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1. INLEDNING 1. INLEDNING
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Kommunens och kommunkoncernens verksamhet 
och ekonomi följs upp i årsredovisningen. Syftet är 
att ge en informativ redovisning till kommunfull-
mäktige, kommunens invånare och andra externa 
intressenter. Kommunens årsredovisning innehåll-
er en sammanställd redovisning där kommunens 
resultat- och balansräkning är sammanställd med 
Ydrebostäder AB, VÖKBY och Smånet. Bestäm-
melser om årsredovisningen 2020 regleras i lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning.

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 livskvali-
tet året om.
 
MED LIVSKVALITET MENAR VI ATT:

Du som individ ska synas i arbetet, i skolan, i om-
sorgen, på fritiden, som besökare och näringsid-
kare. 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.

Antagen
Kommunstyrelsen 2021-04-06
Kommunfullmäktige 2021-04-26
Diarienummer 2020/0027
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1. INLEDNING 1. INLEDNING

Ydre kommun är beläget i Östergötlands södra del vid sjön Som-
men på gränsen mot Småland. Kommunen är till invånarantalet 
Götalands minsta och har Sveriges minsta centralort, Österbymo. 
Ydre kommun har en landareal på 675 km2 och består av tätorterna 
Österbymo, Rydsnäs och Hestra. Asby kategoriseras som en småort. 
Antalet invånare per kvadratkilometer är 5,5. Folkmängden  
2020-12-31 var 3 726 st personer. 

Ydre kommun kännetecknas av sin närhet till vackra sjöar och skogar 
där kommuninvånarna kan uppleva de ställen som beskrivs i Ydres 
sagor och sägner. Ydrebon Andrew Petterson emigrerade 1850 till 
Nordamerika och genom sina dagböcker har han bland annat varit 
en källa för inspiration till Vilhelm Mobergs emigrantromaner.

Det som idag omnämns som Ydebygden sammanfaller med dagens 
distrikts-(socken-) och kommunindelning. I huvudsak härrör denna 

1.2 FAKTA OM YDRE1.1 YDRE KOMMUNS VISION
YDRE- DET ATTRAKTIVA ALTERNATIVET

Detta innebär att leva, bo och verka i Ydre ska upplevas som hög livskvali-
tet. Därför arbetar vi mot målet att erbjuda dig Sveriges bästa livskvalitet 
året om.
 
MED LIVSKVALITET MENAR VI ATT:

Du som individ ska synas i arbetet, i skolan, i omsorgen, på fritiden, som 
besökare och näringsidkare. Du har naturen utanför ditt eget fönster och 
pendlingsmöjligheter från och till staden. Du har möjlighet att leva i välfärd 
på landsbygden, med frisk luft, öppna landskap, friskt vatten och skogar.

från sockengränsändringar som gjorts i slutet av 1800-talet. Kommunal-
författningarna kom 1862 då varje socken (på landet) bildade en egen 
kommun och fick ansvar för olika samhällsuppgifter. Sedan tidigare fanns 
häradsindelningen som identifierade ett geografiskt område med rättsliga 
och juridiska uppgifter. Ydre härad som man då säkert omnämnde som 
Ydrebygden omfattade de nuvarande sex socknarna samt Norrsjölandet 
(norr om sjön Sommen) vilket är delar av nuvarande Blåviks och Malexan-
ders socknar samt nordvästra delen av Rumskulla socken. Dagens kommun 
Ydre bildades 1 januari 1952 av de sex kommuner som helt ingick i Ydre 
härad.
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1. INLEDNING 1. INLEDNING

Nu när vi summerar 2020 kan vi se tillbaka på ett mycket annorlunda 
år. Covid-19 har satt sin prägel på det mesta i den kommunala förvalt-
ningen under året.
Prognosen att det skulle bli ett mycket problematiskt år budgetmäs-
sigt när pandemin startade visade sig vara fel. Vi gör ett starkt resultat 
2020, mycket tack vare regeringens rådiga agerande med att täcka 
kostnader som uppkommer utifrån pandemin, och de statliga medlen 
har mer än väl täckt våra merkostnader. Dessutom höjdes skatten med 
60 öre per skattekrona.
Kommunen har även fått statsbidrag för att stärka äldreomsorgen 
framåt och möta den demografiska utvecklingen med fler äldre de 
kommande åren.
Vårt beslut om ett bidrag för hemleverans av livsmedel för att minska 
spridningen av Corona-viruset som har gällt från april och året ut har 
varit uppskattat.
 
NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET HAR VARIT:

• Förändringar i Vökby bredband AB för att uppfylla vår ambi- 
 tion om att ge invånarna bästa möjliga tillgång till olika bred- 
 bandstjänster.
• Rastplats vid macken i Österbymo är påbörjad.
• Naturum Sommens första år i kommunens egna regi blev,  
 trots rådande omständigheter med restriktioner, ett mycket  
 bra år.
• Ydrebostäder AB har anställt en ny VD.
• Kommunen har rekryterat både ny skolchef och ny socialchef.

• Vi tog beslut om att ge alla medarbetare en gåva för att visa  
 vår uppskattning för deras engagemang och arbete i den  
 påfrestande situationen som Covid-19 utgör.
• Ett projekt har påbörjats för att utreda möjliga framtida lös- 
 ningar för kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
• Två nya detaljplaner har antagits som möjliggör byggnation i  
 attraktiva områden.
 
Inför 2021 ser vi att prognosen för budgeten ser alltjämt god ut, men 
utmaningar finns. En av de största utmaningarna, även när vi ser det på 
längre sikt, är att invånarantalet per den 1 november 2020 var betyd-
ligt färre än året innan. Det kommer att ge utslag i det statliga utjäm-
ningssystemet och skatteintäkterna.

Ytterligare en utmaning är att komma ifatt med digitaliseringen i våra 
verksamheter, något som har blivit tydligt i pandemins spår.
Arbetet med att stärka äldreomsorgen kommer att fortsätta och så 
även arbetet med att få fram underlag för att komma vidare med 
”Framtidens äldreboende”.

Vi ska verka för att fler ska upptäcka Ydre, Östergötlands hemlighet. 
Det gäller platsen som besöksmål, men framför allt att fler upptäcker 
Ydre som sitt självklara mål för sitt framtida boende. Vi erbjuder livs-
kvalité när det är som bäst.

Elisabeth Hagström, Anna-Lena Svensson och Henrik Isacsson
de sex socknarna samt Norrsjölandet (norr om sjön Sommen) vilket 

1.3 KOMMUNALRÅDEN HAR ORDET 
är delar av nuvarande Blåviks och Malexanders socknar samt nordvästra delen 
av Rumskulla 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. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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2.1. ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS 
UTVECKLING, KONCERNEN OCH KOMMUNEN

FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN
NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2020 2019 2018 2017 2016
*Anläggningskapital (tkr) 91 649,2 106 198,9 107 758,6 78 150,2 93 916,6

*Rörelsekapital (tkr) 31 372,6 16 423,1 13 237,6 39 634,6 16 932,8

Soliditet (Eget kapital/ Tillgångar) i % 29,9% 28,8% 27,5% 29,6% 31,2%

Soliditet inkl. pensionsskuld 13,1% 8,6% 7,0% 6,0% 3,3%

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Tillgångar) i % 70,1% 71,2% 92,1% 93,1% 96,6%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld 86,9% 91,4% 109,4% 93,9% 96,7%

Balanslikviditet 163% 140% 125% 182% 132%

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 47,6 47,3 47,4 40,6 34,4

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 63,8 65,8 66,8 60,8 56,4

Antal invånare 2020-12-31 3 726 3 747 3 743 3 733 3 675

Årets resultat (tkr) 7 045,7 1 276,4 2 270,0 4 613,7 5 938,6

*exploateringstillgångar flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar se Not 9 respektive Not 14.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2020 var antalet årsarbetare 315. Detta är en minskning med 1 årsar-
betare jämfört med 2019. Antalet tillsvidareanställda var 280 och detta 
är en minskning med 4 personer 2019.

Antalet årsarbetare och tillsvidareanställda i Ydrebostäder var 4 perso-
ner vilket är en mer än 2019. Denna ökning beror på organisationsför-
ändring vid byte av VD. 

2.1.1. ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN OCH KONCERNEN

FEMÅRSÖVERSIKT KOMMUNEN
NYCKELTAL FÖR YDRE KOMMUN 2020 2019 2018 2017 2016
*Anläggningskapital (tkr) 101 211,0 110 624,8 110 061,0 83 835,5 99 157,4

*Rörelsekapital (tkr) 28 611,4 17 327,7 15 484,6 38 808,7 17 310,0

Soliditet (Eget kapital/ Tillgångar) i % 44,0% 42,8% 40,7% 43,8% 49,8%

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

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Tillgångar) i % 56% 57% 59% 56% 50%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld 79,1% 85,4% 88,0% 89,2% 91,9%

Skuldsättning i % av skatter och bidrag exkl. pensionsskuld 32,1% 34,8% 35,9% 29,0% 17,8%

Skuldsättning i % av skatter och bidrag inkl. pensionsskuld 56,7% 65,3% 68,7% 64,8% 57,9%

Balanslikviditet (Omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder) 165% 147% 134% 191% 142%

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 21,2 21,1 21,1 16,3 9,8

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 37,4 39,6 40,5 36,6 31,8

Antal invånare 2020-12-31 3 726 3 747 3 743 3 733 3 675

Årets resultat (tkr) 6 754,1 1 995,2 2 475,3 3 843,0 5 470,9

*exploateringstillgångar flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar se Not 9 respektive Not 14.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

men) vilket 

2.2. DEN KOMMUNALA 
KONCERNEN

Koncern Ydre redovisar ett resultat för 2020 på 7,0 mnkr vilket är en 
ökning med 5,1 mnkr från 2019. Ydre kommun redovisar ett resultat på 
6,8 mnkr för 2019 vilket är en ökning med 4,8 mnkr från 2019. Utifrån 
detta konstateras att koncernens ökning mellan åren beror att Ydre 
kommun gör ett ovanligt starkt resultat.

Koncernens finansiella ställning är förhållandevis stabil. Soliditeten 
inklusive pensionsskuld ligger på 13,1 % vilket är bättre än föregående 
år då den var 8,6 % (2018). Under året har endast mindre investeringar 
färdigställts vilket har medförts att inga nya lån har behövts att tas.

2.1.1 ORGANISATIONS-SCHEMA 
 
 

VALNÄMND

REVISION

ÖVERFÖRMYNDARE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

MYNDIGHETSNÄMND 
BYGGNATION OCH MILJÖ

MYNDIGHETSNÄMND, 
SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

KOMMUNALFÖRBUND 
ITSAM

YDREBOSTÄDER AB (100 %)

SMÅNET (*25 %)

VÖKBY BREDBAND AB  (11,25 %)
 VÖKBY BREDBAND AB 

(55 %) (13,75 %)

KOMMUNALA BOLAG 
YDREBOSTÄDER AB (100%)

SMÅNET AB (25 %)
VÖKBY BREDBAND (55 %) (13,75 %)

VALNÄMND

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGENSOCIALFÖRVALTNINGEN KOMMUNLEDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

KOMMUNCHEF

FÖRVALTNINGS
ORGANISATION Ydre kommun är delägare i följande bolag och förbund:

Ydrebostäder AB är kommunens helägda bostadsbolag.

SmåNet AB är ett bredbandsbolag som kommunen är delägare i. Från 
och med 1 mars 2020 äger kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm 
och Ydre, SmåNet AB och därmed VÖKBY bredband AB tillsammans 
med 25 % vardera.

ITSAM är ett kommunalförbund där Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, 
Åtvidaberg och Ödeshög ingår. ITSAM sköter kommunernas data och 
kan beskrivas som kommunernas IT-avdelning. Ydre kommuns andel i 
ITSAM är 16,7 %.

ÖVIS (Överförmyndare i samverkan) är en gemensam tjänsteman-
naorganisation mellan Kinda, Vimmerby, Ydre och Åtvidaberg, med 
säte i Vimmerby. Kostnaderna för ÖVIS fördelas utifrån kommunernas 
invånare. Ydre står för ca 9 % av ÖVIS kostnader vilket motsvarade 0,3 
mnkr 2020.

2.2.2. ÄGANDEFÖRHÅLLANDENPOLITISK 
ORGANISATION

*Kommunen äger 
25 % som är uppde-
lat enligt följande: 
11,25% direkt av ak-
tierna och 13.75% in-
direkt via smånet AB. 
Detta innebär att Ydre 
äger 25% av samtliga 
aktier i Vökby.
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.3. VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Koncernen har under året utökats med ytterligare bolag. Under febru-
ari köpte kommunerna i Vökby-samarbetet aktiebolaget Smånet AB för 
att återfå kontroll över samtliga aktier i Vökby AB. Syftet med köpet är 
att skapa ett öppet nät där Vökby AB är kommunikationsoperatör för 
samtliga abonnenter i kommunernas nät.  
 
Resultatmässigt har Ydrebostäder svaga resultat har balanserats upp av 
Vökbys starka resultat.

För Ydre kommuns del har både skattehöjningen med 60 öre och 
förändringen i utjämningsystemet med anledning av utredningen ”Lite 
mer lika” bidragit till att Ydres ekonomi stärkts upp avsevärt. Dess 
framtida ekonomiska påverkan ger en bra nivå som Ydre framöver kan 
agera utifrån.

Att regering och riksdag stöttat upp välfärden med välbehövliga medel 
bidrar också till ett bra utgångsläge. Naturligtvis finns det orostecken så 
som den pågående pandemin. Den medföljande konjunkturnedgång-
en kommer inte gå obemärkt förbi när det gäller Ydres ekonomi, men 
ovanstående innebär att kommunen är bättre rustade nu än den hade 
varit om dessa två faktorer hade varit kvar in tidigare läge.

Att socialförvaltning har tagit tag i och arbetar långsiktigt med orsaker-
na till uppkomna underskott samt att kommunstyrelsen i budgetarbe-
tet för 2020 genomfört nödvändiga budgetjusteringar har skapat en 

bra grund för förvaltningen att få in verksamheten inom budgetram 
för 2021. Det som är oroväckande är de stora kostnaderna för externa 
placeringar gällande missbruksvård och vård för barn och unga. För-
hoppningsvis kommer dessa att klinga av och återgå till mer normala 
nivåer under 2021, men för en liten kommun som Ydre är det nödvän-
digt med extra  ekonomiskt utrymme för att klara dessa variationer i 
utfallet.

Kommunen har under året löst in 6,1 mnkr som en del av pensionsskul-
den via försäkringslösning hos Skandia. Dessutom har 3,9 mnkr avsatts 
utöver de av Skandia beräknade upplupna premier på 3,4 mnkr till 
kommande premier. Detta torde innebära att kostnaderna för pensio-
ner kan hållas på budgeterad nivå i fortsättningen, men det förutsätter 
en kontinuitet bland anställda förvaltnings- och enhetschefer.

Resultatet för 2020 bedöms som gott och den ekonomiska ställningen 
har under året totalt sett förbättrats.

BEFOLKNING
 2 020 2 019 2 018 20 17 2 016
Folkmängd per 1 januari 3 747 3 743 3 733 3 675 3 658

Levande födda 34 42 27 40 40

Döda 39 49 49 56 38

Inflyttade 178 208 237 271 208

Utflyttande 203 197 206 198 199

Justering 7 0 1 1 6

Folkmängd per 31 december 3 726 3 747 3 743 3 733 3 675

Folkökning/minksning -21 4 10 58 17

2.3.1. BEFOLKNING

Befolkningsutvecklingen blev inte den förväntade. Utfallet blev en 
minskning med 21 invånare. I jämförelse med prognosen så är antalet 
födda barn positivt med 35 stycken nyfödda istället för prognosen 30 
stycken. Ytterligare en positiv sak är att antalet döda understiger prog-
nosen med 10 invånare. Vilket sammantaget innebär att födelseöver-

skottet landar på  -5 stycken individer i jämförelse med prognosen  -20 
stycken. Det är istället flyttnettot som är orsaken till befolkningsminsk-
ningen. Vad som ligger bakom detta kommer att analyseras i komman-
de arbete med befolkningsprognoser. 
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I början av året köpte kommunen tillsammans med Vadstena, Ödes-
hög, Boxholm upp SmåNet AB, vilket har lett till att kommunerna nu 
äger 25 % var och med detta även av dotterbolaget VÖKBY Bredband 
AB (11,25% direkt och 13,75% indirekt via SmåNet AB).

En stor del av verksamheten har präglats av rådande situation med 
pandemin Covid-19 som medfört en betydande ökning av arbetsinsats-
er vilket inneburit fler möten både internt och externt och förändringar 
i verksamheterna. Kommunen har fått se över sina arbetsrutiner för att 
vara förberedd på ett större utbrott. För att klara detta och få en över-
blick av läget har investeringar gjorts i kommunens sammanträdesrum 
där digital utrustning har införskaffats för att lättare kunna genomföra 
videomöten. Ett system har införskaffats gällande frånvarorapportering 
av medarbetare och barn/elever för att få en samlad bild av alla verk-
samheter. Inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen 
och kostenheten har mycket tid gått åt att se över rutiner för arbetet 
samt se till att det finns personal som kan täcka upp vid sjukfrånvaro.

FN:s barnkonvention har blivit lag sedan 1 jan 2020 och ska ha ett stort 
inflytande vid arbetet i alla förvaltningar och verksamheter. Hur den 
ska tillämpas och implementeras är upp till kommunen att ta fram en 
plan för. En grupp har tillsatts för att jobba med detta.

Under året har två detaljplaner för bostadsbebyggelse antagits av kom-
munfullmäktige. Dessa är Saxabäcken Torpön med nio nya tomter och 
Aggarp Rydsnäs, före detta sågverksområdet, med nio nya tomter.
En uppfräschning av yttre miljön i Österbymo har påbörjats bland 

annat vid torget och parkeringen vid Coop.

Etapp ett med arbetet med att skapa en rastplats vid Kisavägen i Öster-
bymo har påbörjats. Rastplatsen kommer att färdigställas under 2021.

Antalet bredbandsanslutningar har ökat från 1 214 till 1 562
varav 1 327 aktiva, vilket ger ett tillskott av 348 anslutningar under  
2020. Framförallt är det inköpet av nätet i Torpa Sund med 279 anslut-
ningar som bidragit till den stora ökningen.

Naturum Sommens första år helt i Ydre kommuns regi.

Arbete med byte av system för dokument- och ärendehantering för 
kommunförvaltningen har påbörjats.

Införande av koncernkonto har det jobbats med under året och detta 
blev klart i november.

Införande av Lifecare, nytt verksamhetssystem inom socialförvaltning-
en, pågår.

Renovering av Asby förskola och fritidshem har beslutats och påbörjats 
och beräknas vara klart under 2021.

Under året har beslutsstödsystemet Stratsys anskaffats för att rappor-
tera frånvaro vid Covid-19 samt som stöd i uppföljningen av ekonomi, 
mål och budget.

2.4. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
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2.5. STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN 
KOMMUNALA VERKSAMHETEN

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

Från och med 2020 har nya inriktningsmål tagits fram för kommu-
nen. Dessa togs i kommunfullmäktige (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 kommunens olika förvaltningar nu jobbar utifrån.

Kommunstyrelsen utövar sin uppsynsplikt på Ydrebostäder ge-
nom ägardirektiv. Nya ägardirektiv antogs 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 2020 (Kf § 63, 
Dnr 2019/00024) utifrån kommunens policy och riktlinjer för intern 
kontroll. Uppföljning av beslutade områden ska redovisas en gång per 
år till kommunstyrelsen. Eftersom det fanns brister i 2019 års intern-
kontroll valde kommunfullmäktige att kontrollmomenten skulle vara de 
samma för 2020 som för 2019 för kunna se om önskade förbättringar 
har skett. Redovisning av internkontrollen för 2020 sker i april 2021.2.5.2. KOMMUNENS MÅLSTYRNING

2.5.3. BOLAGSSTYRNING

2.5.4. INTERNKONTROLL2.5.1. BUDGET OCH RESURSTILLDELNING

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 balansen mellan dessa utifrån en genom-
lysning 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 efterlevan-
de av finansiella mål och budget. En god följsamhet mot budget är ett 
uttryck för god ekonomisk hushållning.
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2.6.1. FINANSIELL ANALYS AV KONCERNEN
    RESULTAT OCH KAPACITET

Koncernens nettoinvesteringar för 2020 är 12,5 mnkr. Det är Ydre 
kommun som står för den stora delen där investeringar på 11,1 mnkr 
har gjorts.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Resultaträkning koncern 
i mnkr

2020 2020 2019 2018

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

Verksamhetens intäkter 80,9 45,0 72,6 71,7

Verksamhetens kostnader -302,5 -274,1 -286,4 -280,2

Avskrivningar -16,0 -7,4 -11,6 -9,2

Verksamhetens 
nettokostnad

-237,6 -236,5 -225,4 -217,6

Skatteintäkter 166,9 169,7 160,9 156,2

Generella statsbidrag, 
utjämning

78,8 72,2 66,0 64,2

Finansiella intäkter 0,5 0,9 0,9 0,7

Finansiella kostnader -1,6 -1,5 -1,2 -1,1

Periodens resultat 7,0 4,8 1,3 2,3

Koncernens resultat för 2020 visar ett resultat på 7,0 mnkr.  Att koncer-
nens resultat är så starkt för 2020 beror på att kommunen har ett starkt 
resultat för 2020 (6,8 mnkr).  När det gäller bolag i koncernen gör Ydre-
bostäder ett negativt resultat för året på 0,8 mnkr, VÖKBY gör ett positivt 
resultat 1,1 mnkr och Smånet gör ett litet negativt resultat som för Ydres 
del blir 0,01 mnkr.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringsverksamhet 2020 2020 2019 2018

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

Bruttoinvesteringar (mnkr) 13,2 36,7 11,2 65,1

Nettoinvesteringar (mnkr) 12,5 35,9 10,9 64,6

Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar (%)

184,8 34,0 117,8 35,1

Avskrivningar 16,0 7,4 11,6 9,2

Finansnetto -1,1 -0,6 -0,3 -0,4

RISK OCH KONTROLL

Soliditeten är ett mått på koncernens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme. Ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. 
Soliditeten visar hur stor del av koncernens tillgångar som har 
finansierats med eget kapital respektive skulder. Koncernens solidi-
tet ligger på 29,8% (2019 29,9%). Då koncernens soliditet är relativt 
låg och den långfristiga skulden relativt hög med en skuldsättnings-
grad på 70,2% är det viktigt att försätta med amortering av skulder-
na. Den höga låneskulden gör att koncernen är känslig för förändring 
i räntenivåerna.

Koncernens långfristiga skulder ligger kvar på 177,4 mnkr vilket är 
på samma nivå som 2019. Bindningstiden för lånen är 1,6 år (2,1 
år 2019) vilket är kortare än året innan med 0,5 år. Den teoretiska 
räntekostnaden har minskat med 0,1 mnkr och är 1,1 mnkr (1,2 
mnkr 2019),

FINANSIELLA RISKER
Finansiella nyckeltal i koncer-
nen

2020 2020 2019 2018

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

Verksamhetens nettokostna-
der (mnkr)

-237,6 -236,5 -225,4 -217,6

Finansnetto (mnkr) -1,1 -0,6 -0,3 -0,4

Årets resultat (mnkr) 7,0 4,8 1,3 2,3

Nettoinvesteringar (mnkr) 12,5 36,0 10,9 -64,6

Soliditet enligt balansräkning 
(%)

29,9 29,9 29,9 27,5

Årets resultat / skatter och 
statsbidrag (%)

2,9 2,0 0,6 1,0

Förändring eget kapital (%) 2,5 2,0 1,3 2,4

Balanslikviditet % 163 140 140 125

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

Nettolåneskuld 117,7 137,7 140,0 133,8

Genomsnittsränta (%) vägd 0,61 1,50 0,66 0,63

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

Bindningstid i dagar vägd 585 1 095 772 899

1,1 3,0 1,2 1,1
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BORGENSÅTAGANDE
Borgensåtagande (mnkr) 2020 2020 2019 2018

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

Kommunägda företag 105,4 100,8 104,7 103,6

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

varav ITSAM 7,0 2,4 6,3 5,2

Övriga 0,2 0,0 6,5 11,3
Egna hem och småhus 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa borgensåtagande 105,6 100,8 111,2 114,9

Koncernens resultat mnkr 7,0 5,1 1,3 2,3

Resultat kr/invånare 1 891,0 1 357,1 340,6 606,5

Borgensåtagande tkr/
invånare

28,3 26,9 29,7 30,7

antalet invånare 3 726 3747 3747 3743

De borgensåtaganden som finns inom koncernen är de som kommunen 
har åtagit sig.

Gentemot Ydrebostäder finns ett borgensåtagande på 110 mnkr (låne-
ram) varav utnyttjat är 98,4 mnkr. Bolaget visar på ett negativt resultat 
för 2020. Risken för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms 
fortfarande som litet.

För ITSAM kommunalförbund finns ett borgensåtagande om 7,0 mnkr 
vilket är en utökning med 0,7 mnkr från 2019. Detta beror på ändrade 
förhållanden angående gällande internleasing av datorer och utrustning.

Kommunalförbundets resultat för 2020 uppgick till 1,2 mnkr (-1,0 mnkr 
2019). Risk för infriande av borgen bedöms som mycket liten.

PENSIONSÅTAGANDE
Pensionsåtaganden i mnkr * 2020 2020 2019 2018

Bokslut Budget Bokslut Bokslut

Avsättning till pensioner 12,4 9,9 9,9 10,3

Varav avsättning till politi-
ker**

2,6 3,4 3,4 3,4

Varav extra avsättning till 
enstaka tjänstepensioner

6,4 3,6 3,6 4,0

Pensioner äldre än 1998 
(ansvarsförbindelsen)

60,4 70,1 70,1 72,4

Kortfristig skuld till 
Pensionsvalet

4,6 4,6 4,6 6,1

Total pensionsskuld 77,4 84,6 84,6 88,2

Varav särskild löneskatt 15,1 16,5 16,5 17,2

Inom koncernens pensionsåtagande ligger huvuddelen cirka 95% av 
avsättningarna hos kommunen. För närmare kommentarer se pensions-
åtaganden under finansiell analys av kommunen.
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2.6.2. FINANSIELL ANALYS AV KOMMUNEN
      RESULTAT OCH KAPACITET

Ydre kommun redovisar ett resultat på 6,8 mnkr vilket är en ökning 
med 4,8 mnkr från 2019 och 1,9 mnkr bättre än budget. I år har re-
dovisningen för fjärrvärme gjorts om och i det totala resultatet ligger 
även resultatet för fjärrvärmen vilket uppgår till 0,97 mnkr.

Årets starka resultat beror bland annat på att kommunalskatten höj-
des med 60 öre till 2020. Denna höjning gjordes i och med ovisshet-
en om statens nya fördelningssystem till kommunerna skulle bli av 
eller ej. Om det inte skulle bli av ville kommunen ha en bra grund att 
stå på för att slippa stora besparingar under året. Nu genomfördes 
detta fördelningssystem vilket har lett till att Ydre har fått en stark 
ekonomi för året.

Under året har kommunen fått 7,1 mnkr i bidrag från staten i form 
av stöd till stärkt välfärd.

Under året har kommunen fått ersättning från staten gällande kost-
nader hänförda till Covid-19 varav 2,1 mnkr som ersättning för höga 
sjuklönekostnader och 1,7 mnkr från socialstyrelsen för kostnadsök-
ningar inom socialförvaltningen.

I resultatet ingår kostnader av engångskaraktär såsom inlösen av 
pensionsskuld på 6,1 mnkr och utrangeringar/nedskrivningar av 
anläggningstillgångar på 3,9 mnkr.

ÅRETS RESULTAT
Årets(periodens) resultat 
(mnkr,%)

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Årets resultat (mnkr) 6,8 4,8 2,0 2,5

Årets resultat exkl. jämförel-
sestörande poster (mnkr)

6,8 4,8 2,0 -0,2

Årets resultat/ skatter och 
bidrag (%)

2,7 2,0 0,9 1,2

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster/ 
skatter och bidrag (%)

2,7 2,0 0,9 -0,1

Resultat i snitt över 3 år 
(mnkr)

3,7 2,8 3,9

Årets resultat/eget kapital 
(%)

5,9 4,5 1,9 2,4

eget kapital (mnkr) 115,3 107,8 108,5 102,8
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Den procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnader är 5,8 % 
samtidigt som skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat 8,3%. 
Detta innebär att ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning överstiger ökningen av nettokostnader vilket beror på den skatte-
höjning kommunen gjorde till 2020 samt på stödet för stärkt välfärd.

FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER
Förändring av intäkter och 
kostnader (%)

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 3,9 -3,1 -0,7 -25,8

Verksamhetens kostnader 4,1 6,2 1,9 -3,1

Verksamhetens 
nettokostnader

5,8 6,6 3,5 5,5

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

8,3 7,0 3,0 15,4

Finansiella kostnader och 
intäkter

-104,4 52,9 178,3 -965,0

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter i 
mnkr

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Försäljningsmedel 4,4 4,4 4,6 4,2

Taxor och avgifter 25,7 23,7 23,9 22,1

Framtida taxor -0,4 -3,7 -2,1 -2,6

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

Bidrag 21,6 11,9 22,6 24,5

Försäljning verksamhetsen-
treprenader

3,4 3,8 4,0 3,2

Övriga intäkter 0,5 0,2 0,0 2,8

varav jämförelsestörande 
post (återföring VA 
avsättning)

0,0 0,0 0,0 2,7

Summa 59,9 45,0 57,3 58,0

Kommunens verksamhetsintäkter har ökat med 2,6 mnkr från 2019 
och ligger 2020 på 59,9 mnkr. De två typer av intäkter som har lett 
till denna ökning är taxor och avgifter där affärsverksamheten står 
för den största ökningen. Den andra är framtida taxor där det under 
2020 har bokförts ett lägre belopp vilket beror på att redovisningen 
för fjärrvärme har gjorts om och ligger nu på eget kapital istället 
för på avsättningar vilket gör att framtida taxor minskar. Likaså har 
renhållningsverksamhet inte kunnat göra några avsättningar i år 
på grund av ett negativt resultat för verksamheten utan istället har 
pengar från tidigare avsättningar återförts. 

Bidragen har minskat med 1,0 mnkr från 2019. Den största minsk-
ningen av bidrag står ersättningar från Migrationsverket för med 
en minskning på 5,2 mnkr. Denna minskning vägs till delar upp av 
ersättningar på grund av rådande pandemin. Ersättning för ökade 
sjuklönekostnader uppgår till 2,1 mnkr samt att socialförvaltningen 
erhållit 1,7 mnkr av socialstyrelsen för att täcka kostnader på grund 
av Covid-19.
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VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostna-
der i mnkr

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bidrag och transfere-
ringar

-7,6 -9,1 -6,2 -6,1

Entreprenader och köp 
av verksamhet

-53,9 -45,5 -51,4 -46,7

Personalkostnader -169,6 -168,5 -164,2 -164,1

Lokal- och markhyror -2,7 -2,5 -2,6 -4,1

Bränsle, energi och 
vatten

-6,6 -6,7 -6,9 -6,1

Diverse främmande 
tjänster

-21,5 -21,0 -20,2 -18,2

Övriga kostnader -23,7 -20,7 -22,7 -24,0

Summa -285,6 -274,1 -274,3 -269,2

Verksamhetskostnaderna för 2020 är 285,6 mnkr vilket är 11,3 mnkr 
högre än 2019. I denna ökning finns två stora kostnader av engångska-
raktär med. Dessa är inlösen av pensionsskuld på 6,1 mnkr och utrange-
ringar/nedskrivningar av anläggningstillgångar på 3,9 mnkr.

I kostnadsökningen finns även 4,0 mnkr hänförliga till Covid -19 där den 
ena hälften är personalkostnader och den andra är diverse material.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringsverksamhet Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Bruttoinvesteringar 
(mnkr)

12,0 39,0 10,8 54,1

Nettoinvesteringar 
(mnkr)

11,1 36,0 10,6 51,5

Skattefinansieringsgrad 
av nettoinvesteringar (%)

179,8 42,0 116,0 17,7

Avskrivningar 13,2 7,4 9,2 7,0

Finansnetto 0,0 -0,6 0,9 0,3

Nettoinvesteringarna för 2020 uppgår till 11,1 mnkr. De investeringar 
som gjorts är bland annat köp av bredbandsnätet i Torpa Sund, iord-
ningställande av den fysiska miljön på torget och vid Coop i Österbymo, 
byte av slampress på vatten- och avloppsverket i Österbymo samt byte 
av gryta i köket på Solängen.

Skattefinansieringsgraden av investeringar landar på 179,8 % vilket 
beror på att de stora investeringarna inom vatten och avlopp samt att 
exploateringen av Bianäset inte har påbörjats under det gångna året 
utan har flyttats fram. Bianäset är försenat på grund av överklaganden.

FINANSIELL KONTROLL
Förvaltningarnas budgetföljsamhet i mnkr Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
Kommunledningsförvaltning 0,2 25,8 1,5 25,2 1,3

Tekniska förvaltningen 1,5 35,2 -0,9 21,1 1,8

Barn och utbildningsförvaltningen 2,7 82,4 -0,1 87,1 -1,5

Socialförvaltningen -1,0 90,3 -10,2 85,0 -10,4

Summa kommunstyrelsen 3,4 233,8 -9,7 218,4 -8,8

Finansförvaltningen -1,5 238,6 7,9 222,2 7,4

Summa 1,9 4,8 -1,8 3,8 -1,4

Med finansiell kontroll avses bland annat hur upprättad budget och 
finansiella målsättningar efterlevs.

En budgetföljsamhet så nära noll som möjligt är önskvärd. För år 2020 
kan en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr summeras där barn- och 
utbildningsförvaltningen gjorde det största överskottet på 2,7 mnkr. 
En av orsakerna till detta överskott beror gymnasieskolan där det har 
varit färre elever under året än vad som räknades med när budgeten 
lades. Att tekniska förvaltningen gör ett överskott på 1,5 mnkr hänförs 
till fjärrvärmen, 0,97 mnkr, och resterande beror på ett positivt resultat 
för bredbandsverksamheten.

Socialförvaltningen visar ett underskott på 1,0 vilket är en förbättring 

med 9,2 mnkr från 2019.  En del av denna förbättring  beror på att 1,7 
mnkr erhållits från socialstyrelsen för att täcka kostnader på grund av 
Covid-19.

Finansförvaltningens underskott på 1,5 mnkr beror på att inlösen av 
pensionsskuld på 6,1 mnkr har gjorts under 2020, samt att intern 
kompensation om 4,0 mnkr har givits till övriga förvaltningar gällande 
deras Covid-19. De medel som politiken har till sitt förfogande har ej 
använts fullt ut utan denna verksamhet visar ett överskott på 5,6 mnkr. 
Två andra större överskott är bidrag för flyktingverksamheten 0,9 mnkr 
och finansnettot (räntor på lån) 0,9 mnkr.

RISK OCH KONTROLL
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KASSALIKVIDITET
Likviditet (mnkr, %) Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Likvida medel (mnkr) 53,2 30,0 32,9 38,2

Kassalikviditet (%) exkl. löneskuld 
inkl. förfall lån

202,9 186,6 186,6 84,2

Balanslikviditet (%) 164,6 148,0 147,0 125,2

Ydre kommuns kassalikviditet exklusive löneskuld ligger på 
202,9 % vilket är en förbättring mot tidigare år. Balanslikvidite-
ten på 164,6 % innebär att på kort sikt klarar kommunen av att 
finansiera oväntade finansiella utgifter utan att behöva låna. 

SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD
Soliditet och 
skuldsättningsgrad

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Soliditet (%) 44,0 37,4 44,3 40,7 43,8

Tillgångsförändring (%) 7,1 17,7 -3,1 10,4 18,2

Förändring eget kapital (%) 6,2 4,5 1,9 1,9 4,0

Soliditet inkl. pensionsskuld 
(%)

20,9 13,1 15,6 12,8 11,9

Tillgångar i mnkr 262,3 288,3 244,9 252,8 229,0

Total skuldsättningsgrad (%) 56,7 62,6 65,3 68,7 64,8

I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive 
pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns 
utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild av kommunens 
totala långsiktiga finansiering.

Med en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 20,9 % 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 56,7 %  inklusive pensionsskulden för perioden 
vilket är en minskning från året innan.

FINANSIELLA RISKER
Finansiella nettotillgångar (mnkr) Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Omsättnings- + finansiella anlägg-
ningstillgångar

108,9 89,3 80,1 86,7

Kortfristiga och långfristiga skulder 123,3 136,9 115,9 147,2

Netto -14,4 -47,6 -35,8 -60,5

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsförmågan 
på ”medellång sikt”. De finansiella tillgångarna har ökat under 
året beroende på att ombokningar skett från anläggningstill-
gångar till omsättningstillgångar. Sedan var bankbehållningen 
högre vid årets slut än året innan. Även skulderna har ökat 
sedan året innan vilket beror på de kortfristiga skulderna.

GENOMSNITTSRÄNTA BINDNINGSTIDER
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Genomsnittsränta (%) 0,51 1,50 0,51 0,44

Bindningstid i år 1,8 3,0 2,5 2,2

Bindningstid i dagar 640,0 1 095,0 923,0 788,0

0 - 12 månader mnkr 18,0 18,0 18,0 39,0

1 år - 5 år mnkr 61,0 61,0 61,0 40,0

5 år och mer mnkr 0,0 21,0 0,0 0,0

Låneskuld mnkr 79,0 100,0 79,0 79,0

Nettolåneskuld 25,8 70,0 46,1 40,8

Ydre kommuns totala låneskuld ligger kvar på 79 mnkr även för 
2020 eftersom de investeringar som kommunen hade planerat 
inom vatten och avloppsnätet inte påbörjades i den utsträck-
ning som det var tänkt och att exploateringen av Bianäset 
inte har kommit igång och inga nya lån behövts tas under det 
gångna året.

En höjning av räntan med en procent på de externa lånekost-
naderna skulle innebära en kostnadsökning med cirka 0,8 mnkr 
idag. Ränteläget är för närvarande mycket lågt vilket påverkar 
kommunens lånekostnader positivt.
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FINANSPOLICY
Finanspolicy Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Max 40 % förfall inom 1 år 22,8 22,8 22,8 49,4

Kortfristiga och långfristiga skulder 123,3 136,9 115,9 147,2

Avstämningen av uppsatta regler i finanspolicyn visar att policyn 
uppfylls för 2020.

PENSIONSÅTAGANDE
Pensionsåtaganden i mnkr Bokslut 

2020
Budget 

2020
Bokslut 

2019
Bokslut 

2018
Avsättning till pensioner 11,8 8,9 8,9 9,7

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

Varav extra avsättning till enstaka 
tjänstepensioner

6,4 3,0 3,0 3,4

Pensioner äldre än 1998 (ansvars-
förbindelsen)

60,4 70,1 72,4

Kortfristig skuld till Pensionsvalet 4,6 4,6 4,6 6,1

Total pensionsskuld 76,8 13,6 83,6 88,2

Varav särskild löneskatt 15,0 2,6 16,3 17,2

Kommunen har under året löst in del av pensionsskuld på  6,1 
mnkr via försäkringslösning hos Skandia. Dessutom har 3,9 
mnkr avsatts utöver de av Skandia beräknade upplupna premier 
på 3,4 mnkr till kommande premier. Detta torde innebära att 
kostnaderna för pensioner kan hållas på budgeterad nivå i fort-
sättningen, men det förutsätter en kontinuitet bland anställda 
förvaltnings- och enhetschefer.

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 2020 innebär att resul-
tatutjämningsreserven maximalt får uppgå till 17,2 mnkr. I bokslutet för 
2020 sätter Ydre kommun av ytterligare 4,3 mnkr till RUR vilket innebär 
att den totalt uppgår till 9,8 mnkr vilket  är 4 % av summan av skattein-
täkter och generella statsbidrag och utjämning.

BALANSKRAVSUTREDNING
2020 2019 2018 2017 2016

Åretsresultat 6,8 2,0 2,5 3,8 5,5

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

Synnerliga skäl

Medel till RUR 4,3 0,3 1,7 3,5

Balanskravsresultat 1,9 2,0 2,2 2,1 2,0

Resultat att reglera

Medel avsatta till RUR 9,8 5,5 5,5 5,2 3,5
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2.8 . VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ARBETAD TID YDRE KOMMUN
År Arbetstid enl. 

avtal
Övertid Mertid Semester Ferier Sjukfrånvaro Övrig frånvaro Totalt arbetad 

tid
Arbetad tid i % 
av total tid

2020 618 735 2 454 2 624 46 912 10 454 45 639 64 914 455 895 73,7%

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%

2016 660 571 4 416 5 195 49 273 9 822 36 793 60 575 513 719 77,8%

Kompetensförsörjningen för Ydre kommun fortsätter att vara en ut-
maning. Att externt kunna rekrytera och/eller internt utveckla medar-
betare till efterfrågade kompetenser är och kommer att vara en viktig 
uppgift för kommunen.

Många yrkesgrupper i Ydre kommun är mycket små och varje vakans 
betyder att en stor del av yrkeskategorin saknas. Personalomsättning-
ens konsekvens när kommunen har så små yrkesgrupper och hur kom-
munen lyckas med återbemanningen påverkar därför mycket snabbt 
verksamhetens möjligheter till goda resultat.

Den arbetade tiden sjönk mellan åren 2018 och 2019 med ca 12 årsar-
betare. Den har sedan 2020 fortsatt sjunka. En väsentlig skillnad mellan 
åren 2019 och 2020 finns mellan den enligt anställningsavtal arbetade 
tiden (- 1 årsarbetare) och den faktiska arbetade tiden (- 7 årsarbeta-

re). Frånvaron är 2020 betydligt högre än 2019. Den totala frånvaron 
i Ydre kommun har mellan dessa två år ökat med ca 6 årsarbetare. 
Sjukdom och övrig frånvaro har tillsammans ökat med 8 årsarbetare 
samtidigt som uttaget av semester har minskat med 2 årsarbetare.

ARBETAD TID YDRE KONCERN
År Arbetstid enl. 

avtal
Övertid Mertid Semester Ferier Sjukfrånvaro Övrig frånvaro Totalt arbetad 

tid
Arbetad tid i % 
av total tid

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%

2016 667 758 4 444 5 197 49 565 9 822 36 793 60 575 520 645 78,0%
SJUKFRÅNVARO

2020 2019 2018 2017 2016

Totalt 8,2% 6,3% 7,6% 6,8% 6,5%

Män 2,0% 2,1% 2,2% 3,8% 2,7%

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

Långtid (60 dagar) 39,4% 42,6% 45,8% 45,7% 56,7%

Upp till 29 år 5,8% 5,6% 6,6% 7,1% 6,4%

30 till 49 år 6,7% 6,2% 8,9% 7,4% 5,1%

Över 50 år 10,4% 6,7% 7,0% 6,2% 7,6%

Sjukfrånvaron har mellan 2019 till 2020 ökat med 1,9 
procentenheter. I åldersgrupperna upp till 50 år finns 
en viss ökning men den klart dominerande ökningen 
finns i gruppen kvinnor 50 år och äldre.
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FRISKTAL
Förvaltning Antal 

anställda
Heltidsfriska 1 till 5 

sjukdag
Mer än 5 
sjuktillfällen

2016

Kommunledningsför-
valtning

20 50,0% 35,0% 0,0% 6,5%

Teknisk förvaltning 43 41,9% 18,6% 7,0% 2,7%

Barn- och utbildnings-
förvaltning

140 26,4% 16,4% 15,0% 7,6%

Socialförvaltningen 163 30,1% 10,4% 17,2% 56,7%

Totalt 362 30,4% 15,2% 14,4% 6,4%

30 till 49 år 6,7% 6,2% 8,9% 7,4% 5,1%

Över 50 år 10,4% 6,7% 7,0% 6,2% 7,6%

PERSONALSTATISTIK
Antal tillsvidare anställda med månadslön 31/12

2020 2019 2018 2017 2016

280 277 278 267 298
Antal anställda med månadslön 31/12

2020 2019 2018 2017 2016

313 306 315 313 337

HÄLSOTAL PER ÅR

LÖNEHÄNDELSE PER MÅNAD

0%
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8%
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16%

2020
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Kostnader för övertid, fyllnadslön och timlöner har mins-
kat betydligt sedan 2018. Totalt uppgår minskningen till 
4,4 mnkr. Detta beror främst på ett förändrat arbete med 
bemanning och fler anställningar på månadslön.

LÖNER
Tkr exkl arbetsgivaravgift 2020 2019 2018 2017 2016

Övertid och fyllnadslön 1 060 1 300 2 311 2 443 2 021

Sjuklön 7 469 3 910 4 525 3 513 3 830

Timlön (intermittent) 8 486 9 599 11 619 10 087 9 249

Arvode 1 372 1 437 1 079 1 101 1 049

Månadslön 99 165 95 667 94 222 92 076 92 956

Pensionskostnad total 18 146 14 867 12 122 12 889 10 550

Över 50 år 10,4% 6,7% 7,0% 6,2% 7,6%

PERSONALSTRUKTUR
Anställda per 
anställningsform 
(per 31 decem-
ber respektive år)

2020 2019 2018 2017 2016

Tills-
vidare

Vikariat AVA 67 år Obehöri-
ga lärare

Totalt

2020 280 17 10 3 5 315

2019 276 17 9 3 3 308

2018 272 13 24 0 5 314

Förändringen av tillsvidareanställda uppvisar en 
ökning med 3 anställda.
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FÖRÄNDRINGAR HAR SKETT I SAMMANSÄTTNING AV 
PERSONALENS ÅLDER OCH KÖN
Kön Åldersgrupp 2020 2019 2018 Förändring 

% 2018-
2020

Kvinna 20-29 år 21 17 18 17%

Kvinna 30-39 år 58 49 50 16%

Kvinna 40-49 år 45 53 54 -17%

Kvinna 50-59 år 74 68 73 1%

Kvinna 60-år 55 65 66 -17%

Man 20-29 år 16 11 6 167%

Man 30-39 år 7 6 7 0%

Man 40-49 år 12 12 11 9%

Man 50-59 år 9 10 11 -18%

Man 60-år 16 15 18 -11%

gruppen kvinnor 50-59 år har ökat något. Tydliga tecken finns att en 
generationsväxling pågår.

Samtidigt som förändringar i åldersstrukturen skett har det totala an-
talet månadsavlönade vid mättidpunkten 31 december 2019 och 2020 
ökat med 7 personer och är i nivå med 2018 års nivå.

Användningen av timanställda fortsätter att minska och motsvarar 
2020 cirka 29 årsarbetare. 

Andelen kvinnor bland de månadsavlönade och tillsvidareanställda 
fortsätter att minska. Ett tecken på förändring av åldersstrukturen är att 
från och med 2020 finns nu både kvinnor och män bland de tillsvidare 
anställda som är under 25 år.

Andelen heltidsanställda kvinnor av tillsvidareanställda kvinnor ökar till 
66 % medan den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidarean-
ställda kvinnor i stort sett ligger på samma nivå som tidigare dvs 91,3 
%. Motsvarande värden för tillsvidareanställda män är 84,4 respektive 
94,9 %.

Den totala personalomsättningen bland de månadsavlönade minskar 
något mot 2019.Åldersstrukturen bland Ydre kommuns anställda uppvisar fortfarande 

en övervikt mot de äldre årgångarna. En förändring har dock skett mel-
lan dessa grupper. Nu är åldersgruppen 55-59 år störst mot tidigare 60 
år och äldre. Antalet i grupperna män och kvinnor upp till 39 år har alla 
ökat. Gruppen män 40-49 år har ökat medan samma grupp för kvinnor 
har minskat. Samtliga grupper män 50 år och äldre har minskat medan 
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2.9. FÖRVÄNTAD UTVECKLING
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR) CIRKULÄR 20:39 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin 
där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekono-
min mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet 
gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under 
första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora 
slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och 
sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att 
det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som 
pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbets-
lösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer.

KOMMUNSTYRELSENS BILD BUDGET 2021-2024

Kommunstyrelsen ser positivt på utvecklingen för Ydre. De satsningar 
som görs i och med tillskapandet av områden för nya bostäder, plane-
ring av framtidens vårdboende och utbyggnad av bredband innebär att 
kommunen fortsätter att 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 framti-
dens utmaningar då färre personal ska kunna göra mer.

Inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
arbetet med att ta fram strategier och arbetsmodeller för att möta de 
nationella kraven påbörjats. I och med att en skattehöjning gjordes 

inför 2020 har kommunen skapat en ekonomisk pott/plattform där 
verksamheterna 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. Detta kommer att leda till att kommunkoncernen kommer 
att behöver låna mer pengar för att klara av detta, vilket kommer  att 
påverka kommunens soliditet negativt.

BUDGET 2021

Kommunens verksamhetsintäkter uppgår till 53,5 mnkr, och kostna-
derna till 282,8 mnkr. Detta innebär att verksamhetens nettokostnad 
blir 239,3 mnkr, att jämföra med utfallet för 2020 på 238,9 mnkr. 
Skatteintäkterna är beräknade till 169,8 mnkr (som kommunen erhåller 
via kommunalskatten). Därutöver beräknas kommunen få 75,8 mnkr i 
generella statsbidrag och genom det kommunala utjämningssystemet. 
Därtill kommer finansiella intäkter på 0,1 mnkr på placeringar och 
innehav av aktier och finansiella kostnader på lån 1,5 mnkr. Budgeterat 
resultat för 2021 blir då 4,9 mnkr. Skatteutdebiteringen är oförändrad 
kvar på 22,55 kr och låneramen utökas med 21,0 mnkr till totalt 100,0 
mnkr.

Alla förvaltningar har i ramarna kompenseras för 1,5 % prisökning.
Centralt finns avsatt 5,2 mnkr för att täcka kostnader för 2020-2021 års 
lönerevision och satsningar på prioriterade grupper. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har totalt 4,8 mnkr avsatta 
till att hantera ekonomiska behov som uppstår under året eller under 
kommande år. Sammanlagt med budgeterat resultat innebär detta ett 
totalt gemensamt handlingsutrymme på 6,1 % av skatteintäkter, utjäm-
ningsbidrag och generella statsbidrag. Mellan utfall 2020 och budget 
2021 minskar  skatteintäkterna totalt med 0,1 mnkr medan verksam-
heternas nettokostnad samtidigt beräknas öka med 0,4 mnkr. 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 verk-
samheten och fortsätta satsa på det som bygger Ydre starkt.

En viss oro kan dock finnas i om skatteunderlagstillväxten blir sämre 
än i SKRs prognos och att kompensation för detta uteblir i komman-
de budgetbeslut, samtidigt som antalet invånare i Ydre fortsätter att 
minska.
 

                                                                                                            

Charlotte Gremar Engdahl
Kommunchef

Jonas Arpzell  
Ekonomichef    
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HÅLLBAR MILJÖ
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Andelen närodlade och ekologiska livsmedel ska öka i 
kommunens verksamheter

 Andelen närodlade och ekologiska 
livsmedel ska öka i kommunens verksam-
heter

32 26,5 32

Energianvändningen i Ydre kommuns verksamhet ska 
årligen minska

 Arbete för att minska energiförbrukning-
en

 Ja

Påverkan av miljön för kommunens avlopp ska årligen 
minska

 Minskning av BOD7  Nej

 Minskning av totalfosfor  Nej

Utsläppen från kommunens transporter ska minska 
med 70% till 2030

 Andel alternativa bränslen i kommunens 
fordonsflotta skall öka

22% 25% 22%

2.10. MÅLUPPFYLLELSE

2.10.1. YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ

Andel ekologiska livsmedel har minskat på grund av försämrad kommu-
nikation och utbud med ny leverantör.

Ett arbete för att minska energiförbrukningen har påbörjats och förut-
sättningar för egen produktion av el genom solceller har utretts

Inblandningen av förnyelsebara bränslen har ökat under 2019 främst 
på grund av ny lagstiftning. Under december 2020 har socialförvalt-
ningen börjat tanka sina fordon med HVO vilket har ökat andelen. 
Under 2021 väntas fler verksamheter tanka fordonen med HVO.

ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Ydre kommun ska ta fram detaljplaner som möjliggör 
färdigställande av 10 nya bostäder i attraktiva miljöer

Antal tillskapade detaljplaner 0 18 10

2.10.2. YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ

TRYGG MILJÖ
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Förskola, skola och fritidshem ska verka för att barn/
elever är trygga

Är barnen trygga JA

Socialförvaltningen ska verka för att brukarna är 
trygga

Är brukarna trygga

Antalet anmälda brott i kommunen ska minska Antal anmälda brott

2.10.3. YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR ATT INVÅNARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA

Aggarp 9 tomter och Saxabäcken 9 tomter.

För att skapa trygghet på förskola, skola och fritidshem har det jobbats 
med temadagar angående människors lika värde.

Antalet inriktningsmål är 11 st  varav  9 st       uppnås varav 2 st         är oförändrade eller saknar värde, varav ingen         inte uppnås. 
När det gäller måluppfyllnaden för inriktningsmålen totalt bedöms den som mycket god.
Antalet verksamhetsmål är 32 st varav  22 st       uppnås varav 8 st        är oförändrade eller saknar värde, varav 2 st        inte uppnås. 
När det gäller måluppfyllnaden för inriktningsmålen totalt bedöms den som mycket god.
Vår bedömning är att Ydre kommun uppnår de av kommunfullmäktige fastställda målen och att måluppfyllelsen är mycket god.
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GOD LÄRMILJÖ
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Andelen legitimerade förskollärare och fritidspedago-
ger i Ydre ska öka

Andel legitimerade förskollärare 25 32 25

Andel legitimerade fritidspedagoger

Måluppfyllelsen i förskolan och fritidshemmen ska 
öka

  

Måluppfyllelsen i förskoleklass och grundskola ska öka Meritvärde årskurs 9 219,6 233,7 219,6

Åk 6 Svenska språket 76,9 91,1 76,9

Åk 6 Matematik andel med godkänt 
betyg

84,6 91,1 84,6

Åk 6 Engelska andel med godkänt betyg 78,9 77,8 78,9

Andelen elever från Ydre kommun som studerar vid 
eftergymnasiala utbildningar ska öka

  

2.10.4. YDRE KOMMUN SKA HA GODA LÄRMILJÖER FÖR BARN OCH ELEVER 2.10.5. YDRE KOMMUN SKA ERBJUDA EN MODERN, GOD VÅRD OCH OMSORG FÖR INDIVIDEN

GOD VÅRD OCH OMSORG
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 

2019
Utfall 
2020

Mål 2020

Kommuninvånarna ska uppleva att vård, stöd och omsorg 
ges med god kvalitet

Andelen genomförandeplaner i förhål-
lande till fattade myndighetsbeslut ska 
vara hög

86 % 100 %

Individens självständighet ska stödjas och uppmuntras Brukarens egen medverkan

Socialtjänsten ska bedrivas med hög rättssäkerhet

Fyra av sju nyckeltal visar  att resultaten har förbättrats. När det gäller engelskan jobbas det vidare med hur denna undervisning ska förbättras och 
resulterar i att fler elever blir godkända.

I de mål där det inte finns något utfall inrapporterat arbetar socialförvaltningen med att ta fram underlag på hur dessa mål ska mätas på ett bra 
och tillförlitligt sätt.
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2.10.6 . YDRE KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Ydre kommun skall verka för att behålla det goda 
företagsklimatet i Ydre

Placering i Svenskt näringslivs ranking 25 29 50

Sammanfattande omdöme 
företagsklimat

4,4 4,35 4,3

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

Antal startade företag 9 14 10

Antal etablerade företag 2 0 1

  

I svenskt näringslivsranking har kommunen sjunkit från 25 till 29 plats. 
Eftersom näringslivsstrategen slutat under året samt på grund av 
Covid-19 har färre träffar med näringslivet kunnat genomföras.
Rankingens sammanfattande omdöme håller kommunen målet men 
det är ändå en liten försämring mot föregående år. För att underlätta 

start av nya företag och etableringar av företag kommer en ny prio-
ritering av utformning av hemsidan att göras för att i den förbättra 
informationen till företagen.

2.10.7 . YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR EN GOD INFRASTRUKTUR

GOD INFRASTRUKTUR
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Ydre kommun ska öka antalet fastigheter med fibe-
ranslutning

  Antal Fiberanslutningar 1214 1562 1214

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

Ökningen av fiberanslutningar mellan åren beror till största delen på 
att bredbandsutbyggnaden i Torpa Sund blev klar under året.
För att arbeta för ett attraktivt tjänsteutbud har kommunen tagit ett 

första steg genom att köpa Smånet och återigen göra att VÖKBY ägs till 
100 procent av kommunerna Ydre, Ödeshög, Boxholm och Vadstena.

2.10.8 . YDRE KOMMUN SKA FRÄMJA ETT RIKT KULTURLIV

RIKT KULTURLIV
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Andelen elever som deltar i Kulturskolan skall vara 
bland de 25 % bästa kommunerna i riket

  Andel elever som deltar i kulturskolan 29 18

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 136,7 70

  

Antalet aktivitetstillfällen har mer an fördubblats på en treårsperiod. 
Situationen med den rådande pandemin har i hög grad påverkat bibli-
otekets verksamhet under 2020, bland annat genom att programverk-
samhet har fått ställas in. Vi har så långt det varit möjlig prioriterat att 

ställa om verksamheten just vad det gäller barn och unga, där vi bland 
annat erbjudit digitala aktiviteter, evenemang utomhus samt läsfräm-
jande och skapande i takeaway-form.

2.10.9 . YDRE KOMMUN SKA FRÄMJA ENSKILDAS OCH FÖRENINGARS ENGAGEMANG I BYGDENS ARBETE

BYGDENS ARBETE
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Ydre kommun ska främja enskildas och föreningars 
engagemang i bygdens arbete

Sker ett kontinuerligt arbete med att 
främja enskildas och föreningars engage-
mang i bygdens utveckling

JA
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2.10.10. YDRE KOMMUN SKA HA ENGAGERADE MEDARBETARE

ENGAGERADE MEDARBETARE
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Ydre kommun skall ha engagerade medarbetare HME Totalindex 79 79

Andelen motiverade medarbetare ska vara högre än 
genomsnittet i riket

HME Motivation 80 79

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

HME Ledarskap 79 78

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

HME Styrning 78 79

Det är första gången Ydre kommun mäter hållbart medarbetarengage-
mang (HME). Inriktningsmålet är att Ydre ska ha högre genomsnitt än 
riket.

Ydre kommun ligger på genomsnittet när det gäller totalindex och hö-
gre på ledarskap och motivation men lägre på styrningsindexet.

HME innehåller även mätvärden för olika verksamhetsgrenar i förhål-
lande till riket i övrigt. Här är variationerna mot riket större.

RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET
Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020
Samtliga förvaltningar skall hålla tilldelade ramar Hålla tilldelad budgetram 2 3 5

Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag Årets resultat  % av skatter och bidrag 0,9 2,4 2

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska öka eller 
hållas oförändrad

Soliditet inklusive pensionsskulden 14,2 20,9 14,2

Bolagen inom koncernen ska över tid generera resul-
tat som värdesäkrar eget kapital

Resultat i koncernbolag -0,7 0,3 0,4

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%

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

Skuldsättningsgrad 55,7% 56% 62,6%

  

2.10.11. YDRE KOMMUN SKA ARBETA FÖR EN RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

Socialförvaltningen har fortfarande ett underskott men det går åt rätt 
håll. Underskottet för 2020 landar på strax över 1 mnkr vilket skall 
jämföras med utfallet för 2019  vilket var  -10,2 mnkr. Även finansför-
valtningen går back med 1,5 mnkr vilket beror på fördelade anslag till 
verkasmheten.

Årets resultat ska uppgå till 2% av skatter och bidrag. Detta klaras.

Nivån på soliditet och pensionsförpliktelse klaras. Soliditeten ökar 

stadigt i takt med att vi har positiva resultat och kan finansiera alla 
investeringar utan att låna pengar

Bolagen i koncernen värdesäkrar eget kapital , detta klaras inte i Ydre-
bostäder AB visar ett underskott på 0,8 mnkr.

Kortfristiga betalningsberedskapen motsvarar 100% av räntebärande 
skulder, detta mål klaras.
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3.1. RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019

Verksamhetens intäkter Not 1 80 904,0 45 039,2 72 593,0 59 856,9 45 039,2 57 598,4

Verksamhetens kostnader Not 1 -302 542,3 -274 109,4 -286 412,4 -285 567,8 -274 109,4 -274 256,3

Avskrivningar Not 2 -15 985,4 -7 393,2 -11 564,2 -13 224,3 -7 393,2 -9 157,3

Verksamhetens nettokostnader -237 623,7 -236 463,4 -225 383,6 -238 935,3 -236 463,4 -225 815,1
Skatteintäkter Not 3 166 928,7 169 681,0 160 945,0 166 928,7 169 681,0 160 945,0

Generella statsbidrag och utjämning Not 4 78 799,7 72 198,0 65 983,7 78 799,7 72 198,0 65 983,7

Verksamhetens resultat 8 104,7 5 415,6 1 545,1 6 793,1 5 415,6 1 113,6
Finansiella intäkter Not 5 524,5 900,0 920,0 777,4 900,0 1 299,0

Finansiella kostnader Not 6 -1 583,5 -1 478,0 -1 188,7 -816,4 -1 478,0 -417,3

Resultat efter finansiella poster 7 045,7 4 837,6 1 276,4 6 754,1 4 837,6 1 995,3
Extraordinära poster Not 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 7 045,7 4 837,6 1 276,4 6 754,1 4 837,6 1 995,3
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BALANSRÄKNING
 TILLGÅNGAR Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Utfall 

2020.12.31
Utfall 2019 Utfall 

2020.12.31
Utfall 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Not 8 1 497,3 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 246 324,6 268 426,0 135 744,4 154 984,0

Maskiner och inventarier Not 10 19 515,3 10 256,2 17 649,4 9 790,5

Övriga materiella anläggningstillgångar Not 11 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar

Bidrag till infrastruktur Not 12 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsättningstillgångar Not 13 1 291,8 4 389,8 26 816,8 25 001,8

Exploateringsfastigheter Not 14 9 153,4 0,0 9 153,4 0,0

Förråd mm Not 15 420,3 526,9 391,1 501,3

Fodringar Not 16 21 343,1 20 558,1 19 329,4 21 764,3

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank Not 17 59 690,5 37 445,5 53 202,3 32 868,1

SUMMA TILLGÅNGAR 359 236,2 341 602,5 262 286,8 244 909,9

BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Utfall 

2020.12.31
Utfall 2019 Utfall 

2020.12.31
Utfall 2019

Eget kapital Not 18 91 688,3 91 704,6 99 509,6 97 514,4

Eget kapital fjärrvärme Not 19 3 546,1 0,0 3 546,1 3 546,1

Årets resultat Not 20 2 528,9 1 276,4 2 457,3 1 995,2

Resultatutjämningsreserv Not 21 9 776,2 5 479,5 9 776,2 5 479,5

Övrigt eget kapital

Avsättningar Not 22 11 866,4 15 065,0 11 866,4 11 518,9

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 23 12 411,9 9 541,2 11 819,6 8 949,8

Skulder

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

Kortfristiga skulder Not 25 50 018,4 41 135,8 44 311,4 36 906,0

Varav kostnader för räkenskapsrevision Not 26 132,7 181,4 132,7 120,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 359 236,3 341 602,4 262 286,8 244 909,9
PATENTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Varav kostnader för räkenskapsrevision Not 26 0,0 0,0 132,7 120,4

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits som skuld 
eller avsättning

Not 27 60 364,9 69 219,0 60 364,9 69 219,0

Övriga ansvarsförbindelser Not 28 7 212,7 12 841,2 105 612,7 111 241,2

3.2. BALANSRÄKNING
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3.3. KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
 Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

Årets resultat Not 19 7 045,7 1 276,4 6 754,1 1 995,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 29 17 168,7 12 812,6 16 502,9 10 487,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 24 214,4 14 089,0 23 256,9 12 482,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 15 -1 693,6 2 075,0 1 534,9 1 417,1

Ökning/minskning förråd och varulager Not 14 106,7 -81,6 110,2 -97,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 24 8 882,5 -11 352,4 7 405,5 -8 543,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 510,0 4 730,0 32 307,4 5 259,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 8 -12 464,9 -10 903,9 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Not 8 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 9,10,11 -11 112,1 -10 637,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 9,10,11 3 200,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 13 -9 264,9 -10 903,9 -4 061,2 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 13 3 200,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 -11 973,3 -10 637,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån Not 23 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder Not 23 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga fordringar Not 15 22 245,1 -6 173,9 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar Not 15 37 445,5 43 619,3 0,0 0,0

Minskning av  avsättningar pga. utbetalningar Not 59 690,6 37 445,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Not 12 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde 22 245,0 -6 173,9 20 334,2 -5 378,5
Likvida medel vid årets början Not 17 37 445,5 43 619,3 32 868,1 38 246,5

Likvida medel vid periodens slut Not 17 59 690,5 37 445,4 53 202,2 32 868,0
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3.4. NOTHÄNVISNINGAR
3.4.1 RESULTATRÄKNINGENS NOTHÄNVISNINGAR

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

1. Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader exkl. interna poster
Försäljningsmedel 4 376,5 4 580,6 4 381,0 4 580,6

Taxor och avgifter 28 111,6 20 186,4 25 291,4 21 808,7

Hyror och arrenden 21 824,0 21 593,5 4 719,0 4 291,3

Bidrag 21 937,2 22 581,3 21 627,3 22 581,3

Försäljning av verksamheter o entreprenader 2 828,2 3 009,4 3 350,3 4 033,7

Försäkringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Återvunna avskrivna kundförluster 81,6 39,1 63,3 21,0

Övrig ersättning 1 744,9 602,7 424,6 281,9

80 904,0 72 593,0 59 856,9 57 598,4
Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst 0,0 0,0 0,0 0,0

1.B Återföring av VA avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

80 904,0 72 593,0 59 856,9 57 598,4
Kostnader:

Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar 79 890,1 74 113,7 61 519,8 58 219,1

Kostnader för arbetskraft 172 845,5 166 325,6 169 586,0 164 180,8

Övriga verksamhetskostnader 49 806,7 45 973,1 54 462,0 51 856,4

Realisationsförlust

302 542,3 286 412,4 285 567,8 274 256,3

AVSKRIVNINGAR OCH UTRANGERINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

2. Avskrivningar och utrangeringar
Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden för

Avskrivning byggnader, tekn. anl. 10 284,1 10 186,8 7 939,4 7 847,2

Avskrivning maskiner o inventarier 1 538,3 1 161,6 1 130,5 1 102,9

Nedskrivning, utrangering

Nedskrivning, utrangering byggnader, tekn. anl. 3 837,6 110,4 3 837,6 110,4

Nedskrivning, utrangering maskiner o inventarier 316,8 96,7 316,8 96,7

Uppskrivning, återförd avskrivning

Uppskrivning/återförd avskrivning byggnader, tekn. anl. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

15 985,4 11 564,2 13 224,3 9 157,3

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

avskrivning går att använda och kommunens bedömning är att det 
leder till ett onödigt merarbete som på ett mycket ringa sätt kommer 
att påverka resultatet och förbättra redovisningskvalitén på ett väsent-
ligt sätt.      

SKATTEINTÄKTER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

3. Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt 170 549,7 162 464,4 170 549,7 162 464,4

Skatteavräkning föregående år -920,7 -1 330,0 -920,7 -1 330,0

Skatteavräkning innevarande år -2 700,3 -189,4 -2 700,3 -189,4

166 928,7 160 945,0 166 928,7 160 945,0
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GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

4. Generella statsbidrag och utjämning
Fastighetsavgift 9 505,0 8 845,7 9 505,0 8 845,7

Generell statsbidrag 8 050,0 1 819,9 8 050,0 1 819,9

Inkomstutjämningsbidrag 47 974,1 48 159,7 47 974,1 48 159,7

Regleringsbidrag 3 865,5 2 632,6 3 865,5 2 632,6

Kostnadsutjämningsbidrag 18 068,2 12 229,2 18 068,2 12 229,2

LSS-utjämning -8 663,1 -7 703,4 -8 663,1 -7 703,4

78 799,7 65 983,7 78 799,7 65 983,7

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

5. Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 279,2 880,2 273,1 873,3

Ränta på likvida medel 25,7 18,0 8,0 18,0

Övriga finansiella intäkter 219,7 21,8 496,2 407,6

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

524,5 920,0 777,4 1 299,0

6. Finansiella kostnader
Ränta på fastighets- och anläggningslån 1 201,4 763,7 435,3 385,8

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

Övriga finansiella kostnader 382,1 425,1 381,1 31,5

1 583,5 1 188,7 816,4 417,3

Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden men ej inkomna har fodringsförts.
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3.4.2. BALANSRÄKNINGENS NOTHÄNVISNINGAR

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 368 448,2 299 251,9 211 999,6 156 505,1

Ingående ackumulerade avskrivningar -100 015,4 -90 258,1 -57 015,6 -49 616,7

Årets nettoinvesteringar 1 702,5 7 021,2 1 702,5 6 858,8

Justeringar/aktiveringar  i anläggningsregistret 4 786,6 52 402,4 6 008,3 38 888,5

Omklassificering till omsättningstillgångar -9 433,9 -9 433,9 0,0

Ändring vid försäljning 0,0 0,0

Årets avskrivning -10 284,1 -9 738,5 -7 939,4 -7 398,9

Årets nedskrivning, utrangering -3 837,6 -110,4 -3 837,6 -110,4

Pågående projekt -5 041,7 9 857,6 -5 739,4 9 857,6

Bokfört värde den 31 december 2020 246 324,6 268 426,0 135 744,4 154 984,0

Fördelning:
Markreserv 5 668,0 15 119,4 0,0 9 433,9

Verksamhetsfastigheter 222 379,4 232 379,8 118 164,9 124 623,3

Fastigheter för kommunens affärsverksamhet 3 503,7 3 320,1 3 503,7 3 320,1

Publika fastigheter 6 202,5 5 702,4 6 202,5 5 702,4

Fastigheter för annan verksamhet 3 755,2 2 046,7 3 755,2 2 046,7

Pågående investeringar 4 815,9 9 857,6 4 118,2 9 857,6

Bokfört värde den 31 december 2019 246 324,6 268 426,0 135 744,4 154 984,0

MASKINER OCH INVENTARIER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

10. Maskiner och inventarier
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 25 776,8 20 694,3 22 385,5 18 703,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -15 089,2 -13 886,8 -12 595,0 -11 897,5

Ändring vid försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0

Justeringar i anläggningsregistret 0,0 0,0

Årets nettoinvesteringar 10 762,4 3 882,8 9 409,6 3 778,7

Årets avskrivning -1 618,0 581,1 -1 233,9 -697,5

Årets nedskrivning, utrangering -316,8 -1 015,3 -316,8 -96,7

Bokfört värde den 31 december 2019 19 515,3 10 256,2 17 649,4 9 790,5

Gränsdragning mellan kostnad och investering: 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller har en livslängd på 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet över-
stiger gränsen för mindre värde. Denna gräns är satt till 94 600 kr (två 
basbelopp) för 2020

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffnings-
värdet med avdrag för avskrivningar.

Anskaffningsvärde är kostnaderna minus eventuella investeringsbidrag. 

Lånekostnaderna är inte medtagna i anskaffningsvärdet.

Kapitalkostnader består av planmässiga alternativt komponentbasera-
de avskrivningar och internränta. Internräntan under 2020 är 2,5 %
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VÄRDEPAPPER, ANDELAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

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 166,8 166,8 113,0

Kommuninvest ekonomisk förening 742,4 742,4 742,4 742,4

Kommun Assurans Syd Försäkrings AB 248,2 248,2 248,2 248,2

Vökby Bredband AB 0,0 964,8 964,8 964,8

Smånet AB 0,0 0,0 4 061,2 0,0

Förenade Småkommuners Försäkrings AB 0,0 2 300,0 0,0 2 300,0

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

Andelar i allmännyttans inköpsfunktion HBV 40,0 40,0 0,0 0,0

1 291,8 4 389,8 26 816,8 25 001,8

EXPLOATERINGSFASTIGHETER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

14. Exploateringsfastigheter 9 153,4 9 153,4 0,0

FÖRRÅD
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

15. Förråd
Lager IB (olja + pellets) 526,9 445,4 501,3 404,3

Årets förändring -106,7 81,6 -110,2 97,1

Lager UB (olja + pellets) 420,3 526,9 391,1 501,3

FODRINGAR (LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA)
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

16. Fodringar
Fordringar (långfristiga)

Lån Kommuninvest  i Sverige AB 0,0 900,0 0,0 900,0

Bostadslånepost 63,0 71,6 0,0 0,0

63,0 971,6 0,0 900,0
Fordringar (kortfristiga)

Fakturafordringar 5 046,2 3 266,6 4 486,4 3 266,6

Hyresfordringar 49,2 243,8 12,7 83,0

Mervärdesskatt 1 384,4 1 995,6 1 384,4 1 995,6

Skatter och bidrag 8 467,3 7 608,8 8 168,0 7 597,0

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 975,3 3 508,6 3 139,2 1 673,0

Övriga kortfristiga fordringar 1 357,7 2 963,1 2 138,8 6 249,1

21 280,0 19 586,5 19 329,4 20 864,3
Totala fodringar långfristiga + kortfristiga 21 343,1 20 558,1 19 329,4 21 764,3

Under året har omklassificering gjorts från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar.
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KASSA OCH BANK
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

17. Kassa och bank
Plusgiro 108,1 489,2 0,0 0,0

Bank 59 582,4 36 956,3 53 202,3 32 868,1

59 690,5 37 445,5 53 202,3 32 868,1

EGET KAPTIAL
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

18. Ingående eget kapital 91 688,3 91 704,6 99 509,6 97 362,4
Justering på grund av rättningar av tidigare fel 152,0

Eget kapital 91 688,3 91 704,6 99 509,6 97 514,4
19. Ingående eget kapital fjärrvärme 3 546,1 3 546,1

Justering på grund av rättningar av tidigare fel 3 546,1

Eget kapital fjärrvärme 3 546,1 0,0 3 546,1 3 546,1
20. Årets resultat 2 528,9 1 276,4 2 457,3 1 995,2
21. Resultatutjämningsreserv (RUR) 9 776,2 5 479,5 9 776,2 5 479,5

Årets avsättning till RUR 4 296,7 0,0 4 296,7 0,0

AVSÄTTNINGAR
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

22. Avsättningar
Avsättning deponi per  2019-12-31 5 857,0 6 623,5 5 857,0 6 623,5

Avsättning deponi under 2020 -1 311,4 -766,5 -1 311,4 -766,5

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

Avsättning vatten och avlopp per  2019-12-31 5 661,8 3 711,1 5 661,8 3 711,1

Avsättning vatten och avlopp under 2020 1 659,0 1 950,7 1 659,0 1 950,7

Avsättning vatten och avlopp per2020-12-31 7 320,8 5 661,8 7 320,8 5 661,8

Avsättning fjärrvärme per  2019-12-31 0,0 2 670,0 0,0 2 670,0

Omföring till eget kaptital fjärrvärme 0,0 876,1 0,0 -2 670,0

Avsättning fjärrvärme per 2020-12-31 0,0 3 546,1 0,0 0,0

DEPONI

Etapp 1 och 2 av 5 är genomförda. Sluttäckning beräknas ske 2027. 
Utrangering av samtliga upptagna investeringar som är kopplade till 
deponi har gjorts under 2016. Under 2020 har en betydande volym- 
och kostnadsutveckling bidragit till att en del av den framtida finansie-
ringen har använts tidigare än beräknat. Ett uppdrag finns att titta på 
en uppjustering av taxan under 2021.

VATTEN OCH AVLOPP

För perioden 2018-2029 finns en investeringsplan på 150 mnkr. 
Arbetet med Va-planen beslutades under våren 2019. Från och med 
2018 redovisas VA-verksamheten enligt RKR rekommendationen och 

en upplösning har därför skett av tidigare avsättningar. Detta skedde 
2018. Avsättningen har under året tagits genom minskning av årets 
intäkter så att resultatet är noll.

FJÄRRVÄRME

Flyttad till Not 19
                                                                                                      Under 2020 har redovisningen för fjärrvärme gjorts om och tidigare gjorda avsättningar har flyttats om till eget kapital för fjärrvärme. I årets resul-

tat ingår resultatet för fjärrvärme med 974,7 tkr.
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AVSÄTTNING TILL PENSIONER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

23. Avsättning till pensioner
Ingående  avsättning för pensioner per 2019-12-31 9 542,1 10 288,6 8 949,8 9 697,2

Ny intjänad pension 943,0 3 382,0 943,0 3 382,0

Ränter och basbeloppsuppräkning 100,0 216,0 100,0 216,0

Under året utbetalda pensioner -4 187,0 -3 920,0 -4 187,0 -3 920,0

Förändring av löneskatt 657,9 -145,9 657,9 -145,9

Extra avsättning förutbestämd ålderspension (FÅP) 3 406,6 -420,4 3 406,6 -420,4

Justeringar på grund av återbetalningar 1 917,5 1 917,5 0,0

Övrigt 31,8 140,9 31,8 140,9

Utgående avsättning för pensioner per 2020-12-31 12 411,9 9 541,2 11 819,6 8 949,8
Därav:

Avsättning pension 1 057,8 1 373,7 465,5 782,4

Avsättning pension förtroendevalda 2 562,4 3 440,3 2 562,4 3 440,3

Extra avsättning förutbestämd ålderspension (FÅP) 6 386,5 2 979,9 6 386,5 2 979,9

Avsättning löneskatt pension 2 405,2 1 747,3 2 405,2 1 747,3

12 411,9 9 541,3 11 819,6 8 949,9

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 kommunala 
redovisningslagen. 

Ansvarsförbindelsen inkluderar löneskatt med 24,26 %.

Ydre kommun har försäkrat FÅP + alternativt KAP-KL samt efterlevande-
pensioner hos Skandia:                

KPA
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

KPA (Kommunens pensionsanstalt)
Ingående kapital 12 080,3 11 542,9 12 080,3 11 542,9

Inbetalda ålderspensions-och indexeringspremier -154,8 39,7 -154,8 39,7

Avkastning 450,5 899,3 450,5 899,3

Avkastningsskatt -9,4 -9,5 -9,4 -9,5

Avgifter -72,3 -74,4 -72,3 -74,4

Utbetalda pensioner -365,8 -368,8 -365,8 -368,8

Övrigt 49,6 51,2 49,6 51,2

Utgående kapital per 2020-12-31 11 978,2 12 080,3 11 978,2 12 080,3

Överskottsfondens värde per 2019-12-31 377,4 390,1 377,4 390,1

Indexeringskostnad -16,3 -39,7 -16,3 -39,7

Förändring av överskottsfondens värde 96,7 27,0 96,7 27,0

Överskottsfondens värde per 2020-12-31 457,8 377,4 457,8 377,4

Skandia Försäkrings AB
Överskottsfondens värde per 2019-12-31 0,0 0,0 4,6 0,0

Överskott från försäkringarna 10,6 4,6 10,6 4,6

Överskottsfondens värde per 2020-12-31 10,6 4,6 15,2 4,6
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LÅNGFRISTIGA SKULDER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

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

Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Förfallodag inom 1 år from 2020-12-31 48 000,0 39 400,0 18 000,0 18 000,0

Förfallodag mellan 1-3 år from 2020-12-31 95 000,0 117 000,0 40 000,0 40 000,0

Förfallodag över 3 år from 2020-12-31 34 400,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0

177 400,0 177 400,0 79 000,0 79 000,0

KORTFRISTIGA SKULDER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

25. Kortfristiga skulder
Leverantörsfakturor 13 925,4 13 246,4 12 410,8 11 999,4

A-skatt och arbetsgivaravgift 6 234,5 5 070,8 6 171,2 5 070,8

Semesterlöne- och övertidsskuld 8 394,5 7 838,9 8 366,8 7 838,9

Individuell del pension 4 622,7 4 587,3 4 622,7 4 587,3

Särskild löneskatt 1 148,3 1 112,9 1 121,5 1 112,9

Låneränta 197,8 187,6 197,8 187,6

Moms skuld 1 295,5 592,7  1 051,2 686,6

F-skatt 1 469,8 714,2 1 249,8 714,2

Kommunalskatt 5 226,7 1 746,1 5 226,7 1 746,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 630,5 5 695,0 3 893,1 2 962,1

Avräkning Ydre kommun 259,4 328,5 0,0 0,0

Övriga skulder 612,2 15,3 0,0 0,0

50 018,3 41 135,8 44 311,4 36 906,0
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3.4.3 KASSAFLÖDESANASLYSENS NOTHÄNVISNINGAR

 Sammanställd redovisning Ydre kommun
TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

29. Justering för ej likviditetspåverkande poster
Justeringar för avskrivningar 11 636,1 11 348,4 9 070,0 8 950,1

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

Justeringar för nedskrivningar och utrangering 4 154,4 134,3 4 154,4 207,2

Justeringar i anläggningsregistret, post under utredning, övrig 
skuld

61,2 16,9 61,2 16,9

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

Justeringar för gjorda avsättningar 3 217,3 1 313,0 3 217,3 1 313,0

Därav

Avsättning pension exkl. ÖK-SAP -316,9 -224,6 -316,9 -224,6

Avsättning pension förtroendevalda -877,9 43,6 -877,9 43,6

Extra avsättning FÅP egen beräkning 3 406,6 -420,4 3 406,6 -420,4

Avsättning löneskatt pensioner 657,9 -145,9 657,9 -145,9

Avsättning deponi -1 311,4 -766,5 -1 311,4 -766,5

Avsättning VA 1 659,0 1 950,7 1 659,0 1 950,7

Avsättning fjärrvärme 0,0 876,1 0,0 876,1

Summa justeringar för ej likviditetspåverkande poster 17 168,7 12 812,6 16 502,9 10 487,2

3.4.4 ÖVRIGA NOTHÄNVISNINGAR

KOSTNADER FÖR RÄKENSKAPSREVISION
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

26.  Varav kostnader för räkenskapsrevision 132,7 181,4 132,7 120,4

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

27. Pensionsförpliktelser
Ansvarsförbindelser inkl. särskild löneskatt per 2019-12-31 69 219,0 72 446,0 69 219,0 72 446,0

Ränteuppräkning 485,0 497,0 485,0 497,0

Basbeloppsuppräkning 1 525,0 1 687,0 1 525,0 1 687,0

Gamla utbetalningar -4 546,0 -4 456,0 -4 546,0 -4 456,0

Övrigt -239,0 -955,0 -239,0 -955,0

Inlösen av pensionsskulden -6 079,1 0,0 -6 079,1 0,0

Ansvarsförbindelser inkl. särskild löneskatt per 2020-12-31 60 364,9 69 219,0 60 364,9 69 219,0
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KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE DÄR BORGENSBELOPPEN KAN FASTSTÄLLAS
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

28. Kommunens borgensåtagande där borgensbeloppen kan 
fastställas

Ydrebostäder AB 0,0 0,0 98 400,0 98 400,0

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

4 901,0 5 000,0 4 901,0 5 000,0

Kommunalförbundet ITSAM, lån hos Kommuninvest 2 103,7 1 344,0 2 103,7 1 344,0

Rönninge Bryggförening 10,5 35,7 10,5 35,7

Rydsnäs Livs AB 160,0 220,0 160,0 220,0

Bredband Torpa Sund Ek för 0,0 6 200,0 6 200,0

Förlustansvar för statligt belånade egnahem* 37,5 41,5 37,5 41,5

7 212,7 12 841,2 105 612,7 111 241,2

* Engagemangsbesked har ej begärts in på grund av kostnaden för 
detta ej avses skäligt i förhållande till ansvarsbeloppet.

Ydre kommun har i februari 2001 ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vie ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems- 
kommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ydre kommuns an-
svar för ovannämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 
501 230 mnkr. Kommunens del av den totala förpliktelsen uppgick till 
205,8 mnkr.

UPPLYSNING OM UPPRÄTTAD SÄRREDOVISNING
 Sammanställd redovisning Ydre kommun

TKR Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019

30 Upplysning om upprättad särredovisning
Redovisning för fjärrvärme verksamhet och VA-verksamhet finns att se på www.ydre.se/

Affärsverksamhet totalt
Bruttointäkter 26 121,1 20 529,9 26 121,1 20 529,9

Framtida taxor -393,5 -2 060,4 -393,5 -2 060,4

Kostnader -24 611,8 -17 854,1 -24 611,8 -17 854,1

Resultat 1 115,8 615,4 1 115,8 615,4
Resultatet fördelat per verksamhet
Fjärrvärme verksamhet

Intäkter 4 899,9 4 613,9 4 899,9 4 613,9

Framtida taxor 0,0 -876,1 0,0 -876,1

Kostnader -3 925,2 -3 737,8 -3 925,2 -3 737,8

Resultat 974,7 0,0 974,7 0,0
VA-verksamhet

Intäkter 10 102,7 9 058,5 10 102,7 9 058,5

Framtida taxor -1 659,0 -1 950,7 -1 659,0 -1 950,7

Kostnader -8 443,8 -7 107,7 -8 443,8 -7 107,7

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Renhållning och avfallsverksamhet

Intäkter 6 350,4 5 746,8 6 350,4 5 746,8

Framtida taxor 1 265,5 766,5 1 265,5 766,5

Kostnader -7 616,0 -6 116,8 -7 616,0 -6 116,8

Resultat 0,0 396,5 0,0 396,5
Bredbands verksamhet

Intäkter 1 889,8 1 110,7 1 889,8 1 110,7

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

Kostnader -1 748,7 -891,8 -1 748,7 -891,8

Resultat 141,1 218,9 141,1 218,9
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3.4.5 REDOVISNINGSPRINCIPER

Grundläggande följs principen för bokföring och redovisning fastställ-
da i lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och samt 
anvisningar och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR).

Tidigare avvikelser från dessa rekommendationerna 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 som redovisas 
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 intäktsförs vid inbetalningen. Då det enbart 
är ett fåtal periodiseras dessa inte. Detta är en avvikelse från RKR’s 
rekommendationer.

AVSÄTTNINGAR till pension och särskilt löneskatt har gjorts enligt 
RKR’s rekommendationer. Avsättning avseende anläggningar för fjärr-
värme och vatten och avlopp har gjorts även att där inte finns någon 
externt vidimerad underhållsplan vilket inte följer RKR’s rekommen-
dationer. En plan för investeringar vatten och avloppsanläggningar 
fastställdes av Kommunfullmäktige under 2019. I den fastställda planen 
har totalt 150 mnkr tagits upp fram till 2029. I investeringsplanen 
för 2019-2026 har totalt 7,4 mnkr tagits upp för ny lokalisering och 
utbyggnad av fjärrvärmeanläggning. Övriga avsättningar avser avfalls-
deponin där en täckningsplan finns. Etapp 2 av 5 har slutförts. Sluttäck-
ning beräknas ske under 2023.

DOKUMENTATION AV REDOVISNINGSSYSTEM sker kontinuerligt 
men en komplett dokumentation kommer att upprättas i samband med 
uppgraderingen av ekonomisystemet som blir klart under 2020.
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4.1. DRIFTREDOVISNING
Avser hela koncernen utan hänsyn till interna mellanhavanden. 
Från och med 2020 slutade kommunen med interndebitering av kostnader 
för kosten. Dessa ligger nu hos kostenheten under tekniska förvaltningen.

DRIFTSREDOVISNING
Bokslut 2020, tkr Budget 2020 Utfall 2020-12-31 Ack Avvikelse Utfall 2019-12-31
Kommunledningsförvaltning
 Intäkter -3 489 -4 833 1 343 -4 484

Övriga kostnader 12 222 13 989 -1 766 12 117

Personalkostnad 16 821 16 221 601 15 457

Kapitalkostnad 267 260 7 576

Summa 25 822 25 637 185 23 666
Teknisk förvaltning

 Intäkter -38 246 -42 617 4 371 -46 970

Övriga kostnader 43 256 45 987 -2 731 43 554

Personalkostnad 18 181 18 188 -7 16 484

Kapitalkostnad 12 015 12 175 -160 11 688

Summa 35 206 33 732 1 473 24 756
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DRIFTSREDOVISNING FORTSÄTTNING
Bokslut 2020, tkr Budget 2020 Bokslut 2020 Ack Avvikelse Bokslut 2019
Barn- och utbildningsförvaltning
Intäkter -9 078 -10 023 945 -11 380

Övriga kostnader 34 407 33 838 570 43 195

Personalkostnad 56 741 55 530 1 211 54 977

Kapitalkostnad 358 356 2 315

Summa 82 428 79 701 2 727 87 107
Socialförvaltning
Intäkter -2 637 -9 909 7 272 -10 142

Övriga kostnader 25 062 34 157 -9 095 35 576

Personalkostnad 67 782 66 951 831 69 427

Kapitalkostnad 121 144 -22 340

Summa 90 328 91 343 -1 014 95 201
Finansförvaltning
Intäkter -270 311 -271 365 1 054 -252 954

Övriga kostnader 15 165 20 793 -5 628 9 594

Personalkostnad 9 131 13 406 -4 275 10 621

Kapitalkostnad 7 393 0 7 393 14

Summa -238 622 -237 167 -1 455 -232 725
Bolagen
Ydrebostäder 766 -766 719

Smånet 11 -11

Vökby -1 068  1 068

Summa  0 -292 292 719
Summa totalt -4 838 -7 046 2 208 -1 276

KONCERNEN: + 7,0 MNKR

Koncern Ydre redovisar ett resultat för 2020 på 7,0 mnkr vilket är en 
ökning med 5,8 mnkr från 2019. Det  är kommunen som står för den 
positiva avvikelsen. Detta beror bland annat på att kommunalskattesat-
sen höjdes med 60 öre inför 2020 samt att kommunen fått bidrag från  
staten i form av stöd till stärkt välfärd och kostnadsersättning på grund 
av Covid-19. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN: + 0,2 MNKR

Kommunledningsförvaltningen visar ett lite överskott. 

Vissa av förvaltningens verksamheter gör överskott och vissa under-
skott. Förvaltningen har fått interna intäkter för Covid-19 på 0,6 mnkr.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN: +1,5 MNKR

Tekniska förvaltningens överskott beror på att under 2020 har kommu-
nen ändrat  redovisningsprinciper för fjärrvärmeverksamheten. 
Tidigare har eventuellt överskott inom denna verksamhet redovisats 
som framtida taxor och gjort avsättningar för det. Men från och med 
2020 redovisas ett resultat på verksamheten som sätts av till eget ka-
pital. Detta resultat uppgick till 0,98 mnkr. Resterande budgetavvikelse 
beror på bredbandsverksamheten som har gjort ett positivt resultat. 
I resultatet ligger även interna intäkter för Covid-19 om 0,4 mnkr.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN: +2,7 MNKR

I barn- och utbildnings positiva resultat ligger intäkter på 0,7 mnkr för 
intern kompensation för Covid-19 kostnader. Utöver detta erhålls ett 
statsbidrag som var ej känt vid  budgeteringen. När det gäller personal-

kostnader gjordes en budgetjustering under året från grundsärskolan 
och gymnasieskolan som lades på personalkostnader inom grundsko-
lan. Denna justering motsvarade 1,0 mnkr vilket nu ses i den positiva 
avvikelsen på personalkostnader. Om denna justering inte hade gjorts 
hade det positiva resultatet på övriga kostnader varit större. Den 
största enskilda verksamhetens positiva resultat under under året var 
gymnasiet, 1,4 mnkr, men detta har ätits upp av ökade kostnader inom 
övriga verksamheter.

SOCIALFÖRVALTNINGEN: -1,0 MNKR

Socialförvaltningen visar ett negativt utfall på 1,0 mnkr. I detta under-
skott ingår en intäkt på 2,2 mnkr för intern kompensation för Covid-19. 
Likaså ligger även ett bidrag från Socialstyrelsen på 1,7 mnkr för att 
täcka kostnader som går att hänföra till Covid-19. Om dessa intäkter 
inte hade tillfallit förvaltningen hade deras resultat legat på - 4,9 mnkr 
vilket beror på att det fortfarande är höga kostnader utöver ram för 
LSS, institutionsvård för vuxna och barn och unga samt  försörjnings-
stöd.

FINANSFÖRVALTNINGEN: -1,5 MNKR

Finansförvaltningen gör under 2020 ett resultat på -1,5 mnkr. Detta 
underskott beror till största delarna på att pensionsinlösen motsva-
rande 6,1 mnkr har gjorts för att minska framtida pensionskostnader. 
Sedan har även nedskrivningar/utrangeringar av fastigheter gjorts till 
en kostnad av 3,4 mnkr.  Det som motväger dessa kostnadsökningar är 
att kommunen har erhållit 7,1 mnkr i bidrag för stöd till stärkt välfärd, 
att ersättningen från Migrationsverket har varit högre än budget samt 
att de medel politiken har haft till sitt förfogande ej har använts.
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Under 2020 har investeringar gjorts i bland annat köp av bredbandsnä-
tet i Torpa Sund, iordningställande av den fysiska miljön på torget och 
vid Coop i Österbymo, byte av slampress på vatten- och avloppsverket i 
Österbymo samt byte av gryta i köket på Solängen.

2020 års investeringar uppgick till 11,1 mnkr vilket är 24,9 mnkr mindre 
än vad det budgeterats. Investeringsutrymmet som var 36,0 mnkr. De 
främsta skälen till avvikelsen är att investeringar i vatten- och avlopps- 
anläggningar inte har kommit igång enligt plan och att exploatering 
av Bianäset har flyttats fram på grund av överklagande. Sedan har ej 
heller det planerade köpet av ett nytt släckningsfordon genomförts på 
grund av att upphandlingen kom igång så sent. Detta köp kommer att 
färdigställas under 2021.

Utbyggnaden av kommunens bredbandsnät har fortsatt och under 
2020 utökades antalet anslutningar med 348 stycket från 1 214 (2019) 
till 1 562 stycken. Av dessa är 1 327 aktiva. Framförallt är det köpet av 
nätet i Torpa Sund med 279 anslutningar som har bidragit till den stora 
ökningen. Under det gångna året skulle vårdboendet Solängen ha an-
slutits till det kommunala bredbandet, men på grund av pandemin har 
detta stannat av och kommer att upptas igen under 2021.
 

4.2. INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSRAPPORT
Investeringsrapport tkr Budget Utfall Bokslut Avräkning Överflyttas
Period: 202001- 202012 2 020 2 020 2 019 2 020 2 021
Bredband (Alla) 8 300 5 707 2 827 2 593 2 593

Exploatering Dalbylandet 0 520 377 -520 0

Camping Rydsnäs 100 0 312 100 100

Övrig Exploatering 4 000 -47 317 4 047 4 047

Hestraskolan 0 0 2 000 0 0

Ydreskolan 0 0 17 0 0

Vård och omsorgsboende 1 500 0 0 1 500 1 500

Inventarieinköp- BoU 400 0 1 344 400 400

Inventarieinköp- Soc 400 79 321 321

Inventarieinköp-övrigt 4 550 420 4 130 4 130

Fysiska miljö tätorten 2 300 1 190 375 1 110 1 110

VA-enligt VA plan 7 700 1 017 0 6 683 6 683

Planerat fastighetsunderhåll 800 892 1 313 -92 0

Investeringsbank 1 050 0 0 1 050 1 050

Övrigt 4 900 1 335 900 3 565 3 565

Totalt 36 000 11 112 9 782 24 888 24 399
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5.1. VERKSAMHETSBESKRIVNING
5.1.1. KOMMUNSTYRELSEN

Ansvarar för all verksamhet som Ydre kommun bedriver i egen regi 
eller på entreprenad. Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar som 
framgår av kommunallagen vilket innebär att även verksamhet som lig-
ger i aktiebolag eller annan juridisk form skall rapportera till kommun-
styrelsen om den verksamhet som bedrivs på uppdrag åt kommunen. 
Denna rapport avser i huvudsak verksamhet som drivs av kommunen 
själv.

Ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola från förskoleklass till års-
kurs 9 med integrerad särskola samt fritidshemsverksamhet.
Gymnasieplatser köps från andra kommuner och då främst Tranås och 
Eksjö. Det gäller även för vuxenutbildning och SFI samt grund- och 
gymnasiesärskola.

Förskola och fritidshem finns på fyra orter; Österbymo, Asby, Hestra 
och Rydsnäs.

Kommunen har två grundskolor - Hestraskolan med elever från försko-
leklass till åk 3 och Ydreskolan med elever från förskoleklass till åk 9 
och medintegrerad grundsärskola. Grundsärskoleplatser köps även i 
Eksjö kommun.

Kulturskolan är en frivillig kommunal verksamhet som bidrar till att 

lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga.
Skolskjutsar och folkhälsofrågor ingår i förvaltningens verksamhet.

Här hanteras alla ekonomiska transaktioner som är helt övergripande 
och inte är kopplade till den direkta verksamheten.

Ej fördelade anslag: Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
medel till förfogande, löneökningspott och andra ej fördelade kost-
nadsposter som till exempel kapitaltjänst.

Pensioner: Här redovisas kommunens löpande utgifter och skuldbok-
ningar för pensioner.

Redovisning av skatt och utjämningsbidrag.

Finansiella intäkter och kostnader: finansiella kostnader (räntor på lån), 
finansiella intäkter (utdelningar och ränta på andelar).
EKB-Migrationsverket: Här redovisas de bidrag och intäkter som söks 
från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och för övriga 
nyanlända (verksamheterna har fått en budgetram som finansiering 
istället).

Övrig finansiering: gemensam periodisering av löneskulder samt kapi-
talkostnader, interna intäkter för räntor och avskrivningar.

5.1.2. BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

5.1.3. FINANSFÖRVALTNINGEN
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5.1.4. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningens uppgift är att tillgodose de behov av 
underlag som de politiska organen behöver för att kunna ta välgrunda-
de beslut och tillse att fattade beslut verkställs.

Kommunledningsförvaltningen samordnar kommunens verksamheter 
och ansvarar för den övergripande ledningen av kommunen. Kommu-
nens kansli och ekonomiavdelning utgör den centrala kommunled-
ningsfunktionen.

Här ingår förutom kostnaderna för tjänstemannaorganisationen anslag 
till kommunens politiska ledning med kommunfullmäktige och kom-
munstyrelse samt anslag till myndighetsnämnderna.

Vidare ingår bland annat hyra för kommunhuset, revisionskostnader, 
kostnader för kansli, ekonomi- och personaladministration.

Förvaltningen omfattar även verksamheterna för näringsliv, turism, 
bibliotek, kultur, fritid, överförmyndare och räddningstjänst.

Ansvarsområdet omfattar all myndighetsutövning med stöd av Social-
tjänstlagen (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 bestäm-
melser om vård av unga (LVU).

Därutöver ansvarar socialförvaltningen också för handläggning av färd-
tjänst samt avgifter och serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Den utförande delen av verksamheten omfattar flera olika verksamhe-
ter:

Äldreomsorgen vilken inkluderar hemtjänst, vård och omsorgsboendet 
på Solängen, dagverksamhet samt trygghetsboende.

Hemsjukvård och rehabilitering.

Arbetsmarknadsåtgärder, daglig sysselsättning, personlig assistans, 
integration och boendestöd.

Öppenvård främst riktad gentemot barnfamiljer.

FASTIGHETSDRIFT

Drift och underhåll av kommunens fastigheter samt lokalvård i samt-
liga lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Erbjuda nyttjarna av 
kommunens fastigheter ska erbjudas ändamålsenliga lokaler för sina 
verksamheter.

KOSTVERKSAMHETEN

Leverera god, varierad och näringsriktig kost till äldreomsorg, skola och 
barnomsorg.

5.1.5. SOCIALFÖRVALTNINGEN

5.1.6. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

PLANLÄGGNING

Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol.
God fysisk planberedskap för förändringar och utveckling av kommu-
nen.

GATOR, VÄGAR, ALLMÄNNA PLATSER OCH OFFENTLIG BELYSNING

Skötsel av kommunens gator och vägar samt allmänna platser med 
tillhörande belysning, snö- och barmarksunderhåll.

FRITIDSANLÄGGNINGAR

Skötsel av allmänna badplatser.

VATTEN OCH AVLOPP

Driva och underhålla vatten- och avloppsnät inom kommunens verk-
samhetsområden för vatten- och avlopp.

RENHÅLLNING

Upphandla och debitera insamling, transport och förbränning av avfall 
från kommunens hushåll och företag. Administrera sorteringsanlägg-
ning för grovsopor och deponin vid Berghagstippen.

FJÄRRVÄRME

Drift och underhåll av kommunens fjärrvärmeanläggning i Österbymo 

som förser kommunens och Ydrebostäder AB:s fastigheter samt tio 
privata bostäder med värme.

BYGGLOV

Handläggning av bygglovsärenden.

MILJÖ OCH HÄLSA

Handläggning av miljöärenden. Tillsyn av livsmedel.

BREDBAND

Planera och genomföra utbyggnad av bredbandsnät i egen regi eller 
genom att ge uppdrag till ITSAM samt att vara uppdragsgivare och 
styrande i ITSAMS drift och förvaltning av bredbandsnätet.
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2020 har varit ett mycket annorlunda år där Covid-19 har satt sin prä-
gel på det mesta i kommunal förvaltning under året.

Beslut om ett bidrag för hemleverans av livsmedel för att minska sprid-
ningen av Corona-viruset som har gällt från april och året ut har varit 
uppskattat.

Uppskattning av personalen med en extra julgåva som tack för gott 
arbete under pandemin.

Statsbidrag för stärkt välfärd och höjning av kommunskatten med 60 
öre samt täckning av staten för höga sjuklönekostnader har bidragit till 
kommunens starka resultat.

Kommunen har även fått statsbidrag för att stärka äldreomsorgen 
framåt och möta den demografiska utvecklingen med fler äldre de 
kommande åren.

ÖVERGRIPANDE

Året 2020 har präglats av Covid-19. Verksamheterna har ställt om och 
anpassat aktiviteterna efter de allmänna råd och restriktioner som 

getts från myndigheter. Detta har inneburit att bland annat lärare i 
riskgrupp har undervisat hemifrån under våren. Studiebesök och andra 
evenemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Utvecklingssamtal, 
arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsdagar med mera har hållits 
digitalt.

I april började en ny skolchef och i september kom en ny rektor för 
årskurserna 4-9. Rektor för förskoleklass-åk 3 samt fritidshemmen har 
avslutat sin chefsutbildning och påbörjat rektorsutbildning.

I Hestra har en omorganisation genomförts för att kunna möta verk-
samhetens behov av mer yta till förskolan. Det innebär att skolans verk-
samhet och klasser har slagits ihop och fått en mindre yta än tidigare.

Under 2020 har dialog förts med skolskjutsansvariga för att säkra upp 
resor under pandemin. Bland annat har de elever som åker mindre 
skjutsfordon och som gått på större buss i vanliga fall kunnat åka hela 
vägen med den mindre skjutsen fram till skolan. Dialog med gymnas-
ierna har förts för att försöka minska trängsel på länstrafikens bussar. 
Utifrån att eleverna i Ydre går på flera olika gymnasier i andra län har 
detta varit en utmaning som Ydre inte kunnat påverka. Det styrs helt 
från gymnasieskolorna i Eksjö och Tranås.

5.2. VIKTIGA HÄNDELSER
5.2.1. KOMMUNSTYRELSEN

5.2.2. BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

FÖRSKOLA

Barn -och utbildningsförvaltningen har genom uppdragsutbildning 
kunnat utöka förskolärarbehörighet och medarbetaren tar examen i 
januari 2021. Även fyra outbildade barnskötare påbörjade barnskötar-
utbildning i augusti 2020.

Fortbildningsinsatser i övrigt för förskolans personal är ”Bättre språkut-
veckling i förskolan” samt ”Nätverksträffar” för att stärka arbetet 
med digitaliseringen i förskolan. Förskolan har även haft fortbildning i 
ergonomi.

I april gjordes en sammanslagning mellan Asby förskola och Hestra/
Österbymo förskola i samband Covid-19 för att klara bemanningen och 
säkerställa en god arbetsmiljö samt för att underlätta för måltidsverk-
samhet och lokalvård.

Renovering av Asby förskola och fritidshem påbörjades i augusti och 
pågår fortfarande.

GRUNDSKOLA

Skolornas dataparker har ökat under hösten enligt uppgjord plan. 
Arbetet med digitalisering fortsätter. På skolorna har en IT-grupp från 
förskola till årskurs 9 tillsatts för att skapa strukturer och likvärdighet 
samt fortsatt arbete med ”den röda tråden” som är arbetsnamn på 
samverkan mellan förskola och skola.

Under året har förstelärna ökat till antal och de har uppdrag i Betyg- 
och bedömning; matematik svenska, estetiska ämnen samt specialpe-
dagogik och digitalisering. Som ett paraply över ämnena ligger även 
digitalisering i deras uppdrag och de ingår i It-guppen.

I arbetet mot kränkande behandling anordnades i oktober en temadag 
i årskurs 4-9 om alla människors lika värde.

Arbetet med en ny SYV-plan (studie- och yrkesvägledningsplan) har 
påbörjats och målet är att den ska färdigställas 2021/2022.

FRITIDSHEM

Digitaliseringen har tagit ny fart och pågår intensivt.

”Bokspanarna” som är ett samverkansprojekt mellan kommunbibliote-
ket och fritidshemmen har fortsatt även detta läsår. Detta samarbete 
upplevs mycket positivt då man i fritidshemmens verksamhet till viss 
del utgår ifrån de teman som presenteras.

På Hestraskola/fritids har lokalförändringar gjorts, då förskolans barn-
grupper ökat mycket. Flytten gjordes i december. Nu delar skola och 
fritidshem lokaler.

Återbetalning av statsbidrag gällande fritidshemssatsningen hösten 
2019 har gjorts.
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GYMNASIET OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Ett stort antal gymnasieelever har flyttat från kommunen under 2020.

Gymnasieeleverna har under delar av året undervisats på distans. 
Under denna tid har de fått erbjudandet att hämta lunch i Österbmo, 
Rydsnäs och Hestra. 289 lunchlådor har levererats under året till gym-
nasieelever.

KULTURSKOLAN

Under perioden januari-mars erhöll kulturskolan statsbidrag för att 
utveckla och bredda verksamheten mot förskolan i kommunen. Detta 
gjordes genom att en personal åkte runt till förskolorna och hade mu-
sik- och rytmövningar tillsammans med barn och personal vilket blev 
väldigt uppskattat.

På grund av pandemin ställdes kulturskolans temakonsert ”Tidsmaski-
nen” in.

Den sedvanliga instrumentdemonstrationen för alla grundskolans 
elever från åk 1-3 ställdes in på grund av pandemin och ersattes av 
information om olika instrument på musiklektionerna.

• Koncernkontot är upprättat from november
• Inlösen av pensionsskuld med totalt 5,8 mnkr har beslutats   
 av kommunstyrelsen (KS) § 149. Inlösen blev slutligen  
 6,1 mnkr.
• Interna ersättningar för Covid 19 kostnader har fördelats ut på  
 totalt 4,0 mnkr.
• Kompensation för utrangeringar har fördelats totalt med  
 3,4 mnkr.
• Lönerevision + nytt PO pålägg utlagt med totalt 4,6 mnkr.
• Avsättning till förmånspensioner har skett med 8,0 mnkr.

• Stor del av verksamheten har präglats av rådande situation  
 med Covid-19 med en betydande ökning av arbetsinsatser  
 vilket inneburit fler möten både internt och externt och med  
 förändringar i verksamheterna.
• Ny skolchef inom BoU tillträdde i april och ny socialchef i  
 september.
• I kommunledningsgruppen pågår arbetet med att sänka  
 kommunens framtida årliga kostnader med 5,0 mnkr. Förslag  
 kommer att presenteras för kommunstyrelsen under våren  
 2021.
• Arbetet med införande av elektroniska fakturor in och ut  
 har slutförts och kan nu erbjudas till både företag och privat- 
 personer. Integration av vissa system främst fakturor för vat 

 ten- och avlopp och renhållning kvarstår dock.
• Arbetet med byte av system för dokument- och ärendehan- 
 tering för kommunförvaltningen pågår och förväntas slutföras  
 under början av 2021. 
• Rekryteringen av tekniskchef/samhällsbyggnadschef har av 
 brutits och kommer att återupptas under 2021.
• I februari antogs en ny biblioteksplan, bland annat med ett  
 tydligare fokus på utveckling av bibliotekets verksamhet för  
 barn- och unga samt roll som mötesplats i lokalsamhället.
• Kommunen har anordnat avgiftsfri sommarsimskola i Rydsnäs  
 och Asbysand där drygt 90 barn har deltagit.
• Ydre kommun har tillsammans med RF-SISU Östergötland  
 ordnat Sportis Camp  vilket är ett kostnadsfritt dagläger för  
 mellanstadieelever under tre dagar i augusti där barnen får  
 prova på olika idrotter.
• I samband med översynen av föreningsbidragen som pågår  
 har träffar genomförts med samtliga anläggningsskötande  
 föreningar. 
• Biblioteket har fått bidrag från Kulturrådet genom satsningen  
 Stärkta bibliotek och ska användas till att vidareutveckla och  
 fördjupa läsfrämjande verksamhet för barn- och unga genom  
 samarbeten och nätverkande med övriga kommunala verk-  
 samheter och lokalsamhället.
• Biblioteket har också erhållit ett statligt bidrag från Kulturrå 
 det till det läsfrämjande projektet #garanteratbraböcker.  

5.2.3. FINANSFÖRVALTNINGEN

5.2.4. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

FORTSÄTTNIING NÄSTA SIDA
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

• Arbete pågår med att ta fram en gemensam karta över vand 
 rings- och cykelleder i anslutning till sjön Sommen och ska ges  
 ut till våren 2021. Detta är ett samarbete mellan Tranås,  
 Boxholm och Ydre kommuner.
• En ny Webbsida för besöksnäringen håller på att tas fram och  
 arbete pågår med en skattkarta.
• Räddningstjänsten har under våren köpt ytterligare en  
 bil för Första Insats Person (FIP). En deltidsbrandman har  
 slutfört sin utbildning. Upphandling av ny släckbil pågår.
• Arbetet med beredskapsplanering har förnyats och sköts från  
 årsskiftet av Räddningstjänsten i Tranås. Under hösten kom 
 mer en handlingsplan för skydd mot olyckor att beslutas.
• I samband med åskovädret den 10 augusti startade 6 totalt  
 skogsbränder samt en brand i byggnad. Insatskostnaden  
 uppgick till 250 tkr.
• Överförmyndare i samverkan (ÖVIS); rekrytering av vakant  
 handläggartjänst (sedan mars 2019) blev klar i mars och ny  
 medarbetare kom på plats från 1 juli.

Barnkonventionen blev 
lag från 2020-01-01

Införandet av Lifecare, nytt verksamhetssystem inom förvaltningen.

Nya chefer inom flera delar av förvaltningen (3 av 5).

Hemsjukvården har haft tre chefer under året.

Pandemin har påverkat alla delar inom socialförvaltningen. Störst på-
verkan inom äldreomsorgens verksamhet.

Utbildningar, möten med mera genomförs i mer digitala former. 
Dagverksamhet inom äldreomsorg har pausat från kvartal 2 och året 
ut utifrån risk för smittspridning. Under perioden (maj-oktober) har 
växelvården varit nedstängd. Öppnande av kohortavdelning (Covid-19 
patienter från sjukhus) har gjorts.

Utifrån utökade restriktioner genomförs från oktober inga Arbetsplats 
träffar (APT) inom äldreomsorgen då arbetsgrupperna är fler än 8 per-
soner och digitala lösningar har inte fungerat.

Nedläggning av arbetsmarknadsenhet och uppbyggnad av nytt re-
sursteam med fokus på:
• Förebyggande och stöttande arbete med barn/unga och deras  
 familjer.
• Boendestödsinsatser för personer med beroendeproblematik  
 och eller psykiatrisk problematik. 
• Stöd till nyanlända 
• Handledning till personer med daglig verksamhet inom LSS.
 Rekrytering av personal inom Individ-och familjeomsorgen,  
 tre handläggare, avslut av konsulter.

Ny lokal för resursteamet.

Sjukskrivning har aktualiserat sårbarheten i organisationen
 

5.2.5. SOCIALFÖRVALTNINGEN
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FASTIGHETSDRIFT

• Utvändig målning av Ydreskolans gymnastiksalsbyggnad är  
 färdigställd.
• Takbeläggningsarbeten på Solängen har utförts och de sista  
 delarna kommer att utföras under 2021.
• Upprustning/renovering av Asby förskola/fritidshem har på- 
 börjats under året för att fortsätta under 2021.

KOSTENHETEN

• Upphandling av närproducerade livsmedel i samarbete med  
 Vadstena, Ödeshög och Boxholms kommuner pågår.
• Upphandling av färskt kött samt en grossistupphandling har  
 genomförts under våren 2020.
• Arbetsgrupp inom Food For Life (FFL) projektet har startats  
 upp.
• Tillfällig utökning av tjänster i köket på Solängen samt vid  
 serveringen på Ydreskolan på grund av Covid-19.
• Arbete med uppdatering av kostpolicyn har påbörjats.

PLANLÄGGNING

• Under året har två detaljplaner för bostadsbebyggelse anta- 
 gits av kommunfullmäktige. Dessa är Saxabäcken Torpön med  
 9 nya tomter och Aggarp Rydsnäs, före detta sågverksområ- 
 det, med 9 nya tomter.

• Kommunstyrelsen har beviljat två planbesked där markägarna  
 dock inte ser ut att fullfölja sina planer.
• Markområdet vid Bianäset har förvärvats av kommunen.  
 Arbetet med en omarbetad detaljplan och en ny miljökon- 
 sekvensbeskrivning (MKB) pågår och samråd och granskning  
 ska ske under 2021.
• Detaljplanen för Doppan, Östra Hult, som fullmäktige antog  
 2017, har slutligt upphävts genom Regeringsbeslut.
• Detaljplan för ett område mellan Norra Vi och Tullerum har  
 varit klart för samråd men ej fullföljts. Arbetet är planerat att  
 återupptas under 2021.
• Möjlighet till intressentanmälningar för tomtköp vid Bianäset  
 och Tullerum-Norra Vi har öppnats.
• En ny, efter överklagande, omarbetad detaljplan och MKB  
 för prästgårdsudden i Rydsnäs är under bearbetning och ska  
 vara klar under första halvåret 2021.
• Detaljplanläggning för verksamhetsområde vid Fabriksgatan i  
 Österbymo avvaktar, men kan komma att aktualiseras beroen- 
 de på hur snabbt det planlagda området vid Mosshultsvägen  
 kan börja ianspråktagas.
• Behovet av en uppdaterad eller helt ny översiktsplan gör sig  
 alltmer påtaglig och då inte minst för att klargöra förutsätt- 
 ningarna och möjligheterna för ny bostadsbebyggelse (och då  
 ej bara enstaka sådan) att kunna uppföras.

5.2.6. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
GATOR VÄGAR OCH ALLMÄNNA PLATSER

• Uppfräschning av yttre miljön Österbymo har påbörjats för  
 bland annat torget och parkeringen vid Coop.
• Etapp 1 med arbetet med att skapa en rastplats vid Kisavägen  
 i Österbymo har påbörjats och kommer att färdigställas under  
 2021.

FRITIDSANLÄGGNINGAR

• Nya badbryggor i Österby.
• Nya hopptorn i Norra Vi.

VATTEN OCH AVLOPP

• LOVA-projekt har bedrivits (och kommer att färdigställas i april  
 2021). Målet är att få en bild över vilken väg som Ydre  
 ska gå när det gäller framtida VA-infrastruktur det vill säga  
 hur många avlopps- och vattenverk ska finnas kvar, ifall över 
 föringsledningar ska byggas med mera.

BOSTÄDER

• Arbetet med att ansluta Solängen till fibernätet har påbörjats,  
 men fick avbrytas på grund av  Corona-läget. Förhoppningsvis  
 kan arbetet fortsätta 2021.

BYGGLOV

• 5 st. startbesked för uppförande av enbostadshus har medde 
 lats under året.
• 10 st. slutbesked för uppförande av enbostadshus har utfär 
 dats under året.
• Totalt antal beviljade bygglov under året är 48 st.
• Strandskyddsärenden 15 st.
• Anmälningsärenden: 31 st.

MILJÖ

• Värmepumpar   
 o Tillstånd: 30 st.
• Lantbruk  
 o 8 stycken inspektioner
 o 2 stycken uppföljande inspektioner.
 o Upprättat en ny mer gedigen mall för arbetet och  
  fortsätter med mallar för bland annat kemikaliehan 
  tering, avfallshantering och de verksamheter som  
  inte kontrollerats tidigare.
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• Livsmedel  
 o 45 st. inspektioner
 o Ny mall har upprättats för arbetet kring livsmedelsin 
  spektioner, kopplar alltid till lagstiftning i rapportmal 
  larna. Detta gör att det tar längre tid för varje rap 
  port.
 o Ett omfattande arbete har påbörjats med att begära  
  in faroanalyser (riskanalyser) och undersökningspro- 
  gram från dricksvattenverken som sedan kommer att  
  bli föremål för delegationsbeslut.
 o Rutin för RASSF (Rapid Alert System for Food and  
  Feed) har upprättats samt för matförgiftningar, då  
  det måste finnas en beredskap kring sådant.
 o 2 st. föreläggande inom livsmedel (ett privat dricks 
  vattenverk och ett kommunalt)
• Tobak  
 o 5 st. inspektioner
• Covid-19  
 o Inspektören har arbetat med tillsyn av serveringsstäl 
  len på grund av Corona. Även agerat rådgivande,  
  skickat ut information i flera omgångar, inhämtat   
  information om läget samt delat ut material till  
  företagare.
• Handläggning av bilskrotsärende.
• Brandsnäs före detta såg – Sanering av området påbörja 
 des under hösten 2020 och kommer att fortsätta under vå 
 ren 2021. Sveriges Biologiska Undersökning (SBU) ansvara  
 för detta.

• Arbete med inventering av enskilda avlopp pågår.  
 o Ny miljöinspektör har projektanställts (i december  
  2020) för att arbeta med inventeringen.
•  Bredband
 o Ydre kommun övertog den 1 maj 2020 Bredband i  
  Torpa Sunds bredbandsnät med 279 anslutningar.
 o Ydre kommun har hjälpt till att starta en ekonomisk  
  förening  på Asby udde som under hösten 2020  
  startade sin byggnation. Ydre kommun är med och  
  bevakar utbyggnaden och har även tagit beslut om  
  att bygga en ny Nod i Asby där Bredband Asby Udde  
  kan ansluta sina kunder.
 o ”Kateboprojektet” slutfördes under första halvåret  
  2020. Resultatet blev 36 nya anslutningar.
 o RyBo fastigheter har efter offert från Ydre kommun  
  börjat ansluta hyreslägenheter i Rydsnäs. 15 anslut- 
  ningar har blivit klara under 2020 och ytterligare 17  
  anslutningar kommer att göras under 2021.
 o Cirka 15 anslutningar i efterhand, så kallade återeta- 
  bleringar, har under året utförts.
 o Sammantaget under 2020 har antalet anslutningar  
  ökat från 1214 till 1562 stycken, vilket ger ett tillskott  
  av 348 anslutningar.
 o I takt med att nätet ”växer” och samtidigt blir äldre 
  ökar kostnaderna för drift och underhåll. Antalet  
  incidenter ökar. Många av skadorna beror på yttre  
  åverkan som att ledningar skadas vid grävarbete. I  
  de flesta fall kan kostnaden för dessa faktureras till  
  de som orsakat skadan.

5.3. EKONOMI
FÖRVALTNING I MNKR
Förvaltning i mnkr Bokslut 2020 Budget 2020 Utfall 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018
Kommunledningsförvaltning 25,6 25,8 0,2 23,7 24,1

Tekniska förvaltningen 33,7 35,2 1,5 24,8 5,9

Barn och utbildningsförvaltningen 79,7 82,4 2,7 87,1 97,6

Socialförvaltningen 91,3 90,3 -1,0 95,2 101,7

Summa kommunstyrelsen 230,4 233,8 3,4 230,7 229,2
Finansförvaltningen 237,2 238,6 -1,5 232,7 231,7

Summa 6,8 4,8 1,9 2,0 2,5

Kommunstyrelsen redovisar som helhet ett positivt resultat. Resultatet 
uppgår till 3,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,4%

Barn och utbildning gemensamt redovisar +1,2 mnkr vilket beror på att 
grundsärskolan inte har förbrukat den budgeten som var utlagd samt 
att förvaltningen inte har haft så mycket kompetensutveckling under 
det gångna året. Övergripande inköp har begränsats.

Förskola redovisar +0,4 mnkr vilket beror på högre intäkter,  något 
högre förskoleavgifter på grund av fler barn i verksamheten under 
året än vad som räknades med när budgeten lades. Sedan har även 
ett statsbidrag kommit och intern ersättning för Covid-19 som inte var 

med i budgeten.

Grundskola redovisar -0,3 mnkr vilket är något mindre intäkter än bud-
geterat men framförallt högre kostnader främst för IT.

Fritids redovisar -0,1 mnkr vilket beror på återbetalning av statsbidrag 
för fritidshemssatsningen för hösten 2019

Skolskjutsar redovisar -0,2 mnkr vilket beror på högre uppräkning av 
kostnader än vad som räknades med i budgeten.

Gymnasiet redovisar +1,5 mnkr. Under det gångna året har ett flertal 
elever flyttat från kommunen, samt att en elev inte började gymnasie-
särskolan utan vanligt gymnasium istället.

Komvux redovisar + 0,2 mnkr vilket beror på ökade statsbidrag för 
praktiska utbildningar i och med Covid-19.

5.3.1. KOMMUNSTYRELSEN

5.3.2 BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Pensionskostnaderna ligger 6,5 mnkr högre än budget. Under året har 
totalt 1,9 mnkr återbetalats på grund av för högt debiterade premier 
tidigare år. Återbetalningar har skett både från KPA och från Skandia. 

Överskottet på ej fördelade anslag slutar på 5,6 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket är 0,9 mnkr högre än budget. 
Det innebär att utbetalningarna har minskat med 5,2 mnkr jämfört 
med 2019.

Finansnettot ger cirka 0,9 mnkr i överskott vilket beror på lägre räntor 
och mindre upplåning än beräknat.

Övrig finansiering innebär att semesterskulden minskar med cirka 1,5 
mnkr, samt att att staten arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnaderna 
med 1,5 mnkr som konsekvens av Covid-19 pandemin. 
Totalt ger prognosen ett totalt överskott inom finansen på + 14,2 mnkr

Förvaltningen har under året tagit extra kostnader i form av inköp av 
verktyg för uppföljning av målstyrning, Stratsys, till en kostnad av 172 
tkr.

Utredning av organisation inom teknisk förvaltning och framtida fastig-
hetsorganisation har kostat 270 tkr.

Utbetalning av ett förlusttäckningsbidrag till  ITSAM för 6 månader 

2019 gjordes med 440 tkr mer än budget.
Fortsatt ökning av kostnad för LSS utöver ram.

Kostnader för placeringar ligger fortfarande utöver budgeten.

Stora kostnader för skyddsmaterial.

Extraanställningar för att klara bemanning i äldreomsorgen utifrån 
högre sjuktal.

Avslutade konsultanställningar vilket har minskat de externa kostnader-
na.

Totalt har förvaltningen erhållit 2 165 tkr i intern Covid-19 ersättning.

Ersättning för covidkostnader från socialstyrelsen har inkommit.

Kostnader för integrationsenheten har eftersläpat från 2019.

Totalt har förvaltningen erhållit 363 tkr i intern Covid-19 ersättning.

MILJÖ OCH HÄLSA

Uteblivna intäkter för inventering av enskilda avloppsanläggningar 
samt från viss minskning av antalet genomförda inspektioner till följd 
av Covid-19.

KOST

Kostverksamheten har haft svårt att rekrytera utbildad personal med 
rätt kompetens under 2020.

5.3.3 FINANSFÖRVALTNINGEN

5.3.4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

5.3.5 SOCIALFÖRVALTNINGEN

5.3.6 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Verksamheten har tillfälligt gått ut med ett erbjudande om heltid för 
kostpersonal på Solängen för att täcka upp vid sjukdom på grund av 
Covid-19. Den tillfälliga utökningen gällde under tiden maj till och med 
december 2020. På Ydreskolan öppnade man upp en extra restaurang-
del som en del av en covid-19 åtgärd. Detta innebar en viss överan-
ställning i serveringen på Ydreskolan under hösten 2020. Kostverk-
samheten hade en överanställning på Ydreskolan under vår och höst 
2020 för att täcka upp för frånvaro och på grund av extra behov kring 
serveringen på grund av Covid-19. Den totala överanställningen har 
gett till ett minusresultat på helåret avseende personalkostnader inom 
kostverksamheten.

Livsmedelstillgången på en del livsmedel har på grund av Covid-19 be-
gränsats något. Tillgången totalt på ekologiska livsmedel har varit något 
sämre. Kommunen har tappat Ydrekött som leverantör av ekologiskt 
kött. De ekologiska inköpen har även minskat något från 2019 och det 
bland annat på grund a grönsaks- och mjölkleverantören under året 
blev uppköpt vilket lett till ett försämrat utbud av dessa livsmedel och 
då speciellt ekologiskt. Kommunikationen från den nya grönsaksleve-
rantören har inte varit lika god kring deras råvaruutbud jämfört med 
tidigare leverantör.

Köken har under året även haft möjlighet att välja mellan Östgötamjölk 
eller ekomjölk och då en del valt att köpa in Östgötamjölk har andelen 
inköpt ekomjölk minskat under året jämfört med tidigare år.

Kostverksamheten undersöker tillsammans med äldreomsorgen vad 

det skulle innebära för verksamheterna om man införde kyld mat inom 
till exempel matdistributionen. Köket på Solängen och hemtjänsten 
testar gemensamt att införa kylda matlådor inom matdistributionen. 
Ett förslag på investering i köket har diskuterats vilket möjliggör kyld 
mat inom hemtjänsten.
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5.4. FRAMTID
5.4.1 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen kommer under 2021 att intensifiera arbetet med 
månadsuppföljningar och måluppfyllelse. Vart och ett av inriktningsmå-
len kommer att tas upp för en fördjupad analys. När det gäller månads-
rapporter kommer prognosuppföljning ske av respektive ansvarsom-
råde enligt antagen styrmodell (mars, april, maj, augusti, oktober och 
november).

• Året 2021 då Covid-19 fortfande har klorna i samhället så 
 kommer det troligtvis att påverka verksamheterna även till en  
 början detta år. 
• Under våren kommer skolorna att arbeta med de nya kurs- 
 planerna. Ett formativt arbete för att minska andelen elever  
 som inte når betyget E eller högre inleds på kompetensut- 
 vecklingstid. Satsning på digitala verktyg fortsätter. Två nya  
 digitala system för anmälan, utredning och uppföljning om  
 kränkande behandling och olycksfall till huvudman implemen- 
 teras och är i skarpt läge from 1 mars.
• Arbetet med det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbe- 
 tet fortsätter. Kompetensförsörjning när det gäller fritidspeda- 
 goger/lärare i fritidshem, förskollärare och specialpedagoger  
 fortsätter. 
• Verksamheten jobbar vidare på att höja måluppfyllelsen för  
 alla barn och elever i Ydre. 

FÖRSKOLAN 

• Under vårterminen 2021 visar prognosen att 175 barn kan  
 vara inskrivna i förskolan.
• Under höstterminen 2021 visar prognosen att förskolan mins- 
 kar till cirka 160 barn, vilket blir en minskning med 15 barn  
 fördelat på flera förskolor. 
• Det är fortsatt högt tryck på Hestra förskola även under 2021.  
 Detta kan innebära problem att hantera ökningen i de lokaler  
 som förskolan har tillgång till på Hestraskolan i dag.
• Det kommer att bli ökade kostnader i samband med digita- 
 liseringen i förskolan då förskolorna i Ydre kommun i nuläget  
 inte har den utrustning som behövs för att arbeta mot de  
 nationella målen för digitaliseringen.
• Behov kommer att finnas av IT-pedagog och specialpedagog i  
 förskolan för att fortsatt kunna erbjuda en förskola med en  
 god kvalitet.
 
FRITIDSHEM

• Under vårterminen 2021 kommer en del av tjänst vara admi- 
 nistrativ och fungera som en drivande pedagogisk länk mellan  
 rektor och fritidshem.
• Den statliga IT-strategin kommer att öka kostnader både vad  
 gäller hårdvara, digitala läromedel och kompetensutveckling  
 för utveckling som krävs. Rekrytering behöver göras av behö- 
 riga fritidspedagoger. I nuläget finns det endast en behörig 

5.4.2 BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

 lärare för fritidshem i Ydre kommun.
• Bokspanarprojektet kommer att fortsätta även läsåret 21/22.
• Under vårterminen 2021 räknar vi med att Asby fritidshem/ 
 förskolas lokaler är färdigrenoverade. Fritidshemmet kommer  
 att byta lokal med en del av förskolan.
• Hestra och Österbymo fritidshem kommer att ha gemensam- 
 ma arbetsplatsträffar med skolan. Det innebär en ökad  
 samsyn och ett bättre samarbete.
• I medarbetarenkäten 2020 framkom att 50% av de som arbe- 
 tar på fritids upplever psykiska besvär som beror på arbetsmil- 
 jön.  

KULTURSKOLAN

• Ett politiskt beslut har genomförts som medför att avgifterna  
 för Kulturskoleundervisning kommer att sänkas med 50 % från  
 och med vårterminen 2021. Förhoppningen är att fler elever  
 ska få tillgång till Kulturskolans verksamhet.
• På grund av rådande pandemi kommer kulturskolan att fort- 
 sätta med interna klassrumskonserter på bland annat grund 
 skolans musiklektioner. Andra former av interna och corona 
 anpassade konserter/framträdanden kan också komma att 
 genomföras. Kulturskolan kommer 2021 att söka statsbidrag  
 från Kulturrådet för en fortsättning av tidigare projekt mot  
 förskolorna i Ydre. Om medel erhålls planeras genomförande  
 under läsåret 2021-2022 med start höstterminen 2021. 
• Kulturskolan kommer att söka statsbidrag för en utökning av  

 teaterämnet, för att starta en teatergrupp även för mellansta- 
 dieelever (i nuläget finns en grupp för högstadieelever). En  
 ambition är också att göra en ansökan för att Kulturskolan  
 åter igen ska kunna starta upp en eller ett par dansgrupper  
 efter några års frånvaro. Detta beror förstås på elevintresse  
 och om personal kan rekryteras.
• Bibliotek, kulturskola och grundskola har tillsammans tagit  
 fram en kulturgaranti för att garantera att eleverna får ta del  
 av olika kulturevenemang i olika årskurser.  

SKOLSKJUTS 

• Covid-19 påverkar också 2021 med ökade kostnader för vår- 
 terminen. 

GYMNASIET 

• 2021 kan det fortfarande vara aktuellt för luncher vid dis- 
 tansundervisning för gymnasieleverna  och även att följa upp  
 hur eleverna klarar sig med studierna och hur den psykiska  
 hälsan påverkas om distansundervisningen fortsätter. Buss-
 linjerna som används av gymnasieleverna kan också komma  
 att påverkas av olika riktlinjer och allmänna råd gällande  
 Covid-19. 
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5.4.3 FINANSFÖRVALTNINGEN

• Riktlinjer för investeringsbanken kommer att tas fram under  
 2021.
• Under 2021 kommer något eller några av lånen inom koncer- 
 nen att lösas in med hjälp den förstärkta likviditeten som  
 koncernkontot medför.
• Under senare delen av 2021 kommer samförvaltning av  
 stiftelser att utredas och eventuellt kommer en separat 
 placeringspolicy arbetas fram för denna kapitalförvaltning.

• Ny organisation på tekniska förvaltningen.
• En samlad fastighetsorganisation.
• Ny tjänst som samhällsplanerare.
• Påbörja arbetet med kommunens översiktsplan.
• Ett utvecklingsprojekt kring kommunens kommunikationsplan.
• Barnkonventionen.
• Fortsatt utbyggnad av fiber.

• Fortsätta implementera Barnkonventionen i allt vårt arbete.
• Arbetet med ”Nära vård”, ingå i övergripande arbete + regio- 
 nal och lokal nivå.
• Digital utveckling: Behov av digital utveckling som kommer  
 att innebära stora förändringar som vi idag ännu ej kan förut- 

 se. Denna utveckling måste ses över en flerårig tidshorisont 
 med många succesiva utvecklingssteg som kan leda till  
 effektiviseringar och kvalitetsförbättringar för vårdtagarna.  
 Noteras bör dock att denna utveckling inte kommer att vara  
 gratis.
• Nya riktlinjer för SoL och LSS ska tas fram.
• Organisationsöversikt inklusive bland annat dagverksamhet  
 äldreomsorg.
• Påbörja arbetet med ny handlingsplan för eHälsa och välfärds- 
 teknik (2022-2025).
• Revidera strategidokumentet Kvalitet i särskilt boende .
• Framtidens äldreboende.
• Under 2021 öppna ytterligare en demensavdelning.
• Uppföljning av revisionsrapport innebärande bland annat  
 översyn av LSS, beslut, insatser och eventuell möjlighet att 
driva   i egen regi.
• Fortsatt arbete med utveckling av öppenvårdsinsatser på  
 hemmaplan.
• Deltagande i länsstyrelsens preventionspaket: Preventivt  
 arbete med barn-och unga i god samverkan med Barn- och  
 utbildningsförvaltningen och kultur-och biblioteksverksam- 
 heten = Kommunal handlingsplan för detta arbete.
• Översyn av samlad avvikelse/synpunkt/klagomålshantering
• Hemleverans av mat till brukarna.
• Implementering av IBIC som arbetsmetod.
• Fortsatt implementering av Lifecare i alla verksamheter.

5.4.4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

5.4.5 SOCIALFÖRVALTNINGEN

5.4.6 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

FRAMTID

• Fortsatt arbete med FFL projektet (Food for life) inom äldre 
 omsorgen och skolan.
• Fortsatt arbete med uppdatering av kostpolicyn.
• VA-verksamheten: minska antal verk, överföringsledningar,  
 modernisering av verk.
• Vattenskyddsområden (kopplat till antal verk)
• Ny fjärrvärmeanläggning på ny plats
• Ny sorteringsstation på ny plats
• Fastighetsunderhåll: Ydreskolan, Asby förkola/fritidshems  
 renovering, Solängens äldreboende (framtid),
• Kisavägen Gula Skolan och Missionsgatan 3 där husets  
 framtid ska klargöras.
• Tranåsvägen 3 (mitt emot Ydre Wärdshus) framtid ska klargö- 
 ras, rivning eller upprustning?
• Hur används fastigheter och lokaler? Villa Vallmon.
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5.5. VERKSAMHETENS NYCKELTAL
VERKSAMHETENS NYCKELTAL
Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016
Timmar hemtjänst per år 29 440 31 538 36 092 39 260 30 244

Kostnad ekonomiskt bistånd tkr 3 226 3 466 2 838 2 904 3 786

Andel hushåll i långvarigt ekonomisk bi-
stånd

32,2% 28,0% 27,9% 35,9% 49,4%

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per 
månad

29,7 37,3 27,9 32,0 39,7

Kostnad kronor per hushåll och månad 9 052 7 735 8 472 7 562 7 947

Antal hushåll i långvarigt ekonomiskt 
bistånd

20 26 25 28 43

Antal elever i grundskolan 386 391 394 401 410

Antal elever i gymnasiet 117 136 153 147 159

Fastigheter med fiberanslutning 1 562 1 230 1 005 989 914

Antal arbetade timmar totalt 455 895 469 875 488 190 505 538 513 719

Antal remitteringar/verifikationer 9 112 10 004 9 856 9 421 9 491

varav i elektroniskt fakturaflöde 6 275 8 566 8 455 375

Nystartade företag 14 9 16 11 9

Antal företagsbesök 11 20 23 23 20

VERKSAMHETENS NYCKELTAL FORTSÄTTNING
Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016
Antal inflyttade flyktingar och egenbosättare 2 9 13 50 31

Andel ekologiska livsmedel i % 26,5% 30,4% 30,6% 29,3% 30,2%

Ungdomar i feriepraktik 37 43 42 52 68

Antal tillsynsbesök Miljö-hälsoskyddsinspektör 103 161 69 155 170

Antal byggärenden 11 93 93 98 108

Varav nybyggnation 14 7 9 20 14

Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen

95,7% 75,0% 66,7% 72,1% 83,8%

Andel utbildade förskollärare/fritidspedagoger 32%/9% 36%/9% 20%/9% 16%/9% 16%/9%

Andelen individer med aktuell genomförandeplan 86% 70% 71% 57% 28%
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som ska användas en längre 
tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
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.
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.
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.
UTDEBITERING anger hur stor del per intjänad hundralapp som beta-
las i kommunalskatt.

ORDLISTA
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7.1 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2020 ALLMÄNT 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse, nämnder  och fullmäktigeberedningar och genom 
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i  kommu-
nens företag.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt gällande mål, beslut  och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att  det 
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovis-
ning till fullmäktige.  

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om  verksamheten bedrivits enligt full-
mäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller  
för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal  verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning  och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.  

ÅRETS GRANSKNINGAR 
Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning och följt 
verksamheterna genom att  träffa kommunstyrelsen, myndighets-
nämnderna samt genomfört en fördjupad granskning av den  ekono-
miska utvecklingen inom socialtjänstens verksamheter. Denna visade 
särskilt att kommunen  bör fortsätta att arbeta med styrmodellen och 

implementera en långsiktig strategi för att klara en  ekonomi i balans. 
Det behöver dock förtydligas i målen på verksamhetsnivå hur detta ska 
gå till. Det  råder oklarheter inom LSS kring socialtjänstens möjligheter 
att minska kostnadsutvecklingen.  Förhållandet kring hur informations-
överföring ska ske till myndighetsnämnden bör tydliggöras och  på lång 
sikt även se över organisationen med myndighetsnämnder. 

Vi har, i granskningen av delårsrapporten, rekommenderat kommunen 
att se över utgångspunkter  för styrningen och de mål för verksam-
heten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning  och som 
gör det möjligt att utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med kommu-
nallagens intentioner.  

Information har under föregående år lämnats om att fullmäktiges 
inriktningsmål ska omarbetats i  budgeten för 2020. 

ÅRSREDOVISNINGEN 
Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av  kommunens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och  kassaflöden för 
året enligt lag om kommunal redovisning. Förvaltningsberättelsen är till 
största del  förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Kommunen når balanskravet och budgeterat mål med ett ekonomiskt 
överskott om 6,8 mnkr.  Resultatet, 2,7 % av skatteintäkter och bidrag, 
når fullmäktiges finansiella resultatmål om 2,0 %.  Målsättningar om 
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betalningsberedskap, skuldsättningsgrad och soliditet uppnås. Verk-
samheterna  bedrivs i stort inom tilldelade budgetramar. Mål om 
positiva resultat i företagen inom  kommunkoncernen nås inte. 

Kommunen når följaktligen fullmäktiges finansiella mål enligt ovan så 
när som mål för  kommunkoncern. Skattehöjningen och stöttningen 
från staten i pandemin gör att kommunen står bättre rustad med det 
positiva ekonomiska resultatet. Sociala områdets arbeten med åtgär-
der för  att komma in i budgetram har gett effekter. Höga kostnader för 
externa placeringar gör att  kommunen behöver ha extra buffertar för 
att klara ekonomin framöver.  

När det gäller verksamhetsmålen är det i dagsläget inte möjligt att 
bedöma utfallen avseende dessa  mål. 

GRUNDER FÖR REVISORERNAS BEDÖMNING 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med lag om kommunal  bokföring och redovisning samt god redovis-
ningssed som den kommer till uttryck i rådet för  kommunal redovis-
nings rekommendationer. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten,  verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upp-
rättade i enlighet med god  redovisningssed. 

Vi bedömer att kommunen per 2020-12-31 lever upp till kommunalla-
gens krav på en ekonomi i  balans.  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning ur ett  finansiellt perspektiv. Det är inte möjligt 
att bedöma om resultatet är förenligt med  verksamhetsmålen. 

REVISORERNAS UTTALANDE 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, val-
nämnden, överförmyndare och  tillfälliga beredningar samt enskilda 
ledamöterna i dessa organ.  

Vi uppmanar kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla 
målstyrningen och den interna kontrollen.  

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2020. 

Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas revisionsrapporter och 
granskningsrapporter från  lekmannarevisorerna samt revisionsberät-
telser för samtliga företag ingående i kommunkoncernen. 

YDRE 2021-04-07

DE SAKKUNNIGAS RAPPORTER: 

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2020 

Revisionsrapport granskning av ekonomisk utveckling inom 
socialtjänsten 2020 

GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISORERNA SAMT 
REVISIONSBERÄTTELSER FÖR FÖLJANDE AKTIEBOLAG  OCH KOM-
MUNALFÖRBUND SOM KOMMUNEN LÄMNAT ÖVER SKÖTSELN AV 
EN KOMMUNAL ANGELÄGENHET TILL: 

Granskningsrapport 2020 Ydrebostäder AB, 556526-5310 

Revisionsberättelse 2020 Ydrebostäder AB, 556526-5310 

Revisionsberättelse 2020 Kommunalförbundet ITSAM, 222000-2584 

Revisionsberättelse 2020 VÖKBY Bredband AB, 556650-3321 

Fastställelseintyg 2020 från styrelseordförande i SmåNet Aktiebolag, 
556740-1624

Carl Rydberg Astrid Rydberg Hans Sjöström
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