytt verksamhetssystem) och IBIC (individens behov i 
centrum); införandet av nytt verksamhetssystem genomförs under 
året, Individ-och familjeomsorg samt LSS-området genomfört. Pla-
nen var att även äldreomsorgen skulle varit klara innan årsskiftet, 
pandemin begränsade detta, nytt mål är maj 2022. 
 
 

• Ny underhållsplan är framtagen för bättre koll på ekonomin. Doku-
mentet är levande under verksamhetsåret.

• Arbetet med att ansluta Solängen till fibernätet är nu utfört.
• Bemanningen på naturum Sommen har varit god med fler besöka-

re än föregående år.
• Marksanering vid före detta Brandsnäs sågverk på Torpön är klart.
• Upphandling av närproducerade livsmedel i samarbete med Vad-

stena, Ödeshög och Boxholms kommuner pågår.
• Länsstyrelsen har genomfört en revision av Miljökontoret.
• En utredning av Ydre kommuns renhållningsordning och kommuna-

la avfallshantering pågår av extern konsult.
• Rapport om Ydre kommuns VA strategi är färdigställd.
• Ny administratör och nämndsekreterare är nu anställd som har sin 

anställning på Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret 
köper 20 procent av den tjänsten.

• Arbetsgrupp inom FFL (Food For Life) projektet har startats upp 
men fortsatta arbetet är pausat på grund av Covid-19.

• Tillfällig utökning av tjänster vid serveringen på Ydreskolan under 
våren på grund av Covid-19.

• Arbete med uppdatering av kostpolicyn har påbörjats men pausats 
på grund av Covid-19.

• Utbildning i livsmedelshygien för kostverksamhetens personal har 
genomförts digitalt i maj.

5.1.5. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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5.2. Ekonomi
FÖRVALTNING I MNKR
Förvaltning i mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Utfall 2021 Bokslut 2020 Bokslut 2019
Kommunledningsförvaltning 25,3 26,6 1,3 25,6 23,7

Tekniska förvaltningen 35,0 32,2 -2,8 33,7 24,8

Barn och utbildningsförvaltningen 80,3 82,7 2,4 79,7 87,1

Socialförvaltningen 97,5 93,1 -4,3 91,3 95,2

Summa kommunstyrelsen 238,1 234,7 -3,4 230,4 230,7
Finansförvaltningen 249,7 239,6 10,1 237,2 232,7

Summa 11,6 4,9 6,7 6,8 2,0

• Den nya mängden av placeringar som har skett under året av barn- 
och unga påverkar socialförvaltningens budget negativt.

FÖRSKOLA
• Anledning till att rambudget i förskolans verksamheter inte kunde 

hållas under 2021 beror bland annat på att:
• Verksamheten har haft högre kostnader för personal i en förskola 

på grund av att där är ett högt tryck och många barn.
• Mer personal än vad som beräknats i budget på grund av en av-

bruten tjänstledighet.
• Under Covid-19 har två personal som varit i riskgrupp inte kunnat 

vara i barngrupp. Kostnader för vikare har gått utöver.
• Restriktionerna på grund av pandemin har gjort att det varit hög 

frånvaro av personal.
• Det finns ett par barn som behövt extra personal för att klara sina 

dagar i förskolan.  
• Interkommunala avgifter, för barn som har förskola i andra kom-

muner är högre än om de haft plats i Ydre kommun.  

GRUNDSKOLA
• Förskoleklass-årskurs 3 utfallet för 2021  visade en negativ avvikel-

se. Den negativa avvikelsen beror på höga vikariekostnader.
• Årskurs 4-9 -negativ avvikelse i budgeten beror på placerade elever 

i särskilda skolformer, av säkerhetsskäl har rektor även behövt 
minska slöjdgrupper vilket inneburit högre kostnader.

KULTURSKOLA 
• Kulturskolan visar totalt för året ett nettoöverskott och det beror 

på bidrag som inkommit. 

5.2.1. KOMMUNSTYRELSEN

5.2.2 BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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5.2.3 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

• Inställda konserter.
• Personalkostnader visar ett överskott vilket under pandemin beror 

på minskade kostnader för tillsvidareanställd personal i samband 
med sjukdom och obefintliga kostnader för vikarier.

GYMNASIESKOLA
• Överskott på grund av en stor utflyttning av elever.
 
VUXENUTBILDNING
• Ydre kommun har tagit del av bidrag lärcentrum 2021 samt yr-

kesvux för 2021. Bidraget för lärcentrum har gått till att finansiera 
stöd- och utbildningsprogrammet Lingio.

 
SKOLSKJUTSAR
• Det blev ökade kostnader under vårterminen 2021 på grund av 

Covid-19 och prisökningarna för vårterminen var högre än budge-
terat. 

• Ydre kommun har fått kompensation från Östgötatrafiken för pri-
sökning av busskortsavgifter. 

KANSLIET
• Intäkter Här ligger interna fördelningar på affärsverksamheten 

fakturerade kostnader för tjänster som region Östergötland köper. 
Skillnaden mellan 2020 och 2021 är att ansvaret för interna fördel-
ningar och kostnader* av medlemsbidrag och lokalerna i kom-
munhuset har överlämnats till ekonomiavdelningen. Vissa externa 
bidrag för projekt kan också ligga här.

• Kostnader Skillnad 2020-2021 se*.
• Personalkostnad vakanser på tjänster 2020 jämfört med 2021.

EKONOMI
• Intäkter lägre fördelning än budget.
• Kostnader högre kostnader för ITSAM grundbidrag  cirka 350 tkr på 

grund av ny fördelningsmodell. Kvarstående kostnader för köp av 
tjänst kring löneadministration från Kinda kommun cirka 350 tkr. 

• Personalkostnad vakant tjänster upphandling .
• Affärsverksamhet bredband extra kostnader för återanslutningar.
 
KULTUR OCH BIBLIOTEK
• Bibliotekets resultat visar att kostnadernas utfall blev lägre än 

prognos, samtidigt blev även intäkterna lägre än prognostiserat 
vilket lett till ett mindre underskott. Detta är en konsekvens av 
pandemin där planerad verksamhet inom ramen för statliga bidrag 
inte har kunnat genomföras inom given tidsperiod. Därför har Ydre 
kommunbibliotek fått Kulturrådets tillåtelse att förlänga projektpe-
rioder och flytta över bidrag från 2021 till 2022. 

• Sammantaget visar verksamheterna Bibliotek, kultur och fritid ett 
positivt resultat på 163 000 kr. 

RÄDDNINGSTJÄNST
• Intäkter - Trots att intäkter för tillsyner och externa utbildningar har 

varit lågt på grund av pandemin så ligger intäkterna över budget. 
Detta på grund av Leaderstödet för projektet Säker Landsbygd samt 
ett bidrag från Brandskydddsföreningen i Östergötland. Räddnings-
tjänsten i Ydre har inte heller fått in några intäkter för förstärk-
ningslarm till andra kommuner.

• Kostnader - Kostnaderna överstiger budgeten mycket på grund av 
inköpet av hjärtstartare till projektet Säker Landsbygd. Men också 
på grund av att vi har fått förstärkning av andra räddningstjänster 
vid några större insatser. Detta trots att det inträffade mindre antal 
skogsbränder än normalt. Dessa insatser brukar annars vara ganska 
kostsamma.
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• Personalkostnader - Utfallet för personalkostnaderna är under bud-
get och det beror till stor del på att det under 2021 inte inträffade 
lika många skogs- och gräsbränder som det brukar.

• Övrigt - Under 2021 har vi endast utbildat en ny brandman och inga 
vidareutbildningar har genomförts utöver normal övningsverksam-
het.

 
• Mer intäkter i form av statsbidrag än prognosticerat. Statsbidragen 

meddelas i regel i början av innevarande år. Vissa bidrag kan man 
uppfatta som fleråriga och därför lägga in i budget.

• Individ-och familjeomsorgen gör ett underskott, det beror dels på 
ett antal placeringar av barn och unga, dels några nya LSS ärenden.

• Icke budgeterad kostnad för personal, konsulter och övrig post.
• Ny demensavdelning öppnade kvartal tre. Budget flyttas över, finns 

inte inledningsvis därav ser det ut som minus.

• Under första halvåret av 2021 så var kostnaderna högre på Mil-
jökontoret på grund av att 3,5 tjänster var anställda då (övergång 
mellan personal som gick i pension och dennes ersättare).

• Fram till oktober var även Miljökontoret ålagda ytterligare upp-
gifter på grund av omorganisationen, vilket även det ledde till att 
exempelvis färre antal inspektioner kunde genomföras.

• Vissa uteblivna intäkter på grund av minskning av antalet genom-
förda inspektioner till följd av Covid-19.

• I och med den nya underhållsplanen har den ekonomiska styrning-
en blivit bättre.

• En bergvärmeanläggning till Räddningstjänstens fastighet har mon-
terats in för att den oljepanna som fanns där var trasig. Investering-

en kommer att betala av sig på sex år på grund av den minskade 
driftkostnaden. 

• Kostverksamheten gör för året ett minusresultat på grund av 
mindre intäkter än budgeterat i kombination med något högre 
personalkostnad än budgeterat på grund av pandemiåtgärder. På 
Ydreskolan öppnade man upp en extra restaurangdel som en del av 
en Covid-19 åtgärd. Detta innebar en viss överanställning i serve-
ringen på Ydreskolan under våren 2021. Verksamheten hade även 
under viss del av året en högre anställning av månadsvikarier till 
följd av sjukfrånvaro och svårigheter att bemanna med timvikarier. 
Kostverksamheten har därför en högre kostnad för vikarier under 
året än förväntat. Totalt har intäkterna under 2022 inom matdist-
ributionen varit lägre än de budgeterade på grund av mindre antal 
sålda portioner. Mindre livsmedel har därmed förbrukats, men den 
minskade förbrukningen av livsmedel täcker inte hela underskot-
tet för året inom kostverksamheten då bland annat kostnaden för 
förbrukningsmaterial har varit högre än budgeterat på grund av 
pandemin. Förbrukningsmaterial innefattar till exempel engångs-
material, städmaterial och desinfektionsmedel. Även kostnaden för 
reparation och underhåll av maskiner och bil för mattransport har 
under året varit högre än beräknat.

• Gula skolan på Kisavägen 8 såldes sent hösten 2021 vilket ger fram-
åt en kostnadsminskning på cirka 150 000kr om året.

• Kommunen har efter inrådan av kommunens externa revisorer 
återställt avsättningen till deponin på 2,2 mnkr. Detta för att det i 
avsättningen ska finnas pengar till täckning av Berghagsdeponin 
samt pengar till framtida provtagning av området. Kommunen har 
tidigare balanserat resultat mellan åren och har använt avsatta 
pengar till att täcka förlusterna i den taxefinansierade renhållnings-
verksamheten, men enligt RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) 
rekommendationer ska dessa förluster tas av  
skattekollektivet vilket har lett till detta återställande.
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5.3. Framtid
5.3.1 KOMMUNSTYRELSEN

• Att få fart på arbetet med ombyggnation av Solängen.
• Att jobba för att skapa attraktiva boendemiljöer.

• Ett övergripande arbete med fokus på det systematiska kvalitets-
arbetet kommer genomsyra barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter.

 
FÖRSKOLA 
• Under våren kommer det att finnas cirka 175 barn inskrivna i 

verksamheterna.
• Förskolan kommer att ha behov av att investera i digitala verktyg 

framöver för att kunna ge barnen möjlighet att utveckla adekvat 
digital kompetens.

• Behov av specialpedagog med inriktning mot förskolan behövs. 
 
FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 3 
• Fortsätta förbättringsarbetet med digitalisering genom till exempel 

kompetensutveckling, tillgängliga lärmiljöer.
• Röda tråden förskola- årskurs 9 fortsätter.
• I Hestraskolan ökar antalet elever under ett par år.
 
FRITIDSHEMMEN
• Rekrytering behöver göras av behöriga fritidspedagoger under 

2022. I nuläget finns en behörig fritidspedagog och en fritidsleda-
re. Befintlig personal ska även uppmuntras att vidareutbilda sig till 
lärare i fritidshem.

• Staket på skolgårdarna i Hestra och Grabe kommer sättas upp för 
att öka tryggheten. Det behöver även ske en upprustning av Ryds-
näs fritidshems utemiljö.

 
ÅRSKURS 4-9
• Från och med höstterminen 2022 gäller ny läroplan Lgr22 samt 

nya kursplaner. Förändringarna gäller till stora delar skolans arbete 
med värdegrunden.

• Högstadiet, Hjelm, behöver återanställa en speciallärare för att 
kunna upprätthålla kvaliteten i undervisningen för de elever som 
har svårt att nå godkända betyg.

• Under 2022 genomför grundskolan två Skapande skola projekt, 
med koppling till den kommunala kulturgarantin, dels Cirkus Cirkör 
för hela grundskolan och Torun Fredberg för högstadiet och Kultur-
skolan.

 
KULTURSKOLAN
• Kulturskolans införande av nytt verksamhetssystem ”StudyAlong” 

som ersätter nuvarande modul i IST-Extens.
 
VUXENUTBILDNINGEN 
• Satsning på vuxenstuderande i kommunen 

 
 

5.3.2 BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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• Den nya organisationen på kommunledningsförvaltningen ska 
implementeras.

 
VALET 2022
• Förberedelserna för Valet 2022 är påbörjat tillsammans med 

valnämnden och säkerhetssamordnare. Valet 2022 kommer att 
genomföras i september. 

 
KANSLI
• Arbetet med ny hemsida och intranät fortsätter och beräknas vara 

klart under våren 2022.
• Fortsatt implementering av Google Workspace och implementering 

av digitalt säkerhetsarbete.
• Återuppta de fysiska föreningsträffarna som inte varit möjliga att  

genomföras med anledning av pandemin. Vid dessa möten kom-
mer också dialogen med översiktsplanen finnas med. 

• Implementeringen av det digitala arkivsystemet med utbildningsin-
satser och ett övrigt administrativt arbete.

• En visselblåsarfunktion ska vara på plats i kommunen från den 17 
juli. 

 
UPPHANDLINGAR
• Under året har ett antal upphandlingar påbörjats och slutförts. Den 

tidsmässigt mest omfattande har varit hämtning och transporter av 
hushållsavfall och övrigt avfall. Tilldelningsbeslut fattades strax före 
årsskiftet vilket innebär byte av leverantör from 1 maj 2022. 

• En annan upphandling som har påbörjats är Samhällsbetalda resor 
och skolskjutsar där beräknas upphandling ske under första delen 

av 2022.
• Upphandling av nytt HR och lönesystem via ITSAM har slutförts 

men även där finns ett överklagande som kan innebära förseningar.
 
EKONOMIAVDELNING
Raindance
• Abonnemangsfakturor är på gång och finns på plats från och med 

januari 2022.
• Månadsprognos och tydliga mappar för budget och uppföljning 

finns på plats och implementation och utbildning kommer ske 
under våren 2022.

Stratsys
• Utbildning i ekonomiska rapporter kommer ske under våren 2022.
• Nya möjligheter till rapportering till exempel internkontroll med 

mera kommer att ske i mån av tid.
 
KULTUR OCH BIBLIOTEK
• Ydre kommunbibliotek behöver framöver se över organisationen av 

personella resurser och kompetenser, eventuellt blir det nödvän-
digt att väga öppethållande mot utåtriktad läsfrämjande verksam-
het för att verksamheten ska kunna leverera på sitt uppdrag utifrån 
biblioteksplan, inriktningsmål och projekt. Just nu utgör tillfälliga 
projektmedel en väsentlig del av personalbudgeten. När verksam-
heten nyrekryterar efter pensionsavgångar är strävan att kunna 
anställa personal med relevant kompetens och utbildning, något 
som kommer öka personalkostnaderna. Möjligheten till delade 
tjänster mellan olika förvaltningar/verksamheter kommer eventu-
ellt att vara aktuellt.
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• Kulturrådet gör en rad nya satsningar på folkbiblioteken, möjlighe-
ten att söka pengar genom Stärkta bibliotek förlängs med ytter-
ligare tre år och en satsning på ett läsfrämjandelyft för folkbibli-
otekspersonal kommer att genomföras de närmaste åren. Även 
satsningen på små barns språkutveckling, Bokstart, kommer byggas 
ut med ytterligare möjligheter att söka stöd. Alla projektmedel är 
dock tillfälliga och försvårar långsiktig planering kring exempelvis 
kompetensförsörjning.

• Upphandling av nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken har 
inletts, även arbetet med upphandling av ny Götagemensam web 
har påbörjats.

• Skolbiblioteksutredningen kan komma att påverka biblioteksutbu-
det i kommunen framöver.

• Utbyggnad och utveckling av bibliotekens digitala tjänster ligger i 
framtiden, folkbiblioteken står inför en digital transformationsresa 
för att kunna vara fortsatt relevanta för våra användare.

• Samverkan kring exempelvis små barns språkutveckling och 
läsfrämjande insatser dels inom kommunen och dels inom Göta-
samarbetet och regionalt kommer vara centralt för bibliotekets 
verksamhet framöver.

RÄDDNINGSTJÄNST
• Under 2022 levereras en ny FIP-bil (Första insatsperson). Bilen 

beställdes under 2021 och leveransen beräknas ske i april med 
driftsättning i maj/juni.

• Då den nya brandbilen är driftsatt kommer försäljning ske av den 
äldsta av kommunens brandbilar. Den gamla FIP-bilen kommer 
också att avyttras.

• Kommunens platschef kommer under våren att genomgå en 

vidareutbildning till insatsledare på MSB:s skola i Revinge. Förutom 
kunskapshöjningen inom räddningstjänsten så kommer det högst 
troligt att resultera i att kostnaden för inköp av tjänsten insatsleda-
re från Tranås kommer att minska.

• Fler delar i den nya lag (2003:778) om skydd mot olyckor imple-
menteras under 2022. Till exempel de nya föreskrifterna som styr 
tillsynerna. MSB har tagit över tillsynsansvaret över kommunernas 
arbete med LSO. 
 
 

• Ny lagstiftning på gång inom flera områden som kommer att påver-
ka verksamheterna: socialtjänstlag med stort fokus på förebyggan-
de insatser, i nuläget inte beslut fattat. Ny LSS lagstiftning föreslås 
träda ikraft 2023 med bland annat en ökad möjlighet för barn-unga 
att få insatser i form av personlig assistans. Äldreomsorgslag och ny 
LVU-lagstiftning.

• En översyn av det framtida behovet av LSS insatser pågår i kommu-
nen. Ydre kommun kommer med stor sannolikhet att behöva utöka 
sina verksamhet både inom LSS-daglig verksamhet och boendefor-
mer inom Ydre kommun.

• Den statliga samsjuklighetsutredningen har presenterats (avser 
personer med psykiatrisk problematik i kombination med beroen-
deproblematik). I denna föreslås att kommunen ska ha ansvaret för 
boende och sysselsättning för målgruppen och regionen vård och 
behandling. Detta kan innebära minskat ansvar för kommunen vad 
gäller vård och behandling, mer ansvar när det gäller boende och 
sysselsättning. 

• Nära vård - Arbetet med Nära vård kommer att fortsätta acce-

5.3.4 SOCIALFÖRVALTNINGEN
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lerera. Med bland annat demografin som bakgrund behöver all 
primärvård rusta sig för att bättre möta människors individuella 
behov i närmiljön. Kommunen behöver ställa om till att ha ett  mer 
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Kommunen behö-
ver även öka möjligheten för medborgardialog. Alla verksamheter 
inom socialförvaltningen kommer att påverkas, med stort fokus på 
hemsjukvården.

• Kompetensförsörjning - Inom alla delar i socialförvaltningens verk-
samhet behöver kompetensförsörjning säkerställa för chefer, hand-
läggare inom myndighetsområdet, sjuksköterskor och rehab per-
sonal ( arbetsterapeuter och fysioterapeuter) och undersköterskor 
med olika typer av fördjupningskunskap. Arbetet med heltidsresan 
fortsätter, aktiviteter planeras under våren 2022. Under första kvar-
talet 2022 pågår rekryteringar inom individ-och familjeomsorgen, 
chefsrekrytering, socialsekreterare och biståndshandläggare.

• Digitalisering - Vård och omsorgsinsatser kräver mer digitala lös-
ningar. Förvaltningen deltar i ITSAM samarbetet och under hösten 
2022 monteras nya larm på Solängen.

• Framtidens äldreboende nystart med arbetet kring hur Solängen 
ska matcha nästa generations behov.

• Implementering av handlingsplanen preventiva insatser barn och 
unga. Arbetet startar upp under första kvartalet 2022.

• En samlad arbetsmarknads- och integrationshandläggning. Inför 
tredje kvartalet 2022 bedömer förvaltningen att den nya organisa-
tionen ska vara på plats. En offensiv aktivitet för att verkställa den 
regionala överenskommelsen utifrån integration och inkludering 
samt den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen. 

• Fortsatt arbete med implementering av barnkonventionen genom-
förs enligt plan. 

• Osäkerhet kring hur de långsiktiga konsekvenserna av pandemin ut-
ifrån arbetslöshet, psykisk ohälsa, beroende, våld i nära relationer 

kommer påverka socialförvaltningens verksamhet. 
 
 

• Inför 2022 är Tekniska förvaltningen borttagen och uppdelat i två 
kontor inom kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnads-
kontoret och Tekniska kontoret. Därför kommer redovisningen av 
detaljplaner, bygglovsärenden och miljöfrågor redovisas av Sam-
hällsbyggnadskontoret 2022.

• Fortsatt arbete med FFL projektet (Food for life) inom äldreomsor-
gen och skolan.

• Fortsatt arbete med uppdatering av kostpolicyn.
• VA-verksamheten: Nu ska arbetet enligt en utförd och presenterad 

rapport om att minska antal verk, överföringsledningar, modernise-
ring av verk samt utbyte av ledningsnät starta. Det är avsatt medel 
för att börja upphandla. En ny utredning av ett gemensamt VA sam-
arbete är inlett med Aneby, Tranås, Ödeshög och Boxholm.

• Vattenskyddsområden ses över (kopplat till antal verk).
• Fjärrvärmeanläggning på ny plats ska utredas vidare.
• Fastighetsunderhåll: Ydreskolan, Asby förkola/fritidshems renove-

ring, Solängens äldreboende (framtid).
• Missionsgatan 3 husets framtid ska klargöras.
• Tranåsvägen 3 (”gamla pizzerian” mitt emot Ydre Wärdshus) husets 

framtid ska klargöras, rivning eller upprustning?
• Österbymo förskola: åtgärder ska utföras i utemiljön. Markens 

förutsättningar är inte optimala.
• Rydsnäs förskola: inne- och utemiljön ska ses över tillsammans med 

hyresvärden.
• Den uppdaterade underhållsplanen ska prioriteras och utföras efter 

de medel som tilldelas enligt budget. 
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6. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som ska användas en längre 
tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
APT Arbetsplatsträff
AVSKRIVNINGAR är planmässig värdeminskning av anläggningstill-
gångarna för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräk-
nade nyttjandeperiod.
AVSÄTTNINGAR är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till 
sin förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När för-
pliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland 
annat avsättning för pensioner och sluttäckning av soptipp.
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen 
som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad 
från och med 1998 redovisas som avsättning.
Balanskrav är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga 
kostnaderna.
BALANSKRAV är lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna.
BALANSRÄKNING visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget 
kapital, avsättningar och skulder (lång- och kortfristiga skulder).
DRIFTREDOVISNING-RESULTATRÄKNING redovisar intäkter och kost-
nader för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.
EGET KAPITAL är kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare 
års ackumulerade överskott/underskott. Består dels av rörelsekapital 
dels av anläggningskapital.
EXPLOATERINGSVERKSAMHET är åtgärder för att anskaffa, bearbeta 
och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor 
eller industrier.
FINANSIELLA INTÄKTER/ KOSTNADER avser intäkter och kostnader 
för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.
FINANSNETTO är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER avser händelser eller transaktioner 
som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid 
jämförelser mellan åren.

KASSAFLÖDESANALYS hur medel har tillförts och använts för löpande 
verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsför-
ändringar.
KAPITALKOSTNADER är periodiserade investeringsutgift. Består dels 
av avskrivning dels av ränta. Är en intern post.
LIKVIDA MEDEL består av kassa, plusgiro och bankmedel. Långfristiga 
fordringar och skulder är fordringar och skulder som har förfallodag 
senare än ett år från balans dagen.
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
LVM Lagen om vård av missbrukare.
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
LÖNESKATT är skatt på pensionsförmåner till anställda.
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
MNKR står för miljoner kronor.
NETTOKOSTNADER är driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter 
och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som på kort tid kan omsät-
tas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.
PERIODISERING innebär en fördelning av kostnader och intäkter till 
den redovisningsperiod till vilken de hör.
RKR Rådet för kommunal redovisning
RÖRELSEKAPITAL är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.
SKULDSÄTTNINGSGRAD visar i vilken utsträckning tillgångarna finan-
sieras med främmande kapital.
SOL står för Socialtjänstlagen.
SOLIDITET är eget kapitalet satt i relation till de totala tillgångarna. 
Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med egna 
medel.
TIMLÖN (intermittent) är timlön visstidsanställning.

ORDLISTA
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7. REDOVISNINGSBERÄTTELSE

7.1 Revisionsberättelse för 2020 allmänt 
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