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Inledning 
Kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi följs upp i delårsredovisningen. 

Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige, kommunens invånare och andra 

externa intressenter.  Kommunens delårsredovisning innehåller en sammanställd redovisning där 

kommunens resultat- och balansräkning är sammanställd med Ydrebostäder. Delårsredovisningen 

innehåller även en översiktlig beskrivning av Ydrebostäder. Bestämmelser om delårsredovisningen 

2019 regleras i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

Fakta om Ydre kommun 
Ydre kommun är beläget i Östergötlands södra del vid sjön Sommen 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 små ort. Antalet invånare per kvadratkilometer är 5,6. Folkmängden 
2019-08-31 var 3 775 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 givit inspiration till Vilhelm Mobergs 
emigrantromaner. 

Det som idag (2019) omnämns som Ydebygden sammanfaller med dagens socken-(distrikts-) och 
kommunindelning. I huvudsak härrör denna från sockengränsändringar som gjorts i slutet av 1800-
talet. Kommunalförfattningarna 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 Ydrebyggden omfattade de nuvarande sex socknarna samt Norrsjölandet (norra om sjön 
Sommen) vilket 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. 

Kommunstyrelsens ordförande och viceordförande har ordet 
När vi nu summerar de första åtta månaderna kan vi skönja en viss förbättring finansiellt. Däremot 
ser vi inte samma positiva utfall i prognoserna på helåret. 

Socialförvaltningen prognostiserar ett fortsatt stort underskott, där den största ökade kostnaden är 
placeringar som tillkommit under sommaren. Trots den dystra prognosen är den bättre än året 
innan. Äldreomsorgen ligger kostnadsmässigt i nivå med övriga riket. Det har varit, och är, 
fortfarande ett hårt tryck på demensplatser och vissa åtgärder har gjorts och planering för lösningar 
framåt pågår. Den största utmaningen för förvaltningen just nu är att få till de demensplatser och 
den bemanning som krävs för att möta den demografiska utvecklingen. 

Under perioden har de sista delarna av den HVB-verksamhet för ensamkommande barn som började 
byggas upp under 2013/14 avslutats. Det innebär att fortsatta och framtida anvisningar helt får 
klaras av utav ordinarie socialtjänst. Avvecklingen av arbetsmarknadsenheten har påbörjats. Viktigt 
att hålla i och hålla ut i de förändringar som görs vid avvecklingen. Det kommer också vara angeläget 
att följa utvecklingen av arbetsförmedlingens omorganisation för att våra medborgare ska kunna nå 
den servicen vid behov. 

Strax efter årsskiftet så öppnade den nya Hestraskolan sina portar med lokaler för förskola, fritids 
och grundskola åk 0-3. I mars öppnade biblioteket. Detta innebär att dessa verksamheter har 
moderna och funktionella lokaler som kommer att tjäna invånarna under lång tid framöver. 

Vi har under perioden beslutat om en ny styrmodell för Ydre kommun. Styrning och ledning ska utgå 
från delaktighet, inflytande och dialog. Vi har också påbörjat revidering av inriktnings- och 
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verksamhetsmål för att få en tydlig riktning framåt. Trots skifte på kommunchefsposten har arbetet 
fortskridit enligt plan. 

Ett stort arbete har gjorts med att arbeta fram Ydres besöksnäringsstrategi. Med en så gedigen grund 
ser vi att den har goda förutsättningar att sätta Ydre på kartan. Besöksnäring och turism är 
betydelsefulla grenar av Ydres näringsliv. 

Under kvarvarande månader 2019 är det av yttersta vikt att förvaltningarna fortsatt är restriktiva och 
arbetar med att få ner underskotten. 

Inom räddningstjänsten tillträder ny räddningschef för Tranås och Ydre den 1 september och under 
december kommer en ny platschef tillträda räddningsstationen i Österbymo. 

Ett angeläget område som vi ser är nödvändigt att få igång snarast är den förstudie som ska göras om 
”Framtidens äldreboende”. 

Övriga händelser under perioden 
 Ydre Wärdshus har gjorts om till pizzeria och bed and breakfast. 

 Ny läroplan inom förskolan från och med 1 juli. 

 Två barnskötare har avlagt examen till förskollärare genom kommunens uppdragsutbildning. 

 Förändring av timplanen för åk 7-9 mer matematik och mer idrott- och hälsa för åk 6-9 vilket 

har tagits från elevensval. 

 Ny rektor för förskoleklass till åk 3 och fritidshemmen från och med augusti. 

 Kommunchefen har slutat och rekrytering av ny kommunchef pågår. 

Förvaltningsberättelse 

Omvärld  
Under årets första åtta månader har arbetsmarknaden varit stabil arbetslösheten har pendlat mellan 
62-75 arbetslösa och snittet under året har legat på 67 personer. SKL prognostiserar en svagare 
arbetsmarknad de kommande åren och en låg tillväxt av BNP. Enligt deras prognos kommer en ”mild 
lågkonjunktur” från slutet av 2020. Detta kan komma att leda till en ökad arbetslöshet de kommande 
åren.  

Befolkningen i kommunen 2019-08-31 var 3 775 personer vilket är en ökning med 32 personer sedan 
årsskiftet, prognosen av befolkning vid åretsslut är att det ska vara 3 776 personer i kommunen. 

 

För att möta befolkningsökningen jobbar kommunen aktivt med att exploatering av nya bostads-

områden vilket är av stor vikt, dock har ett av exploateringsområdena Bianäset överklagats och 

upphävts i mark- och miljödomstolen vilket har lett till att en ny plan med miljökonsekvensanalys ska 

tas fram under hösten, vilket leder till fördröjning av kommunens exploatering. 

Atal invånare 2015 2016 2017 2018

Prognos 

2019

Invånare totalt 3 658 3 675 3 733 3 743 3 776

Invånare 0-5 år 223 226 245 229 214

Invånare 6-15 år 393 402 399 393 414

Invånare 16-19 år 156 164 175 175 123

Invånare 20-64 år 1 847 1 825 1 853 1 860 1 934

Invånare 65-79 år 786 802 799 821 817

Invånare 80 + 253 256 262 265 274
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Sammanfattning 

Sammandrag ekonom 2019-01-01 – 2019-08-31 

Periodens resultat ligger på + 4,1 mkr, jämfört med budgeterat resultat för perioden +2,5 mkr. I 
jämförelse med samma period 2018 är resultatet på en bättre nivå. Det positiva resultatet beror på att 
mer pengar har kommit in från Migrationsverket än vad som räknats med i budgeten samt att de medel 
politiken har till sitt förfogande ej har delats ut. 

Kommunen har under perioden investerat i totalt 6,8 mnkr. Den låga siffran beror på att 
investeringarna i VA ännu ej har påbörjats samt att en tomt inom exploatering ej har köpts in ännu. 
Låneskulden i kommunen är 79 mkr. Inga medel har lånats upp under perioden. 

Soliditeten i kommunen uppgår till 43,2 % (41,5% bokslut 2018 och 42,8% bokslut 2017) 

Prognos 2019-01-01 – 2019-12-31 

Prognostiserat resultat ligger på -0,1 mkr, jämfört med budgeterat resultat på +3,8 mkr. Vilket ger en 
förväntad negativ budgetavvikelse på -3,9 mkr.  

Budgetavvikelsen beror på att det tillkommit tre dyra placeringar inom LSS (lagen om stöd och 
service till funktionshindrade) och två inom LVM (Lagen om vårda av missbrukare).  Samt att 
kostnaderna inom den tekniska förvaltningen har varit höga under fösta delen av året och då främst 
in om renhållning och kommer fortsätt på samma nivå även de sista månaderna. Sedan har ej heller 
en besparing gjorts fullt ut för att komma ner i tilldelad budgetram inom tekniska förvaltningen. 

Kommunens prognos för investeringar landar på 16,3 mkr. Då en exploateringstomt kommer att 
köpas in under årets sista månader. 

Den prognostiserade soliditeten i kommunen uppgår till 40,8 % (41,5% bokslut 2018 och 42,8% bokslut 
2017) 

Sammandrag av verksamhet 2019-01-01 – 2019-08-31 

Under 2019 har omstruktureringar skett inom den sociala verksamhet det sista stödboendet för 
ensamkommande barn och ungdomar har lagts ner. En avveckling av arbetsmarknadsenheten har 
påbörjats.  

Under början av året har det varit ett hårt tryck på demensplatser vilket det fortfarande är vilket har 
lett till åtgärder har gjorts och planering för lösningar framåt pågår. 

Under slutet av förra året byggdes Hestraskolan klart och i början av 2019 flyttade förskolan, skolan 
fritids och biblioteksfilialen in i sina nya lokaler. Alla parter har varit mycket nöjda med denna 
förbättring. 

Under året har också Ydre Wärdshuset färdigställts och nya verksamheter har flyttat in pizzeria och 
bed and breakfast. 
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Personalbokslut 

Kompetensförsörjning och personalstruktur 

Behovet av antalet anställda är beroende av grundbemanning samt frånvaro. Den totala 

bemanningen enligt anställningsavtal har för varje av de senaste åren sjunkit samtidigt har flera 

visstidsanställda varit anställda så länge på frånvaro att de idag är tillsvidareanställda. Konkurrensen 

av arbetskraften medverkar också till trenden med fler tillsvidareanställda samtidigt som den totala 

grundbemanningen minskar. En annan faktor i framtiden är dels utifrån konkurrens om arbetskraft 

och dels utifrån heltid som norm att det totala antalet anställda blir färre men fler arbetar heltid. 

 

Det totala antalet anställda har minskat mellan åren medan anställningsformerna har förändrats. Fler 

är tillsvidareanställda medan färre är visstidsanställda. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron är för perioden relativt lägre i alla mätvärden i jämförelse mot 2018. Det totala värdet 

är drygt en procent lägre för motsvarande period. Att bedöma sjukfrånvaron i framtiden är vanskligt. 

Ett aktivt arbete från arbetsgivarens sida är dock som regel en framgångsfaktor. 

  

Personalstatistik 

Tabellen redovisar dels hur mycket tid som är avtalat enligt anställningsavtal, dels mängden frånvaro 

och dels den totala arbetade tiden dvs. hur mycket arbetstid som funnits i produktionen.  

Antal anställda per anställningsform (per 31- augusti respektive år)

Tillvidare Vikariat AVA 67 år Obehöriga lärareTotalt

2019 280 14 11 2 3 310

2018 271 20 25 0 7 323

2017 281 21 21 1 5 329

M 2018 M 2017 K 2018 K 2017 Tot. 2018 Tot 2017

Deltid 50-74% 5,00% 3,90% 10,00% 11,30% 9,20% 10,00%

Deltid 75-99% 7,50% 5,90% 30,70% 32,20% 27,30% 27,40%

Heltid 87,50% 90,20% 59,30% 56,50% 63,50% 62,60%

33,00%

38,00%

43,00%

48,00%

53,00%

58,00%

1,50%

2,50%

3,50%

4,50%

5,50%

6,50%

7,50%

8,50%

9,50%

10,50%

2015 2016 2017 2018 2018 T2 R12 2019 T2 R12

Sjukfrånvaro

Män Kvinnor
Upp till 29 år 30 till 49 år
Över 50 år Total
Långtid (60 dagar)

Höger axel långtid + 60 i 

% av all sjukfrånvaro 
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Kommentarer: Den arbetade tiden enligt avtal har sjunkit med ca 3 % medan den faktiska arbetade 

tiden har sjunkit med drygt 4 %. Övertid och mertid har sjunkit kraftigt med ca 41 resp. 19 %. 

Semesteruttaget är sjunkit med någon procent medan ferieuttaget ökat med ca 25 % vilket tyder på 

en ökad användning av ferieanställning. Vid jämförelse mellan summerad frånvaro och arbetstid 

enligt avtal fås en faktor om 24-25 %. 

Löner 

Den genomsnittliga månadslönen för månadsavlönade var per sista augusti i år 29 859 kr. I 

jämförelse mot samma tidpunkt föregående år har det skett en ökning om knappt 3,1 %. I 

löneöversyn i år ökade lönerna med 2,9 %. 

Ekonomisk översikt och finansiell analys 

Driftredovisning 

 

Periodens resultat ligger på + 4,1 mkr, jämfört med budgeterat resultat för perioden +2,5 mkr. Vilket i 
dagsläget visar på ett överskott på 1,6 mkr. Detta trots att tekniska förvaltningen, barn-och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gör underskott. Den förvaltning som gör det stora 
överskottet är finansförvaltningen vilket beror på att mer pengar har kommit in från 
Migrationsverket hittills i år än vad som räknades med i budgeten för perioden samt att de medel 
som politiken har till sitt förfogande ej har delats ut. 

Prognosen för helåret 2019 pekar på -0,1 mkr. Att prognosen blir negativ utifrån det positiva 
resultatet som finns per den sista augusti beror på att det inom den sociala verksamheten har 
tillkommit tre dyra placeringar en inom LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade) och två 

År

Arbetstid 

enl. avtal
Övertid Mertid Semester Ferier

Sjuk- 

frånvaro

Övrig 

frånvaro

Totalt 

arbetad 

tid

Arbetad 

tid i % av 

total tid

Jan-Aug 2019 419 767 1 961 1 986 41 124 10 626 23 834 37 124 311 006 74,1%

Jan-Aug 2018 435 360 4 142 2 193 41 277 8 436 31 631 34 674 325 677 74,8%

T2 2019  R12 624 962 3 277 3 272 49 932 10 626 37 028 55 526 478 400 76,5%

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

T2 2018 R12 644 649 5 579 4 025 50 760 8 436 45 642 49 999 499 415 77,5%

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%

Förvaltning KIK

Budget 19-01-

-08

Ack 

Utfall

Ack 

Avvikelse

Helår 

Budget

Helår 

Prognos

Helår 

Avvikelse UTF Fg Ack

Kommunledning 3 Intäkter -1 512 667 -2 293 155 780 488 -2 269 000 -3 069 000 800 000 -3 349 420

4 Kostnader 8 222 334 7 835 626 386 708 12 333 500 12 233 500 100 000 8 852 587

5 Personalkostnad 10 073 133 10 564 738 -491 604 15 109 700 15 609 700 -500 000 10 024 427

Summa 16 782 800 16 107 209 675 591 25 174 200 24 774 200 400 000 15 527 594

Teknisk 3 Intäkter -31 012 627 -29 474 123 -1 538 504 -46 518 940 -44 108 940 -2 410 000 -37 724 690

4 Kostnader 33 633 924 35 405 570 -1 771 646 50 450 886 53 151 385 -2 700 500 32 972 990

5 Personalkostnad 11 472 000 10 881 254 590 746 17 208 000 16 908 000 300 000 9 336 364

Summa 14 093 297 16 812 701 -2 719 404 21 139 946 25 950 445 -4 810 500 4 584 663

Barn-och utbildning 3 Intäkter -5 434 667 -6 568 148 1 133 481 -8 152 000 -9 852 000 1 700 000 -6 817 098

4 Kostnader 29 942 000 28 729 650 1 212 350 44 913 000 43 013 000 1 900 000 33 990 217

5 Personalkostnad 33 526 000 36 995 003 -3 469 003 50 289 000 54 943 500 -4 654 500 37 297 513

Summa 58 033 333 59 156 505 -1 123 172 87 050 000 88 104 500 -1 054 500 64 470 632

Social 3 Intäkter -4 236 667 -6 949 625 2 712 958 -6 355 000 -10 355 000 4 000 000 -6 154 139

4 Kostnader 17 298 467 22 225 378 -4 926 911 25 947 700 33 947 700 -8 000 000 23 476 511

5 Personalkostnad 43 619 333 47 333 978 -3 714 644 65 429 000 70 908 000 -5 479 000 51 778 714

Summa 56 681 133 62 609 731 -5 928 598 85 021 700 94 500 700 -9 479 000 69 101 086

Finans 3 Intäkter -171 223 667 -168 508 747 -2 714 920 -256 835 500 -260 835 500 4 000 000 -162 566 919

4 Kostnader 15 966 333 6 310 854 9 655 479 23 949 500 15 949 500 8 000 000 5 769 683

5 Personalkostnad 7 133 333 3 408 706 3 724 627 10 700 000 11 700 000 -1 000 000 1 431 799

Summa -148 124 000 -158 789 187 10 665 187 -222 186 000 -233 186 000 11 000 000 -155 365 437

Total -2 533 436 -4 103 041 1 569 605 -3 800 155 143 845 -3 944 000 -1 681 462
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inom LVM (Lagen om vårda av missbrukare).  Samt att kostnaderna inom den tekniska förvaltningen 
har varit höga under fösta delen av året och då främst in om renhållning och kommer fortsätt på 
samma nivå även de sista månaderna. Sedan har ej heller en besparing gjorts fullt ut för att komma 
ner i tilldelad budgetram inom tekniska förvaltningen. 

Investeringsredovisning 
Investeringsrapport tkr Budget Bokfört Bokfört Prognos 
Period: 2019-01 - 08 2019 2019-08-31 2018-08-31 2019 
Bredband (Ala) 7 305 1 192 -164 2 000 
Exploatering Dalbylandet 0 231 744 800 
Camping Rydsnäs 614 211 0 300 
Övrig Exploatering 5 000 240 -582 3 500 
Hestraskolan 0 1 884 17 614 1 984 
Ydreskolan 0 17 6 383 17 
Inventarierinköp 3 682 1 344 1 497 3 524 
Wärdshuset omst.kostnad 0 799 427 860 
Fysiska miljö tätorten 2 530 0 0 300 
VA-enligt VA plan 21 250 0 0 500 
Planerat fastighetsunderhåll 800 803 441 1 000 
Övrigt 7 711 125 173 1 500 

Summa 48 892 6 847 26 534 16 285 
 

Byggnationen av Hestraskolan var klar i slutet av förra året och inflyttning sedde vid skolstaten i 
januari.  Hittills i år har 6,8 mkr investerats av årets tilldelad budget på 49,9 mkr. Främsta skälen till 
denna låga siffra är att investeringarna i VA ännu inte har påbörjats samt att en tomt inom 
exploateringen ej har köpts in ännu, dock kommer detta att ske under den sista delen av året. Den 
totala helårsprognosen för investeringar ligger på 16,3 mkr.  

Finansiell analys 

 
Beskrivning av modellen 

Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv-
resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett finansiellt perspektiv; det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella 
utvecklingen.  
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Resultat 

Här kartläggs och utreds kommunens resultat. Analysen sker av hur olika kostnader och intäkter 
utvecklats. Utgångspunkten med detta är att beskriva om kommunen har balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. En jämförelse mellan åren är intressant för att se eventuell negativ trend. 
Under detta avsnitt sker också genomlysning av investeringar och dess utveckling. 

Kapacitet 

Den andra delen av modellen lyfter fram vilken kapacitet kommunen har över en längre tid dvs. den 
långsiktiga handlingsberedskapen. En högre beredskap innebär att kommunen bättre klarar av 
”lågkonjunktur”, dvs. att redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju 
svagare kapacitet desto mindre förmåga har kommunen att klara framtida finansiella problem. 

Risk 

Tredje aspekten-risk- visar om kommunen är exponerad finansiellt över en medellång tid, vilka 
möjligheter kommunen har att möta finansiella problem utan att vidta åtgärder. Här analyseras 
också borgensåtagande och pensionsskuld. 

Kontroll 

Den sista aspekten tittar på vilken kontroll kommunen har över sin finansiella situation dvs. hur man 
klarar av styrning och efterlevnad a finansiella mål och budget. En god följsamhet mot budget är ett 
uttryck för god ekonomisk hushållning. 

Finansiella nyckeltal 

Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning 
och utveckling. 

Finansiell analys av kommunen 

Under T2 2019 redovisar Ydre kommun ett positivt resultat med +4,1 mkr vilket är klart bättre 
resultat för perioden än föregående år för samma period då resultatet var+1,7 mkr. Prognosen för 
2019 indikerar ett negativt resultat -0,1 mkr. Jämfört med redovisat resultat i bokslut 2018 är det en 
försämring. Kommunen har de senaste fyra åren visat positiva resultat. Bokslut 2018 +2,5 mkr, 
bokslut 2017 +3,8 mkr och bokslut 2016 +5,5 mkr och bokslut 2015 +3,6 mkr.  

De svårigheter som återstår med att få ned kostnaderna till finansierade nivåer återfinns framförallt 
inom Socialförvaltningen -9,5, Tekniska förvaltningen -4,8, och Barn- och utbildningsförvaltningen -
1,0 vilka har problem att hålla tilldelade budget.  Alla tre förvaltningarna tittar över sina 
kostnadsbilder och sätter in besparingsåtgärder för att minska sina underskott. Inom den sociala 
verksamheten är det tillfälliga placeringar från sommaren som gör att de kommer gå med 
underskott, dessa är begränsade och bör försvinna i början av nästa år. 

Budgeten för investeringar på drygt 49 mkr kommer enligt prognosen att förbruka 16,2 mkr. Då 
resultatet viker kan det innebära att ett upplåningsbehov uppstår på ca 10 mkr under senare delen 
av året. Den samlade investeringsvolymen (netto) under perioden har uppgått till 6,8 mkr vilket är 
mycket lägre än samma period föregående år. Kassalikviditeten har under perioden minskat med 4,6 
mkr och är främst kopplat till utbetalningar av uppbokade pensioner.  

God ekonomisk hushållning 

Under detta avsnitt görs avstämning av kommunens mätbara verksamhetsmål och finansiella mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om nio mätbara verksamhetsmål och sju finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning.  

Vid avstämningen framgår att 8 av 9 mätbara verksamhetsmål har som prognos att bli uppfyllda samt 
att utvecklingen av 6 av 9 mål har en positiv utveckling sedan 2018-12-31. Prognosen är att 
måluppfyllelsen är god.  

Vid avstämningen framgår att 3 av 7 finansiella mål inte kommer att uppnås, samt att 2 av 7 mål har 
en positiv utveckling sedan 2018-12-31. Prognosen innebär att måluppfyllelsen är otillfredsställande.  
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Resultat - kapacitet 

Resultat 

 

Vi ser att verksamhetens intäkter stabiliseras efter att ha sjunkit tillbaka från onormalt höga nivåer, 

samtidigt som kostnaderna i jämförelse med budget ökar något mer än beräknat. Detta leder till att 

ökningen av nettokostnaderna är lägre än ökningen av skatter och bidrag som ger ett starkt resultat 

för perioden. När vi jämför prognosen för 2019 med utfallet för 2018 så ser vi att verksamhetens 

nettokostnad ökar med 4,4 % medan skatteintäkter och bidrag bara ökar med 3,0 % viket leder till ett 

svagt resultat.  

 

Finansnettot förbättras och det beror på låg genomsnittsränta på lån samtidigt som utdelningarna från 

Vökby, Kommunassurans syd och Kommuninvest har ökat totalt. 

 

Vi ser att verksamheternas intäkter klart har stabiliserats mellan åren vilket är positivt jämfört med 

tidigare år. 

Förändring av intäkter och kostnader (%)
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Verksamhetens intäkter 0,9 -6,9 0,9 -25,5 -25,8

Verksamhetens kostnader 2,5 0,2 0,7 2,0 -3,1

Verksamhetens nettokostnader 4,4 3,0 1,3 12,4 5,5

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning 3,0 2,3 2,7 4,9 15,4

Finansiella kostnader och intäkter -363,2 -81,8 86,3 -706,6 -965,0

Driftkostnadsandel  under perioden (mkr, %)
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Verksamhetens nettokostnader (mkr) -227,8 -222,0 -148,0 -146,0 -218,2

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning (mkr) 226,9 226,1 151,3 147,3 220,3

Nettokostnadsandel före finansnetto (%) 100,4 98,2 97,8 99,1 99,0

Finansnetto (mkr) 0,7 -0,3 0,8 0,4 0,3

Nettokostnadsandel efter finansnetto (%) 100,1 98,3 97,3 98,9 98,9

God ekonomisk hushållning 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning mkr 4,5 4,5 3,0 4,4 4,4

Verksamhetens intäkter  i mkr
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Försäljningsmedel 3,8 2,8 2,6 0,8 0,4

Taxor och avgifter 23,2 23,2 13,7 27,4 23,2

Hyror och arrenden 4,4 4,4 2,9 3,9 3,7

Bidrag 22,2 14,8 14,5 12,6 24,5

Försäljning verksamhetsentreprenader 4,4 2,8 3,0 2,8 3,2

Övriga försäljningsintäkter 0,5 0,1 0,3 0,1 2,8
varav jämförelsestörande post (återföring 

VA avsättning) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

Summa 58,5 48,2 37,0 47,6 58,0
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Här är det tydligt att periodens kostnader sjunker mellan åren, men det blir också tydligt att 

kostnaderna ökar kraftigt mellan åren i vart fall om prognosen stämmer.  

 

Här syns tydligt hur det underliggande resultatet exklusive jämförelsestörande post för 2018 och 

prognosen för 2019 visar på en obalans mellan intäkter och kostnader.  

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor 

andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 

nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett 

värde på 100 % eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 

genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 % 

kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. 

Nettoinvesteringarna under perioden har uppgått till 6,8 mkr. Investeringarna består bl.a. av 

nybyggnad av skola i Hestra, inventarieanskaffningar i samband med byggnationer, utbyggnad av 

bredband, samt exploateringsutgifter för Dalbylandet. Investeringarna kommer att bli lägre än budget. 

Skattefinansieringsgraden av investeringar för perioden landar på 127,1%. Detta innebär att 

kommunen under perioden har finansiera hittillsvarande investeringar med enbart skatteintäkter. 

Skattefinansieringsgraden kommer utifrån prognosen för året att minska kraftigt till årsbokslutet och 

landa på 62,4 %.   

 

Verksamhetens kostnader i mkr
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Bidrag och transfereringar -6,8 -5,4 -4,5 -4,2 -6,1

Entreprenader och köp av verksamhet -52,7 -44,3 -33,3 -30,0 -46,7

Personalkostnader -165,9 -158,9 -107,2 -110,4 -164,1

Lokal- och markhyror -2,6 -3,2 -1,7 -2,8 -4,1

Bränsle, energi och vatten -8,0 -6,5 -4,1 -3,7 -6,1

Diverse främmande tjänster -24,8 -14,7 -14,6 -11,1 -17,0

Övriga kostnader -25,6 -27,1 -13,8 -20,5 -25,1

Summa -286,3 -259,9 -179,2 -182,7 -269,2

Årets(periodens) resultat (mkr,%)
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Årets resultat (mkr) -0,1 3,8 4,1 1,7 2,5

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 

(mkr)
-0,1 3,8 4,1

1,7 -0,2

Årets resultat/

skatter och bidrag (%)
-0,1 1,7 2,7

1,1 1,1

Årets resultat exklusive jämförelsestörande 

poster/ skatter och bidrag (%)
-0,1 1,7 2,7 1,8 -0,1

Resultat i snitt över 3 år (mkr) 2,1 2,5 4,4 3,9

Årets resultat/eget kapital (%) -0,1 3,5 3,7 3,7 2,3

eget kapital (mkr) 105,5 109,5 109,8 104,8 103,2

Investeringsverksamhet
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Bruttoinvesteringar (mkr) 16,7 48,9 7,0 67,0 54,1

Nettoinvesteringar (mkr) 16,3 48,9 6,8 64,1 51,5

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar 

(%) 62,4 28,8 127,1 21,1 17,7
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Kapacitet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet 

desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar som 

har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har 

kommunen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

och särskild löneskatt. Det senare för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt 

som återfinns utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har ökat under de senaste åren beroende på bra resultat 

men också på att den underliggande skulden nu minskar år från år. Med en soliditet på 12,9 % för 2019-

08 så uppnås i princip det finansiella mål som är kopplat till måttet under perioden. Men i prognosen 

som hamnar på 12,7% är målet inte uppnått. 

Risk – kontroll 

Risk 

Likviditet ur ett risk perspektiv 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet 

i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala 

finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

 

Under perioden har kassalikviditeten minskat beroende på att likviditeten har använts till slutfakturor 

på bygget i Hestra. Den förstärkning av kassalikviditeten som syns i prognosen beror på att befintliga 

lån med förfall sätts om på längre löptider.   

  

Soliditet och skuldsättningsgrad
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018 

Bokslut

Soliditet (%) 40,8 37,0 43,2 41,5

Tillgångsförändring  (%) 2,4 17,0 0,4 10,4

Förändring eget kapital  (%) -0,1 3,7 4,0 4,0

Soliditet inkl. pensionsskuld  (%) 13,7 13,3 15,1 13,1

Tillgångar 258,8 295,9 253,9 252,8

Total skuldsättningsgrad 59,2 63,0 56,8 58,5

Likviditet (mkr, %)
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Likvida medel (mkr) 36,4 15,0 33,7 40,1 38,2

Kassalikviditet (%) exkl löneskuld inkl förfall 

lån 185,2 100,0 74,1 90,8 84,2

Balanslikviditet (%) 161,6 100,0 153,7 157,5 125,2
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Finansiella risker 

 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränterisker och valutarisker. Med 

ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk för eventuella 

kursförluster vid utlandslån. Några lån i utlandet har inte kommunen varvid kursförluster inte 

förkommer. 

Däremot påverkar en höjning av räntan med en procentenhet de externa lånekostnaderna med ca 

1,0 mkr men genomslaget kommer först ske fullt ut om ca 3 år ett rimligt antagande om räntans 

utveckling de närmsta åren är en svag ökning med 0,25 räntepunkter per år framöver. Allt är beroende 

på hur djup och långvarig kommande lågkonjunktur blir.  

Ränteläget är för närvarande mycket lågt vilket påverkat och kommer påverka kommunens 

lånekostnader positivt. Som prognosen visar så innebär omsättningar och ny upptagande av lån 

att långfristiga lån ökar men att räntan blir lägre och den genomsnittliga bindningstiden blir 

längre. Vilket innebär en lägre risk med bibehållen låg räntekostnad.  

 

Avstämning av uppsatta regler i finanspolicy visar att policyn uppfylls. 

Borgensåtagande  

Kommunens borgensåtaganden ligger på en relativt hög nivå 2018 30 720 kr/inv. jmf 26 383 

kr/inv. i vägt genomsnitt för Sveriges kommuner en skillnad på 4 337 kr/inv., där 2 992 kr/inv. 

är borgen till Torpa Sund ek förening vilken försvinner när kommunen köper bredbands 

anläggningen i början av 2020. 

 

Bredband i Torpa Sund ekonomisk förening 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att ge kommunal borgen till föreningens utbyggnad av 

Genomsnittsränta, bindningstider
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Genomsnittsränta (%) 0,35 0,50 0,44 2,50 0,44

Bindningstid i år 3,0 3,0 2,5 3,0 2,2

Bindningstid i dagar 1 117,0 1 095,0 910,0 1 095,0 788,0

0 - 12 månader mkr 0,0 39,0 39,0 45,0 39,0

1 år - 5 år mkr 100,0 61,0 40,0 45,0 40,0

5 år och mer mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Låneskuld mkr 100,0 100,0 79,0 90,0 79,0

Nettolåneskuld 63,6 85,0 45,3 49,9 40,8

Finanspolicy 
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Max 50 % förfall inom 1 år 0,0 49,4 49,4 45,0 49,4

Borgensåtagande (mkr)
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Kommunägda företag 103,6 103,6 103,6 101,1 103,6

varav Ydre Bostäder AB 98,4 98,4 98,4 94,9 98,4

varav ITSAM 5,2 5,2 5,2 6,2 5,2

Övriga 11,5 11,5 11,5 0,1 11,3

Egna hem och småhus 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Summa borgensåtagande 115,2 115,2 115,2 101,3 114,9

Koncernens resultat mkr 0,2 4,2 4,3 4,7 2,3

Resultat kr/invånare 62,3 1 107,1 1 136,2 1 605,0 606,5

Borgensåtagande tkr/invånare 30,5 30,5 30,5 27,7 30,7
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bredbandsnät. Borgensbeloppet är på totalt 11,2. Ydre kommun kommer att köpa anläggningen av 

föreningen när utbyggnaden är klar i början av 2020. 

Kommuninvest 

Ydre kommun har tillsammans med ytterligare 288 kommuner, landsting och regioner ingått 
medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner, 
landsting och regioner kring finansiella tjänster. Ydre kommun ökade sitt insatskapital i Kommuninvest 
under 2015 och uppgår nu till högsta nivån, det vill säga 900 kr per invånare - totalt 3,3 mkr. Under 
2015 inbetalades 559 718 kr. 

Detta har under 2016, 2017, 2018 och 2019 inneburit att Ydre har kunnat resultat föra hela återbäringen på totalt 

1 402 148 kr.   

All upplåning i Kommuninvest sker med stöd av solidarisk borgen. Ydre kommunkoncerns lån hos Kommuninvest 

uppgick per 2019-08-31 till 177,4 mkr. 

Totalt hade Kommuninvest utstående skulder per 2019-06-30 på 457 518 mkr. Ydre kommuns andel av dessa 

uppgår till 212,9 mkr. Risken för infriande av borgen bedöms som mycket liten. 

Ydre Bostäder AB (100 %) 

Borgensåtagande 110 mkr (låneram) utnyttjat 98,4 mkr. 
Bolagets prognos visar ett positivt resultat för 2019. Prognostiserat resultatet uppgår till 0,2 mkr (-0,3 

mkr 2018). Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms fortfarande som liten. 

ITSAM kommunalförbund (16,7 %) 

Borgensåtagande 5 mkr utnyttjat 0,4 mkr. 

Kommunalförbundets resultat för 2018 uppgick till +1,7 mkr (+3,2 mkr 2017) Prognosen för Itsam 2019 

ligger i delårsrapporten på strax över 0,5 mkr. Risk för infriande av borgen bedöms som mycket liten. 

Pensionsåtagande  
Ydre kommun har som de flesta andra kommunerna i Sverige en stor pensionsskuld till sina anställda 
från tiden före 1998. Perioden före 1998 betalades det inte in någon pension löpande under 
intjänandet av pensionsrätten som man gör idag. Man tog istället kostnaden när pensionen skulle 
utbetalas. 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs numera 
kontinuerligt. Den summa som upparbetats före 1998 hanteras som en skuld till de anställda och kallas 
för ansvarsförbindelsen eftersom den inte finns med som en post i balansräkningen. 

Den totala pensionsskulden uppgår 2019-08 till 84,8 mkr varav den största delen redovisas utom linjen 
som ansvarsförbindelse och helårsprognosen landar på 82,5 mkr. 

 
* Ydre kommun har inga speciella medel avsatta för pensionerna utan återlåning sker i den egna kommunala verksamheten. 

** Nytt avtal OPF-KL 4,5 % av utbetalade arvoden + pensionsavsättningar till hel- och deltidspolitiker. 

 

  

Pensionsåtaganden i mkr *
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Avsättning till pensioner 7,3 10,0 10,0 10,3 9,7

Varav avsättning till politiker** 4,0 4,0 4,0 3,4 3,4

Varav extra avsättning till enstaka 

tjänstepensioner 1,9 4,0 4,0 3,4 3,4

Pensioner äldre än 1998 

(ansvarsförbindelsen) 70,1 70,2 71,4 72,4 72,4

Kortfristig skuld till Pensionsvalet 5,1 3,4 3,4 4,4 6,1

Total pensionsskuld 82,5 83,6 84,8 87,2 88,2

Varav särskild löneskatt 16,1 16,3 16,6 17,0 17,2
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Kontroll 

Budgetföljsamhet 

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Årets prognos visar stora underskott 

inom Tekniska och Socialförvaltningens verksamhetsområden vilket är det som gör att det budgeterade 

resultatet inte kan hållas. Även Barn- och utbildningsförvaltningen har en prognos som visar ett litet 

underskott. Kommunledningsförvaltningen signalerar ett litet överskott. 

Finansförvaltningens beräknas ge ett överskott på 11,0 mkr. KS/KF medel +5,5, bidrag Migrationsverket 

+2,3, finans och skatteutfall +2,0. 

Avslutande kommentarer 

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en 

god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Precis som 

det finansiella målet är uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå 

till 2 %. Med en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 

finansiera större delen av sin tillgångsökning med 

skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan 

bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång 

sikt. 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör de uppsatta 

långsiktiga målen hållas. Främst handlar det om att komma 

tillrätta med nettokostnadsökningen i förhållande till ökning av 

skatter och bidrag. Mellan dessa måste finnas en långsiktig 

balans. 

 

Finansiell analys Kommunkoncernen  

Kommunkoncernen innehåller förutom kommunen också Ydre 

Bostäder AB. 

Modell för finansiell analys 

För att analysera koncernen och kommunen används samma finansiella analysmodell. Den är 

uppbyggd runt fyra aspekter: resultat, kapacitet, risk samt kontroll över den finansiella utvecklingen. 

Resultat 

Kommunkoncernen omsätter ca 300 mkr, där Ydre kommun står för den största delen. Prognosen för 

resultatet för koncernen är för femte året i rad positivt om ändå litet och landar på + 0,2 mkr (Ydre 

kommun -0,1 mkr, Ydre Bostäder AB + 0,3 mkr). 

Förvaltning i mkr
Prognos 

2019

2019 

Budget

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

Kommunledningsförvaltning 0,4 25,2 0,8 15,5 1,3

Tekniska förvaltningen -4,8 21,1 -2,6 4,6 1,8

Barn och utbildningsförvaltningen -1,1 87,1 -0,8 64,5 -1,5

Socialförvaltningen -9,5 85,0 -5,6 69,1 -10,4

Summa kommunstyrelsen -14,9 218,4 -8,4 153,7 -8,8

Finansförvaltningen 11,0 222,2 9,9 155,4 7,4

Summa -3,9 3,8 1,6 1,7 -1,4
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Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 6,8 mkr varav kommunen har investerat för 6,8 mkr. 

Prognosen för investeringarna beräknas uppgå till totalt 16,3 mkr i koncernen av vilka 16,3 mkr avser 

kommunen. Ydre kommun behöver säkerställa en finansiering som innebär att kommunen långsiktigt 

klarar ett resultat på 2 % av skatter och bidrag. Resultatet inom Ydre Bostäder AB behöver komma upp 

något främst med tanke på det gynnsamma uthyrningsläget och rådande räntemarknad.  

 

Kapacitet 

Kapacitet söker mäta och redovisa vilken långsiktig finansiell motståndskraft koncernen har. Viktiga 

mått när kapaciteten analyseras är att se hur soliditet och låneskuld förändras över tid. Soliditeten är 

ett mått på koncernens långsiktiga betalningsförmåga d.v.s. hur stor andel av balansomslutningen som 

har finansierats med eget kapital. Soliditeten påverkas av förändrad balansomslutning samt ett 

förändrat resultat.  

När kommunens likviditet analyseras är det viktigt att inte bara se till koncernens tillgångar i form av 

likvida medel och kortfristiga fordringar. För att få en samlad bild bör även koncernens lånestock 

inkluderas. Ett mått som tar hänsyn till både likvida medel och upplåning är nettolåneskulden. Den 

visar på skillnaden mellan de likvida medlen och koncernens långfristiga låneskuld. Prognosen är att 

nettolåneskulden kommer att öka under den senare delen av året främst beroende på ökad upplåning 

och pågående investeringar samt att resultatet viker. De långfristiga skulderna beräknas öka med 21,0 

mkr utifall att koncernkontot blir fördröjt. 

 

 

Resultaträkning koncern i mkr
Prognos 

2019

2019   

08.31

2018   

08.31

2019 

Budget

2018 

Bokslut

Verksamhetens intäkter 81,2 52,1 45,8 70,9 71,7

Verksamhetens kostnader -295,0 -192,1 -184,9 -279,0 -280,2

Avskrivningar -12,8 -7,3 -6,0 -12,8 -9,2

Verksamhetens nettokostnad -226,6 -147,3 -145,2 -220,9 -217,6

Skatteintäkter 160,8 107,2 104,5 162,5 156,2

Generella statsbidrag, utjämning 66,1 44,1 42,7 63,6 64,2

Finansiella intäkter 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7

Finansiella kostnader -0,9 -0,6 -0,8 -1,6 -1,1

Periodens resultat 0,2 4,3 2,0 4,2 2,3

Finansiella nyckeltal i koncernen
Prognos 

2019

2019   

08.31

2018   

08.31

2018 

Bokslut

2017 

Bokslut

Verksamhetens nettokostnader (mkr) -226,6 -147,3 -145,2 -217,6 205,2

Finansnetto (mkr) 0,0 0,3 -0,1 -0,4 -0,8

Årets resultat (mkr) 0,2 4,3 2,0 2,3 4,6

Nettoinvesteringar (mkr) 16,3 6,8 -64,6 -64,6 18,0

Soliditet enligt balansräkning (%) 27,8 29,6 28,3 28,3 30,5

Årets resultat / skatter och statsbidrag (%) 0,1 2,8 1,4 1,0 2,2

Förändring eget kapital (%) 0,2 4,5 2,3 2,3 7,9

Balanslikviditet % 133,8 133,8 125,2 125,2 182,6

Långfristiga skulder (mkr) 198,4 177,4 177,4 177,4 151,4

Nettolåneskuld 154,2 136,0 110,3 133,8 80,7

Genomsnittsränta (%) vägd 0,58 0,63 0,63 0,63 0,80

Bindningstid i år vägd 2,8 1,8 2,5 2,5 3,7

Bindningstid i dagar vägd 1 016 666 899 899 1 336

Teoretisk räntekostnad (mkr) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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Den finansiella kontrollen 

Med finansiell kontroll avses bl. a. hur upprättad budget och finansiella målsättningar efterlevs. 

Koncernen har idag ingen gemensam koncernbudget utan varje enhet upprättar sin egen budget och 

styrning. Avstämning mot budgeterna/resultatet görs i delårsboksluten. 

Avslutande kommentarer 

Koncernens resultat är för sjätte året i rad positivt, i prognosen minskar soliditeten till 27,8 % och vilket 

är 0,5 % lägre än 2018 -12-31.  

Då koncernens soliditet relativt sett är låg och den långfristiga låneskulden är relativt hög är det viktigt 

att fortsätta med amortering av skulderna. Den höga låneskulden gör att koncernen är känslig för 

förändringar i räntenivåer. Snitträntan beräknas vid årsskiftet vara nere på låga 0,58 % samtidigt som 

bindningstiden ökar något vilket innebär att risken minskar. Långsiktigt och strategiskt är det viktigt att 

nya lån ökar upp bindningstiden även om det kostar mer, långsiktiga investeringar bör inte finansieras 

kortsiktigt upplåning.  För att skapa utrymme till självfinansiering av kommande investeringar bör helst 

nettoinvesteringarna de kommande åren inte överstiga avskrivningar och resultat. Framför allt måste 

resultatnivån i både bolag och kommunen långsiktigt tas upp på acceptabla nivåer. 

 

Varifrån kommer kommunens pengar 

och vad används de till? 

De pengar som kommunenen har till sitt 

förfogande kommer till största delen 

från skatteintäkter och generella bidrag 

dessa två poster utgör tillsammans 

80,5% av den totala intäktsmassan. Den 

intäkt som kommer som den tredje 

största posten på 7,5 % är bidrag och då 

främst riktade statsbidrag till skola och 

social verksamhet. Den fjärde största 

posten är taxor och avgifter 6,7 % som 

kommunens invånare betalar för de 

tjänster som kommunen utför, t.ex. 

avfallshantering, hemtjänstavgifter och 

barnomsorgsavgifter. 

Den största kostnadsposten på 57,6% 

som kommunen har är utgifter för 

personal, antingen personer som är 

anställda av kommunen eller som köps 

in genombemaningsföretag.  

Kommunens näst största kostnadspost 

17,6% är inköp av huvudverksamhet som 

kan t.ex. vara skolplatser och 

vårdplatser. 

  

Var kommer pengarna ifrån ?

Försäljningsmedel Taxor och avgifter

Hyror och arrenden Bidrag

Försäljning av verksamhet Skatteintäkter

Generella statsbidrag Finansiella intäkter

Vad används pengarna till?

Köp av huvudverksamhet Personal, egen och inhyrd

Lokalkostnader Transporter

Lämnade bidrag Övrigt



17 
 

Balanskrav 
Enligt gällande lagstiftning ska underskottet för ett enskilt år återställas inom tre år. Det sker genom 
motsvarande överskott i respektive år balanskravsutredning. Om det finns synnerliga skäl kan 
fullmäktige besluta att undanta vissa poster från reglering.  

Prognosen för 2019 innebär att budgeterat resultat på 3,8 mkr underskrids med -3,9 mkr vilket leder 
till att en reglering kommer behöva ske under kommande år. Då både verksamhetens intäkter och 
skatter och utjämning stärks under 2019 kommer inte RUR kunna användas till återställande av det 
förmodade underskottet för 2019. 

 

God ekonomisk hushållning 
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 en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar 

sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt 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. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning samt tillämpning av resultatutjämning (2016). Riktlinjerna reviderades 

2014 och i budget 2017 och 2018 har en del av målen tagits bort. 

 

  

BALANSKRAVSUTREDNING mkr
Prognos 

2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Åretsresultat -0,1 2,5 3,8 5,5 3,6 1,7 -7,0

Justering

Åretsresultat efter justeringar -0,1 2,5 3,8 5,5 3,6 1,7 -7,0

Synnerliga skäl 11,6 5,7

Medel till RUR 0,3 1,7

Balanskravsresultat -0,1 2,8 5,5 5,5 3,6 13,3 -1,3

Resultat att reglera 0,1

Medel avsatta till RUR 5,5 5,2 3,5
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Mål för ekonomisk hushållning 

Finansiella mål, fastställt av 
Kommunfullmäktige 2014-04-14 
reviderade i budgetbeslut  

KF 2017-12-11 

Uppföljning Prognos för 
måluppfyllelse 
2019-12-31 

Utveckling 
sedan  

2018-12-31 

1. Samtliga förvaltningar ska hålla 
tilldelade budgetar.  
 

Tekniska, social-, samt barn- och 
utbildningsförvaltningen uppvisar underskott i 
T2. 

X          ↘ 
 

2. Årets resultat (före 
balanskravsutredning) ska i genomsnitt 
uppgå till 2 procent av skatter och bidrag.  

Resultat 2017: 1,8 % 
Resultat 2018: 1,1 % 
Prognos 2019: -0,1 % (-0,1 mkr/226,9 mkr) 

 
X 

 
         ↘ 

 
 

 
3. Kommunens kostnader för 
äldreomsorgen ska inte vara högre än 
kommunens referenskostnad i 
kostnadsutjämningen.  
 

Resultat 2017: 106 %  
Resultat 2018: 100 %  
Prognos för 2019: Bedöms klara målet. 
Ökningen hittills är 2,8 % 
 
 

 
V  

 
        → 
 

4. Kommunens kostnader för 
grundskolan ska inte vara högre än 
kommunens referenskostnad i 
kostnadsutjämningen.  
 

Resultat 2017: 98 %  
Resultat 2018: 101 %   
Prognos för 2019: Bedöms inte klara målet. 
Här kommer ökade kostnader pga aktivering 
av investeringar som nu är kara. 
 

 
X 

 
↘ 

5. Kommunens kostnader för förskolan 
ska inte vara högre än 
115 % kommunens referenskostnad i 
kostnadsutjämningen. 
 

Resultat 2017: 112 %  
Resultat 2018: 114 %  
Prognos för 2019: Bedöms klara målet. 
Kostnaderna under 2019 är lägre än 
föregående år. 
 

 
✔ 

 
↗ 

6. Soliditet 
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse 
ska öka eller hållas oförändrad  

 

Resultat 2017: 12,0 %  
Resultat 2018: 13,1 %   
Prognos för 2019 är: 13,7 % 

 
✔ 

 
       ↘ 

7.   Bolagen inom koncernen ska på lång 
sikt generera resultat som möjliggör 
koncernbidrag eller utdelning till 
moderbolaget för att täcka 
moderbolagets kostnader. 

Resultat 2017: + 0,7 mkr 
Resultat 2018: - 0,2 mkr 
Prognos för 2019 är: + 0,4 mkr 

 
 

✔ 

 
 
        ↗ 

 

 

Detta innebär att tre av sju mål inte har uppnåtts.  Detta innebär att måluppfyllelsen 

är otillfredsställande. Endast två av de sju målen har en positiv utveckling sedan 

2018-12-31.  

 

 

 

  

V – Målet uppfyllt

X – Målet ej uppfyllt

↗ – Uppåtgående trend

↘ – Nedåtgående trend

→ – Oförändrad trend
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Verksamheternas mål 

Mätbara verksamhetsmål Uppföljning Prognos för 
måluppfyllelse 
2019-12-31 

Utveckling 
sedan  

2018-12-31 
 

 Kommunledningsförvaltning 
 
 
 
 

Ydre Kommun ska bedriva 

en resurseffektiv förvaltning 

 

 

 

 

 

 

Ydre kommun skall vara 

bland de 50 kommuner i 

landet med bäst 

företagsklimat i Svenskt 

näringslivs årliga ranking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antalet elektroniska fakturor skall öka med minst 10 %      
per år. Arbetet med att få in elektroniska leverantörsfakturor 
är klart.  
 
Ärendebalansen Målet är att understiga 200 öppna 
ärenden i Ciceron.  
2019-08-31: 171 st 2018-12-31: 398 st 2017-12-31: 349 
st öppna ärenden 
I jämförelse med fg år T2 rapport är utvecklingen positiv 
 

Antal genomförda företagsbesök. Målet är 20 st per år. 
Sista augusti hade 18 st besök genomförts och 
prognosen är att 20 ska genomföras. 2018 genomfördes 
23 besök 
 
Placering i Svensk näringsranking av kommuner med     
bäst företagsklimat. Målet är att vara bland de 50 bästa 
kommunerna i landet.  
Placering 2019: plats 25, Placering 2018: plats 24  
Placering 2017: plats 35 
 
 
Här är de delar av rankingen där Ydre är bland de 5 bästa 
Kommunens tillämpning av lagar och regler   plats 1 
Kommunens konkurrens med företag   plats 1 
Kommunens service till företagen plats 5 
Tjänstemännens attityder till företagande plats 4 
 

 

 

✔ 
 
 
 

✔ 
 
 
 
 

 

✔ 
 
 
 
 

✔ 
 

 

↗ 

 

 

 

↗ 

 
 
 

 
 
 

↘ 
 

 
 

↘ 
 

 

 
 Barn- och utbildningsförvaltning 

 
 
 

Alla barn och elever ska 

utvecklas kunskapsmässigt 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen utbildade förskollärare, fritidspedagoger 
och barnskötare skall öka  
Andelen utbildade förskollärare och fritidspedagoger har 
ökat då barnskötare tagit förskollärare examen under året. 

 
Vi skall förbättra genomsnittliga meritvärden och 
resultaten på nationella prov 
Skolans mätvärden 
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  
Elever i åk. 9 meritvärde genomsnitt (17 ämnen) 
Elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
Elever i åk. 3 som deltagit i alla delprov för ämnes-provet i 

svenska, svenska som andraspråk  

 

   
 

 

 

✔ 
 
 

✔ 

✔ 

✔ 

 

 

  

 

 
↗ 

 
 

↗ 

 
↗ 

 

↗ 
 

 
 Socialförvaltning 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Andelen individer med aktuell genomförandeplan skall 
öka. 2019-08-31: 73%, Per 2018-12-31: 73 %   
2017-12-31: 57% med aktuell plan 
-Antalet hushåll i långvarigt ekonomiskt bistånd skall 
minska.  
Antalet hushåll har ökat sedan årsskiftet 2019-08-31: 
30st, 2018: 28 st.  

 

 

✔ 
 

 
X 

 

↗ 

 
 

↘ 
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Mätbara verksamhetsmål Uppföljning Prognos för 
måluppfyllelse 
2019-12-31 

Utveckling 
sedan  

2018-12-31 
 
Teknisk förvaltning 

 
 
 

  
 

   -Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel skall   
    öka. Per 2019-08-31 31%, 2018-12-31: 30,6 % , 2017-

12-31 29,3%  
  -Energianvändningen i Ydre kommun skall årligen 

minska. Utvärderas vid årsbokslutet. 
-Varje år skall minst 10 nya lägenheter/bostäder byggas i 

kommunen. Utvärderas vid årsbokslutet. 
 
 
 

 

        
       ✔ 

 

 
   ↗ 

 

Detta innebär att åtta av nio mål har som prognos att bli uppfyllda. Vilket 

innebär en bra måluppfyllelse. Sex av nio mål har en positiv utveckling sedan 

2018-12-31.    

 

 

 

  

V – Målet uppfyllt

X – Målet ej uppfyllt

↗ – Uppåtgående trend

↘ – Nedåtgående trend

→ – Oförändrad trend
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Verksamhetsöversikt/ Förvaltningarnas verksamhetsberättelser och 

koncernföretag 

Kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetens uppdrag och organisation 
Kommunledningsförvaltningens uppgift är att tillgodose de behov av underlag som de politiska 
organen behöver för att kunna ta välgrundade beslut och tillse att fattade beslut verkställs. 
Kommunledningsförvaltningen samordnar kommunens verksamheter och ansvarar för den 
övergripande ledningen av kommunen. Till kommunledningsförvaltningen hör även dessa 
verksamheter: näringsliv, turism, bibliotek, kultur, fritid, överförmyndare och räddningstjänst. 

Administration och den politiska verksamheten 
Kommunens kansli och ekonomiavdelning utgör den centrala kommunledningsfunktionen. Här ingår 
förutom kostnaderna för tjänstemannaorganisationen anslag till kommunens politiska ledning med 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt anslag till myndighetsnämnderna. Vidare ingår bland 
annat hyra för kommunhuset, revisionskostnader, kostnader för ekonomi- och personaladministration 
samt kapitalkostnader. 

Näringsliv 
Här ingår kommunens arbete med landsbygds- och näringslivsutvecklingsinsatser för att främja ett 
livskraftigt näringsliv. 

Turism 
I verksamheten turism ingår regionalt turismarbete, turistinformation och museerna samt 
Östgötaleden. 

I turismarbetet ingår att stödja besöksnäringen i kommunen genom marknadsföring och 
destinationsutveckling i samarbete mellan kommunerna runt Sommen. 

Biblioteket och kultur 
Ydre kommunbibliotek ska fungera som en mötesplats i lokalsamhället och erbjuda ett rikt och varierat 
medieutbud anpassat efter de behov och önskemål som finns. Biblioteket ska arbeta läsfrämjande, 
erbjuda programverksamhet samt arbeta för ökad digital delaktighet ur ett MIK-perspektiv. Ydre tillhör 
tillsammans med övriga Östgötakommuner och Tranås kommun i Götabiblioteken. Kommunens 
kulturarbete består bland annat av nationaldagsfirande och Amerikaveckan. 

Fritid 
I verksamheten ingår stöd till föreningslivet samt sommarsimskolorna. 

Överförmyndare 
Ydre ingår i ett administrativt samarbete med Åtvidaberg, Kinda och Vimmerby där Vimmerby är 
värdkommun för Överförmyndaren i Samverkan (ÖVIS). Överförmyndaren i Ydre utövar 
myndighetsutövning och har stöd med administrationen från ÖVIS. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten svarar för att genomföra operativa räddningsinsatser utifrån lagstiftningen Lag om 
skydd mot olyckor samt att arbeta förebyggande enligt samma lagstiftning och Lag om brandfarliga 
och explosiva varor. 

Räddningstjänsten ingår i det länsgemensamma samarbetet i Jönköpings län kallat RäddSam F och 
arbetar även i samverkan med övriga kommuner i Östergötland gällande operativ räddningstjänst. 
Inom räddningstjänsten samordnas kommunens arbete med krisberedskap. 

Viktiga händelser under januari-augusti 
Kansli 
• En viktig händelse är beslutet av styrmodell för Ydre kommun och då inte minst synliggörande av 

målkedja mellan organisation till enskild medarbetare. 
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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 (t.ex. 
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 byta ut bron vid Visskvarn på Östgötaleden och det 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. 

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 är klar, Jonny Thuresson tillträder under december. 
• En styrkeledare och en brandman har slutat sina tjänster så rekrytering pågår. 
 



23 
 

Överförmyndaren 
• Nittio procent av alla årsräkningar inkom i tid, d v s innan 1 mars. Fram till 30 augusti har sextio 

procent av årsräkningarna granskats. 
• Fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare, trots att olika kampanjer har genomförts i respektive 

kommun. 
• En vakant handläggartjänst sedan mars. 

Årets ekonomi 
Prognos för förvaltningen sammantaget visar ett överskott på ca 400 tkr.  

Verksamhet, 
belopp i tkr 

Helårsbudget 
2019 

Utfall 
180831 

Utfall 
190831 

Helårs 
prognos 2019 

Diff 
budget-
prognos 

009 Politisk verksamhet 3 209 1 397 1 689 2 649 560 

010 Administration 12 758 7 469 9 071 13 058 -300 

020 Arbete och näringsliv 1 024 965 491 950 74 

025 Kollektivtrafik 98 79 0 98 0 

026 Turism 605 144 117 505 100 

027 Kultur- och bibliotek 1 670 1 021 872 1 640 30 

028 Fritid 1 600 1 115 816 1 400 200 

060 Överförmyndaren 475 448 288 475 0 

070 Räddningstjänst 3 736 2 889 2 763 4 000 -264 

Totalt 25 175 15 528 16 107 24 775 400 

De flesta verksamhetsområden visar en budget i balans men ekonomiavdelningen prognostiserar ett 
underskott på 120 tkr. Underskottet inom ekonomiavdelningen handlar bland annat om högre 
kostnader för ITSAM:s verksamhet då det skett en förändring i hur dessa fördelas till kommunerna från 
och med halvårsskiftet 2019. Högre kostnader för försäkringar och en utdragen process att ta över 
delar av lönehandläggningen från Kinda kommun påverkar också underskottet. Prognosen för 
Räddningstjänsten för 2019 underskott på 250-300 kkr. 

För att minimera ett underskott för hela kommunledningsförvaltningen behöver det vara en allmän 
återhållsamhet inom förvaltningen under resten av året. Alla kostnader ska värderas utifrån det 
perspektivet.   

Framtid 
Kansli 

• Arbetet med att implementera styrmodellen påbörjas under hösten 2019 och kommer fortsätta 
under 2020.  

• Byte av ärendehanteringssystem till Evolution från Ciceron kommer att ske under hösten 2020. 
Ekonomiavdelningen 

• Arbetet med att digitalisera fakturaflöden och fakturor kommer att gå in i en ny fas när 
möjligheten med elektroniska fakturor för både kunder och leverantörer finns. På sikt kommer tid 
för andra arbetsuppgifter att frigöras. 

• 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 har ännu inte skett. En planering finns för detta under 
hösten 2019. 
 



24 
 

Näringsliv 

• Besöksnäringsstrategin i Ydre – 
Projekt löper enlig projektplan och 
strategin är klar och ska beslutas i 
KF den 30 september. Lanseringen 
sker den 4 oktober 

• Nyföretagarcentrum – Ett 
samarbete med Kisa är i full gång. 
Annonsering sker i Bulebladet och 
en företagarhörna planeras i 
reception på kommunkontoret. 
 

Bibliotek och kultur 
• Under 2019 kommer gällande 

biblioteksplan att ses över och 
uppdateras utifrån omvärldsanalys 
och aktuella förutsättningar. 

• Genom Kulturrådets treåriga satsning Stärkta bibliotek har Ydre kommunbiblioteks verksamhet 
under 2018 och 2019 kunnat utvecklas och blomstra, bland annat genom två läsfrämjande projekt 
för barn och unga samt en satsning på program- och lovverksamhet för målgruppen. Bidrag 
kommer även kunna sökas 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.  

• Biblioteken inom Götasamarbetet har olika förutsättningar och är mycket olika vad gäller t ex 
kommunstorlek och personalresurser. 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. Exempel på aktuella samarbeten är Bokstart 
Östergötland.  

Fritid 

• Ydre kommun har ett aktivt föreningsliv som även i framtiden bör främjas genom ett fortsatt 
aktivt stöd till föreningarna. 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.  
• Sommarsimskolorna är viktig för att öka simkunnigheten och till förebyggande av 

vattenrelaterade olyckor. Verksamheten fyller också en social funktion.  
 

Överförmyndaren 

• Rekrytering till den vakanta handläggartjänsten påbörjas under hösten och beräknas vara klar till 
årsskiftet.  

• En tillfällig administrativ resurs rekryteras för perioden september-december.  
• Arbetet med införande av e-tjänst och nytt verksamhetssystem återupptas under 2020. 
Räddningstjänst 

• Ydre kommun har behov av att rekrytera räddningsmän i beredskap (RIB). Rekryteringssituationen 
verkar i dagsläget vara svårt vilket innebär att större kraft och engagemang behöver läggas 
framöver på detta.  

• ”Ny” släckbil finns med i investeringsplanen för 2020 det är viktigt att nödvändiga 
upphandlingsunderlag tas fram i god tid. 

•  
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Teknisk förvaltning 

Verksamhetens uppdrag och organisation 
Fastighetsdrift 

Drift och underhåll av kommunens fastigheter. Erbjuda nyttjarna av kommunens fastigheter 

ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter. 

Kostverksamheten 

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

Lokalvård 

Lokalvården ansvarar för städningen på Hestraskolan och Ydreskolan inklusive fritidsavdelning på 

respektive skola, kommunhuset med kansli- ekonomi-sociala och tekniska avdelningen, biblioteket 

med tillhörande trapphus, bastu och tvättstuga samt allmänna utrymmen på Solängen.  

Planläggning 
Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol. 
God planberedskap för förändringar och utveckling av kommunen. 

Gator, vägar, allmänna platser och offentlig belysning 
Skötsel av kommunens gator och vägar samt allmänna platser med belysning tillhörande belysning, 
snö- och barmarksunderhåll. 
Fritidsanläggningar 
Skötsel av badplatser där kommunen driver simskola 

Vatten och avlopp 
Driva och underhålla vatten- och avloppsnät inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och 
avlopp. 
Renhållning 
Upphandla och debitera insamling, transport och förbränning av avfall från kommunens hushåll och 
företag. Administrera sorteringsanläggning 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 
Att planera och genomföra utbyggnad av bredbandsnät i egen regi eller genom att ge uppdrag till 
ITSAM. Att vara uppdragsgivare och styrande i ITSAMS drift och förvaltning av bredbandsnätet.  

Viktiga händelser under januari-augusti 
Fastighetsdrift 
• Upprustning och återställning av Ydre Wärdshus efter HVB samt att omställning till pizzeria och 

bed-and breakfast klart och inflyttat.  
• Utvändig målning av Ydreskolan är färdigställd förutom gymnastikbyggnaden 
• Ny takbeläggning på Solängen pågår. 
• Hestraskolans gymnastiksal har målats om i samma färger som skolan 
• Byte av balkonger på Solängen 
 
Kostenheten 

 Tillagningsköket vid Hestraskolan har startats upp 
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 Upphandling av närproducerade livsmedel i samarbete med Vadstena, Ödeshög och Boxholms 
kommuner pågår.  

 Arbetsgrupp inom Food ForLife projektet har startas upp. 

 Kostenheten har tagit över ansvaret för köken vid förskolorna i Rydsnäs och Asby. 

Planläggning 

 Samråd har skett för ny detaljplan i Aggarp  

 Ny detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för campingen i Rydsnäs och har 
varit föremål för samråd.  

 Ny detaljplan för bostadsbebyggelse vid Saxabäcken på Torpön. Samråd pågår. 

Gator vägar och allmänna platser 

 Lekparker har setts över och förbättrats 

 Utemiljöerna vid Ydre Wärdshus och Solängen har setts över  

 Uppstart med arbetet för rastplats Österbymo 

 Laddstolpar för elbilar har monterats i Österbymo, Rydsnäs, Asby och Hestra 

Fritidsanläggningar 

 Nya badbryggor i Sund och nya flytbryggor i Norra Vi har lagts ut, samt har en översyn av miljön 
vid badplatserna i Hestra genomförts 

 Avtal har skrivit med Torpa AIS och Asby IF om skötsel av badplatserna vid Nääs samt Asbysand. 

Vatten och avlopp 

 Informerat och rekommenderat om att spara vatten då grundvattennivåerna är låga 

 Nya allmänna bestämmelser för användning av Ydre kommuns allmänna vatten-och 
avloppsanläggningar (ABVA) har antagits av kommunfullmäktige 

 Arbete med rutiner med anledning av de nya bestämmelserna (ABVA) har påbörjats 

Bostäder 

 Arbetet med att ansluta Ydrebostäders samtliga lägenheter till fibernätet är färdigställt i Asby 
och Hestra och beräknas vara klart i Österbymo till årsskiftet.  

Bygglov 

 Sex startbesked och fyra slutbesked för uppförande av bostadshus har meddelats under 
perioden.  

 Totalt antal bygglov under perioden är 33 st.  

Miljö 

 Tillstånd värmepumpar: 14 st, lantbruksinspektioner: 6 st, livsmedelsinspektioner: 29 av 42 st, 
tobaksinspektioner: 6 st, 

 Handläggning av bilskrotsärende. 

 Gemensamhetsanläggning Lund 1:1 – 13 anslutna hushåll 

 Brandsnäs f.d. såg – Fördjupande undersökningar utförda, kontinuerliga möten kring hur 
saneringen under 2020 ska gå till.  

 Arbetet med inventering av enskilda avlopp har startat upp men fakturering.  

Bredband 

 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. 

 Ydre kommun har hjälpt till att starta en ekonomisk förening på Asby udde. Kommunen bekostat 
arbetet med att göra en ansökan om bredbandsstöd för detta område.  
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Årets ekonomi 
Helårsprognosen för den tekniska förvaltningen visar på ett underskott på – 4 810 tkr  

Verksamhet, 
belopp i tkr 

Helårsbudget 
2019 

Utfall 
180831 

Utfall 
190831 

Helårs 
prognos 2019 

Diff 
budget-
prognos 

010 Administration -1 715 372 257 350 -2 065 

028 Fritid 647 327 347 600 47 

030 Fastigheter 17 154 854 12 141 18 000 -846 

032 Plan 350 350 126 350 0 

035 Kost 0 -449 274 300 -300 

040 Gator & väg 3 695 2 484 2 350 3 700 -5 

050 Affärsverksamhet -631 -91 320 1 000 -1 631 

080 Bygglov och energirådgivning 670 16 71 250 420 

113 Äldre- och handikappomsorg 200 95 116 200 0 

120 Miljö- och hälsoskydd 771 627 811 1 200 -429 

Totalt 21 140 4 585 16 813 25 950 -4 810 

Administration 

I budget finns en Jämförelsestörande post 1 951 tkr med anledning av oklarheten i ramtilldelningen. 

Detta påverkar resultatet för administrationen negativt.  

Fastigheter 
Nytt elavtal gör att elkostnaderna har ökat. Det påverkar främst större anläggningar som Solängen 
och Ydreskolan.ca 300 tkr 

Inget budgeterat fastighetsunderhåll påverkar resultatet för fastigheterna negativt då dessa 
kostnader förs direkt på driften.  
Affärsverksamheter 
Oväntade taxehöjningar från leverantörer för renhållning och fjärrvärme påverkar resultatet för 
affärsverksamheterna. Ca 500 tkr 

Miljö och hälsa 
Uteblivna intäkter för inventering av enskilda avloppsanläggningar  

Kost 
På Hestraskolan har ekonomibiträde med högre anställningsgrad än planerat anställts för att starta 
upp det nya köket samt att man från skola och förskola efterfrågat mer service från kostenheten än 
vad som var planerat. Omorganisering med viss neddragning av personal på Ydreskolan var tänkt att 
ske under våren inom Kostenheten i Österbymo men på grund av chefs frånvaro har det skjutits upp 
till hösten 2019. Kosten har under hösten en högre bemanning än budgeterat. 

Livsmedelspriserna har under året stigit mer än väntat. Kommunens avtal med grossist är i slutet av 
avtalsperioden och även förra sommarens torka har bidragit till högre livsmedelspriser. 

Det innebär att prognosen för kosten är ett minusresultat på helåret. 
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Framtid 

 Fortsatt arbete med FFL projektet (Food for life) inom äldreomsorgen 

och skolan. 

 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, Asbyskolan (förskola), Solängens 

äldreboende (framtid) 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Verksamhetens uppdrag och organisation 

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 

1-20 år. I verksamheten ingår förskola, grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt 

fritidsverksamhet. Grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och SFI 

köps från andra kommuner, främst från Tranås. Kulturskolan ingår i barn och utbildningens 

verksamhet. 

Viktiga händelser under januari-augusti 

 Inflyttning i nya Hestraskolan för förskola/fritidshem och grundskola F-årskurs 3 

 Vallvägens förskola verksamheten avvecklades i juli lokalkostnad kvarstår året ut. 

 Ny läroplan för förskolan började gälla 1 juli. 

 Två barnskötare har avlagt examen till förskollärare som de genomfört genom 

uppdragsutbildning i kommunens regi. 

 Fritidshemmen avslutade sitt läsprojekt ”Bokspanarna” med kommunbiblioteket 

 Kostnaderna för kosten har ökat med 500 000kr jmf med föregående år. 

 Ny rektor för F-år 3 och fritidshemmen började i augusti 

 Läsåret 2019/2020 sker förändringar i timplanen. De innebär 105 timmar mer undervisning i 

ämnet matematik åk 7-9 och 100 timmar mer undervisning idrott och hälsa, åk 6-9 vilket tas av 

elevens val. 

 Skolutvecklingsarbete pågår med anledning av med Skolinspektionens beslut.  

 Lärarbehörigheten har ökat. 
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Årets ekonomi 

Drift-prognos 2019 

Prognosen beräknas till ett underskott på – 1 054 tkr 

Verksamhet, 
 belopp i tkr 

Helårsbudget 
2019 

Utfall 
180831 

Utfall 
190831 

Helårs 
prognos 

2019 

Diff 
budget-
prognos 

100 Gemensam B&U 7 880 4 386 4 358 7 500 380 

101 Förskola 18 317 15 330 12 820 18 933 -616 

102 Fritids 3 692 2 950 2 269 3 671 21 

103 Grundskola 32 871 26 583 23 791 34 738 -1 867 

104 Gymnasieskolan 22 029 13 635 14 503 20 690 1 339 

105 Komvux 940 288 500 1 234 -294 

109 Kulturskola 1 321 1 298 914 1 338 -17 

Totalt 87 050 64 471 59 157 88 104 -1 054 
 

 Förskolan beräknas med ett underskott på -0,6 mkr. I prognosen räknades ett snitt på 161 barn 

och det är i verkligheten 178 barn inskrivna. Utflyttningen från Vallvägen blev försenad då 

Hestraskolan inte blev klar som planerat. Hyreskostnaden till Ydre bostäder AB blir kvar under 

hela 2019. 

 Fritidshemmen beräknas vara i balans. 

 Grundskolan F-3 beräknas ett underskott -0,9 mkr. Får Ydre kommun ansökt tilläggsbelopp för 

resursstöd från annan kommun minskas underskottet med 0,1 mkr. Övrigt underskott beror på 

att personaltätheten var högre vt-19 än ht-19. Sjukskrivningar har också bidragit till underskottet.  

 Grundskolan 4-6 beräknas ett underskott på -1,3 mkr. Den minskning av personal som var 

planerad har inte lyckats med anledning av kravet av modersmålslärare, förändringen mer 

matematiktimmar istället för elevens val samt att den planerade tjänstefördelningen inte 

fullföljdes. En tjänst 0,9 är borttagen från ht-19. 

 Kostnaderna för kosten har ökat med 0,5 mkr jmf med föregående år.  

 Gymnasieskolan, Komvux och SFI beräknas med ett överskott på + 1,0 mkr. Anledningen är färre 

antal elever än beräknat, gymnasievalet samt en väl tilltagen beräkning. 

 Skolskjutsarna beräknas ett överskott på +0,1 mkr. 

 Kulturskolan beräknas vara i balans 

 Barn och utbildning övergripande beräknas med ett överskott på + 0,7 mkr.  

Framtid 
Svårigheten att anställa legitimerade förskollärare och fritidspedagoger och utbildade barnskötare 

gör att kommunen får svårigheter att upprätthålla en bra kvalitet vilket innebär svårigheter att leva 

upp till lagkraven för förskolan.  

Arbetet med systematisk kompetensförsörjning är viktigt då behöriga lärare är en framgångsfaktor. 

Brist på legitimerade lärare inom vissa 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.  
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Tidigare rektor för F-3 och fritidshemmen övergår till att bli utvecklingsledare. Tjänsten finansieras av 

statsbidrag. 

Fortsatt arbete med Skolinspektionens beslut och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kunskapsresultaten visar på att kommunen behöver utveckla undervisningen och ett projekt med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är påbörjat.  

Insatser på skolgårdarna på Bule och Hjelm är i planeringsstadiet. 

 

 

 
 

 

Socialförvaltningen 

Verksamhetens uppdrag och organisation 

Socialförvaltningens ansvarsområde omfattar all myndighetsutövning inom socialtjänsten. 

Verksamheten styrs främst utifrån följande lagar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt tvångslagstiftningarna 

Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVU och LVM). Därutöver har 

socialförvaltningen andra verksamheter som t.ex. handläggning av färdtjänst, parkeringstillstånd, 

serverings- och försäljningstillstånd när det gäller alkohol och tobak. 

Den utförande verksamheten omfattar äldre- och handikappomsorgen i form av hemtjänst, olika 

vård och omsorgsboenden samt dagverksamhet. Därutöver finns hemsjukvården som innebär all 

sjukvård för de som bor på särskilt boende samt för dem som bor i ordinärt hem men inte har 

förmåga att ta sig till vårdcentralen. I hemsjukvården ingår även rehabilitering med stöd av 

fysioterapeut samt arbetsterapeut. De sistnämnda ansvarar också för hjälpmedelsförskrivning som är 

en omfattande budgetpost. 

Inom socialförvaltningen finns också Arbetsmarknadsenheten som innefattar daglig sysselsättning, 

personlig assistans, boendestöd, integrationsarbete samt arbetsmarknadsåtgärder. Målgruppen är 

därför allt från funktionsnedsatta (fysiskt/psykiskt) till välfungerande individer som behöver tillfälligt 

stöd och hjälp under en begränsad tid. 

 

Viktiga händelser under januari-augusti 

 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 
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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. 

Årets ekonomi 
Helårsprognosen för den socialsektorn visar på ett underskott på - 9 479 tkr  

Verksamhet, 
belopp i tkr 

Helårsbudget 
2019 

Utfall 
180831 

Utfall 
190831 

Helårs 
prognos 

2019 

Diff 
budget-
prognos 

Myndighetsutövning/socialkontoret 19 511 16 628 18 867 27 900 -8 389 

Äldreomsorgen, demens och natten 14 334 10 546 10 529 15 800 -1 466 

Vårdboende och korttidsboende,  15 900 7 556 11 360 16 900 -1 000 

Hemtjänsten 10 720 12 434 7 657 11 600 -880 

Hemsjukvården 7 681 5 901 5 193 8 300 -619 

Omsorgerna gemensamt 5 872 5 553 3 311 5 500 372 

Arbetsmarknadsenhet, 
Integration/EKB/daglig verksamhet 7 196 9 351 5 048 6 900 296 

Administration 3 807 1 131 645 1 600 2 207 

  85 021 69 100 62 610 94 500 -9 479 

 

Arbetsmarknadsenhetens personal arbetar flexibelt och täcker upp för varandra vid behov vilket 

även inkluderar enhetschefen. Detta tillsammans med att ej återbesätta vakanta tjänster gör att 

prognosen blir ca +0,3 mkr tkr bättre än budget. 

Blåklintens stödboende för ensamkommande barn och ungdomar kommer att få ett mindre 

underskott främst med anledning av eftersläpande personalkostnader i samband med avvecklingen. 

Prognosen är ett underskott om ca -0,2 mkr. 

Hemsjukvården har under året bedrivit en stabil verksamhet och haft en god personaltäthet trots ett 

mycket besvärligt rekryteringsläge. Verksamheten har klarat detta då kommunen haft goda intäkter 

från Region Jönköping med anledning av tjänsteuppdrag vi utfört. Tyvärr har dessa intäkter nu hastigt 

upphört fr.o.m. augusti månad. Detta i kombination med något dyrare kostnader för hjälpmedel så 

prognostiseras ett underskott för 2019 med ca -0,6 mkr.  

Äldreomsorgen, vilket inkluderar hemtjänsten och Solängens samtliga verksamheter, har under året 

präglats av ett kraftigt ökat tryck på demensplatser. Det har resulterat i att ett flertal korttidsplatser 

nyttjats för dementa och bitvis så har bemanningen förstärkts för att hantera situationen. Natten har 
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precis som tidigare år haft svårt att klara verksamheten med tilldelad personalbemanning. Men totalt 

sett så har personalkostnaderna inom äldreomsorgen stabiliserats och rent av minskat senaste året. 

År 2018 så hade Ydre en äldreomsorg som kostnadsmässigt ligger i nivå med övriga riket vilket 

innebär att 2019 torde bli något lägre än riksgenomsnittet. I relation till budget är det tyvärr ett 

fortsatt underskott och prognosen pekar på ca -2,0 mkr. 

Socialkontoret har generellt fungerat väl under hela året men har fortsatt några stora ekonomiska 

problemområden: konsultkostnader, LSS samt placeringskostnader. Kort kan man säga att 

förvaltningen inte lyckats lösa rekryteringen av två socialsekreterare vilket innebär fortsatt förhöjda 

kostnader om ca -1,0 mkr. När det gäller placeringar så har ytterligare en placering skett inom LSS 

vilket innebär att LSS-kostnaderna prognostiseras att ligga ca -4,0 mkr över tilldelad budget. Övriga 

nya placeringar som tillkommit och som inte varit förutsägbara är två dyra placeringar enligt LVM 

(tvångsvård för missbrukare) vilket inte är så vanligt i Ydre samt att en familj erhållit vård och skydd. 

Karaktären på flertalet av placeringarna är relativt kortsiktiga varför kostnadsnivån inte torde ligga så 

högt över längre tid. 

Försörjningsstödet har ökat något under året och beräknas bli ca -0,5 mkr över budget. Då 

kommunen redan nu vet att flera av bidragstagarna inte kommer att vara aktuella/berättigade 

framöver så finns förhoppning om att försörjningsstödets kostnader kommer att minska något.  

Färdtjänsten fortsätter att ligga på en liknande kostnadsnivå som tidigare vilket gör att tilldelade 

medel saknas med ca -0,2 mkr tkr. 

Antalet nyanlända som bosätter sig i Ydre torde vara färre framöver men prognosen är osäker då 

förändringar skett i regelverket för anhöriginvandring. 

Framtid 
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 2,0 mkr 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. 
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Finansförvaltningen 

Verksamhetens uppdrag och organisation 
Inom finansförvaltningen hanteras alla ekonomiska transaktioner som är helt övergripande och inte 

är kopplade till den direkta verksamheten. 

Ej fördelade anslag: t.ex. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen tillförfogande medel, 

löneökningspott och andra ej ännu fördelade kostnadsposter t.ex. kapitaltjänst. Pensioner: här 

redovisas kommunens löpande utgifter och skuldbokningar för pensioner och särskild löneskatt 

24,26% ( individuella delen 4,5 %, försäkringspremier till förmånspension och efterlevandepension 

och utbetalningar av tjänstepensioner till pensionärer (för tid 1998 före (pensionsskuld)). Skatter och 

utjämning: Skatteverkets utbetalning 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 EKB och för övriga nyanlända(verksamheterna har fått budgetram som finansiering istället). Övrig 

finansiering: gemensam periodisering av löneskulder, samt Kapitalkostnader, interna intäkter för 

räntor och avskrivningar. 

Viktiga händelser under januari-augusti 
Löneväxling kom igång under senare delen av 2018 men det är först under våren som rutiner mm har 

kommit på plats. Totalt är det 5 individer som har utnyttjat möjligheten. Under året har en stor 

inlösen skett av premier för FÅP förmånspension till alternativ KAP-KL en del av kostnaden var 

uppbokad sedan tidigare men netto så ökar pensionskostnaden ca 1 mkr mer än budget. 

Beslut har tagits om ny finanspolicy och fastställande av borgensavgift för Ydre bostäder AB. Arbetet 

med att få ett koncernkonto på plats pågår och förväntas bli klart under senare delen av 2019. 

Årets ekonomi 

Pensionskostnaden beräknas bli ca -1,0 mkr högre än budget. Överskottet på ej fördelade anslag 

beräknas bli ca + 5,5 mkr. Utfallet för skatter och bidrag beräknas bli ca +1,0 mkr bättre än budget. 

Intäkter och bidrag från Migrationsverket ger totalt +2,3 mkr bättre än budget. Framförallt är det 

budgeterad intäkt förmottagande av nyanlända som ger +1,5 mkr av överskottet. Finansnettot ger ca 

+1,0 mkr i överskott vilket beror på lägre räntor och bättre avkastning främst på VÖKBY-aktierna. 

Övrig finansiering innebär att semesterskulden minskar med ca +2,2 mkr. Totalt ger prognosen ett 

totalt överskott inom finansen förvaltningen på +11,0 mkr 

Framtid 
Arbetet med att få ett koncernkonto på plats pågår och förväntas bli klart under senare delen av 

2019. 

Verksamhet

Helårsbudget 

2019

Utfall 

180831

Utfall 

190831

Helårs 

prognos 2019

Diff budget-

prognos

009 Politisk verksamhet 6 368 0 0 868 5 500

130 Skatter och bidrag -226 087 -147 277 -151 276 -227 087 1 000

131 EKB, Migrationsverket -9 138 -7 270 -7 478 -11 438 2 300

132 Finansnetto 300 -418 -798 -700 1 000

133 Övrig finansiering -4 329 -5 526 -6 181 -6 529 2 200

134 Pensioner 10 700 5 125 6 944 11 700 -1 000

-222 186 -155 365 -158 789 -233 186 11 000
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Sammanställd verksamhetsberättelse 
Koncernen Ydre kommun består av kommunen och Ydrebostäder AB. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Eliminering och justering har gjorts av interna mellanhavande mellan kommun och dotterbolag.  

Ydre bostäder AB 

Verksamhetens uppdrag och organisation 
Bolaget ägs av Ydre kommun. Bolaget är ett instrument för kommunen att tillgodose invånarnas 
behov av hyresbostäder. Bolagets verksamhet är en viktig del i uppfyllandet av kommunens vision att 
Ydre ska vara det attraktiva alternativet vilket innebär att leva, bo och verka i Ydre ska upplevas som 
hög livskvalitet. 

Ägarstyrningen över bolagen utgår alltid från kommunfullmäktige. Förutom genom lag och 
författning regleras bolagets verksamhet av, i följande prioriteringsordning: 

 Bolagsordning 

 Ägardirektiv 

 Avtal mellan kommunen och bolaget 
 

Viktiga händelser under januari-augusti 

 Uppstart av fiberutbyggnad i bolagets samtliga fastigheter. Utbyggnaden är färdigställd i 

Asby och Hestra och beräknas vara klar i Österbymo till årsskiftet 

 Utvändig målning av parhus i Asby Hestra och Österbymo 

 Införande av nytt hyressystem färdigställt 

 Byte av balkongfronter på Ydregatan 15 i Österbymo är påbörjat och byte av balkongfronter 

på Ydregatan 6 kommer att ske under hösten 

 Skolan har lämnat sina lokaler på Andstigen i Hestra samt Vallvägen i Österbymo 

 Avveckling av HBV-hem på Solstigen. 

 Pizzerian har flyttat till nya lokaler i Wärdshuset 

 Ny styrelse har tillträtt i samband med bolagsstämman i april 

Årets ekonomi 
Bolaget kommer under slutet av året att minska kostnaderna för underhåll, detta för att möta 
kostnader för borgensavgift och pensionskostnad för VD. Bolaget oroas då att ett underskott kan 
uppstå. Sedan tidigare finns en ansamlad förlust och ett nytt underskott kan innebära att bolaget 
kommer farligt nära att behöva upprätta en kontrollbalansräkning enligt Aktiebolagslagen § 13. 
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Framtid 

 Då bolaget haft flera uppsagda lokaler av 

bla kommunala verksamheter som nu är 

vakanta så vill de tillsammans med ägaren 

arbeta fram en strategi för hur dessa 

lokaler skall användas i framtiden. 

 Nya ägardirektiv och ny finanspolicy från 

ägaren upplevs som osäkerhet för 

bolaget.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 
 
 

 

 

2019 08.31

2018   

08.31

Budget 

2019

Prognos 

2019 Utfall 2018 2019 08.31

2018   

08.31

Budget 

2019

Prognos 

2019 Utfall 2018

Verksamhetens intäkter Not 1 37 007,6 36 670,3 48 192,2 58 511,4 57 992,3 52 071,7 45 760,0 70 858,2 81 177,4 71 704,6

Verksamhetens kostnader Not 1 -179 244,6 -178 073,0 -259 936,7 -276 033,7 -269 194,0 -192 082,9 -184 914,5 -278 952,7 -295 049,7 -280 153,8

Avskrivningar Not 2 -5 715,2 -4 611,5 -10 264,4 -10 267,6 -6 965,9 -7 251,9 -6 035,1 -12 764,4 -12 767,6 -9 177,9

Verksamhetens nettokostnader -147 952,1 -146 014,2 -222 008,8 -227 789,9 -218 167,5 -147 263,1 -145 189,6 -220 858,8 -226 639,9 -217 627,0

Skatteintäkter Not 3 107 220,3 104 547,4 162 464,0 160 830,4 156 152,4 107 220,3 104 547,4 162 464,0 160 830,4 156 152,4

Generella statsbidrag och utjämning Not 4 44 055,8 42 730,0 63 623,0 66 083,7 64 173,6 44 055,8 42 730,0 63 623,0 66 083,7 64 173,6

Verksamhetens resultat 3 324,0 1 263,2 4 078,2 -875,8 2 158,5 4 013,0 2 087,8 5 228,2 274,2 2 699,0

Finansiella intäkter Not 5 891,1 694,9 502,0 901,8 706,1 902,3 697,5 507,0 906,8 716,0

Finansiella kostnader Not 6 -112,0 -276,6 -780,0 -170,0 -389,3 -625,0 -791,3 -1 556,0 -946,0 -1 145,0

Resultat efter finansiella poster 4 103,0 1 681,5 3 800,2 -144,0 2 475,3 4 290,3 1 994,1 4 179,2 235,0 2 270,0

Extraordinära poster Not 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 4 103,0 1 681,5 3 800,2 -144,0 2 475,3 4 290,3 1 994,1 4 179,2 235,0 2 270,0

Ydre kommun Sammanställd redovisning
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Balansräkning 

 
  

2019 08.31

Utfall 

2018

2019 

08.31 Utfall 2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 8 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 155 959,2 156 505,1 270 378,8 272 449,2

Maskiner och inventarier Not 10 8 483,5 6 804,3 8 485,0 6 807,6

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 27 663,9 27 663,9 7 203,9 7 203,9

Förråd mm Not 14 356,5 404,3 397,6 445,4

Fodringar Not 15 20 966,3 23 183,2 17 759,9 22 641,7

Kortfristiga placeringar Not 16 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank Not 17 33 667,2 38 246,5 39 427,4 43 619,4

SUMMA TILLGÅNGAR 247 096,6 252 807,3 343 652,6 353 167,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 18 100 176,5 97 973,3 92 022,9 92 519,8

Årets resultat Not 19 4 103,0 2 475,3 4 290,3 2 270,0

Resultatutjämningsreserv Not 20 5 479,5 5 207,4 5 479,5 5 207,4

Övrigt eget kapital

Avsättningar Not 21 15 124,8 13 004,6 15 124,8 13 004,6

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 22 8 024,7 9 697,2 8 603,1 10 275,5

Skulder

Långfristiga skulder Not 23 79 000,0 79 000,0 175 400,0 177 400,0

Kortfristiga skulder Not 24 35 188,1 45 449,4 42 732,3 52 488,2

Kostnader för räkenskapsrevision Not 25 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 247 096,7 252 807,2 343 652,8 353 165,5

PATENTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Patenter och därmed jämförliga säkerheter Not 26 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits som skuld eller 

avsättning Not 27 71 434,6 72 446,0 71 434,6 72 446,0

Övriga ansvarsförbindelser Not 28 115 142,8 115 619,3 16 546,4 17 219,3

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning
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Kassaflödes analys 

 
 

 

2019 08.31

Prognos 

2019

Utfall 

2018

2019   

08.31

Prognos 

2019

Utfall 

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat Not 19 4 103,0 -144,0 2 475,3 4 290,3 235,0 2 270,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 29 6 162,8 6 162,8 7 739,7 7 699,6 7 699,6 9 929,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 265,9 6 018,8 10 215,0 11 989,9 7 934,6 12 199,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 15 2 215,1 2 251,0 -4 096,8 4 881,8 4 881,8 -5 085,8

Ökning/minskning förråd och varulager Not 14 47,8 47,8 48,4 47,8 47,8 51,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 24 -10 261,3 -10 261,3 2 935,1 -9 755,9 -9 755,9 4 332,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 267,5 -1 943,7 9 101,7 2 289,4 3 108,2 10 745,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 8 0,0 0,0 0,0

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

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 9,10,11 -6 846,7 -16 285,0 -72 087,6 -7 089,0 -16 527,2 20 110,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 9,10,11 0,0 -14,1 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 13 0,0 0,0 0,0

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 846,7 -16 285,0 -72 101,7 -7 089,0 -16 527,2 20 110,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån Not 23 0,0 21 000,0 18 000,0 0,0 26 000,0

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

Ökning långfristiga fordringar Not 15 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar Not 15 0,0 0,0 0,0

Minskning av  avsättningar pga. utbetalningar Not

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 21 000,0 18 000,0 0,0 0,0 26 000,0

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

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

Årets kassaflöde -4 579,2 2 771,3 -45 000,0 -4 799,6 -13 419,0 56 856,0

Likvida medel vid årets början Not 17 38 246,5 38 246,5 62 685,8 43 619,3 43 619,3 70 717,5

Likvida medel vid periodens slut Not 17 33 667,2 36 438,5 38 246,5 39 427,4 26 008,4 43 619,3

Sammanställd redovisningYdre kommun
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Noter 

  

2019  

08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  

2018

1. Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter och kostnader exkl. interna poster

Intäkter:

Försäljningsmedel 2 567,6 410,8 2 567,6 410,8

Taxor och avgifter 13 710,0 23 204,7 14 428,8 19 813,8

Hyror och arrenden 2 938,7 3 744,2 16 996,4 21 724,1

Bidrag 14 495,2 24 546,5 14 495,2 24 546,5

Försäljning av verksamheter o entreprenader 3 017,8 3 248,5 3 017,8 2 370,9

Försäkringsersättning 0,0 21,9 0,0 0,0

Återvunna avskrivna kundförluster 4,3 15,1 13,7 38,5

Övrig ersättning 274,0 131,6 552,2 131,0

37 007,6 55 323,3 52 071,7 69 035,6

Jämförelsestörande poster

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

1.B Återföring av VA avsättning 0,0 2 669,0 0,0 2 669,0

37 007,6 57 992,3 52 071,7 71 704,6

Kostnader:

Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar 38 503,0 53 533,9 49 719,9 53 127,2

Kostnader för arbetskraft 107 238,2 164 118,1 108 094,3 165 851,1

Övriga verksamhetskostnader 33 503,4 51 542,0 34 268,8 61 175,5

Realisationsförlust

179 244,6 269 194,0 192 082,9 280 153,8

2. Avskrivningar och utrangeringar

Avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden för

Avskrivning byggnader, tekn. anl. 5 046,2 6 412,0 6 583,0 8 547,3

Avskrivning maskiner o inventarier 669,0 884,2 669,0 952,3

Nedskrivning, utrangering

Nedskrivning, utrangering byggnader, tekn. anl. 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning, utrangering maskiner o inventarier 0,0 8,5 0,0 8,5

Uppskrivning, återförd avskrivning

Uppskrivning/återförd avskrivning byggnader, tekn. anl. 0,0 -338,9 0,0 -338,9

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

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

5 715,2 6 965,9 7 251,9 9 177,9

3. Skatteintäkter

Allmän kommunalskatt 108 309,6 156 917,6 108 309,6 156 917,6

Skatteavräkning föregående år -1 253,8 -539,7 -1 253,8 -539,7

Skatteavräkning innevarande år 164,5 -225,6 164,5 -225,6

107 220,3 156 152,4 107 220,3 156 152,4

4. Generella statsbidrag och utjämning

Fastighetsavgift 5 963,8 8 800,5 5 963,8 8 800,5

Generell statsbidrag 1 213,3 2 770,8 1 213,3 2 770,8

Inkomstutjämningsbidrag 32 106,4 46 872,1 32 106,4 46 872,1

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

Regleringsbidrag 1 755,1 588,1 1 755,1 588,1

Kostnadsutjämningsbidrag 8 152,8 13 438,0 8 152,8 13 438,0

LSS-utjämning -5 135,6 -8 295,8 -5 135,6 -8 295,8

44 055,8 64 173,6 44 055,8 64 173,6

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning



40 
 

 
 

2019  

08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  

2018

5. Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 869,6 686,2 876,5 692,8

Ränta på likvida medel 14,2 16,1 18,5 19,4

Engångsutdelning SKL 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 7,3 3,8 7,3 3,8

891,1 706,1 902,3 716,0

6. Finansiella kostnader

Ränta på fastighets- och anläggningslån 85,9 366,3 599,0 1 122,1

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

Övriga finansiella kostnader 26,1 22,9 26,1 22,9

112,0 389,3 625,0 1 145,0

7. Extraordinära poster

Extraordinära poster 0,0 0,0

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

8. Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0

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

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående ack anskaffningsvärde 154 145,1 125 584,4 296 972,1 426 488,7

Ingående ack avskrivning -49 616,7 -34 754,9 -90 694,0 -210 066,3

Årets nettoinvesteringar 6 846,7 51 528,4 7 089,0 20 110,8

Justeringar/aktiveringar  i anläggningsregistret -2 346,4 -2 346,4 -17,3

Ändring vid försäljning 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivning -5 046,2 -6 412,0 -6 469,7 -8 547,3

Årets nedskrivning, utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Pågående projekt 51 976,8 20 559,2 65 827,8 44 480,5

Bokfört värde den 31 augusti 2019 155 959,2 156 505,1 270 378,8 272 449,1

Fördelning:

Markreserv 8 047,4 8 063,5 13 750,4 13 766,5

Verksamhetsfastigheter 124 361,9 84 178,7 219 227,4 180 581,1

Fastigheter för kommunens affärsverksamhet 3 490,9 3 807,0 3 490,9 3 807,0

Publika fastigheter 5 847,3 6 123,5 5 847,3 6 123,5

Fastigheter för annan verksamhet 2 295,0 2 355,6 2 295,0 2 355,6

Pågående investeringar 11 916,8 51 976,8 25 767,8 65 815,3

Bokfört värde den 31 augusti 2019 155 959,2 156 505,1 270 378,8 272 449,1

10. Maskiner och inventarier

Ingående ack anskaffningsvärde 18 703,6 46 844,0 20 143,6 48 834,7

Ingående ack avskrivning -11 897,5 -39 147,0 -13 336,1 -41 085,6

Ändring vid försäljning 0,0 0,0 0,0

Justeringar i anläggningsregistret 2 346,4 0,0 2 346,4 19,3

Årets nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivning -669,0 -884,2 -669,0 -952,3

Årets nedskrivning, utrangering 0,0 -8,5 0,0 -8,5

Årets uppskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde den 31 augusti 2019 8 483,5 6 804,3 8 485,0 6 807,6

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning
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2019  

08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  

2018

11. Övriga materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde den 31 augusti 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Bidrag till infrastruktur

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0

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

13. Värdepapper, andelar

Ydrebostäder AB 20 500,0 20 500,0 0,0 0,0

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

Kommuninvest ekonomisk förening 3 294,0 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Kommunassurance Syd 248,2 248,2 248,2 248,2

Vökby Bredband AB 1 227,3 1 227,3 1 227,3 1 227,3

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

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

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

27 663,9 27 663,9 7 203,9 7 203,9

28 563,9

14. Förråd

Lager IB (olja + pellets) 404,3 452,7 445,4 497,3

Årets förändring -47,8 -48,4 -47,8 -51,9

Lager UB (olja + pellets) 356,5 404,3 397,6 445,4

15. Fodringar

Fordringar (långfristiga)

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

Bostadslånepost 80,2 80,2

900,0 900,0 980,2 980,2

Fordringar (kortfristiga)

Fakturafordringar 1 018,5 6 117,1 1 018,5 4 561,5

Hyresfordringar 75,2 63,4 -1 237,4 203,2

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

Mervärdesskatt 738,8 4 301,0 738,8 4 301,8

Skatter o bidrag 7 470,3 7 406,4 7 602,5 7 406,4

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 7 253,8 1 639,5 7 253,8 2 432,7

Övriga kortfristiga fordringar 3 509,6 2 755,8 1 403,6 2 755,8

20 066,3 22 283,2 16 779,7 21 661,5

Balanslånepost 2018

Totala fodringar långfristiga + kortfristiga 20 966,3 23 183,2 17 759,9 22 641,7

16. Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar

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

17. Kassa och bank

Plusgiro 0,0 26,7 396,2 175,2

Bank 33 667,2 38 219,8 39 031,2 43 444,1

33 667,2 38 246,5 39 427,4 43 619,3

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning
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2019  

08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  

2018

18. Eget kapital 100 176,5 97 973,3 92 022,9 92 519,8

19. Årets resultat 4 103,0 2 475,3 4 290,3 2 270,0

20. Resultatutjämningsreserv (RUR) 5 479,5 5 207,4 5 479,5 5 207,4

Årets avsättning till RUR 0,0 272,1 0,0 272,1

21. Avsättningar

Avsättning deponi per 2018-12-31 6 623,5 6 218,5 6 623,5 6 218,5

Avsättning deponi under 2019 0,0 405,0 0,0 405,0

Avsättning deponi per 2019-08-31 6 623,5 6 623,5 6 623,5 6 623,5

Avsättning vatten och avlopp per 2018-12-31 3 711,1 4 600,0 3 711,1 4 600,0

Avsättning vatten och avlopp under 2019 1 753,9 -888,9 1 753,9 -888,9

Avsättning vatten och avlopp per 2019-08-31 5 465,0 3 711,1 5 465,0 3 711,1

Avsättning fjärrvärme per 2018-12-31 2 670,0 2 270,0 2 670,0 2 270,0

Avsättning fjärrvärme under 2019 366,3 400,0 366,3 400,0

Avsättning fjärrvärme per 2019-08-31 3 036,3 2 670,0 3 036,3 2 670,0

Deponi: etapp 1 och 2 av 5 är genomförda. Sluttäckning beräknas ske 2023.

Utrangering av samtliga upptagna investeringar som är kopplade till deponi har gjorts under 2016.

Vatten och avlopp:

From 2018 finns investeringsplan på 150 mkr under 2018-2029. Arbetet med Va-plan beslutas under våren 2019.

From 2018 redovisas VA-verksamheten enligt RKR rek och en upplösning har därför skett av tidigare avsättning

 som totalt har påverkat resultatet för 2018  i positiv riktning med 2 669 tkr.

Avsättningen har under året tagits genom minskning av årets intäkter så att resultatet är noll.

Fjärrvärme:

Orsaken för avsättningen är att utbyte av nuvarande panna kommer enligt plan att ske 2022. 

Uppskattningsvis kommer kostnaderna ligga på mellan 3,5-4,5 mkr. Ytterligare kostnader kan tillkomma

i samband med att anläggningen måste flyttas till annan plats pga. miljöpåverkan i närområdet.

22. Avsättning till pensioner

Ingående  avsättning för pensioner per 2018-12-31 9 697,2 9 189,2 10 275,5 9 783,2

Nyintjänad pension 171,0 353,0 171,0 428,5

Ränte- o basbeloppsuppräkning 191,0 150,0 191,0 134,1

Under året utbetalda pensioner -1 734,4 -227,0 -1 734,4 -302,4

Förändring av löneskatt -227,3 99,2 -227,3 99,2

Extra avsättning FÅP -72,8 1 086,5 -72,8 1 086,5

Övrigt -953,7 0,0 -953,7

Utgående avsättning för pensioner per 2019-12-31 8 024,7 9 697,2 8 603,1 10 275,5

Därav:

Avsättning pension 965,0 1 007,0 1 543,3 1 585,4

Avsättning pension förtroendevalda 3 252,0 3 396,7 3 252,0 3 396,7

Extra avsättning FÅP 2 241,0 3 400,2 2 241,0 3 400,2

Avsättning löneskatt pension 1 566,7 1 893,2 1 566,7 1 893,2

8 024,7 9 697,2 8 603,0 10 275,6

Under årets utbetaldapensioner avser inbetalningar av alternativ KAP-KL.

Aktualiseringsgraden för beräkningsunderlaget för Ydre kommun är 99%.

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

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning
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08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  

2018

23. Långfristiga skulder

Fastighetslån vid årets början 79 000,0 61 000,0 175 400,0 151 400,0

Amorteringar 0,0 0,0 0,0

Nyupptagna lån 0,0 18 000,0 0,0 26 000,0

Låneskuld vid årets utgång 79 000,0 79 000,0 175 400,0 177 400,0

Förfallodag inom 1 år from 2019-08-31 39 000,0 39 000,0 47 000,0 47 000,0

Förfallodag mellan 1-3 år from 2019-08-31 40 000,0 0,0 111 400,0 35 400,0

Förfallodag över 3 år from 2019-08-31 40 000,0 19 000,0 95 000,0

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

24. Kortfristiga skulder

Leverantörsfakturor 9 765,0 17 013,1 11 246,7 20 231,4

A-skatt och arbetsgivaravgift 5 351,8 5 229,1 5 353,7 5 231,0

Semesterlöne- och övertidsskuld 4 488,1 8 023,7 4 704,4 8 240,0

Löneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Individuell del pension 3 421,0 4 874,0 3 456,0 4 909,0

Särskild löneskatt 881,2 1 182,4 894,3 1 195,5

Låneränta -84,3 169,3 -84,3 270,3

Moms skuld 528,4 1 105,9 194,4 1 300,9

F-skatt 653,7 1 535,6 653,7 1 535,6

Kommunalskatt 1 316,0 1 514,5 1 316,0 1 514,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 926,5 4 801,8 10 846,8 8 060,0

Avräkning Ydre kommun 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga skulder -59,2 0,0 4 150,6 0,0

35 188,1 45 449,4 42 732,3 52 488,2

25. Kostnader för räkenskapsrevision

26. Pateneter och därmed andra jämförliga säkerheter

27. Pensionsförpliktelser

Ansvarsförbindelser inkl. särskild löneskatt per 2018-12-31 72 446,0 75 590,0 72 446,0 75 590,0

Ränteuppräkning 354,1 191,0 354,1 191,0

Basbeloppsuppräkning 1 732,2 1 504,0 1 732,2 1 504,0

Gamla utbetalningar -3 071,7 -3 796,0 -3 071,7 -3 796,0

Övrigt -26,0 -1 043,0 -26,0 -1 043,0

Inlösen av pensionsskulden 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser inkl. särskild löneskatt per 2019-08-31 71 434,6 72 446,0 71 434,6 72 446,0

28. Kommunens borgensåtagande där borgensbeloppen kan fastställas

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

Kommunalförbundet ITSAM, 1/6 AV 30.000 tkr (generell borgen) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Kommunalförbundet ITSAM, lån hos Kommuninvest 0,0 240,0 0,0 240,0

Kommunalförbundet ITSAM, lån hos Kinda-Ydre Sparbank 196,4 392,9 196,4 392,9

Vökby Bredband AB 0,0 0,0 0,0

Rönninge Bryggförening 60,9 60,9 60,9 60,9

Rydsnäs Livs AB 240,0 280,0 240,0 280,0

Bredband Torpa Sund Ek för 11 200,0 11 200,0 11 200,0 11 200,0

Förlustansvar för statligt belånade egnahem 45,5 45,5 45,5 45,5

115 142,8 115 619,3 16 546,4 17 219,3

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning



44 
 

  

2019  

08.31

Bokslut 

2018

2019    

08.31

Bokslut  
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29. Justering för ej likviditetspåverkande poster

Justeringar för avskrivningar 5 715,2 6 965,9 7 251,9 9 177,9

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

Justeringar för nedskrivningar och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Justeringar i anläggningsregistret, post under utredning, övrig skuld 0,0 349,7 0,0 349,7

Kommuninvest ekonomisk förening uppskrivning insatskapital 0,0 0,0 0,0 0,0

Justeringar för gjorda avsättningar 447,6 424,1 447,6 402,2

Därav

Avsättning pension exkl. ÖK-SAP -42,0 -2 843,0 -42,0 -2 864,9

Avsättning pension förtroendevalda -144,7 2 165,3 -144,7 2 165,3

Extra avsättning FÅP egen beräkning -1 159,3 1 086,5 -1 159,3 1 086,5

Avsättning löneskatt pensioner -326,5 99,2 -326,5 99,2

Avsättning deponi 0,0 405,0 0,0 405,0

Avsättning VA 1 753,9 -888,9 1 753,9 -888,9

Avsättning fjärrvärme 366,3 400,0 366,3 400,0

Summa justeringar för ej likviditetspåverkande poster 6 162,8 7 739,7 7 699,6 9 929,8

Ydre kommun

Sammanställd 

redovisning
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Fem år i sammandrag med nyckeltal 

 

  

FEM ÅR I SAMMANDRAG

NYCKELTAL FÖR YDRE KOMMUN 2019 T2 2018 2017 2016 2015

Anläggningskapital (tkr) 114 006,7 112 875,1 86 649,6 99 419,9 93 356,3

(Anläggningstillgångar ./. Långfristiga skulder)

Rörelsekapital (tkr) 18 901,8 15 482,8 38 808,7 17 310,0 17 073,4

(Omsättningstillgångar ./. Kortfristiga skulder)

Soliditet (Eget kapital/ Tillgångar) i % 44,4% 41,8% 45,1% 50,0% 47,4%

Soliditet inkl. pensionsskuld 15,5% 13,1% 12,0% 8,2% 3,1%

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Tillgångar) i % 55,6% 58,2% 54,9% 50,0% 52,6%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld 84,5% 86,9% 88,0% 91,8% 96,9%

Balanslikviditet (Omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder) 154% 134% 191% 142% 147%

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 20,9 21,1 16,3 9,8 12,6

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 39,9 40,5 36,6 31,8 35,9

Antal invånare 2019-08-31 3 775 3 743 3 743 3 675 3 658

Årets resultat (tkr) 4 103,0 2 475,3 3 843,0 5 470,9 3 577,1

FEM ÅR I SAMMANDRAG

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2019 2018 2017 2016 2015

Anläggningskapital (tkr) 111 567,6 110 572,7 80 924,3 941 719,1 85 884,7

(Anläggningstillgångar ./. Långfristiga skulder)

Rörelsekapital (tkr) 13 872,4 13 237,6 39 634,6 16 932,8 18 487,8

(Omsättningstillgångar ./. Kortfristiga skulder)

Soliditet (Eget kapital/ Tillgångar) i % 29,6% 28,3% 30,5% 31,3% 29,3%

Soliditet inkl. pensionsskuld 8,8% 7,8% 6,9% 3,4% -0,3%

Skuldsättningsgrad (Skulder, Avsättningar/Tillgångar) i % 70,4% 71,6% 69,5% 69,0% 70,7%

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld 91,2% 92,1% 93,1% 96,6% 100,3%

Balanslikviditet 132,5% 125,2% 182,3% 132,0% 142,9%

(Omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder)

Långfristiga skulder/invånare (tkr) 46,5 47,4 40,6 34,4 44,2

Långfristiga skulder inkl. pensionsskuld/invånare (tkr) 65,4 66,8 60,8 56,4 69,9

Antal invånare 2019-08-31 3 775 3 743 3 733 3 675 3 658

Årets resultat (tkr) 4 290,3 2 270,0 4 613,7 5 938,6 4 265,9
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Redovisningsprinciper 
Grundläggande följs principen för bokföring och redovisning fastställda av kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2018 har använts vid upprättande av 
delårsrapporten. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har bokförts 

och belastat årets redovisning. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret 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 under 

redovisningsåret har skuldbokförts. 

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

Semesterlöneskuld är ej uttagna semesterdagar, ferielöneskuld och okompenserad övertid 

inklusive sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld. 

Löneskuld till timanställda och förtroendevalda för utfört arbete i december inkl. sociala 

avgifter redovisas som kortfristig skuld. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsperioden men ännu ej inkomna har fordringsförts. 

Sociala avgifter har på förvaltningarna bokförts i form av procentuella personalkostnadspålägg i 

samband med löneredovisningen. Avvikelsen har reglerats på "Finansieringen". 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 

avskrivningar. 

Anskaffningsvärde är utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Lånekostnaderna är inte 

medtagit i anskaffningsvärdet 

Avskrivningar på investeringar som är aktiverade efter 2014 tillämpas 

komponentavskrivningsmetoden där så är möjligt. På investeringar gjorda före 2014 tillämpas 

de avskrivningstider som beslutats vid aktiveringstidpunkten. Investeringar för 2014 bedöms 

vara så dåligt dokumenterade att enbart en schablonmässig metod för komponentavskrivning 

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 

väsentligt sätt.  

Kapitalkostnader består av planmässiga alternativt komponentbaserade avskrivningar och 

internränta. Internräntan under 2019 är 2,5 %. 

Pensionsförmån 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%. 

Leasingavtal har endast tecknats för ett mindre antal bilar. Då det rör sig om operationella 

leasingavtal återfinns inte någon redovisningspost i balansräkningen. 
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Anslutningsavgifter Intäkts föras vid inbetalningen. Då det enbart är ett fåtal periodiseras inte. Detta 

är en avvikelse från RKR’s rekommendationer.  

Avsättningar till pension och särskilt löneskatt har gjorts enligt RKR’ rekommendationer. 

Avsättning avseende anläggningar för fjärrvärme och vatten och avlopp har gjorts även att där inte 

finns någon externt vidimerad underhållsplan vilket inte följer RKR’s rekommendationer, men en 

plan för VA-investeringar kommer att föreslås till Kommunfullmäktige under 2019. I den fastställda 

investeringsplanen har totalt 150 mkr tagits upp avseende perioden 2018-2029. 

Övriga avsättningar är till avfallsdeponin. 

Dokumentation av redovisningssystem sker kontinuerligt men en komplett dokumentation kommer 

att upprättas i samband med uppgraderingen av ekonomisystem blir klar under 2020. 

Kommuninvest insatskapital och aktier i VÖKBY 

Båda dessa poster har efter beslut i KS och KF anpassats efter de officiella underlag som framtagits. 

Tillgångarna anses genom detta vidimerade och beloppen kvarstår till annan information bevisar att 

upptagna belopp är felaktiga. Detta innebär ett avsteg från LKBR. 

Ord och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod till exempel byggnader, 

fordon, maskiner, värdepapper etc. 

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarna för att fördela 

anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättningar är förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till 

belopp och infriandetidpunkt. När förpliktelsen 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 kostnader 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 m.m. 

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella kostnader. 

HVB är hem för vård eller boende 
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Jämförelsestörande poster avser händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är 

viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan åren. 

Kassaflödesrapport – finansieringsanalys visar hur medel har tillförts och använts för löpande 

verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringar. 

Kapitalkostnader är periodiserade investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en 

intern post. 

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år från balans dagen. 

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 

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda. 

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med 

skattemedel. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kort tid kan omsättas 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. 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens 

finansiella styrka. 

Skuldsättningsgrad visar i vilken utsträckning tillgångarna finansieras med främmande kapital 

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 betalas i kommunalskatt. 


