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1. Omvärdsanalys (SKL 19:40) 
 
Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020 
Denna bedömning för samhällsekonomin beskrivs mer utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2019 (som 
publiceras den 16 oktober). 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas 
svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 

Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och 
antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång. 

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. 
Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska 
orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. 
Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på 
arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. 

Ny AKU-statistik1 visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen under sommaren. Vi vill poängtera att 
vår konjunkturprognos baseras på antagande om en rekyl i kommande månaders utfall, med åter högre 
sysselsättningsgrad och en lägre andel arbetslösa. Bakgrunden till denna bedömning är att försvagningen 
enligt AKU är remarkabelt snabb och inte rimmar väl med övrig ekonomisk statistik. Vi antar därmed att 
statistiken tillfälligtvis överdriver försvagningen på arbetsmarknaden. Skulle antagandet visa sig vara 
felaktigt, lär vår arbetsmarknadsprognos behöva revideras, med en tidigare (och eventuellt större) nedgång 
i sysselsättningen som sannolik följd. Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet 
arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt 
uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur2. 

Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens högkonjunktur följas av någon vidare snabb 
uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år.  

KPIFinflationen3 beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i genomsnitt ligga nära 
Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 2021. Inflationen bedöms därmed inte vika påtagligt, när 
konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 20204. 
Lägre marknadsräntor än vad vi tidigare beräknat, på basis av det senaste årets nedgång för  
obligationsräntorna samt lägre styrräntor, medför att KPI-inflationen fortsättningsvis ligger nära KPIF-
inflationen, både i år och 2020. Inte förrän 2021 antas stigande bostadsräntor mer tydligt bidra till en 
uppgång för KPI-inflationen. Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de senaste två 
åren antas fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar vi i 
kalkylen trendmässiga löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än 
vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med den återhämtning i  produktivitets-
tillväxten i det svenska näringslivet som beräknas ske framöver. 

Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat makroutsikterna kvarstår. Inte 
nödvändigtvis behöver ”risker idag” realiseras i ”sämsta tänkbara utfall imorgon”. Men vi håller det för 
troligt att stämningsläget bland hushåll och företag också 2020 kommer att hämmas av ovisshet kopplat till 
dessa makro- eller geopolitiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan USA och Kina 
fortsätta, utan någon tydlig ”lösning”. Tillsammans med det faktum att utrymmet för finans- och 
penningpolitiska stimulanser på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfaktorerna grunden för vår 
prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i 
USA någon gång under loppet av 2019 och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck.  

1 Arbetskraftsundersökningarna utgör SCB:s viktigaste statistik för arbetsmarknaden och definierar 
bland annat det officiella ”arbetslöshetstalet”, det vill säga andelen arbetslösa i arbetskraften. 
2 Eftersom en så hög andel arbetslösa överstiger jämviktsarbetslösheten, enligt vår bedömning. Jämviktsarbetslösheten 
uppskattar vi till 6,9 procent av arbetskraften. 
3 KPI med fast ränta. 
4 Vi antar en höjning mot slutet av 2020. En fortsatt normalisering av reporäntan antas ske under kalkylåren 



 

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2021–2023 en kalkyl. För kalkylåren 
antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen 
och en arbetsmarknad i balans. Förloppet under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 
utgör ett slags mellanår. Då antas i scenariot den ”mild lågkonjunkturen” från utgången av 2020 bestå. 

Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är en mindre trolig 
konjunkturdynamik. Antagandet om en mild lågkonjunktur 2021 ska också förstås som ett uttryck för risken 
för en än svagare utveckling 2020 (än i prognosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från 
”lågkonjunktur” till ”normalkonjunktur”, medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den 
underliggande sysselsättningspotentialen (potentiella timmar, vilka beräknas utifrån demografin). 

 
 
Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020–2021 
Skatteunderlagsprognosen för 2018 har stämts av mot det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket 
publicerade den 4 september. Vår slutsats av avstämningen är att det inte finns skäl att ändra 
bedömningen i den prognos vi publicerade i augusti (cirkulär 19:35). Skatteverkets preliminära och 
definitiva beskattningsutfall läggs efter hand upp på deras webbplats: 

https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/767, datumen finns i SKL:s Ekonomikalender. 

Uppräkningsfaktorerna som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt har av regeringen 
fastställts till 1,034 för 2019 och 1,026 för 2020, i enlighet med prognosen i budgetpropositionen för år 
2020. 

Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här nedanför och 
beskrivs utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2019. Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor 
ökning av lönesumman 2018 som året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten 
(diagram 1). Det beror till viss del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. 

Men huvuddelen förklaras av en regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta 
kompenserades regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara 
marginellt lägre än 2017. Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande 
ökningstakten i år. Orsaken är en långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motverkas delvis av 
stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. 
Personer som fyllt 65 år får en ungefär lika stor höjning av grundavdragen som 2018 (vilket även detta år 
kompenseras via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). 

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket 
betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att  
löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för 
pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en 
höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 



 

 
År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar 
slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt 
tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns några 
förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer den underliggande ökningen 2021 med den 
faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen 
åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt 
genomsnittlig takt. 
 

Förändring jämfört med SKL:s augustiprognos 
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär19:35) räknar vi nu med något större 
skatteunderlagstillväxt åren 2019, 2021 och 2022. Upprevideringarna förklaras av att den aktuella 
prognosen utgår från högre potentiell sysselsättningsnivå än den förra beräkningen. Att utvecklingen för 
2020 justerats ner beror främst på förslaget i budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som 
fyllt 65 år. 

 
 



 

Preliminär utjämning för år 2020 
SCB har den 27 september presenterat en preliminär beräkning av 2020 års utjämningssystem. Tabeller 
med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna finns på SCB:s hemsida, under Offentlig 
ekonomi/ Finanser för den kommunala sektorn/ Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-
kostnader. Det definitiva utfallet för 2020 presenteras av SCB den 20 december. 

Inkomstutjämning 
SCB:s beräkningar av inkomstutjämningen skiljer sig från de kommunvisa uppgifter som presenteras i detta 
cirkulär. SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2019 för att beräkna skattekraften.  

I Prognosunderlaget har SKL räknat med en prognos på befolkningen per den 1 november 2019. 

Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på den garanterade skattekraften i 
riket, vilket påverkar kommunernas avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen. Det slutliga utfallet av 
inkomstutjämningen för år 2020 presenteras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet 
av beskattningsbar inkomst 2018 samt regionernas folkmängd per den 1 november 2019 och nya länsvisa 
skattesatser i samband med eventuella skatteväxlingar. 

Kostnadsutjämningen 
SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen. Förslaget bygger på 
regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, som kommer att behandlas av riksdagen den 20 
november. 

Utfallet ändras kraftigt jämfört med det nuvarande systemet, som vår aprilprognos baserades på. 
Regeringens förslag bygger också på en annan kostnadsutjämningsmodell för individ- och familjeomsorg än 
vad Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den stora skillnaden är att två variabler tas bort 
(barnfattigdomsvariabeln och andel invånare äldre än 65 år) samt att variablernas viktning räknas om. 
Variabeln tätortsbefolkning ges tyngre vikt, varför storstäderna får ett förbättrat utfall. Eftersom 
kostnadsutjämningen är en inomkommunal omfördelning innebär det att många andra kommuner får ett 
försämrat utfall. 

Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen 
Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2020 bygger på förändringen av folkmängden mellan den 1 
november 2018 och den 1 november 2019, som måste öka med mer än 1,2 procent. Befolkningen måste 
även ökat med i genomsnitt minst 1,2 procent de fyra föregående åren. I den bilagda filen är kommunens 
bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive eventuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär 
att de 86 kommuner som är aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan) hanterar denna 
post separat. I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som 
finansieringen av densamma. I filen ” Prognosunderlag K 2019–2026-19:40” har eventuell ersättning för 
eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Beloppet kan dock förändras beroende på utfallet i 
befolkningsstatistiken. 

Införandebidrag påverkar regleringsposten för samtliga kommuner 
Regeringen anser att kommuner och regioner bör ges en möjlighet till successiv omställning genom ett 
införandebidrag som begränsar intäktsminskningen eller avgiftsökningen sätts till 250 kronor per invånare. 
Regeringen föreslår också att kostnaden för att finansiera införandebidraget inkluderas i beräkningen av 
införandebidraget. Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget. Detta försämrar 
regleringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/inv år 2020, 87 kr/inv år 2021, 22 kr/inv år 2022 och 3 
kr/inv år 2023. 

Nya prislappar 
För kommuner som arbetar med en prognos på kostnadsutjämningen finns prislappar i modellen skatter 
och bidrag, som används i beräkningen av förändring mellan åren. Dessa har räknats om utifrån det nya 
utjämningsförslaget. 

 
 
 
 



 

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020 
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter för LSS-utjämningen 
för 2020. Regeringen har även i år beslutat att uppdatera beräkningen av personalkostnadsindex med 
uppgifter från RS 2018. Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 19:29) har förändringar 
skett genom att de tre kommuner som inte lämnat in RS för 2018 vid den tidpunkten nu kommit in. Detta 
påverkar rikstotalen och prislapparna i systemet. Dessutom finns ett fåtal rättningar i underlaget från 
Räkenskapssammandraget och antalsstatistiken för utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda 
kommunerna påverkar detta även den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. 
Dessutom kan uppdaterade befolkningssiffror till 2019-06-30 ge differenser för enskilda kommuner. Även 
differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär 19:20) är relativt små för de kommuner där 
beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2018.  

I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är uppdaterad till den 1 
november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fattar beslut om bidrag och avgifter för år 
2020, kan förändringar ske som påverkar uppgifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis 
med smärre differenser mot denna prognos. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga 
förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring 
utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft 
(löneökningar) och annan förbrukning. 

I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet 
med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i 
budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler. 

 
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i 
kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för 
kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos, och 
beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på 
arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna 
kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna 
ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av 
vår prognos för KPIF, dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader 
respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.  

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, dvs. konsumentprisindex 
med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med 
sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

( Det är dessa siffror som ligger till grund för vad som sätts av i budgeten och kompenseras ut i ramarna 
direkt(prisökningar) och vad som kompenseras efter utfallet(löneökningar)) 

 

 

 



 

2. Befolkningsutveckling och översiktsplan för perioden  
Vi ser nu att befolkningstillväxten för 2018 nu kommer att stanna av något, men då antalet nya bostäder ökar enligt 
plan och på sikt bör befolkningstillväxten komma att hamna på de nivåer som budgeterats. 
Antal invånare per 2019-08-31 uppgår till 3 775 st. Antalet i nedanstående tabeller avser utfallet av året dvs per  31/12. 
 

 
 
 

 
Då den senaste prognosen nedreviderats med anledning av lågt antal nyfödda kan vi långsiktigt se att antal individer att 
dela gemensamma kostnader på minskar påtagligt från 751 individer 2019 till strax under 680 en minskning med ca 10 
%. 
 

 
Antalet barn som har behov av förskola kommer inte under planeringsperioden att överstiga det antal platser som 
finns tillgängliga i befintliga och planerade lokaler. Snarare ligger behovet av en minskning av antalet enheter eller 
avdelningar närmare. 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Antal invånare 3 743 3 776 3 749 3 762 3 775 3 790 3 804
1-5 år 208 214 178 174 163 159 163
6-12 år 274 280 258 263 267 267 264
6 år 40 35 45 36 44 38 31
7-15 år 368 379 351 349 351 343 350
16-18 år 122 123 128 142 141 150 133
65-79 år 806 817 826 846 854 851 834
80-89 år 215 221 227 231 242 261 293
90- år och äldre 50 53 60 57 54 49 50
Barn- och utbildning 738 751 701 701 699 690 677
Äldreomsorg 181 185 194 194 198 203 217
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Antalet barn som har behov av grundskola kommer inte att överstiga det antal platser som finns tillgängliga under 
planeringsperioden. Men antal barn kommer att minska från 417 st 2019 till 381 st 2024. Ett kritiskt värde för lokaler är 
när antal invånare mellan 6-15 överskrider 440 barn.  

 
Antalet ungdomar kommer under mot senare delen av planeringsperioden att ligga högre än normalt varvid de 
interkommunala kostnaderna för gymnasieplatser kommer att öka med motsvarande.  
Skillnaden mellan antalet 2019 och 2023 är nästan 22 %.  
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Enligt befolkningsprognosens ökar antalet invånare stadigt i målgruppen äldre, både + 80 år och 65-79 år. Behovet av 
plats på vård- och omsorgsboende och insatser från hemtjänsten har redan tenderat till att öka och beräknas fortsätta 
göra detsamma under perioden. Larmvärde för vård- och omsorgsboende är om antalet invånare över 80 år överstiger 
300. Vilket sker 2023 då totalt 312 invånare beräknas ha fyll 80 år eller mer. Fram till 2026 beräknas antalet invånare 
över 80 år att öka med över 30% vilket innebär att behovet av platser inom äldreomsorgen beräknas öka med totalt 22 
platser. Antal personer med något behov av insats beräknas öka med 49 personer. 
 
Det som också beräknas ske 2023 är att antalet individer som är i behov av insatser från Äldreomsorgen överstiger 200 
invånare och att redan 2027 har antalet ökat till 237 personer dvs en ökning med 17 % på 4 år. 
Detta är en beräknad siffra som utgår från att behoven är likvärdiga och att andelen individer som har behov av stöd 
inte ökar inom respektive åldersgrupp. 
  
Ett passerat larmvärde indikerar att åtgärder för att planera utökningar eller omläggningar i verksamheten behöver 
genomföras. Larmvärde för hemtjänsten är när antalet beslutade timmar överstiger 3 200 per månad (rullande 12 
månader). 
3. Analys av lokala förutsättningar   
 
Finansiella nyckeltal 
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Titel 2016 2017 2018
Skattesats till kommun, (%) 21,70 21,95 21,95
Kassalikviditet kommunen, (%) 141,4 190,2 133,2
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) 2,7 1,8 1,1
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 4,5 4,5 6,6
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 8,2 12,0 13,1
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv -53 355 -55 389 -58 287
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) 128,4 55,6 19,0



 

 
Totalt sett så låg Ydre på 2015 sin standard/referenskostnad. Därefter har kostnaderna ökat relativt fort. 
Bedömningen för 2020 är att förskola, gymnasieskola, IFO och LSS kommer att ligga klart över eller mycket over 
referensvärdet men att grundskola och äldreomsorg kommer att ligga i strax över eller under referenskostnaden.  
Att kostnaderna inom gymnasieskolan ökar beror naturligtvis på det omfattande mottagande som har skett av 
ensamkommande barn under 2015 och 2016. LSS kostnaderna beror på ett antal tillkommande externa placeringar, då 
kommunen inte har några egna bostäder med särskild service. Att kostnaderna inom IFO ökar beror på framförallt två 
orsaker en orsak är den stor arbetsbelastning och ökad mängd ärende samt en stor andel inhyrd personal ytterligare en 
orsak är ökat antal placerade av barn och ungdomar/vuxna missbrukare.  
Kostnaderna inom framförallt inom grundskolan kommer att öka med anledning i takt med att kostnaderna för 
investeringarna i skolor i Hestra och Österbymo börjar komma in i resultatet.   



 

Att hitta tillbaka till läget 2015 avseende relationen till standard och referenskostnad är av den anledningen mycket 
angelägen. 

 
 
Prognosen för 2019 innebär att kostnaderna för verksamheten ligger på 5,3 mkr högre än referenskostnaden total. Det 
finns en politisk acceptans/ambition att barnomsorgen är 10 % eller 2,2 mkr dyrare än dvs 3,1 mkr över vår målsättning. 
Prognosen för 2020 innebär att kostnaderna för verksamheten ligger på 7,0 mkr högre än referenskostnaden total. Det 
finns en politisk acceptans/ambition att barnomsorgen är 10 % eller 2,2 mkr dyrare än dvs 4,8 mkr över vår målsättning. 
Till budget 2021 innebär det ett besparingsbehov på sammantaget 5 mkr. 
 
 
 

kr/invånare 2015 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad 6 283 10 350 4 048 13 568 2 609 2 078 38 936
Referenskostnad 4 885 11 077 4 205 14 418 2 537 1 818 38 939
Skillnad 1 398 -727 -156 -850 72 260 -3
Skillnad totalt 5,1 -2,7 -0,6 -3,1 0,3 1,0 0,0
Avvikelse i procent 28,6% -6,6% -3,7% -5,9% 2,8% 14,3% 0,0%

kr/invånare 2016 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad 6 499 10 880 4 582 14 361 3 571 2 930 42 823
Referenskostnad 4 927 11 411 4 664 14 567 2 878 2 576 41 023
Skillnad 1 572 -531 -82 -206 693 354 1 800
Skillnad totalt 5,8 -1,9 -0,3 -0,8 2,5 1,3 6,6
Avvikelse i procent 31,9% -4,7% -1,8% -1,4% 24,1% 13,7% 4,4%

kr/invånare 2017 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad 6 228 11 161 4 542 15 983 3 031 3 494 44 439
Referenskostnad 5 550 11 423 4 515 15 121 2 682 2 946 42 237
Skillnad 678 -262 27 862 349 548 2 202
Skillnad totalt 2,5 -1,0 0,1 3,2 1,3 2,0 8,1
Avvikelse i procent 12,2% -2,3% 0,6% 5,7% 13,0% 18,6% 5,2%

kr/invånare 2018 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad RS 6 660 11 461 5 373 15 767 3 138 3 274 45 673
Referenskostnad 5 840 11 379 4 474 15 751 2 553 2 866 42 863
Skillnad 820 82 899 16 585 408 2 810
Skillnad totalt 3,1 0,3 3,4 0,1 2,2 1,5 10,5
Avvikelse i procent 14,0% 0,7% 20,1% 0,1% 22,9% 14,2% 6,6%

kr/invånare 2019 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad Prognos 6 860 12 205 5 534 16 240 3 232 3 372 47 443
Referenskostnad 5 976 12 693 5 317 16 370 2 650 3 011 46 017
Skillnad 883 -488 217 -130 582 361 1 426
Skillnad totalt 3,3 -1,8 0,8 -0,5 2,2 1,3 5,3
Avvikelse i procent 14,8% -3,8% 4,1% -0,8% 22,0% 12,0% 3,1%

kr/invånare 2020 Bo Grsk Gysk Äo IFO LSS Totalt
Nettokostnad Prognos 7 066 12 971 5 700 16 727 3 329 3 473 49 266
Referenskostnad 6 156 13 073 5 476 16 861 2 730 3 101 47 397
Skillnad 910 -102 224 -134 600 372 1 869
Skillnad totalt 3,4 -0,4 0,8 -0,5 2,2 1,4 7,0
Avvikelse i procent 14,8% -0,8% 4,1% -0,8% 22,0% 12,0% 3,9%



 

4. Aktuellt ekonomiskt läge 2019-08-31 
 

 
 
 
 

Driftredovisning Röd Över 5 % i underskott Bok/ÅB= Bokslut/Årsbudget
Gul Mellan 1-5 % i underskott U19/U18 Utfall 2019/utfall 2018
Grön Under 1 % eller positivt

Ansvarsrapport 2019-09-24

Månadsrapport Årsbudget Bokslut Periodens Periodens Prognos Riktpunkt
Period: 2019-01 -- 08 2019 2018 utf 19-08 utf 18-08 2019 66,7%

Kommunledningsförvaltning -25 175 -25 116 -16 107 -15 528 -24 775 -1,6% # -4% -4% 64,0%
Teknisk förvaltning -21 140 -4 879 -16 813 -4 585 -25 950 22,8% # 267% 267% 79,5%
Barn- och utbildningsförvaltning -87 050 -97 562 -59 157 -64 471 -88 104 1,2% # 8% 8% 68,0%
Socialförvaltning -85 022 -101 667 -62 610 -69 101 -94 500 11,1% # 9% 9% 73,6%
Finansförvaltning 222 187 231 699 158 789 155 365 233 186 5,0% # -2% -2% 71,5%

Summa 3 800 2 475 4 103 1 681 -144 -104% # -144% -144% 108,0%

Verksamhetens intäkter *** 54 100 57 992 37 007 36 670 58 600 8% # 0,9% -1% 68,4%
Personalkostnader -164 800 -166 826 -107 238 -107 889 -176 302 7,0% # -0,6% -1% 65,1%
Övriga kostnader -112 700 -109 334 -77 722 -74 796 -120 967 7,3% # 3,9% 4% 69,0%
Verksamhetens nettokostnad -223 400 -218 168 -147 952 -146 014 -238 669 6,8% # 1,3% 1% 66,2%
Skatter och bidrag 227 500 220 326 151 276 147 277 238 125 4,7% # 2,7% -3% 66,5%
Finansiella intäkter 500 706 891 695 800 60% # 28,2% -28% 178,2%
Finansiella kostnader -800 -389 -112 -277 -400 -50% # -59,5% -60% 14,0%
Avskrivningar 5 715 4 603
Resultat 3 800 2 475 4 103 1 681 -144 -104% 104% -144% -144% 108,0%

Uppdaterad 2019-09-24

Kommentarer 

NYCKELTAL: Budget Utfall Juli 2019 Aug 2019
2019 2018 12 mån 12 mån Bokslut -18 Budget 2019 FG period

Försörjningsstöd  kkr ** 2 850 2 963q 3 397 3 446 16,3% 20,9% # 1,4% 1%

Antal Öppet arbetslösa i Ydre** 71,0 70,6p 67,2 66,5 -4,8% -6,3% # -1,0% -1%

Antal Öppet arbetslösa  > 24 år** 9,0 8,6q 8,8 8,9 3,9% -0,9% # 0,9% 1%

Kostnad Förskola kkr** 19 903 26 809p 26 149 25 717 -4,1% 29,2% # -1,7% -2%

Kostnad Grundskola kkr ** 48 931 49 589p 50 998 50 881 2,6% 4,0% # -0,2% 0%

Kostnad LSS kkr ** 9 573 9 160q 9 684 10 387 13,4% 8,5% # 7,3% 7%

Kostnad Hemsjukvård kkr ** 7 681 9 653p 9 415 9 307 -3,6% 21,2% # -1,1% -1%

Kostnad Äldreomsorg kkr ** 60 817 66 786q 68 513 68 517 2,6% 12,7% # 0,0% 0%

Kostnad ext. placeringar IFO kkr ** 4 650 3 274q 3 905 4 727 44,4% 1,7% # 21,0% 21%

Hälsotal i % ** 6,0% 7,6%p 6,4% 6,3% -17,4% 4,7% # -2,4% -2%

Antal årsarbetare ** 300 302p 298 297 -1,8% -1,0% # -0,5% -1%

Antal sjukdagar 1-21  ** 2 100 3 778p 2 197 2 120 -43,9% 0,9% # -3,5% -3%

Kostnad Övertid/mertid ** 1 339 2 478p 1 984 1 830 -26,2% 36,7% # -7,8% -8%

Kostnad timlöner kkr ** 8 333 12 586q 11 066 11 474 -8,8% 37,7% # 3,7% 4%

Kostnad per årsarbetare ** 541 544q 550 552 1,6% 2,0% # 0,4% 0%

Lönekostnader kkr** 162 404 164 299p 164 238 163 975 -0,2% 1,0% # -0,2% 0%

Trend 2019-09-24
** rullande 12 månader p9 st av 16
*** budget exkl interna q7 av 16  

Tendens i jämförelse med

Utfall 2019/ utfall 
2018 %

Årsbudget 
2019/ prognos 

(%)



 

 
 
Som en konsekvens av prognosen i delårsrapporten för T1 fattade KS beslut om aktiva åtgärder på sammanlagt 2,5 mkr 
för att uppnå ett nollresultat det som framkommer i månadsrapporterna för juni och juli är att en något mer positiv 
förändring av framförallt redovisat resultatet inom finansen syns. Prognosen efter T2 tyder på att ytterligare 
ansträngningar måste till då framförallt tekniska förvaltningen aviserar underskott på 4,8 mkr som vid T1  var ett 
resultat inom ram samt att socialförvaltningen pga tillkommande placeringar ökar på tidigare underskott. 
 
5. Aktuellt läge i verksamheterna (Delårsrapport T 2 2019) 
 

Viktiga händelser under perioden 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansli 
 En annan viktig händelse är beslutet av styrmodell för 
Ydre kommun och då inte minst synliggörande av målkedja 
mellan organisation till enskild medarbetare. 
Ekonomiavdelningen 
 Arbetet med att få in elektroniska leverantörsfakturor är 
klart, fakturor ut från ekonomisystemet är i testskede och 
kommer bli klart under hösten.  
 Från och med 1 juni gör en kontroll av samtliga 
utbetalningsfiler via Inyett vilket kvalitetssäkrar 
utbetalningarna till våra leverantörer. Kontroller som 
genomförs är: F-skatt, skatteskulder, moms. Information 
finns kring företagsinformation, ekonomi, anmärkningar och 
påpekande (tex bluffbolag). I tjänsten ingår även 
inköpsanalys och möjlighet till kostnadsfri kreditupplysning 
av leverantörer. 
HR i Ydre 
 Planen för heltidsarbete har under perioden fortgått enligt 
plan och ett arbete med strategisk kompetensförsörjning 
inom barn och utbildning har startats upp.  
 Ett arbete med att utveckla löneöversynsprocessen 
påbörjades under hösten 2018. Processen pågår ständigt 
och kan sägas bestå av planerings-, överläggnings-, 
genomförande, avstämnings- och uppföljningsfas. 
Löneöversyn 2019 har genomförts enligt angiven process. 
 
 
 

Näringslivsarbetet 
 En företagardag ägde rum den 24 januari där lokala 
företag och regionala tillväxtfunktioner möttes för att titta 
på hur företagens möjligheter och utmaningar och hur de 
kan stöttas i det arbetet 
 Fyra workshops har genomförts i projektet med att ta 
fram en besöksnäringsstrategi i Ydre. Engagemanget har 
varit stort och deltagare har varit företag, föreningar, 
tjänstemän och politiker. Teman har varit nulägesanlys, vad 
vill vi? Vart ska vi? Marknadsföring/ position och roller. 
Resultatet ska nu bakas samman till det som ska bli Ydre 
kommuns besöksnäringsstrategi. 
 Arbete med genomförande av handlingsplanen för 
livsmedelsstrategin löper på. 
 Nyföretagarcentrums i Ydres styrgrupp är formerad och 
består av representanter från Ydre Näringsliv, Kinda-Ydre 
Sparbank och Ydre kommun 
Turism 
 Kommunen har fått driftbidrag till att utveckla 
Östgötaleden och det arbetet kommer pågå under 2019. 
Fritid 
 Ydre kommun har tagit del av det statsbidrag till avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år. Från det 
bidraget har fyra föreningar och SISU ordnat 
gratisaktiviteter, och kommunen har haft avgiftsfri 
sommarsimskola, vilket har resulterat i en ökning med cirka 
30 barn. 
 
 
 
 

Investeringsrapport tkr Budget Bokfört Bokfört Prognos Utfall
Period: 2019-01 - 08 2019 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019
Bredband (Ala) 7 305 1 192 -164 2 000 5 305
Exploatering Dalbylandet 0 231 744 800 -800
Camping Rydsnäs 614 211 0 300 314
Övrig Exploatering 5 000 240 -582 3 500 1 500
Hestraskolan 0 1 884 17 614 1 984 -1 984
Ydreskolan 0 17 6 383 17 -17
Inventrieinköp 3 682 1 344 1 497 3 524 158
Wärdshuset omst.kostnad 0 799 427 860 -860
Fysiska miljö tätorten 2 530 0 0 300 2 230
VA-enligt VA plan 21 250 0 0 500 20 750
Planerat fastighetsunderhåll 800 803 441 1 000 -200
Övrigt 7 711 125 173 1 500 6 211
Summa 48 892 6 847 26 534 16 285 32 607



 

Bibliotek och kultur 
 I mars invigdes biblioteksfilialen i nya Hestraskolan. 
 Satsningen Digitalt först med syfte att höja den digitala 
kompetensen hos landets folkbibliotekspersonal inleddes 
2018 och Ydre kommunbibliotek kommer genom 
Regionbiblioteket Östergötland ges möjlighet uttrycka de 
behov av kompetensutveckling som upplevs i 
verksamheten.  
 Ydre kommun är en av tre pilotkommuner i projektet 
Bokstart Östergötland som syftar till att stimulera små barns 
språkutveckling. Det har arbetats intensivt med projektet 
sedan hösten 2018 och i augusti 2019 kommer 
bibliotekspersonalen börja göra hembesök hos nyblivna 
föräldrar för att dela ut gåvoböcker och visa hur de kan 
interagera med sitt barn för att stärka språkutvecklingen. 
Bokstart Östergötlands pilotprojekt genomförs med stöd 
från Kulturrådet. 
Räddningstjänst 
 Från och med 2019 köper Ydre kommun 25 procent av en 
tjänst av Kinda kommun för att arbeta med krisberedskap i 
kommunen. 
 En införskaffad tankbil av större kapacitet togs i bruk i 
februari månad. 
 Ny räddningschef i Tranås och Ydre kommun är from 
2019-09-01 Henrik Nilsson, biträdande räddningschef är 
from samma datum Victor Hermansson 
 Rekrytering av ny platschef pågår och förväntas bli klar 
under september. 
 En styrkeledare och en brandman har slutat sina tjänster 
så rekrytering pågår. 
 I april månad deltog brandmän från Ydre räddningstjänst i 
insatser inom ramen för i Räddsam F samarbetsavtal, då 
Gnosjö och Aneby drabbades av skogsbränder. 
Teknisk förvaltning 
 Ydre Wärdshus pizzeria och bed-and breakfast är klart och 
inflyttat. 
 Utvändig målning av Ydreskolan är färdigställd och 
gymnastikbyggnaden kvarstår. 
 Ny takbeläggning och byte av balkonger på Solängen 
pågår. 
 Kostenheten har tagit över ansvaret för köken i Rydsnäs 
och Asby. 
 Ny detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättats för campingen i Rydsnäs och har varit föremål för 
samråd.  
 Nya detaljplaner för bostadsbebyggelse har tagits fram för 
Aggarp Rydsnäs och Saxabäcken på Torpön.  
 Laddstolpar för elbilar har monterats i Österbymo, 
Rydsnäs, Asby och Hestra 
 Arbetet med att ansluta Ydrebostäders samtliga 
lägenheter till fibernätet är färdigställt i Asby och Hestra och 
beräknas vara klart i Österbymo till årsskiftet. 
 
 
 

 
Socialförvaltning 
 Från och med april månad så avvecklades boendet för 
ensamkommande barn och ungdomar vilket innebär att 
Ydre nu mera inte har kvar någon form av boende. 
Avvecklingen har gått bra och det ungdomar som bedöms 
vara mogna att klara eget boende har erhållit olika former 
av boenden. Några har haft större behov och dessa 
ungdomar har erhållit familjehem alternativt 
stödboende/HVB. Totalt kommer det att påverka budgeten 
positivt men kostnaderna minskar endast succesivt då vissa 
placeringar kommer att pågå över längre tid. Även 
socialbidraget har påverkats då flera av ungdomarna 
därmed blivit berättigade till försörjningsstöd. Även den 
kostnaden kommer succesivt att minska. 
 Missbruksvård i form av placeringar på behandlingshem 
har under försommaren och sommaren resulterat i 
betydligt större kostnader än prognostiserat.  
 Beslut om extern vård för familj och barn har under 
sommaren tillkommit vilket kommer att innebära en 
osedvanligt hög kostnad under 2019. 
 Behovet av särskilt boende för äldre och i synnerhet för 
dem med demenssjukdom har varit mycket stort under hela 
året. Det har lett till att kommunen nödgats att belägga 
flertal av våra korttidsplatser med dementa under hela året 
samt att tidvis öka på bemanningen för att säkerställa en 
god vård. 
Barn-och utbildningsförvaltning 
 Förskola, grundskola F-3 och fritids har flyttat in i 
Hestraskolan. 
 Vallvägens förskola har lagts ned och barnen har flyttats 
över till Österbymo förskola. 
 Skolutvecklingsarbete pågår efter Skolinspektionens 
granskning och beslut. 
 Påbörjat utvecklingsprojekt tillgänglig lärmiljö med 
Specialpedagogiska Skol Myndigheten SPSM. 
 Lärarbehörigheten inom grundskolan har ökat jmf tidiare. 
 Ny rektor för F-år 3 och fritidshemmen började under 
augusti. 
 Kulturskolan teamkonsert ”Friends”, ett samarbete med 
grundskolan. 
 Bokspanarna, samverksprojekt mellan fritidshem och 
biblioteket har avslutats. 
 Alla klasser i lågstadiet har nu en interaktiv tavla. 
 

 
 

 

 

 



 

Framtiden 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansli 
 Arbetet med att implementera styrmodellen påbörjas 
under hösten 2019 och kommer fortsätta under 2020.  
 Byte av ärendehanteringssystem kommer att ske under 
2020. 
Ekonomiavdelningen 
 Arbetet med att digitalisera fakturaflöden och fakturor har 
gått in i en ny fas när möjligheten med elektroniska fakturor 
för både kunder och leverantörer finns. Frigjord tid för 
andra arbetsuppgifter nyttjas redan idag av Fritid i form av 
bokning av lokaler och Ydrebostäder registrering av 
fakturor. 
 Arbetet med att ta över indata i löneadministrationen från 
HR i Kinda pågår och kommer att bli färdigt under hösten. 
HR i Ydre 
 Implementeringen av Riktlinjer för rekrytering av ännu 
inte skett. En planering finns för detta under hösten 2019. 
Näringsliv 
 BESÖKSNÄRINGSTRATEGIN I YDRE –strategin är klar och 
beslutas i KF den 30 september. Lanseringen kommer ske  
den 4 oktober 
 NYFÖRETAGARCENTRUM – Samarbete med Kisa pågår.  
Bibliotek och kultur 
 Under 2019 kommer gällande biblioteksplan att ses över 
och uppdateras. 
 I Kulturrådets treåriga satsning Stärkta bibliotek kommer 
Ydre att söka medel under 2020. Syftet med satsningarna är 
att bygga upp en utåtriktad verksamhet som kan fungerar 
också utan extern finansiering och som ger långsiktiga 
effekter i lokalsamhället.  
 Ydre kommunbibliotek kommer att fortsätta arbeta aktivt 
inom Götasamarbetet och utnyttja de extra resurser 
exempelvis i form av kompetensutveckling, 
bidrag/projektstöd och samarbeten som erbjuds 
Fritid 
 En översyn av reglerna för föreningsbidragen kommer att 
ske under hösten 2019 förslaget väntas genomfört till 
budget 2021. 
 Det är viktigt att samarbetet med SISU fortsätter, då det är 
ett stort stöd för föreningarna.  
Räddningstjänst 
 Ydre kommun har behov av att rekrytera räddningsmän i 
beredskap (RIB). Vilket verkar vara svårt och innebär att mer 
tid och engagemang behöver läggas på detta framöver.  
 ”Ny” släckbil finns med i investeringsplanen för 2020 
nödvändiga upphandlingsunderlag kommer tas fram. 
Tekniska förvaltningen 
 Föreningen Bredband i Torpa Sund håller på att slutföra 
sitt projekt som har resulterat i 278 anslutningar. Ydre 
kommun har avtal om köp av detta fibernät. Köpet kommer 
att genomföras i början av 2020. 
 Fortsatt arbete med FFL (Food for Life) inom 
äldreomsorgen och skolan. 

 VA-verksamheten: minska antal verk, 
överföringsledningar o, modernisering av verk. 
 Vattenskyddsområden kopplat till antal verk. 
 Ny fjärrvärmeanläggning på ny plats 
 Ny sorteringsstation på ny plats 
 Fastighetsunderhåll: Ydreskolan, Asbyförskola, Solängens 
äldreboende (framtid) 
Socialförvaltning 
 Under resterande av året så planeras att 
Arbetsmarknadsenheten (AME) som enhet skall vara 
avvecklad och viktiga och nödvändiga funktioner skall vara 
förhandlade och klara beträffande verksamhetstillhörighet. 
Det innebär också i klartext att verksamhet kommer att 
reduceras tillika antalet anställda som arbetar med 
nuvarande arbetsuppgifter. Förändringen beräknas spara ca 
2 000 tkr. 
 Värdinnefunktionen på Trygghetsboendet Industrigatan 
ses över. 
 Ledningsfunktioner på Solängen skall genomlysas och 
Solängens vårdplatser måste övervägas huruvida det idag är 
optimalt. 
 Hemsjukvården har en grundbemanning som överstiger 
budgetramen vilket bör övervägas då intäkter från regionen 
är osäkra och varierande. 
 På regional nivå planeras för ett HVB som tillsammans 
med alla Östgötakommuner och Regionen skall finansieras 
och drivas tillsammans. Syftet är att Östergötland skall 
kunna erbjuda behövande god kvalificerad vård till 
självkostnadspris 
 En översyn av alla externa placeringar skall genomföras 
under hösten för att säkerställa behovet, rätt lagstöd samt 
att det finns individuella långsiktiga planer för var och en. 
 Fortsatt utredning rörande kyld mat kan komma att 
påverka vår verksamhet positivt. 
 Rätten till heltid kommer fortsätta och än mer påverka 
våra kostnader inom vården. 
 Ett stort arbete sker under hösten för att i god tid planera 
och anpassa verksamheterna så att verksamheten är i 
ekonomisk balans 2020. 
Barn-och utbildningsförvaltning 
 Svårigheten att anställa legitimerade förskollärare och 
fritidspedagoger och utbildade barnskötare gör att vi får 
svårigheter att upprätthålla en bra kvalitet och detta 
innebär att vi kommer få svårigheter att leva upp till 
lagkraven för förskolan.  
 Arbetet med systematisk kompetensförsörjning är viktigt 
då behöriga lärare är en framgångsfaktor. Brist på 
legitimerade lärare finns idag i ett flertal ämnen. Från 1 juli 
kom den reviderade läroplanen för förskolan att börja gälla 
vilket innebär viss förändring som t ex. digitaliseringen. 
 Digitaliseringen kommer innebära kostnader dels för 
programvaror, digitala hjälpmedel och 
kompetensutveckling.  



 

6. Investeringsbudget  
 

 
 

 
 
Projektbeskrivningar  
Exploatering bostadsområden 
Inköp av mark för exploatering av ny mark för bostadsbyggande finansiering sker genom försäljning av tomtmark 
inköp och exploatering av Bianäset kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas under 2020. Området vid Norra 
Vi/Tullerum är också planerat framåt. 
Industriområde Österbymo Mosshultsvägen 
Inköp av mark för exploatering till industrimark gjordes under 2016 markområdet är nu delvis bearbetat och de 
investeringsbelopp som är upptagna av uppbyggnad av infrastruktur. 
Rastplats Österbymo 
Investeringar totalt på 4 mkr samt årliga driftkostnader om ca 0,5 mkr om toalett- och duschbyggnad ska skötas. 
Bredbandsutbyggnad 
Planerad utbyggnad innebär att målet på 90% kommer att uppnås under 2019 då projektet Torpa Sund samt 
anslutning av Solängen och Ydre Bostäders lägenheter är anslutna. Målsättningarna framöver innebär satsningar 
där den genomsnittliga nettokostnaden per anslutning maximalt uppgår till 35 000 k. Detta ställningstagande 
kommer att innebära krav på statliga bidrag för fortsatt utbyggnad. 
Fysisk miljö i tätorter 
Ger möjlighet till utformning och utredning 2,2 mkr sedan tidigare finns det strax över 1 mkr som inte har 
använts.  
Gång och cykelvägar i Ydre som en del i Länstrafikplanen (LPT) 
Underlag till Ydres ambitioner till utbyggnad av gång- och cykelvägar i antagen LPT 2018-2029.  
Planerat underhåll fastigheter 
I samband med att underhållet kopplas mot komponentavskrivningsmetoden så tas 800 tkr per år upp i 
investeringsbudgeten. 
Större inköp mm 
Räddningstjänsten:, ny brandbil 3,0 mkr den gamla är sedan 2001. 
 
 
 

Plan för investeringar 2020-2026
Finansieringsbehov tkr PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Strategiska/utvecklingsinvesteringar
Exploatering bostadsomr 3 000 2 000 0 2 000 0 0 0
Industriområde Österbymo/Mosshultsvägen 1 000 0 0 0 0 0 0
Rastplats Österbymo 700 0 0 0 0 0 0
Bredband (Alla projekt) 2 136 4 804 3 027 4 919 2 468 0 0
Bostäder 0 0 0 0 0 0 0
Fysisk miljö tätorter 600 700 300 300 300 0 0
Gång- och cykelvägar enligt LTP 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 200 800
Vård- och omsorgsboende 1 000 1 000 20 000 55 000 0 0 0
Ersättningsinvesteringar*
Planerat underhåll fastigheter 800 800 800 800 800 800 800
Inventarieinköp 3 000 0 0 0 0 0 0
Inventarieinköp BoU 0 300 300 300 0 0 0
Inventarieinköp Soc 0 1 120 0 0 0 0 0
VA-investeringar 20 700 11 000 9 400 400 30 000 12 000 6 000
Badplats camping Norra Vi 500 500 0 0 0 0 0
Rationaliserings/effektiviseringsinvesteringar
Utbyggnad fjärrvärme 0 0 2 500 2 500 1 200 1 200 1 200
Återvinningsstation/Berghagsdeponi (?) 3 000 3 000 0 0 0 0 0
SUMMA 37 636 26 424 37 527 67 419 36 268 15 200 8 800

Investeringsbudget PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Plan för investeringar 2020-2026 37 636 26 424 37 527 67 419 36 268 15 200 8 800
Avskrivningar + resultat = egenfinansierade 
investeringar 13 555 13 862 14 620 14 983 15 000 15 000 15 000
Lånebehov 25 000 13 000 23 000 53 000 21 000 0 -6 000
Total låneram 125 000 138 000 161 000 214 000 235 000 235 000 229 000
Varav Lån skattefinansierad verksamhet 72 000 69 000 82 500 136 000 133 000 129 000 125 000



 

Investeringar Barn- och utbildningsförvaltningen 
Satsningar på inne och utemiljön på skolor och förskolor i kommunen 
Investeringar Socialförvaltning 
Takskydd för 12 cyklar till hemtjänsten à 10 tkr totalt 120 tkr och carport 9 bilar Solängen à 100 tkr totalt 1 mkr 
är en arbetsmiljöfråga som lyftes på skyddsrond 2014. Frågan har åter aktualiserats då det sliter mycket på 
cyklarna att stå ute, (el cyklarna förvaras inomhus), och att det tar arbetstid i anspråk för att skrapa bilrutor och 
sopa snö under vinterhalvåret. Tid som skulle kunna ägnas åt brukare. 
Vård- och omsorgsboende 
För att möta ökat behov av platser pågår en utredning kring ”Framtidens äldreboende” medel har tidigarelagts 
så att kostnader för utredning och projektering kan påbörjas tidigare. Totalt innebär den demografiska 
utvecklingen att det finns ett behov av mellan 20-25 nya platser. Detta kan åstadkommas genom ny- om och 
tillbyggnad kostnaden för investeringen är schablonberäknad till 75 mkr. Snittkostnad per plats uppgår idag till ca 
860 tkr. Totalt skulle detta kunna innebära en utökad årlig kostnad på mellan 17,2-21,5 mkr. En del av detta 
kommer att finansieras av avgifter från den enskilde. 
VA investeringar  
Utbyggnad enligt antagen VA-plan. Denna satsning är på totalt 150 mkr fördelat på 12 år mellan 2018-2029. 
Utbyggnad och flytt av fjärrvärme 
En satsning på att flytta ut nuvarande fjärrvärmecentral från tättbebyggt område till nytt industriområde samt 
satsningar på att få in de återstående delarna av Ydre bostäders bestånd och kunna erbjuda inkopplingar från 
privatpersoner och företag i Österbymo. 
Återvinningsanläggning 
Boxholm investerade i en motsvarande anläggning, kostnad ca 6 mkr, driftkostnad tillkommer. Detta pga. att 
befintlig deponin inte längre kan användas efter 2019. 
Badplats och camping Norra Vi 
I samband med att den nya planen för bostäder genomförs kommer en upprustning av badplats och 
serviceanläggningar att ske 
 
7. Ramar för 2020-2023  
Antaganden och utgångspunkter 
I förslaget finns effekterna av en ny befolkningsprognos från Statisticon och förslag på anpassningar av ramarna 
finns med för berörda förvaltningar. Socialförvaltningen med totalt +3,5 mkr, Barn och utbildningsförvaltningen -
3,5 mkr, sammantaget innebär det en utökning med totalt 0,3 mkr under planeringsperioden.  
Investeringsbudgeten 2020-2026 ligger för skattekollektivet i linje med resultat och avskrivningar. Låneramen 
kommer att öka från ca 90 mkr vid utgången 2019 till att hamna på 214 mkr 2023. Investeringar i VA 
anläggningar och ledningar finansieras genom taxehöjningar men ökar på lånen då skattekollektivet samtidigt 
gör sina stora investeringar i bla totalt 20-25 nya platser till äldre. 
Räntekostnaderna ligger kvar på låga 0,80 % under 2019 men under planeringsperioden 2020-2023 beräknas en 
höjning av räntorna att ske vilket innebär att räntan för 2023 ligger på 3,0 %.  
Ydre kommun antar att utvecklingen av lönekostnader och prisökningarna kommer att följa under SKL prognos.  
Löneökningarna läggs from 2020 endast i en central budgetpost varifrån fördelning sker. 
I budget 2019 har förvaltningarnas pengar för interna hyror över till Tekniska förvaltningen som därigenom får 
budgetansvaret fullt ut. Förslaget till budget för 2020-2023 är  
 

 

2020 2021 2022 2023
Kommunledningsförvaltning 25 442,0 25 726,9 26 069,8 26 420,9
Socialförvaltning 88 902,0 87 304,1 88 385,5 89 450,3
Barn- och utbildningsförvaltning 87 034,4 86 549,4 87 167,3 87 896,6
Teknisk förvaltning 22 581,8 22 877,8 23 193,7 23 517,2
Finansförvaltning -228 797,8 -227 423,7 -229 952,7 -232 549,8
Resultat 4 837,6 4 965,6 5 136,5 5 264,8

God ekonomisk hushållning 2 % 4 837,6 4 965,6 5 136,5 5 264,8
Avstämning 0,0 0,0 0,0 0,0



 

 

 

 

 

 
 

Kommunledningsförvaltning 2020 2021 2022 2023
Ingående prel ram 25 683,0 25 442,0 25 726,9 26 069,8
Förändring kapitaltjänstkostnad -13,2
Flytt vht 92018 Bredband -337,5
Amerika veckan -55,0
Ydre boken del 2 -50,0
Bidrag Ridklubb -65,0
EU-val -84,0
Prisökningskompensation 313,7 334,9 342,9 351,1
Summa 25 442,0 25 726,9 26 069,8 26 420,9

Barn- och utbildningsförvaltning 2020 2021 2022 2023
Ingående ram 87 618,3 87 034,4 86 549,4 87 167,3
Prisökningskompensation 955,8 867,5 926,0 948,2
Demografi -1 561,2 -1 080,5 -308,1 -218,9
Förändring kapitaltjänstkostnad -16,8
Utbildning pedagoger -271,0 -272,0
Ersättningar Gymnasie -765,0
Finansiering kostnadsutjämning 100% 1 074,2
Summa 87 034,4 86 549,4 87 167,3 87 896,6

Teknisk förvaltning 2020 2021 2022 2023
Ingående ram 21 380,0 22 581,8 22 877,8 23 193,7
Prisökningskompensation 326,1 296,0 315,9 323,5
Flytt vht 92018 337,5
Kompensation taxeökningar media 858,0
Förändring kapitaltjänstkostnad -275,8
Elstolpar -44,0
Summa 22 581,8 22 877,8 23 193,7 23 517,2

Socialförvaltning 2020 2021 2022 2023
Ingående ram 85 322,7 88 902,0 87 304,1 88 385,5
Demografi 1 230,0 1 139,8 587,8 559,4
Hemmaplan/boendestöd -1 000,0
IBIC -700,0
Förändring kapitaltjänstkostnad 1,4
Värdinnefunktion, arbete med ensamhet 
och kultur för äldre 322,0
Prisökningskompensation 509,4 462,3 493,5 505,4
Kompensation LSS 2 635,0
Kompensation Hemsjukvård 425,0
Ersättningar HVB -1 700,0 -3 200,0
Finansiering kostnadsutjämning 100% 1 856,5
Summa 88 902,0 87 304,1 88 385,5 89 450,3

Utlagt i ramar totalt 223 960,2 222 458,1 224 816,2 227 285,0



 

 
Skatte utdebitering 

 
Löne- ,prisökningar och besparingar 

 
Handlingsutrymme  

 
 
 
 

Finansförvaltning 2020 2021 2022 2023
KF förfogande -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0
KS förfogande -1 700,0 -1 700,0 -1 700,0 -1 700,0
KS Medel för säkning av driftkostnader -2 551,1 -4 418,7 -2 600,4
Utökning av demens 8 st á 0,70/plats sept -1 093,8 -3 379,8 -3 481,2 -3 575,2
Utökning av demens 8 st á 0,70/plats -1 194,0
Utökning av SÄBO 6 st á 0,50/plats -1 882,0
Lönekostnadsökningar KF förfogande -4 205,6 -9 146,6 -13 927,0 -18 358,5
Utgående ram -10 550,5 -19 645,1 -22 707,6 -27 707,7
Besparingar klara till 2021 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Besparingar som för ett resultat på 2 % 814,6
Skatteintäkter inkl skattehöjning 60 öre 169 680,9 173 702,3 178 787,7 184 464,1
Bidrag och utjämning  inkl ny utjämning 71 240,7 74 576,3 78 038,0 78 777,6
Vårproposition+ höstprop 2019 958,0 0,0 0,0 0,0
Pensioner -12 000,0 -12 200,0 -12 200,0 -12 200,0
Kapitaltjänstkostnad 13 808,9 15 473,8 17 023,5 19 103,0
Finansiella intäkter 500,0 500,0 500,0 500,0
Finansiella kostnader -1 500,0 -4 117,7 -4 839,4 -6 343,4
Intäkt migrationsverk HVB 4 325,0 2 690,0
Intäkt migrationsverk flyktingmot. 1 150,0 450,0

Utgående ram 237 612,9 236 429,6 239 602,2 242 408,1

Resultat efter finansiering 13 652,7 13 971,4 14 786,0 15 123,1

Avskrivning -8 815,0 -9 005,9 -9 649,4 -9 858,3
RESULTAT 4 837,6 4 965,6 5 136,5 5 264,8

God ekonomisk hushållning 2 % 4 837,6 4 965,6 5 136,5 5 264,8

Avstämning 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat i % av skatter och bidrag 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Nettokostnadsutveckling i % 0,01% -2,42% 3,81% 2,98%

2020 2021 2022 2023
Skattesats 2019 21,95 22,55 22,55 22,55 22,55

SKL  19:40 2020 2021 2022 2023
Arbetskraft 2,8% 3,2% 3,0% 2,7%
Övrigt 2,3% 2,4% 2,5% 2,5%

Handlingsutrymme 2020 2021 2022 2023
KS/KF förfogande -5 251,1 -7 118,7 -5 300,4 -2 700,0
Personalutökningar Äldreomsorg tot 22 pl -1 093,8 -3 379,8 -3 481,2 -6 651,2
Löneökningar -2 555,2 -4 941,0 -4 780,4 -4 431,5
Utlagt i löneökningar
Förväntade kostnadsminskningar 0,0 -5 000,0 -5 000,0 -5 814,6
Lite mer lika utlagd kompensation -2 930,8
Prisökningskompensation -2 963,0 -1 960,7 -2 078,4 -2 128,3
Demografi -331,1 59,3 279,7 340,5
Resultat -4 837,6 -4 965,6 -5 136,5 -5 264,8
Totalt -19 962,6 -27 306,5 -25 497,2 -26 649,9



 

Ändringar sedan version 1 
 Cirkulär 19:35 
 Lite mer lika + 5,5 mkr 
 Personalutökningar 22 pl ÄO - 9,1 mkr 
 Skattehöjning 50 öre+ 4,1 mkr 
 Ändå krävs 14,7 mkr i effektiviseringar besparingar till 2023 för att budgeten 

skall uppnå mål om god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och bidrag 
Ändringar sedan version 2 

 Ökad skattehöjning 10 öre +0,5 mkr 
 Minskat utfall Lite mer lika -1,4 mkr 
 Besparingar 2021 5,0 mkr 
 Ändå krävs 5,1 mkr i effektiviseringar besparingar till 2023 för att budgeten 

skall uppnå mål om god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och bidrag 
 Ökning av anslag höst proposition + 1,6 mkr  
 Minskningar Migrationsverket grundanslag till flyktingmottagandet from 2021 -

0,8 mkr 
Ändringar sedan version 3 

 Minskat skatteutfall -1,3 mkr 
 Ökat utfall kostnadsutjämning +3,6 mkr 
 Minskade krav på effektiviseringar 4,4 mkr 2023 
 Total ökning av medel till kostnadssänkningar 6,1 mkr 
 Förändringar handlingsutrymme 2020 +1,5 2021 +3,0  

2022 +0,1 2023 -5,5 mkr 
Intervall 27,4-19,2 mkr  

Ändringar sedan version 4 
 Prisökningskompensation teknisk förvaltning  

taxeökningar från 752 tkr till 858 tkr 
 
8. Målstyrning  
Vision (KF 2014-06-30 § 36): 
Ydre – det attraktiva alternativet             
Detta innebär att leva, bo och verka i Ydre ska upplevas som hög livskvalitet. 
 
Därför arbetar vi mot målen att erbjuda dig Sveriges bästa livskvalitet året om. 
MED LIVSKVALITET MENAR VI ATT: 
Du som individ ska synas i arbetet, i skolan, i omsorgen, på fritiden, som besökare och näringsidkare. 
Du har naturen utanför ditt eget fönster och pendlingsmöjligheter från och till staden. 
Du har möjlighet att leva i välfärd på landsbygden, med frisk luft, öppna landskap, friska vatten och skogar. 

Inriktningsmål: (KS 2019-11-18 KF 2019-12-09) 
1. Ydre kommun ska arbeta för en hållbar miljö. 
2. Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boende miljöer. 
3. Ydre kommun ska arbeta för att invånarna skall känna sig trygga. 
4. Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever. 
5. Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för individen 
6. Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt lokalt näringsliv.  
7. Ydre kommun ska arbeta för att infrastruktur inom kommunen håller en hög kvalitet. 
8. Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv. 
9. Ydre kommun ska stödja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling. 
10. Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare. 
11. Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet. 

 
 
 



 

Hållbar miljö  
Ydre kommun ska arbeta för en hållbar miljö * 

 Andelen närodlade och ekologiska livsmedel ska öka i kommunens verksamheter  
 Energianvändningen i Ydre kommuns verksamhet ska årligen minska  
 Påverkan av miljön från kommunens avlopp ska årligen minska 
 Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 70 % till 2030 

Attraktivt boende  
Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer **  

 Ydre kommun ska ta fram detaljplaner som möjliggör färdigställande av 10 nya bostäder 
varje år i attraktiva miljöer 

Trygghet  
Ydre kommun ska arbeta för att invånarna ska känna sig trygga *  

 Förskola, skola och fritidshem ska verka för att barn/elever är trygga (BoU)  
 Socialförvaltningen ska verka för att brukarna är trygga 
 Antalet anmälda brott i kommunen ska minska 

Goda lärmiljöer  
 Andelen legitimerade förskollärare och fritidspedagoger i Ydre ska öka 
 Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever  
 Måluppfyllelsen i förskolan och på fritidshemmen ska öka 
 Måluppfyllelsen i förskoleklass och grundskola ska öka 
 Andelen elever från Ydre kommun som studerar vid eftergymnasiala utbildningar ska öka 

Omsorg för individen  
 Kommuninvånarna ska uppleva att vård, stöd och omsorg ges med god kvalitet 
 Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för individen  
 Individens självständighet ska stödjas och uppmuntras 
 Socialtjänsten ska bedrivas med hög rättssäkerhet 

Livskraftigt näringsliv  
Ydre ska verka för att behålla det goda företagsklimatet i Ydre  * 

 Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt näringsliv  
 Ydre kommun ska verka för att fler företag ska startas/etableras/utvecklas 

Infrastruktur  
Ydre kommun ska arbeta för en god infrastruktur   

 Antalet fastigheter med fiberanslutning ska öka 
 Ydre kommun ska verka för ett attraktivt fibernät med ett brett utbud av tjänster från olika 

tjänsteleverantörer 

Kulturliv  
Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv  

 Andelen elever som deltar i  Kulturskolan ska vara bland de 25% bästa i jmf med övriga 
kommuner  

 Antal aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek ska vara bland de 25% bästa 
i jmf med övriga kommuner 



 

Ydrebygdens utveckling  
Ydre ska främja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling  

Medarbetarengagemang  
Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare  

 Andelen motiverade medarbetare ska vara högre än genomsnittet i riket 
 Andelen gott ledarskap ska vara högre än genomsnittet i riket 
 Andelen medarbetare som kan sitt uppdrag och verksamhetens mål ska vara högre än 

genomsnittet i riket 

Finansiella mål  
Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet **  

 Samtliga förvaltningar ska hålla tilldelade budgetar 
 Årets resultat ska årligen uppgå till 2 % av skatter och bidrag 
 Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska öka eller hållas oförändrad 
 Bolagen inom koncernen ska över tid generera resultat som värdesäkrar eget kapital 
 Den kortfristiga betalnings-beredskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och 

kreditlöften) ska motsvara minst 100 procent av de räntebärande skulder som förfaller inom 
ett år. 

  Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag) ska långsiktigt minska. 

* Mål kopplade till Agenda 2030                                      

** Mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

 

 

 

9. Tidplan 
 
Arbetet med budgetförutsättningar 2021-2024 påbörjas under oktober 2019 
 
Budgetdialog 1 kring budget 2021-2024                                         november 2019 
 
Budgetdialog 2 kring budget 2021-2024     direktiv                         3 februari 2020 
 
Budgetberedning                                                                        10-11, 23 mars 2020 
Budgetdialog 3    2021-2024             Kommunstyrelsen                        25 maj 2020 
Budgetbeslut budget 2021-2024     Kommunstyrelsen                         25 maj 2020  
Budgetbeslut budget 2021-2024     Kommunfullmäktige                     15 juni 2020 
Budgetdialog 4 kring budget 2021-2024                                     16 november 2020 
Budgetdialog 1 kring budget 2022-2025                                     16 november 2020 
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