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Kommunstyrelsens ordförande

År 2011 är historia. Vad hände det året och vilka avtryck 
har dessa händelser gjort? 

Året började som det föregående slutade. Snö och åter 
snö. Däremellan blåste det. Vädret satte vårt samhälle 
på svåra prov. Vi är sårbara och vana vid att det mesta 
fungerar som vanligt trots svåra väderförhållanden. Inte 
den här vintern. Tåg fastnade i snödrivor och fryste fast. 
Det gick under vissa tider inte att ta sig fram på lands-
bygden. Då visade människan på sin styrka. Alla hjälpte 
varandra. De som arbetade i ”snösvängen” gjorde ett fan-
tastiskt arbete. Bilar som kört fast fick hjälp av förbipas-
serande. Bandvagnar tog sig ut till isolerade hus med mat 
och dryck. Personalen i hemtjänsten trotsade vädret och 
tog sig fram till de behövande. Somliga tyckte att kommu-
nen var oförberedd på den här typen av väder. Men det 
går inte att alltid ha beredskap för att det värsta ska hända 
och kommunen är väl också alla som bor i den.

Efter vinter kom så småningom en vår. Havet har under 
flera år ätit upp stora delar av våra stränder och vi har 
länge slagits för att vi ska få hämta sand från havet ut-
anför Sandhammaren och lägga tillbaks på våra stränder. 
Äntligen fick vi rätt att hämta tillbaks våra stränder och 
började spruta ut sand på olika strandavsnitt. Det var fint 
att se till exempel stranden utanför Saltsjöbaden växa. 
Strandlivet började likna det som var för länge sedan.

Under sommaren firades ett jubileum, 75-års jubileet av 
fritidsutställningen 1936. Det fanns och finns många syn-
punkter på hur jubileet avlöpte. Vi har dragit lärdom av 
detta och kommer att bli duktigare på denna typ av eve-
nemang framöver. Men som vanligt så kritiseras de som 
ville göra något medan de ”experter” som satt på läkta-
ren och inte gjorde något undgick detsamma. 

Upprustningen av småbåtshamnen påbörjades under vå-
ren och på sommaren kunde vi skönja hur den nya mari-
nan skulle gestalta sig. Både för de som stadigvarande har 
sina båtar där och för besökare blev ombyggnaden ett 
lyft. Det blev en plats där folk samlades under de få vackra 
sommarkvällarna.

Hösten kom även detta år. Många turister hade besökt 
oss men det fanns två evenemang som fortsatte att dra 
besökare. Jazzfestivalen och Ystad Military Tattoo. Två 
evenemang i världsklass. Ystad Tattoo anses som det tred-
je största i världen och Jazzfestivalen där världspianisten 
Jan Lundgren är drivande. Ystad vill och syns.

Etableringen av EWP Windtower Production tog ett steg 
framåt genom undertecknandet av en gemensam avsikts-
förklaring avseende etablering i Ystad. En etablering som 
är viktig för kommunens utveckling och för nya jobb.

Sedan sockerbruket i Köpingebro lades ner så har det fun-
nits en osäkerhet om den stora tomt som en gång rymt 
sockerproduktion. Kommunen förvärvade tomten för att 
säkerställa att området får en spännande utformning för 
boende och företagande i framtiden. Ett område som for-
mas tillsammans med de boende i närområdet och som 
kan bli något alldeles extra.

Det har påbörjats en utbyggnad för våra äldre som behö-
ver stöd i sitt boende. Första spadtaget i utbyggnaden av 
trygghetsboende och särskilt boende togs i Västra Sjösta-
den innan årsskiftet. Med den åldersstruktur som finns i 
vår kommun så måste utbyggnaden av dessa boendefor-
mer fortsätta.

I denna årsredovisning finns mycket information om våra 
verksamheter och årets ekonomiska resultat. Samman-
fattningsvis så gjorde Ystad kommun ett gott ekonomiskt 
resultat. Det ska kunna bli bättre och vi fortsätter nu arbe-
tet med att bli ännu bättre, ännu effektivare och hålla ned 
kostnaderna för våra innevånare.

Kristina Jönsson
Kommunstyrelsen ordförande
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2011 2010 2009 2008 2007 
Verksamhetens intäkter 424,0 428,5 367,1 367,0 336,5 
Verksamhetens kostnader -1 510,0 -1 451,4 -1 356,4 -1 322,8 -1 257,1 
Avskrivningar -78,9 -74,0 -68,7 -64,0 -62,0 
Verksamhetens nettokostnad -1 164,9 -1 096,9 -1 058,0 -1 019,8 -982,6 
  
Skatteintäkter 1 182,2 1 155,6 1 087,5 1 070,3 1 013,5 
Finansnetto -2,9 2,6 8,9 -5,0 1,1 
Resultat före extraordinära poster 14,4 61,3 38,4 45,5 32,0 
  
Extraordinära intäkter - - - - - 
  
Årets resultat 14,4 61,3 38,4 45,5 32,0 
  
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 2 453,6 2 023,8 1 926,3 1 874,2 1 774,1 
Omsättningstillgångar 250,9 321,6 371,8 253,3 301,3 
Summa tillgångar 2 704,5 2 345,4 2 298,1 2 127,5 2 075,4 
  
Eget kapital 1 301,5 1 240,2 1 201,8 1 156,3 1 124,3 
Årets resultat 14,4 61,3 38,4 45,5 32,0
Summa eget kapital 1 315,9 1 301,5 1 240,2 1 201,8 1 156,3

Avsatt till pensioner 27,3 17,8 17,7 17,8 21,3 
Summa avsättningar 27,3 17,8 17,7 17,8 21,3 
  
Långfristiga skulder 981,7 600,0 573,5 538,5 544,5 
Kortfristiga skulder 379,6 426,1 466,7 369,4 353,3 
Summa skulder 1 361,3 1 026,1 1 040,2 907,9 897,8 
  
S:a eget kapital och skulder 2 704,5 2 345,4 2 298,1 2 127,5 2 075,4 
  
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 634,1 567,1 597,1 594,2 592,0 
Borgens- o övriga ansvarsförb. 1 094,1 1 091,6 1 108,4 876,1 809,1 
Leasingåtaganden 8,4 6,8 5,5 7,5 7,9 
  
Kassaflödesanalys      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,2 71,7 271,5 60,4 62,2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -215,8 -114,5 -164,9 -155,8 -135,1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,9 -10,6 78,8 -14,0 50,2 
Årets kassaflöde -120,7 -53,4 185,4 -109,4 -22,7 
  
Nyckeltal       
Soliditet i % 49 55 54 56 56 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i % 25 31 28 29 27 
Likviditet i % -34 -24 -20 -31 -15 
Låneskuld, inkl vidareutlåning 981,7 600,0 573,5 538,5 544,6 
  
Skattesats kommun och landsting 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 
  
Antal invånare 28 427 28 338 28 109 27 870 27 719 
Förändring +89 +229 +239 +151 +321 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?   
    
64 % skatt och statsbidrag    
    
18 % hyror, arrende, taxor och avgifter   
     
11 % försäljning av tillgångar   
         och verksamhet    
    
 5 % övriga bidrag    
    
 2 % räntor    
    
    
    
    

Vad används pengarna till?    
  
42 % personal    
    
30 % köp av verksamhet    
    
20 % tjänster, material och inventarier   
     
 4 % bidrag och räntor    
    
 4 % inkomst- och kostnadsutjämning   
 
    
    
      

    
100 kronor i skatt till kommunen   
användes ungefärligen så här….   
 
    
 Verksamhet   
39 kr Vård och omsorg för äldre och funktions-
 hindrade 
28 kr Skola för barn och ungdom   
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
 5 kr Infrastruktur skydd mm   
 5 kr Individ- och familjeomsorg                 
 3 kr Kulturverksamhet    
 3 kr Fritidsverksamhet   
 2 kr Politisk verksamhet   
 1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig 
 utbildning   

Skatt och 
statsbidrag 

64%

Hyror, taxor 
mm 
18%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag

5%
Räntor 

2%

Personal 
42%

Köp av 
verksamhet 

30%

Tjänster, 
material mm 

20%

Kostnadsutj 
4%

Bidrag o 
räntor

4%

Foto: www.fotoakuten.se
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Valberedning Revision

Kommunfullmäktige
Moderaterna 16

Folkpartiet 3
Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Kommunstyrelse

Valnämnd

Ledning o Utveckling / Hamn

Ystad - Sjöbo
överförmyndarnämnd

Kultur o Utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Social Omsorg

Kulturnämnd

Samhällsbyggnad

Socialnämnd

Helägt moderbolag: Ytornet AB

Myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunalförbund:
Sydskånska Gymnasieförbundet
ca 46%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 35%
Ystad-Österlensregionens Miljö-
förbund ca 43%

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystad Industrifastigheter AB
Ystad Hamn o Logistik AB

Delägda dotterbolag:
Ystads Teater AB 94,5%
AB Ystads Saltsjöbad 90,6%

Kommunens organisation
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Omvärldsanalys

EKONOMI

Global ekonomi
Europa är det stora problemet i världsekonomin. Det 
grundläggande problemet är att flera länder i Euroområ-
det under lång tid har brottats med dålig konkurrenskraft, 
svag tillväxt och hög arbetslöshet.
Under 2011 har det varit störst fokus på Grekland, men 
många andra länder har samma grundläggande problem. 
Det har varit en skuldkris som inte är löst ännu. Många 
och långa möten har avverkats med aktörerna som är in-
volverade i denna komplicerade fråga. Skuldsättningen 
har gjort att staterna blivit låsta och inte kunnat agera 
och lösa frågorna själva.

I USA har det varit en lång period med låg tillväxt. USA 
har stora budgetunderskott, arbetslösheten är hög, bo-
stadsmarknaden är fortsatt svag och hushållen har det 
kärvt. Den amerikanska ekonomin har under hösten gett 
flera styrkebesked med bland annat en påtaglig förbätt-
ring på arbetsmarknaden. Det går att se en förstärkning 
i ekonomi trots att landet har ett stort problem i de stora 
budgetunderskotten.

Den globala tillväxten upprättshålls liksom tidigare av en 
fortsatt god utveckling i tillväxtekonomierna med Kina i 
spetsen.

Nationell ekonomi
Sveriges ekonomi har drabbats av nedgången i Euro-zo-
nen. Landets ekonomi har försvagats och tillväxten har 
stannat upp och till och med varit negativ under sista kvar-
talet 2011. Fallet i produktionen är framför allt hänförbart 
till utvecklingen i omvärlden. Exporten har minskat och 
industriproduktionen har fallit i slutet av året. Däremot 
har produktionen i tjänstesektorn och i byggnadssektorn 
fortsatt att öka, om än i långsammare takt än tidigare. 
Det finns stora potentialer för att det ska bli en stark till-
växt de kommande åren. Räntorna är låga, landet har ord-
nade offentliga finanser, hushållen har ett stort sparande 
och sysselsättningen kan öka utan risk för överhettning. 
För att potentialen ska kunna utnyttjas måste oron och 
osäkerheten om framtiden dämpas. Under våren 2012 
finns det indikatorer som visar goda tecken på en förbätt-
ring i Sveriges ekonomi. I Konjunkturinstitutets mätning 
i januari tror industriföretagen på en ökad orderingång. 

BNP-tillväxt
 2010 2011 2012 2013 
 5,6 4,4 1,0 2,5 
(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

Hushållen
Hushållens inkomster har ökat i snabb takt de senaste 
åren. Låga räntor har också varit positivt för hushållen. 

Trots detta så har man inte ökat konsumtionen i samma 
omfattning trots att man har haft möjligheten. De se-
naste åren har hushållens sparkvot varit rekordhög. Man 
har valt att spara istället för att konsumera. Hushållen har 
blivit än mer försiktiga med sina utgifter det senaste året, 
då rapporteringen kring skuldkrisen i främst Sydeuropa 
varit intensiv. Blir det allmänna läget mindre osäkert så 
förväntas hushållen öka sin konsumtion.  Det som kan be-
gränsa konsumtionsökningen är om räntenivån höjs så att 
en del av utrymmet går till att till exempel betala bolån. 
Konjunkturinstitutet har i deras barometerundersökning, 
gjord i januari 2012 fångat upp att hushållens framtids-
förväntningar och bedömning av den svenska ekonomins 
utveckling blivit betydligt mer positiva än för hösten 2011.

Sysselsättning
På kort sikt bestäms sysselsättningsutvecklingen främst av 
hur efterfrågan från Sveriges exportmarknader utvecklas. 
På lång sikt spelar utbudet av arbetskraft en viktig roll.
Sysselsättningen ökade med 1,1 % under 2011. För 2012 
förväntar SKL att sysselsättningen sjunker med 0,5 %. 
Under 2013 ligger sysselsättningen ungefär på samma 
nivå som föregående år, men sedan ser det ljusare ut.

Sysselsättning
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  1,9 1,1 -0,5 0,1 1,4 1,8 1,2
(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

I slutet av december 2011 var 393 000 personer öppet ar-
betslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det 
motsvarar 8,6 % av den registerbaserade arbetskraften. 
Arbetsförmedlingen ser tydliga tecken på att utvecklingen 
är på väg att försämras i förhållande till det senaste året. 
I en säsongsrensad tidsserie syns en tydlig ökning av det 
totala antalet inskrivna arbetslösa. Tillgången på lediga 
jobb kommer att minska under åren 2012 och 2013. 
Minskningen kommer att beröra de flesta yrkesområden. 
Trots försvagningen på arbetsmarknaden kommer antalet 
rekryteringar att vara stort och uppskattningsvis ligga på 
1,1 miljoner under 2012, enligt Arbetsförmedlingen. Ar-
betslösheten förväntas stiga de närmaste åren och vänder 
inte nedåt förrän 2014.

Löneutveckling
De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned av 
den höga arbetslösheten de senaste åren. 
Den genomsnittliga ökningen av timlöner under 2011 var 
2,5 %. Det har funnits lediga resurser. Arbetsmarknads-
gapet – skillnaden mellan antalet arbetade timmar och 
potentiella timmar, har stor inverkan på löneökningstak-
ten. I takt med att arbetsmarknaden förbättras så sjunker 
arbetslösheten. Då arbetslösheten är 6 % sägs det att ar-
betsmarknaden är i balans och att varken låg- eller hög-
konjunktur råder.
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Omvärldsanalys

De flesta kommunala löneavtal går ut 2012-03-31. Den 
12 december slöts det första avtalet i den nu påbörjade 
avtalsrörelsen i landet rörande lönerna för 2012. Uppgö-
relsen gäller tjänstemän och arbetare inom industrin och 
innebär avtalsmässiga löneökningar på 3 % från den 1 
februari 2012. Avtalet gäller 14 månader och motsvarar 
en årskostnad på 2,6 %. Enligt SKL:s prognos förväntas 
hela arbetsmarknaden hamna på liknande löneökningar 
för 2012.

Arbetsgivaravgifter
Kostnaderna för kommunsektorns avtalsförsäkringar 
har under året sänkts så att den slutliga premien för 
avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefri-
elseförsäkringen för KAP KL nolldebiterats (i likhet med 
2010). Sänkningen av premien motiveras av den reforme-
rade sjukskrivningsprocessen, vilken medfört betydande 
minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjuk-
försäkring. Beslut finns om nolldebitering av dessa delar 
även 2012.

Inflation
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för 
prisutveckling och används bland annat som inflations-
mått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsu-
mentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den pri-
vata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna 
faktiskt betalar. Inflationen 2011 var 2,3 %. Inflationen 
förväntas sjunka de närmaste två åren. Därefter förväntas 
prisutvecklingen i konsumentledet vara i nivå med Riks-
bankens mål om en inflation på 2 %.

SKL:s bedömning kring inflationen 12-16:
 2012 2013 2014 2015 2016
 1,9% 1,4% 2,0% 2,2% 2,0%

Räntan
Från sommaren 2009 till sommaren 2010 var reporäntan 
rekordlåg. Under 364 dagar var räntan 0,25 %. Riksban-
ken har därefter ändrat reporäntan vid åtta tillfällen till 
och med 2011-12-31. Vid årsskiftet 2011/2012 var re-
poräntan 1,75 %. I februari 2012 gjorde Riksbanken en 
sänkning till 1,5 %, då inflationstrycket i svensk ekonomi 
är lågt och att de ekonomiska utsikterna i Sverige har för-
sämrats till följd av utvecklingen i omvärlden men ock-
så för att stabilisera inflationen kring 2 %. Riksbankens 
prognos är en reporänta på 3,0 % i slutet på 2014.

Skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändringen 
av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och 
löneökningstakten är därför de faktorer som har störst 
betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. Under 
2011 var skatteunderlagets utveckling stark trots den 
uppbromsning av arbetade timmar som blev under andra 

halvåret. Under 2012 förväntas arbetade timmar minska 
i förhållande till föregående år och därmed sjunker skat-
teunderlaget. Det totala skatteunderlaget ökar trots detta 
alla de kommande åren. Bland annat släpper pensions-
bromsen 2012. Den automatiska balanseringen i pen-
sionssystemet som höll tillbaka pensionernas del i skat-
teunderlaget 2011 bidrar nu istället till skatteunderlagets 
ökning. Skatteunderlaget ökar alla de kommande åren 
och tar man även hänsyn till ökningen av kommunernas 
egna kostnadsökningar så ökar även det reala utrymmet. 
Kommuner och landsting kan finansiera mer kommunal 
verksamhet med sina skatteintäkter utan att ändra utde-
biteringen

Kommunernas ekonomi
Sveriges kommuner fick ett sammanlagt överskott på 
nästan 9 miljarder för 2011. Landstingen underskott för 
året var nästan 3 miljarder, vilket gör att tillsammans med 
kommunerna blev det ett överskott på 6 miljarder. För 
2010 var resultatet för kommuner och landsting ett över-
skott på sammanlagt 19 miljarder. 
2011 var ett år när statsbidragen krympte med nära 7 
miljarder kronor sedan krisstödet för 2010 nästan helt för-
svunnit. Dessutom belastas kommunernas bokslut med 
ungefär 2 miljarder i engångskostnader till följd av att 
pensionskulden skrevs upp i samband med förändringen 
av diskonteringsräntan RIPS.
248 kommuner redovisar ett överskott och 42 kommu-
ner har underskott. Kommunernas totala resultat är un-
gefär två procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket 
motsvarar kommunsektorns tumregel för god ekonomisk 
hushållning.
De offentliga finanserna i Sverige är starka. Den offentliga 
sektorns konsoliderade bruttoskuld 2010 var knappt 40 
% av bruttonationalprodukten, vilket kan jämföras med 
genomsnittet i EU som var på hela 80 %. Trots att de 
offentliga finanserna ligger nära balans, det vill säga in-
komsterna är nästan lika stora som utgifterna, så minskar 
skuldsättningen i relation till bruttonationalprodukten i 
och med att bruttonationalprodukten växer. År 2016 be-
räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att den 
konsoliderade bruttoskulden som andel av bruttonatio-
nalprodukten är 10 % lägre än 2010, det vill säga knappt 
30 %.

Befolkning
Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 427. Folkmängden ökade under 
2011 med 0,3 % (2010 var ökningen 0,8 %). Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Kommunen har 
den senaste 10-årsperioden haft befolkningsökning med 
2 044 personer, vilket ger en genomsnittlig ökning under 
den senast 10-årsperioden på 204 personer och 0,8 %.
Ökningen av befolkningen i kommunen med i 0,3 % un-
der 2011 kan jämföras med ökningen i Skåne län på 0,8 
%. I landet som helhet var ökningen 0,7 %.
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Ekonomisk översikt

Under 2011 föddes 269 barn. Antalet avlidna under året 
var 376. Detta innebär att kommunen har ett födelseun-
derskott med 107 personer för året. Det var födelseunder-
skott även förra året, men då var skillnaden 66 personer.
Under året flyttade 1 460 personer till kommunen och 
1 264 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 196 
personer. Överskottet på flyttströmmarna stannade på 
196 personer för 2011. Förra året var flyttöverskottet 297 
personer. Personer som flyttar till Ystad kommer till stora 
delar från Skåne. 2011 var det 1 011 skåningar som valde 
att flytta hit. Den del av befolkningen som väljer att flytta 
från kommunen flyttar också i huvudsak inom Skåne. 897 
personer har gjort detta val under 2011.

En stor andel av befolkningen är 65 år eller äldre. Genom-
snittsåldern i kommunen är 45 år, vilket är cirka 4 procent 
högre än genomsnittsåldern i riket. I likhet med övriga 
kommuner i landet förväntas denna att öka ytterligare.
Det är viktigt att kommunen som boendeort är fortsatt 
attraktiv så att invånarantalet ökar på grund av inflyttning.

För de kommande två åren prognostiseras en någon sva-
gare befolkningsökning än som varit fallet för åren innan 
2011. Därefter förväntas befolkningen öka med en pro-
cent per år vilket är i nivå med kommunens målsättning. 
Befolkningen förväntas öka med 740 personer till 29 167 
invånare år 2015.

Bostäder
Försäljning av villatomter pågår i flera exploateringsområ-
den. Under 2011 såldes 30 tomter varav 18 var i Källesjö, 
sju i Nybrostrand och fem i Köpingebro.
Alla som står i kommunens tomtkö har under året fått 
erbjudande om tomt. 

Näringsliv
Det oroliga världsmarknadsläget återspeglas också på den 
lokala nivån som ger minskad efterfrågan och lägre till-
växt. Ystad har dock en diversifierad näringslivsstruktur 
där flera branscher växer och skapar tillväxt. Ett uppdämt 
investeringsbehov har skapat stor efterfrågan på industri-
mark och många väljer att expandera.
Vikande efterfrågan och köpkraft ger lägre tillväxt och 
pressad lönsamhet i handelsföretagen. Detta påverkar 
Ystad som handelscentrum negativt då flera företag 
tvingas lägga ner sin verksamhet. Etableringsintresset är 
fortsatt stort men tar god tid på sig och väntar på de rätta 
förutsättningarna.
Under 2011 har 199 (188) nya företag startat i kom-
munen. Ystad har klättrat något i Svenskt näringslivs kli-
matranking men ligger stadigt kring de 120 bästa kom-
munerna. Ett 50-tal nya arbetstillfällen har under året 
skapats i näringslivet.
Kommunfullmäktige tog beslut om en ny näringslivsstra-
tegi under våren. 
Kommunen näringslivsenheten arbetar aktivt för att 
genomföra de i näringslivsstrategin upptagna målen. 
Under året har bland annat följande aktiviteter/projekt 
inneburit bättre förutsättningar för företagsklimatet:

•	 Tillväxtskolan – en ny tillväxtskola för 700 anställda i 
50 företag startade under året

•	 Projektet ”Samordnad varudistribution” skall ge 
bättre förutsättningar för lokalt upphandlade pro-
dukter och minskat antal transporter.

•	 Beslut om att utveckla Filminkubatorn till ett utveck-
lingscenter för film- och upplevelseindustri för att 
stärka en bredare näring 

•	 Ökad samverkan mellan näringsliv och kommun ger 
4 näringslivsfrukostar per år och arbetsgrupper inom 
prioriterade utvecklingsområden
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BALANSKRAV
I Kommunallagen 8 kap § 5 finns ett så kallat balanskrav. 
Kravet innebär att kommunen varje år ska ha intäkter som 
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna något år ändå 
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet 
återställas inom de tre närmast följande åren.  Beslut om 
sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje 
året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns resultat 
uppfyller det lagstadgade balanskravet. Realisationsvin-
ster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar 
ingår inte i det justerade resultatet. 

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINAN-
SIELLA MÅL

Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst två procent av 
skatteintäkterna.

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 14,4 mkr vilket 
ger en relation på 1,2 %. För att klara målet skulle över-
skottet vara 23,6 mkr.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 2: Investeringarna ska till minst 50 % finansieras 
med egna medel.

Utfall: Relationen är 43 %. För att klara målet skulle 
överskottet vara 29,0 mkr.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 14,4 mkr vilket ger en ökning av 
egna kapitalet med 1,1 %. Inflationen var 2,3 %. För att 
klara målet skulle överskottet vara 30,0 mkr.
Målet är inte uppfyllt.

Inget av de tre finansiella målen är uppfyllda för 2011. En-
ligt Kommunallagen 8 kap 1§ ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Enligt Sveriges 
kommuner och landsting uppnås god ekonomisk hushåll-
ning om en kommuns överskott överstiger två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen har under de 
senaste sju åren klarat god ekonomisk hushållning med 
bred marginal, men med ett resultat på 14,4 mkr missar 
man målet med 9,2 mkr.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr

Årets resultat enligt resultaträkning 14,4
Realisationsvinst, anläggningstillgångar -0,1
Justerat resultat 14,3
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Årets resultat enl balanskravet

Årets resultat
Årets förändring av eget kapital (resultatet) blev för 
kommunen 14,4 mkr. Det budgeterade resultatet för 
2011 uppgick till 0,8 mkr. Resultatet avviker således po-
sitivt med 13,6 mkr mot budget. Det största överskottet 
återfinns inom finansiering och kommungemensamt, 
25,8 mkr. Hamnen har en positiv budgetavvikelse med 
1,3 mkr, barn- och utbildningsnämnden har överskott 
med 0,9 mkr, ledning och utveckling har plus 0,1 mkr och 
revisionen har ett överskott med 0,1 mkr. Myndighets-
nämnden har ett resultat i nivå med budget. De övriga 
nämnderna har underskott. Kulturnämnden har  -0,1 mkr. 
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd har underskott 
med 0,3 mkr. Två nämnder har stora negativa avvikelser. 
Samhällsbyggnadsnämnden har underskott med  7,5 mkr 
och Socialnämnden  -6,7 mkr. Inom samhällsbyggnads-
nämnden har affärsverksamheterna, (VA och avfall), en 
negativ budgetavvikelse med 4,4 mkr respektive 2,3 mkr. 
Underskotten i redovisningen avräknas mot VA-fonden 
respektive avfallsfonden. VA-fonden uppgår efter detta 
till 5,5 mkr och avfallsfonden uppgår till 5,7 mkr.
Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 93,6 
mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen 
blev 48,1 mkr varav kommunen 14,4 mkr. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har ett överskott 
på 1,9 mkr, men de övriga kommunalförbunden redovisar 
underskott. Sydskånska Gymnasieförbundet visar under-
skott på 1,7 mkr och Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund har 0,5 mkr i underskott.

Vinsten för AB Ystadbostäder på 30,3 mkr är den största 
i bolagets historia och beror på försäljningen av Sadeln. 
Rörelseresultatet är endast 2,2 mkr. Kostnader för fast-
ighetsskötsel, reparationer och underhåll blev högre än 
beräknat.
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Ystad Energi AB:s resultat slutar på 13,5 mkr vilket är 
bättre än budget. Bidragande orsaker är bland annat låga 
räntekostnader och låga underhållskostnader för elnätet.
Årets resultat på 5,8 mkr i Ystad Industrifastigheter AB är 
betydligt bättre än budget, vilket beror främst på nya hy-
resgäster i lediga lokaler och att räntan på lånen är lägre 
än budgeterat.
AB Ystads Saltsjöbad har ett överskott med 0,6 mkr.
Ystad Hamn Logistik AB uppvisar trots ökad omsättning 
ett negativt resultat på 2,9 mkr vilket primärt är konse-
kvensen av att det genomförs kraftigt ökade underhålls-
åtgärder i kombination med stora framtidsinvesteringar i 
infrastrukturen och miljöanpassning av verksamheten.
Ytornet AB visar efter 2011 ett oförändrat eget kapital.
Ystads Teater AB redovisar ett underskott med 3,5 mkr. . 
Det är ett svagare resultat än föregående år men kan här-
ledas till ökade kostnader av engångskaraktär som mest 
är kopplade till fastigheten.
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Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflationsskyddas 
så att inte kommunens ekonomiska ställning blir sämre. 
Årligen måste kommunen ha överskott, vilket varit fallet 
under flera år. Det har också varit överskott så att det har 
täckt mer än inflationen. Resultatet för 2011 i kommunen 
var inte tillräckligt stort för att inflationsskydda det egna 
kapitalet. Kommunen hade behövt ett resultat som varit 
9,2 mkr högre än utfallet för 2011. Totalt för koncernen 
blev dock det egna kapitalet inflationsskyddat och ökade 
med 3,7 %.
Den procentuella förändringen av eget kapital i koncer-
nen har varit högre än inflationen alla de senaste åren. 
Totalt har koncernens tillgångar ökat med 179 mkr utöver 
inflationen under perioden 2007-2011.

Ystad International Military Tattoo
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Nettokostnadernas andel av kommunalskatt och 
generella statsbidrag (exkl avskrivningar)
Nyckeltalet behöver vara högst 93 % för att kommunen 
ska bibehålla en långsiktigt god ekonomisk utveckling 
Som framgår av diagrammet ligger Ystad för år 2011 på 
92,1 %. Om målet uppfylls ger det förutsättningar för 
en relativt hög självfinansiering av investeringarna. Som 
framgår av diagrammet kan man konstatera att netto-
kostnaderna i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag varit under god kontroll i Ystads kommun för 
samtliga år. 

Nettokostnadernas andel av kommunalskatt och
generella statsbidrag (inkl avskrivningar)
Enligt Sveriges kommuner och landsting uppnås god eko-
nomisk hushållning om en kommuns överskott överstiger 
två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens 
finansiella mål som är uppsatt avseende nettokostnader-
nas andel av kommunalskatt och generella statsbidrag 
(inklusive avskrivningar) är 98 %. Nettokostnadsandelen 
uppgick för året till 98,8 %. Nettokostnadernas andel av 
kommunalskatten och de generella statsbidragen har un-
der tidigare år legat klart under 98-procentsnivån. 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Under tidsperioden 2008 - 2010 så ökade skatteintäkter-
na och nettokostnaderna i ungefär samma takt årligen. 
För år 2011 har detta mönster brutits. Skatteintäkterna 
har ökat med 2,3 %, men nettokostnaderna har ökat 
med hela 6,7 %. Det är angeläget att kommunens kost-
nader inte ökar i en högre takt än kommunens skattein-
täkter som är kommunen i särklass största intäkter.

I ett diagram redovisas den procentuella förändringen av 
skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till före-
gående år. I ett annat diagram redovisas utvecklingen av 
skatteintäkter och nettokostnader i tusental kronor. 
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Likviditet
Årets kassaflöde var negativt och minskade kommunens 
likvida medel med 120,7 mkr till en likvid på 30,7 mkr vid 
årets slut. Kommunens likvid är kommunens betalnings-
beredskap på kort sikt. Likvida medel består av kortfris-
tiga placeringar, kassa, postgiro och bank. Vill man ha en 
större likvid och en större betalningsberedskap behöver 
man oftast ta upp mer lån med räntekostnader som följd.
Kommunens, bolagens och förbundens likvida medel 
hanteras via ett så kallat koncernkonto vilket innebär flexi-
bel lånehantering inom koncernen och möjlighet att hålla 
nere räntekostnaderna.

Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 215,9 mkr. De tre 
största investeringsutgifterna under året har varit om-
byggnad för ny färja till Bornholm (30,0), inköp av Sock-
erbruksområdet (23,2) och ombyggnation i småbåts-
hamnen (20,9). Andra stora utgifter har varit inköp av en 
fastighet för LSS-boende (16,1),ombyggnad av Nedraby 
vattenverk (15,7), ombyggnad av Berghusaskolan (14,3), 
kustskyddsåtgärder (12,4) och anläggande av landström i 
hamnen (10,9).
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltning-
en och hamnen som har stora investeringsutgifter. Deras 
andel är 69 % respektive 22 %.

Av årets budgeterade investeringar är det 239,3 mkr 
som inte förbrukats som planerats. Två stora projekt har 
inte blivit av i den omfattningen som det från början var 
planerat. Ombyggnad av fritidsanläggningar har haft en 
budget på 177,3 mkr år 2011 och har endast förbrukat 
3,9 mkr. Beslut fattades i januari 2012 när det gäller om-
byggnad av fritidsanläggningar. Ett nytt badhus och ny 
Österporthall ska byggas för sammanlagt 500 mkr, varav 
badhuset 285 mkr och ny Österporthall 215 mkr.
Ystads framtida vattenförsörjning har haft en budget på 
42,7 mkr år 2011, men endast förbrukat 15,7 mkr.
Det finns även flera mindre projekt som inte utförts fullt 
ut på grund av diverse förseningar.
Stor del av de budgeterade medel som inte förbrukats 
2011 kommer förmodligen att överföras till 2012 via 
kompletteringsbudgeten. 

Investeringsvolymen har under många år varit mycket 
omfattande i Ystads kommun. Under 2008 investerades 
156,9 mkr, 2009 steg det till 173,2 mkr och för 2010 var 
investeringsutgifterna 141,3 mkr.
Egenfinansiering av investeringarna var 70 % år 2008, 62 
% år 2009 och hela 96 % år 2010.
Årets investeringsutgift på 215,9 mkr har inte varit möjlig 
att egenfinansiera på samma nivå som tidigare år utan är 
för 2011 endast 43 %.
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Totalt för koncernen uppgick investeringarna till 
309,5 mkr. Det är 72,6 mkr mer än föregående år. Av 
nettoinvesteringarna i koncernen svarar Ystads kommun 
för 215,9 mkr, Ystad Energi AB för 38,2 mkr, AB Ystads 
Saltsjöbad för 26,3 mkr Ystadbostäder AB för 17,4 mkr, 
Ystads Industrifastigheter AB för 6,0 mkr, Ystad Hamn o 
Logistik AB för 4,8 mkr samt Ystad Teater AB 0,6 mkr.

Ystad Energi AB:s investeringar var kompletterande ut-
byggnader av näten. 
Investeringarna i AB Ystads Saltsjöbad avser tillbyggnad 
av 29 hotellrum och en tillbyggnad av SPA-avdelningen.
AB Ystadbostäders investeringar var framförallt ombygg-
nadsprojekt av lokaler till bostäder.
Ystads Industrifastigheter AB:s investeringar är köp av 
fastigheten Malmö 3 för 3,5 mkr, samt investeringar i 
fastigheten Bommen 1 och Heden.
Ystad Hamn och Logistik AB har primärt genomfört in-
vesteringar för att modernisera och miljöanpassa fordons-
parken.

Årets största investering för Sydskånska Räddningstjänst-
förbundets var införskaffandet av larmnet/telefoni och 
rakelradio. 
Sydskånska Gymnasieförbundet investeringsbudgeten för 
2011 uppgick till 4,0 mkr. Genomförda investeringarna 
under året uppgick till 3,7 mkr. Investeringar avsåg till 
största delen reinvesteringar och nyinköp av datorer samt 
utrustning för undervisningsändamål. Lokalerna har även 
anpassats till ny verksamhet.
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har inte gjort någ-
ra investeringar under 2011.

Försäljning av anläggningstillgångar
Under året har endast ett fåtal anläggningstillgångar sålts 
inom kommunen. Total reavinst uppgår till 0,1 mkr.

AB Ystadbostäder har gjort en större försäljning under 
året då man sålde fastigheten Sadeln 1 i december för 
54,7  mkr, vilket gav en reavinst på 38,8 mkr.

Långfristiga skulder
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas 
som långfristiga. Trots att kommunen har haft en förhål-
landevis stor direktfinansiering via höga avskrivningar 
och positiva resultat de senaste åren, är den långfristiga 
låneskulden hög. Under 2009 infördes koncernbank, vil-
ket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som 
behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till 
bolagen.
Under 2011 har nyupplåning gjorts netto med 381,7 mkr 
varav den del som är hänförlig till kommunen var 68,9 
mkr. Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 
till 981,7 mkr. Den del som är hänförligt till kommunen 
är 553,9 mkr. Kommunens del per 2010-12-31 var 485,0 
mkr. Utifrån de affärsdrivna verksamheternas andel av 
kommunens totala anläggningstillgångar beräknas att 
cirka 36 % av låneskulden kan hänföras till dessa verk-
samheter.
Cirka 76 % av kommunens lån har fast ränta och 24 % 
har rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta har ökat un-
der 2011.
Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 1 477,8 
mkr vid årsskiftet och har ökat med 210,6 mkr sedan 
2007. Kommunen har beslutat om flera större investe-
ringar de kommande åren vilket kommer att öka låne-
skulden kraftigt.

544,5 538,5 573,5 600,0

981,7

1 267,3 1 265,7
1 436,0 1 404,0 1 477,8

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2007 2008 2009 2010 2011

Långfristiga skulder (mkr)

Kommunen Koncernen

Kommunen
485

Kommunen 
554

Vidareut-
låning 115

Vidareut-
låning 428

0

200

400

600

800

1000

2010 2011

Total låneskuld kommunen (mkr)



13

Ekonomisk översikt

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader. Från sommaren 2009 till sommaren 2010 
var reporäntan rekordlåg. Under 364 dagar var räntan 
0,25 %. Riksbanken har därefter ändrat reporäntan vid 
åtta tillfällen. Vid årsskiftet 2011/2012 var reporäntan 
1,75 %. I februari 2012 gjorde Riksbanken en sänkning 
till 1,5 %.

Den låga räntenivån har stor påverkan på kommunens fi-
nansnetto då 240 mkr av den totala låneskulden på 981,7 
mkr har rörlig ränta. 
En procents förändring av räntan påverkar kommunens 
räntekostnader med cirka 4,1 mkr på helårsbasis då även 
en del av lånen med fast ränta kontinuerligt behöver sät-
tas om.

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekono-
miska styrka. Den visar hur stor del av kommunens till-
gångar som finansierats med egna medel. Soliditeten för 
kommunen uppgick 2011 till 48,6 % vilket var en kraftig 
försämring från föregående år med 6,9 %. Förklaring till 
detta är delvis den vidareutlåning som sker via kommunen 
till bolagen inom koncernen. Utan vidareutlåningen var 
soliditeten 61,1 % år 2010. Samma mått var 57,8 % år 
2011. Försämringen blir inte lika stor i detta fall utan stan-
nar på 3,3 %. Större balansomslutning gör att det egna 
kapitalet ställs i relation till ett större tal och då blir pro-
centtalet lägre trots att kommunen har överskott 2011. 
Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden 
före 1998 uppgår soliditeten till 25,2 % för 2011, vilket 
är en minskning med 6,1 % i förhållande till 2010. Utan 
vidareutlåningen bli måttet 34,5 % för år 2010 och 29,9 
% för år 2011. Minskningen blir i detta fall 4,6 %.
I koncernen uppgick soliditeten till 41,1 %, vilket är en 
marginell förbättring sedan förra bokslutet. Här har inte 
vidareutlåningen inom koncernen någon betydelse då alla 
koncerninterna poster exkluderas.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser 
framgår av diagrammet till höger. 
Det finns tre varianter på panter och ansvarsförbindelser 
som är klart störst i kommunen.

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Soliditet 

Kommunen exkl ansvarsförbindelse
Kommunen inkl ansvarsförbindelse
Koncernen

628,7
566,7

515,6

27,0

0

200

400

600

800
Panter och ansvarsförbindelser (mkr)

-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0

0,0
10,0
20,0

2007 2008 2009 2010 2011

Finansnetto (mkr)

Kommunen Koncernen



14

Ekonomisk översikt

Pensionsförpliktelserna är den största. Från och med år 
2000 upptas även löneskatten för dessa förpliktelser. 
Vid 2011 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 
628,7 mkr.
Borgen i samband med att kommunen är medlem i Kom-
muninvest är den näst största posten. Beloppet vid årsskif-
tet är 566,7 och ökar då kommunen ökar sin del av lånen 
som upphandlas via Kommuninvest.
Borgen som tidigare lämnats i samband med att bolagen 
tidigare upphandlade lån själva är den tredje största de-
len i panter och ansvarsförbindelser. Beloppet var den 31 
december 515,6 mkr och sjunker i den takt som bolagen 
inte längre omsätter sina lån själva utan lånar via kom-
munens koncernbank. 
Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhållande till 
dessa tre största mycket mindre. Borgen avseende fören-
ingar uppgår till 8,9 mkr och borgen för bostadslån upp-
går till 0,5 mkr.
Risken att behöva infria några av kommunens borgenså-
tagande är liten, bland annat för att bolagen har en stabil 
finansiell ställning och utveckling.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgår till 693,7 mkr, varav 634,1 mkr 
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 91 % lig-
ger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsätt-
ning i balansräkningen sjunker soliditeten från 49 % till 
25 %. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna 
pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade 
för att möta de betalningar som kommer att uppstå när 
skulden ska regleras.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2011 2010 2009

Individuell del 
(kortfristig skuld)

32,3 30,2 28,4

Avsättning till pensioner 27,3 17,8 17,7

Pensionsförpliktelse 634,1 567,1 597,1

Total pensionsskuld 693,7 615,1 643,2

Det har varit en stor ökning av kommunens pensionså-
tagende under året. En av förklaringarna är att diskonte-
ringsräntan, RIPS, som används för beräkning av pensio-
nerna har ändrats under året.

Efter 2000 betalas hela det årliga intjänandet ut för indi-
viduell del. Från och med 2002 har kommunen tecknat 
en pensionsförsäkring med fortlöpande premiebetalning. 
KPA svarar för utbetalning och försäkringsrisk avseende 
bland annat kompletterande ålderspension och efterle-
vandepension enligt KAP-KL. 

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt 
uppgick till 72,9 mkr varav 30,0 mkr avsåg utbetalda pen-
sioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostnaderna 
88,9 mkr respektive 37,2 mkr.

För 2011 uppgick visstidspensionen totalt till 0,5 mkr 
inklusive löneskatt för tre personer som tidigare varit 
anställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.
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DRIFTREDOVISNING

Kommunstyrelsen – Ledning o Utveckling
Totalt redovisar förvaltningen överskott med 0,1mkr. 

Underskott redovisas för Kommunalförbunden med sam-
manlagt 0,7 mkr.
Gymnasieverksamhetens och räddningsverksamhetens 
underskott beror på att avgiften blivit högre än budge-
terat. 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har ekonomiska 
problem och har blivit beviljade underskottstäckning där 
Ystads del uppgick till 0,9 mkr. 0,7 mkr av detta täcktes 
genom tilläggsanslag från fullmäktiges anslag för oförut-
sett. 

Kommunstyrelsen - Hamnen
Nettointäkten är 7,7 mkr som är 1,3 mkr bättre än bud-
get.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämndens resultat för 2011 visar ett 
underskott på 0,4 mkr mot budget. Underskottet beror 
bland annat på ökade kostnader för ställföreträdare. 

Barn- och utbildningsnämnden
Det ekonomiska resultatet för Barn- och Utbildnings-
nämnden visar på ett överskott motsvarande 0,9 mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott motsvarande 1,0 mkr. Inom 
vissa verksamheter, framför allt grundskolan, har konse-
kvensen av det minskade elevunderlaget resulterat i un-
derskott. Den geografiska och demografiska spridningen 
av elevminskningen gör det svårt att sänka de rörliga kost-
naderna, särskilt när antalet skolenheter bibehållits.

Det ekonomiska ansvaret är delegerat långt ut i verksam-
heten. Områdescheferna för barnomsorg och grundskola 
gör själva sin budget. Verksamheterna ska finansieras 
med den barn- och elevresurs som månadsvis utbetalas 
till områdena, baserad på antalet barn och elever vid mät-
datum för respektive månad. Möjlighet finns att få extra 
resurser för barn och elever med behov av särskilt stöd i 
form av en tilläggsresurs.

För Forum Ystad och Kulturskolan gäller nettokostnads-
ramar. För särskolan baseras budgeten på elevantal och 
elevernas behov, då detta kraftigt varierar, samt på ersätt-
ning från samarbetskommunerna Sjöbo, Skurup, Tome-
lilla och Simrishamn.

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisade ett underskott med 0,1 mkr 
för 2011. 

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden redovisade ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett un-
derskott med 7,4 mkr. I resultatet ingår ett underskott 
från de affärdrivande verksamheterna med totalt 6,7 mkr 
som avräknas mot avfalls-fonden respektive VA-fonden.

Gata/park: Underskott med 1,9 mkr mot budget. Under-
skottet härrör sig till extra ordinär vinterväghållning (0,8 
mkr), underhåll av grönområden (0,8 mkr) och de kostna-
der avdelningen haft i samband med fritidsutställningen 
(0,3 mkr). 

Fastighetsavdelningens avvikelse mot budget är negativ 
med 4,8 mkr. Underskottet hänför sig till utökade larm-
kostnader (3,1 mkr), snöröjning och reparationer av fast-
igheter (0,9 mkr), kostnader som är kopplade till socker-
bruksområdet i Köpingebro (0,8 mkr) samt omkostnader 
som har uppstått i samband med utredningen av han-
delsområdet vid gamla värnpliktsparkeringen (0,8 mkr). 
Avdelningen har högre intäkter än budgeterat (0,8 mkr).

GIS och Mäts avvikelse mot budget är negativ med 0,1 
mkr. Färre nybyggnadskartor har utförts än budgeterat, 
vilket har gett lägre intäkter.

Administration och Utveckling redovisar överskott med 
4,2 mkr. Överskottet beror på projekt som inte startats 
och återhållsamhet med resurserna.

Serviceavdelningens resultat per den 31 december inne-
bar ett överskott med 0,9 mkr. 

Plan- och Byggs överskott med 0,8 mkr kan uteslutande 
hänföras till fler producerade detaljplaner än budgeterat.

Trafikenheten samt IT-avdelningen har ett nollresultat vid 
årets slut. 

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2011 med 
6,7 mkr. Nämnden har då reducerat underskottet med 5 
mkr med hjälp av sedan tidigare balanserade statsbidrag 
för flyktingmottagande som inte kommer att användas. I 
resultatet ingår även ett överskott för projektmedel med 
1.5 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politik redovisar ett un-
derskott på 1,0 mkr.
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Entreprenadverksamheten redovisar ett överskott på 1,0 
mkr beroende på lägre vårdtyngd.

Avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 
(FoS) redovisar ett underskott på 3,9 mkr vilket främst be-
ror på ökade kostnader för personlig assistans och grupp-
boende. 

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 
4,2 mkr (netto +0,8 mkr efter förstärkningen med 5,0 
mkr av flyktingbidrag). Kostnaden för placeringar för vux-
na och barn och unga inklusive öppna insatser överskrider 
budget med 4,3 mkr. Kostnaden för försörjningsstöd re-
dovisar underskott på 4,1 mkr. 

Vård och omsorg redovisar ett underskott på 0,2 mkr. 

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 3,3 mkr 
vilket mest beror på ökade kostnader för bostadsanpass-
ningsbidrag med 2,8 mkr.

Revisionen
Revisionen redovisade ett överskott med 0,1 mkr för 
2011. 

Förvaltningarnas nettokostnad
Förvaltningarnas nettokostnader uppgick för 2011 till 
1 164,9 mkr. Fördelningen framgår av nedanstående dia-
gram.

Konst är kul på Konstmuseet.

Ledning o 
Utveckling 

18%

Kultur o 
Utbildning 

36%

Social 
omsorg 

39%

Samhälls
byggnad 

7%           

Förvaltningarnas nettokostnadsandelar
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Mål- och resultatstyrning
En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäktige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och  
 växande kommun för boende, företagande och   
 besök

•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god

•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Kommunens näringslivsenhet arbetar aktivt för att Ystad 
ska var en företagsvänlig kommun. Ystad har klättrat nå-
got i Svenskt näringslivs klimatranking men ligger stadigt 
kring de 120 bästa kommunerna. Etableringsintresset är 
fortsatt stort från företagen och det finns en stor efterfrå-
gan på industrimark.
Planberedskap är en förutsättning för ett högt bostads-
byggande. Planberedskapen är god och uppgår till cirka 
600 bostäder. Flera antagna detaljplaner har direkt kopp-
ling till näringslivet och gett möjlighet till deras utveckling. 
35 000 kvm industrimark såldes under 2011. 
Bostadsbyggandet i kommunen har varit förhållandevis 
lågt under året.
Tillsammans med Skånetrafiken har kommunen möjlig-
gjort att fler område i Ystad nu trafikeras med lokalbuss 
till exempel Gjuteriområdet och Källesjö.
GC-vägen från kommungränsen i väster till Svarte är an-
lagd. 
Byggandet av ett nytt äldreboende och trygghetsboende 
i Västra Sjöstaden har påbörjats. Det planeras även för ett 
trapphusboende inom LSS i samma område.
Kulturarrangemang med hög kvalitet blir ett attraktivt in-
slag i staden.
Intresset för regionen som filmdestination är fortsatt högt.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och websida har stärkt destinationen för besökarna. Ar-

betet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. Stora 
arrangemang i kommunen till exempel jazzfestival och 
tattoo lockar många besökare till Ystad. 
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning med 2 044 personer.

Målet är uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-  
 het ska präglas av kvalitet och kundanpasat be-  
 mötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen

•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys 
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande 
vistelsetid i förskolan. Kommunen har beslutat att införa 
vårdnadsbidrag från och med den första april 2012. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. I en jämförelse mot riksgenomsnittet har 
kommunen följande resultat, (riksgenomsnittet är satt 
i parentes). Andel elever som är behöriga till högskole-
förberedande program i naturvetenskap och teknik är 
88,7% (82,6%), ekonomi, humanist, samhällsvetenskap 
88,7% (84,4%), estetisk 89,5% (85,9%) samt till yrkes-
program 92,7% (87,0%).
Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska ge-
nomsyra all verksamhet. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög i 
de brukarundersökningar som görs.
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehanterings-
system 2012 med avsikt att därefter, införa diverse e-
tjänster för ökad service till medborgarna.
Förvaltningen arbetar med att hitta former för att möjlig-
göra för såväl företagare som medborgare att ha ”en väg 
in” på Plan och Bygg. 

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöper-
 spektiv

•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

   
Analys 
Kommunen gör kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten 
på fem olika platser inom tätorten sen 2006. Se vidare 
under avsnittet om Miljö och naturvård.
Naturvårdsprogram är framtaget.
Kommunen sandfordrade i Ystad Sandskog och i Löderup 
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strandbad under maj och juni. Totalt togs 96 000 kubik-
meter sand upp från havsbotten och lades på stränderna. 
För att kontrollera hur sanden rör på sig och se hur kust-
skydden fungerar utförs årliga profilmätningar i Löderup 
Strandbad och Ystad Sandskog.
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar och projekt för 
samordnad varudistribution förväntas ge positiva miljöef-
fekter.
Ekologiska och klimatsmarta måltider serveras i kommu-
nens verksamheter. 
Miljöperspektivet är en del i planarbetet.
Energieffektiviseringen inom fastighetsbeståndet fortsät-
ter som planerat enligt ”Ystadmodellen”. 
Nybrostrandsbadet och Västervånghallen har installerat 
solfångare.
Succesivt byts gatubelysningen ut mot mer energivänliga 
armaturer.
Arbetet med att förbättra sopsortering på förskolor och 
skolor fortsätter. 
Under året har det upphandlats leasing för ett trettiotal 
biogasbilar enligt höga miljökrav och därmed har kom-
munens höga miljöprofil bibehållits.
Ruttoptimeringsprojektet inom hemtjänsten ska bidra till 
att minska körsträckor vilket har en positiv påverkan på 
miljön.

Målet är uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva  
 och ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Kommunen har tre finansiella mål och inget av dessa mål 
är uppfyllda. Ett av målen är kopplat till god ekonomisk 
hushållning. Enligt Sveriges kommuner och landsting upp-
nås god ekonomisk hushållning om en kommuns över-
skott överstiger två procent av skatteintäkter och stats-
bidrag. Kommunen har under de senaste sju åren klarat 
god ekonomisk hushållning med bred marginal, men med 
ett resultat på 14,4 mkr missar man målet med 9,2 mkr. 
För att inte försämra kommunens ekonomi behöver det 
bli högre överskott de kommande åren.
I resultatet för 2011 visar två nämnder större underskott. 
Samhällsbyggnadsnämndens underskott beror till viss 
del på poster av engångskaraktär. Kostnadseffektiviteten 
måste ständigt höjas, det vill säga att det måste hela tiden 
produceras mer verksamhet i förhållande till de kostnader 
man har. Större kostnadskontroll och en bättre budgetdis-
ciplin är andra delar som kan förbättra kommunens resul-
tat de kommande åren. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är delvis uppfyllt

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv   
 arbetsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys 
En medarbetarundersökning har gjorts under året. Den 
omfattade ett antal frågeställningar som i sin tur hörde 
till fyra kategorier; Arbetsmiljö, Ledarskap, Organisation 
och Utveckling. Totalt deltog 1160 anställda i medarbe-
tarundersökningen, detta motsvarar en svarsfrekvens på 
64 procent. Av resultaten framkommer att nöjdmedarbe-
tarindex (NMI) för Ystads kommun ligger på 3,8 (femgra-
dig skala). Ystads kommuns totala resultat står sig bra i 
förhållande till andra kommuner och statliga myndigheter 
där man gjort liknande undersökningar.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja persona-
lens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och sti-
mulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker årli-
gen. 
I genomsnitt under året har frisknärvaron varit 96,1 %.
Eftersom frisknärvaron inte når upp till angivet mål be-
traktas målet som delvis uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt

Sammanfattning
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Resultaten i sko-
lorna är goda och behörigheten till gymnasieskolan för 
kommunens elever är fortsatt hög. Kvalitén i kommunens 
verksamhet är oftast mycket hög i de brukarundersök-
ningar som görs. Den kommunala verksamheten är ef-
fektiv och ger medborgarna god service. Ystad har under 
den senaste tioårsperioden haft stark utveckling och god 
ekonomi. Ystad har precis som alla andra kommuner i ri-
ket drabbats av försämringen av den internationella eko-
nomin. Särskilt nedgången i Europa har påverkat Sveriges 
ekonomi. 2011 uppvisar kommunen inte samma starka 
ekonomiska resultat som tidigare. De finansiella målen 
infriades inte under 2011. En stark ekonomi är en för-
utsättning som skapar handlingsutrymme för de tider då 
problem måste hanteras. Befolkningsökningen var också 
förhållandevis svag 2011, och inte alls i nivå med tidigare 
år, och är inte heller bra i jämförelse med genomsnittet i 
Skåne.

Tre av de fem målområdena är uppfyllda. Två av de fem 
målområdena är delvis uppfyllda.
Målområdet att Ystads kommun ska betraktas som en 
attraktiv arbetsgivare uppfylls delvis. Orsaken är att må-
let om 97 % frisknärvaro inte uppfylldes då genomsnittet 
blev 96,1 %.
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Målområdet att Ystads verksameter ska vara kostnadsef-
fektiva och ekonomin ska vara i balans uppfylldes också 
bara delvis. Det ekonomiska resultatet borde vara unge-
fär 10 miljoner bättre, främst om man ser till kommun-
sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Ser 
man målet över en längre period är den ekonomiska mål-
uppfyllelsen mycket bra. 

Intern kontroll
Under 2011 har det nya reglementet för intern kontroll 
som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2010 
tillämpats. Enligt reglementet ska framtagandet av kon-
trollplanen föregås av en dokumenterad risk- och väsent-
lighetsanalys. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ska 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och senast i samband med årsanaly-
sens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kom-
munens samlade system för intern kontroll. Samtliga för-
valtningar och dotterbolag inom koncernen Ytornet har 
inkommit med rapporter om utförd intern kontroll för år 
2011.

Det inlämnade materialet från Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen visar att förvaltningen har genomfört alla kontrol-
ler enligt planen. Av avrapporteringen framgår endast 
mindre brister, och förvaltningen arbetar med att åtgärda 
detta. Socialnämnden antog ingen plan för intern kontroll 
2011. Däremot arbetar Social Omsorg sedan tidigare på 
ett systematiskt och strukturerat sätt med intern kontroll 
integrerat i verksamhetsprocesserna, och detta arbete 
har fortlöpt under år 2011. Uppföljningen från Kultur o 
Utbildning innehåller inga avvikelser från kontrollplanen, 
men rutinen kring inventeringsarbetet behöver utvecklas. 
Inom Ledning o Utveckling visade den interna kontrollen 
under år 2009 att kommunen var i behov av ett nytt do-
kument- och ärendehanteringssystem. Detta följdes upp 
under 2010, och införandet beräknades påbörjas under 
hösten 2011, men kommer nu att påbörjas under 2012 
istället. Årets interna kontroll har visat att avtalstroheten 
inom området upphandling är i stort sett bra, men att 
det finns brister gällande kontorsmateriel och drivmedel. 
Vad det gäller det senare håller avtalstroheten på att för-
bättras.

Av det inlämnade materialet från samtliga dotterbolag 
framgår att de alla arbetat med intern kontroll under år 
2011. Ystad Hamn o Logistik AB ligger i framkant av bo-
lagen och arbetar aktivt med intern kontroll som en del 
av verksamhets- och ekonomistyrningen. De fåtal brister 
som påvisats vid kontrollerna i bolagen arbetar respektive 
bolag med att åtgärda.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort an-
tal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala be-
slut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I 
nedanstående tabell framgår hur olika händelser var för 
sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 
2011. Härigenom får man en uppfattning om hur känslig 
kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr

1 kr förändring av kommunalskatten 48,8 

1 % löneförändring 7,8 

1 % prisförändring 4,9 

1 % avgiftsförändring 1,2 

10 mkr förändrad upplåning 0,3

1 % förändrad kort ränta 4,1 

1 % förändring av generellt statsbidrag 1,8

Tabellen visar att oplanerade händelser kan få avgörande 
betydelse för kommunens ekonomi, varför det är viktigt 
att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som 
lång sikt.

Framtiden
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och sä-
kerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgörande be-
tydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang 
med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen 
verkligen blir styrande i praktiken. En ny modell för mål- 
och resultatstyrning implementerades i budget 2011. Det 
är angeläget att arbetet med modellen vidareutvecklas.  
För att inte riskera att kommunens resultat försämras är 
det absolut nödvändigt att samtliga nämnder håller sina 
ramar. Under 2011 hade Samhällsbyggnadsnämnden och 
Socialnämnden stora underskott. Det är mycket ange-
läget att dessa verksamheter kommer tillrätta med sina 
obalanser.  

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 693,7 mkr, 
varav 634,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 91% ligger utanför balansräkningen. Några medel 
finns inte fonderade för att möta de betalningar som 
kommer att uppstå när skulden ska regleras. Kommunens 
pensionskostnader kommer därför att öka kraftigt de 
kommande åren. Allt större pensionsavgångar spär ytter-
ligare på denna ökning. Enligt gjorda pensionsprognoser 
kommer de årliga pensionskostnaderna i Ystads kom-
mun att öka med drygt 10 mkr mellan 2012 och 2018. 
Utbetalningarna kommer under dessa år att innebära en 
påfrestning på likviditeten och ta ett ökat utrymme från 
kommunens resurser för verksamheterna.  

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt 
hög och uppgick under 2011 till 215,9 mkr (netto). Av 
den totala investeringsbudgeten på 455,2 mkr återstår 
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239,3 mkr som till stor del troligen kommer att föras över 
via kompletteringsbudgeten till 2012. För 2012 finns det 
ursprungligen budgeterat 244,8 mkr i investeringar, med-
an plan 2013 innehåller 184,7 mkr, 2014 81,8 mkr mkr 
och 2015 75,7 mkr. De allra största investeringarna som 
kommunen står inför de närmaste åren utgörs av nybygg-
nation av badhus och ny Österporthall för sammanlagt 
500 mkr, vilket fullmäktige tog beslut om i januari 2012. 
I befintlig investeringsplan är det endast 240 mkr som 
finns inlagt och det medför att befintlig investeringsplan 
kommer att utökas med 360 mkr. Med tillägg av fritidsan-
läggningarna kommer investeringsplanen omfatta inves-
teringar på närmre 1,2 mdr kr. Investeringarna kommer 
till stor del finansieras av lån. 

En annan stor investering är om- och utbyggnad av Ned-
raby vattenverk som påbörjades 2010. 110 mkr har bud-
geterats för projektet men uppgifter finns på att projektet 
kan komma att kosta uppemot 170 mkr. Beslut om inves-
teringens storlek måste fattas i början av 2012. Investe-
ringar i VA-verksamheten ska täckas genom avgiftskollek-
tivet. I befintlig investeringsplan finns inte ännu upptaget 
tillskapande av en ny kaj i hamnområdet för cirka 100 
mkr. Kajen är avsedd för den kommande företagsetable-
ringen, EWP. 

Inför kommande budgetarbete för 2013 är det angelä-
get att starkt begränsa nya investeringsprojekt. Det vore 
också värdefullt om inlagda investeringsprojekt i den eko-
nomiska flerårsplanen kan senareläggas eller omprövas så 
att kommunens låneskuld kan begränsas. Ränteläget är 
för närvarande lågt men efterhand som räntan stiger så 
ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi ytterligare. 
Efter att fritidsanläggningarna färdigställts behöver inves-
teringsnivån sänkas drastiskt så att externfinansiering via 
lån kan upphöra. Investeringarna bör istället självfinansie-
ras, dvs ej överstiga årets avskrivningar och budgeterat 
överskott.   

Sydskånska gymnasieförbundet har inte i tillräcklig ut-
sträckning anpassat sin organisation i takt med minskat 
elevantal och att fler elever söker sig till andra gymna-
sieskolor till följd av fritt sök. Underskottet för förbundet 
2011 uppgick till 1,7 mkr. Tas hänsyn till att en pensions-
korrigering gjorts mellan förbundet och Ystads kommun 
uppgår obalansen för det gångna året till drygt 9 mkr. Det 
är mycket viktigt att förbundet lyckas få balans i sin eko-
nomi och återställa tidigare års underskott. En stor osä-
kerhet råder kring Sydskånska gymnasieförbundets fort-
levnad. Kommunerna Sjöbo och Ystad har tagit ställning 
för att förbundet ska avvecklas medan Tomelilla kommun 
motsätter sig detta. I det fall förbundet kommer att av-
vecklas överförs huvuddelen av verksamheten till Ystads 
kommun. Om förbundet lever kvar behövs nya former för 
styrning från medlemskommunerna. Det är också ange-
läget att förändra budgetmodellen och betalningsprinci-
perna. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund redovisar för andra 
året ett större underskott, främst på grund av  att budge-
terad intäktsnivå ej uppnåtts. För att begränsa 2011 års 
underskott till 455 kkr har medlemskommunerna Ystad, 
Tomelilla och Simrishamn tillsammans gått in med en un-
derskottstäckning på 2 mkr. En omstrukturering av för-
bundet har inletts med hjälp av externt konsultstöd. 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
har tagit beslut om att förbundet ska likvideras i slutet av 
2012. Bakgrunden till detta drastiska beslut kan hänföras 
till att det ej varit möjligt att komma överens med Skurups 
kommun kring villkoren för kommunens utträde. Kom-
munerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn har för 
avsikt att driva verksamheten vidare tillsammans i ett nytt 
förbund. Formerna för detta utreds av kommunerna till-
sammans med förbundet. 

Det är angeläget att de problem och osäkerheter som rå-
der i kommunalförbunden kan avhjälpas skyndsamt så att 
det inte finns risk för att verksamhetskostnaderna ökar. 
Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, 
skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, räntan med 
mera förstärker osäkerheten inför framtiden. Oerhört av-
görande för utvecklingen av kommunernas ekonomi är 
om statsbidragen uppräknas med inflationen. Det är vik-
tigt att säkerställa att det finns en buffert i den kommuna-
la budgeten för att klara oförutsedda variationer och hän-
delser. Det som inte är acceptabelt med kommande års 
budgetar är att planåren 2013 och 2014 innehåller alltför 
svaga resultat. Inför budget 2013 måste detta åtgärdas så 
att budgeten blir, i enlighet med Kommunallagen, i balans 
och inte riskerar att leda till underskott. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommu-
nens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolk-
ningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel 
från olika verksamheter är avgörande för kommunens 
ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhets-
anpassningar med omprioriteringar såväl inom som mel-
lan verksamheterna. Lågkonjunkturens inverkan på skat-
teintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För 
att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det 
att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdis-
ciplin. 
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Miljö- och Naturvård

Natur
Under året färdigställdes kommunens Naturvårdsprogram 
vilket beräknas antas av kommunfullmäktige under 2012. 
Kommunfullmäktige fastställde också kommunens Grön-
strukturprogram för Ystads tätort en del av kommunens 
översiktsplan.

Luftkvalitet
Trenden för 2011 följer den trend som synts de tidigare 
åren sedan mätningarna av luftkvaliteten började 2006. 
Trenden visar att halterna sakta men säkert sjunker. Inga 
av de ämnen som mäts överskrider miljökvalitetsnormen 
(gränsvärdet). Trenden ses också hos andra kommuner 
som mäter luftkvaliteten.
Den största delen, 70 – 80 % av föroreningarna i luften i 

Ystad, kommer från utlandet resterande 20 – 30 % står  
den närmaste omgivningen för. Vissa delar av Ystad tätort 
är mer utsatta av luftemissionerna än andra till exempel 
Östra Förstaden, Regementsområdet och Sandskogen. 
Diagrammet nedan visar halten kväveoxider under 2011 
från de platser som mäts.

Kommunens övervakning av vattendrag och hav visar att 
i våra sjöar, vattendrag och längs våra kuster inte uppnår 
god ekologisk status. Denna klassning beror framför allt 
på att havet är övergött och att det finns för Östersjön 
främmande arter. Resultatet är att Östersjön blommar 
varje år. 

Kustskydd och erosion
Under 2011 fick kommunen tillstånd av Sveriges Geolo-
giska Undersökning (SGU) att  få suga sand från Sand-
hammarbank. Detta medförde att kommunen sand-
fordrade i Ystad Sandskog och i Löderup strandbad under 
maj och juni. Totalt togs 96 000 kubikmeter sand upp från 
havsbotten och lades på stränderna. För att kontrollera 
hur sanden rör på sig och se hur kustskydden fungerar ut-
förs årliga profilmätningar i Löderup Strandbad och Ystad 
Sandskog.

Under 2011 påbörjades också arbetet med att ta fram en 
ny miljödom som skall möjliggöra för kommunen att ta 
upp sand och lägga sanden på våra stränder eller i havet 
för att förebygga och åtgärda erosion. Ansökan kommer 
att lämnas in till Mark och miljödomstolen under 2012.

Samverkan inom olika projekt har skett genom Erosions-
skadecentrum, vars kansli och ledning Ystads kommun 
svarar för. Årligen genomförs större kustskyddskonferen-
ser tillsammans med Statens geotekniska institut och flera 
andra parter. Årets konferens genomfördes i Helsingborg. 
Kommunen är engagerad i flera andra projekt, till exem-
pel ”Hållbar kustutveckling” samt samverkansprojekt rö-
rande strandfodring och laserbatymetri, det vill säga upp-
följning med laserbaserade mätningar med flyg. Efter det 
att kommunen fattat beslut om ny kustskyddspolicy, har 
även en prissatt handlingsplan antagits av kommunfull-
mäktige som en bilaga till Översiksplanen.
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Personalredovisning

Personalkostnader, mkr 2011 2010 2009
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 586,1 552,9 526,4
Sociala avgifter, avtalsförsäkringar., löneskatt 193,4 180,3 173,6
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO -0,6 1,3 -0,6
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 0,7 0,1 2,2
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO -0,1 0,1 -0,2
Pensionskostnader 72,9 54,6 54,6
Personalsociala kostnader 13,4 11,2 9,2
Summa 865,8 800,5 765,2

Personalstruktur

Per sista december 2011 var antalet tillsvidareanställda 
personer 1 859 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 661 st.

Av de totalt 1 859 tillsvidareanställda personerna var    
48 % 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till  47 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2011-12-31
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Kvinnor 94 276 436 461 253

Män 10 69 87 93 80

Totalt 104 345 523 554 333

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Kvinnor Män Totalt

1 520 339 1 859

81,8% 18,2%

Kvinnor 16 
19%Män 67

81%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, koncernens bolag

Kvinnor 176 
51%

Män 172
49%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, kommunalförbund
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Lönetal

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar upp-
gick i december 2011 till 24 991kr
Medellönen för kvinnor uppgick till 24 624 kr. Motsva-
rande siffra för män var 26 692 kr.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyckeltal 3-7 
är beräknad med hänsyn taget till sjukfrånvarons om-
fattning, det vill säga heltids- eller deltidsfrånvaro. Den 
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Kvinnor 21 129 24 042 24 480 25 149 24 642

Män 22 415 25 029 27 546 26 769 27 437

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda

sammanlagda ordinarie arbetstiden är beräknad på den 
avtalade ordinarie arbetstiden. Övertid och mertid räknas 
inte in i den ordinarie arbetstiden medan till exempel se-
mesterledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn 
tas också till tillgänglig ordinarie arbetstid som inte nöd-
vändigtvis måste sammanfalla med den avtalade arbetsti-
den. Ett vanligt exempel på detta är heltidsanställda som 
har en partiell ledighet.

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2011 2010 2009
1. Total sjukfrånvarotid 4,17 4,29 5,27
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 39,35 42,66 54,68
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,54 4,66 5,85
4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,77 2,84 3,00
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,08 4,55 4,55
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 3,77 3,77 3,88
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 5,31 5,10 6,61

Vad gäller nyckeltal 2, summa tid med långtidssjukfrån-
varo, redovisas den totala frånvarotiden som överstiger 59 
dagar i relation till den totala sjukfrånvarotiden.

Av den sammanlagda ordinarie arbetstiden om 3 546 500 
timmar år 2011 gick 148 000 timmar bort i sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Den totala sjukfrånvaron i förhållande till den samman-
lagda ordinarie arbetstiden avseende år 2011 uppgick till 

4,17 % mot 4,29 % år 2010.  Kvinnornas frånvaro är 
högre än männens. Skillnaden har dock minskats succes-
sivt genom åren. År 2008 var kvinnornas frånvaro 3,3% 
högre än männens jämfört med 2011 då skillnaden var 
1,8% 

Vad gäller långtidsfrånvaron har det skett en markant 
nedgång. Av den totala sjukfrånvarotiden utgjorde från-
varon över 59 dagar 39,4% år 2011 mot 42,7% 2010.
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2011 2010 2009 2008
1 dag 3,1 2,6 2,1 1,5
2-14 dagar 28,1 25,0 22,6 15,3
15-90 dagar 23,9 19,0 19,6 15,2 
91 – dagar 45,6 53,4 55,7 68,0 

Som framgår av tabellen ovan ”Sjukfrånvarodagar förde-
lat på intervaller” har det skett en viss ökning av kort-
tidsfrånvaron, medan frånvaro överstigande 91 dagar har 
sjunkit.

Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag det vill säga 
den anställde uppbär inte någon sjuklön. De följande 13 
karensdagarna utgår sjuklön motsvarande cirka 80 % av 
lönen. För sjukfall dag 15-90 utbetalas sjuklön med 10 % 
av ordinarie lön.

Kostnad för sjuklön exklusive personalomkostna-
der, mkr 

 2011 2010 2009  
 6,2  6,2 5,8  

Pensioner
Under år 2011 avgick sammanlagt 73 personer med pen-
sion. 13 stycken slutade före fyllda 65 år.  37  stycken 
valde att gå vid 65 års ålder, 13  stycken slutade som 66-
67 åringar.
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 28,8 14,9 13,9
Kostnader -218,0 -204,2 -13,8
(varav kapitaltjänst) (-1,2) (-1,2) -
Summa -189,2 -189,3 0,1

Verksamhet
Från och med 2011 inrättades hamnutskott, miljöutskott 
och beredning för turism och besöksnäring. Turismverk-
samheten/besöksnäringen och arbetsmarknadsenheten 
överfördes till kommunstyrelsen.
Under året har förvaltningen varit involverad i flera stora 
frågor till exempel nybyggnad av fritidsanläggning som 
ersättning till Österporthallen och badhuset, EWP:s eta-
blering i Ystad, Gymnasieförbundets och Räddnings-
tjänstförbundets framtid med mera. Detta har inneburit 
en hög arbetsbelastning på kommunledningen. Under 
större delen av året har kommundirektörstjänsten upp-
rätthållits av vikarie i avvaktan på att tjänsten ska tillsättas. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra 
servicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- 
och ärendehanteringssystem, Evolution, har upphandlats 
och kommer att tas i bruk under 2012. Systemet kom-
mer att införas i olika steg. Först införs diarieföring och 
nämndsadministration. När detta införts kan arbetet med 
att skapa e-tjänster fortsätta. Framtagande av e-tjänster 
sker i samarbete med andra kommuner i projektet PRIOS. 
Under året har beslut tagits om läsplattor till politikerna. 
Dessa levererades först i slutet av året och införandet av 
elektroniska handlingar påbörjas 2012 med start för kom-
munstyrelsens politiker.

Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Under 2011 
inrättades ett miljöutskott. Miljöutskottet arbetar med 
att fördjupa kommunens strategiska miljöarbete inom 
miljö, erosion och kustskydd, naturvård med mera. Un-
der året fick kommunen tillstånd av Sveriges Geologiska 
Undersökning att ta ut sand från havsbotten vid Sand-
hammars bank cirka en mil från kusten. Med denna sand 
sandfordrades stränderna vid Sandskogen och Löderups 
strandbad. Sammanlagt nästan 100 000 m3 sand togs upp 
från havsbotten och lades på stränderna. Nu fortsätter ar-
betet med att få fram en ny miljödom för framtida upp-
tag och utläggning av sand längs kusten. Handlingsplan 
för grönstrukturprogram samt förvaltning och skydd av 
kusten har fastställts. Dessa utgör delar av kommunens 
översiktsplan.

Från och med 2011 finns arbetsmarknadsfrågor av stra-
tegisk natur på Ledning o Utveckling. Arbete pågår med 
att bygga upp verksamheten inom arbetsmarknadsene-
heten. Enheten har administrativa lokaler på Gamla Råd-
huset och har påbörjat utvecklingen av samarbetet med 

andra arbetsmarknadsparter. En ny operativ verksamhet 
”Jobbofix’” har startats under våren där arbetssökande 
kan sysselsättas med olika uppdrag i kommunen. Avsikten 
är att verksamheten ska finansieras via intäkter för utfört 
arbete samt genom ersättning från Arbetsförmedlingen 
för handledning (Fas 3). Under året har 78 personer del-
tagit i olika former av aktiviteter. Utöver dessa finns även 
personer anställda i kommunen med anställningsstöd från 
staten.

Från och med 2011 har turistbyrån flyttat till Ledning o 
Utveckling, Marknadsavdelningen. Därigenom kan avdel-
ningen arbeta med helheten i kommunens marknadsfö-
ring. Turistbyrån har tillsammans med Simrishamns turist-
byrå tagit över webbsidan www.visitystadosterlen.se med 
inriktning på försäljning, paketering och marknadsföring. 
Sidan är sedan i maj den officiella ingången för besökare 
till regionen. Fler besökare än tidigare har sökt informa-
tion och bokat online. Sommarperioden har varit varie-
rande ur besökssynpunkt. Flera anläggningar har haft re-
kordbeläggning, medan andra haft det riktigt dåligt. Den 
regniga sommaren under juli och augusti har gjort att 
flera arrangemang regnat bort och spontanbesökare har 
sökt sig till andra destinationer. Antalet utländska turister 
ökar dock alltjämt. 

Fritidsutställningen 1936 blev en av Sveriges genom ti-
derna viktigaste utställningar och påverkade även Ystads 
stadsutveckling. Under sommaren firades 75-årsjubileet 
av fritidsutställningen. Olika arrangemang genomfördes 
under 66 dagar. En nytillverkad modell av Ystads tät-
ort ställdes ut i Bollen. Modellen är ett hjälpmedel i den 
framtida planeringen av Ystad och finns nu i Plan- och 
Byggavdelningens sammanträdesrum. Den numrerade 
utställningskatalogen utgjorde även en lott. Utlottningen 
avslutade utställningen och högsta vinsten var en badhytt 
vid strandpromenaden.

Inom näringslivsområdet har implementering av den nya 
näringslivsstrategin stått i fokus. Detta har inneburit ett 
gemensamt arbete för kommun och näringsliv att ta fram 
prioriterade utvecklingsområden. Infrastruktur och kom-
petensförsörjning står högst på listan och arbetsgrupper 
kommer att startas med näringslivet för att fånga upp 
behov och utvecklingsperspektiv. Viktigt med den nya nä-
ringslivsstrategin är det delade ansvaret mellan kommun 
och näringsliv för att driva näringslivsutveckling. Tillsam-
mans med Sparbanken Syd och Simrishamns och Tome-
lilla kommuner startades Tillväxtskolan 2. Tillväxtskolan 2 
samlar ett 50-tal företag med sammanlagt 700 anställda 
som har behov av kompetensutvecklingsinsatser för att 
växa. 

Under våren producerades en ny informationsbroschyr 
med en upplaga på svenska, Utblick Ystad, och en på 
engelska, Outstanding Ystad. Denna ersätter tidigare 
marknadsföringsbroschyr från 1997, Vägvisaren och Bo i 
Ystad. Utblick Ystad placerade sig på tredje plats i Svenska 
Publishingprisets kategori Informationsbroschyrer 2012. 
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Ystad Sweden Jazz Festival har nått stort internationellt 
genomslag och rankas redan efter två år som en av värl-
dens främsta jazzfestivaler. Detta bidrar, jämte en ny om-
gång av BBC:s inspelningar av Wallander, till att mark-
nadsföra Ystad internationellt. Under 2011 etablerades 
Stiftelsen Filmfonden Ystad - Österlen för att säkerställa 
delfinansiering av filmproduktioner inspelade i regionen. 
En filminkubator har etablerats på Ystads studio för före-
tag som arbetar med film eller filmrelaterad verksamhet.

En kommunikatör har rekryterats och denne har påbörjat 
arbetet med att se över intern och extern kommunikation.

Den interna kontrollen har 2011 inriktats på att följa upp 
de av kommunfullmäktige fastställda målen. Framtagan-
det av planen föregicks av en utbildning i internkontroll 
där även en risk- och väsentlighetsanalys gjordes. Vikti-
ga processer som följs upp är bland annat upphandling, 
kustskydd, kompetensförsörjning, processverktyg för do-
kument- och ärendehantering samt avsaknad av en tydlig 
vision.

Ekonomi 
Totalt redovisar förvaltningen (exkl. hamn, överförmyn-
darverksamhet och kommunalförbund) överskott med 
0,8 mkr. 

Prognosen för 2011 indikerade på ett underskott, som 
ändrade riktning till ett överskott. Förändringen från prog-
nosen till resultatet beror bland annat på ett överskott på 
semesterlöneskulden, resultatet för Arbetsmarknad blev 
nästintill noll och den förväntade kostnaden i samband 
med införande av ny växel uteblev. 

Underskott redovisas för kommunalförbunden med sam-
manlagt 0,7 mkr. Gymnasieverksamhetens och rädd-
ningsverksamhetens underskott beror på att avgiften bli-
vit högre än budgeterat. Framtiden kring Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund har utretts av extern konsult, dels 
för att utröna på vilket sätt som Skurups kommun kan 
lämna förbundet och dels hur förbundet ska fortleva med 
fyra kommunmedlemmar. 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har ekonomiska 
problem. Underskottet i förbundet för 2011 blev ett un-
derskott på 2,4 mkr. Medlemskommunerna har i januari 
2012 ställt sig bakom en total underskottstäckning med 2 
mkr. Ystads andel av underskottstäckning uppgår till 0,9 
mkr. 0,7 mkr av detta täcks genom tilläggsanslag från full-
mäktiges anslag för oförutsett. 

Framtid
Kommunen har många stora projekt att arbeta med 
framöver till exempel utbyggnad av hamnen, nybyggnad 
av fritidsanläggningar och företagsetableringar. Detta 
kommer att ställa stora krav på kommunens organisation 
under de närmaste åren. Kommunen har skrivit en av-
siktsförklaring avseende etablering av vindkraftföretaget 

EWP med cirka 300 nya arbetstillfällen och avtal om eta-
blering kommer troligtvis att undertecknas under 2012. 
EWP beräknas vara etablerat år 2015. I Köpingebro har 
före detta Sockerbruksområdet köpts in och planering av 
områdets framtida användning kommer att vara aktuellt 
under kommande år.

Kommunstyrelsen har avsatt 0,4 mkr år 2012 för att starta 
upp ett visionsarbete. Avsikten är att arbetet påbörjas när 
ny kommundirektör, och eventuellt även ny stadsarkitekt, 
är på plats.

Kommunen har under senare år haft en stabil befolknings-
ökning på mellan 0,5 % och 1,2 %. Ökningen hänför sig 
helt till inflyttningsöverskott. Under 2011 var ökningen 
endast drygt 0,3 %, den lägsta på 10 år. Inflyttningsöver-
skottet har minskat, och under första kvartalet hade vi fler 
som flyttade ut från kommunen än som flyttade in, vilket 
är mycket ovanligt. Dessutom ökade födelseunderskottet 
kraftigt jämfört med de senaste åren. Övriga kommuner 
i sydöstra Skåne har med undantag av Sjöbo haft befolk-
ningsminskning. Ystads kommun startade tillsammans 
med Sjöbo-, Tomelilla- och Simrishamns kommuner en 
attitydundersökning under december bland in- och utflyt-
tare för att få en bättre bild över varför man flyttat till eller 
från respektive kommun. Resultatet beräknas vara klart 
under våren. Befolkningsökning är mycket viktig för kom-
munens utveckling. Kommunens attraktivitet som boen-
deort måste bibehållas och nya bostäder byggas för att 
möjliggöra inflyttning. 

Kommunfullmäktige i Ystad har i september tagit ett 
inriktningsbeslut om fortsatta förhandlingar med övriga 
medlemskommuner om gymnasieförbundets upplösning. 
Sjöbo kommun har tidigare tagit ställning för en avveck-
ling av förbundet, medan Tomelilla kommun önskar bi-
behålla förbundet. I det fall förbundet avvecklas kommer 
troligen gymnasieverksamheten i Ystad inrymmas i den 
kommunala organisationen.

Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett desti-
nationsbolag för Ystad - Österlen för att öka samverkan 
mellan Ystads-, Simrishamns och Tomelilla kommuner och 
näringslivet samt för att stärka utvecklingen av regionen 
som året-runt destination. Arbetet fortsätter under 2012, 
dock utan Tomelilla.

Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvalt-
ningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de när-
maste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, 
samtidigt som processer och organisation kontinuerligt 
måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de 
möjligheter som ges till effektivisering. Kommunen måste 
arbeta kontinuerligt med att förbättra sin service till och 
kommunikation med medborgarna.
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
En ny näringslivsstrategi har skapat delaktighet och större 
möjlighet till påverkan, vilket är ett tydligt steg mot ökad 
företagsvänlighet. Under det senaste året har 192 företag 
startats i kommunen. Ett projekt för samordnad varudist-
ribution pågår, vilket bland annat ska underlätta för lokala 
mindre företag att lämna anbud vid upphandlingar. Upp-
handlingar ska delas upp i mindre delar, där så är möjligt. 
Intresset för regionen som filmdestination är fortsatt högt 
med tre nya BBC Wallanderinspelningar.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna. Ar-
betet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. Stora 
arrangemang i kommunen till exempel jazzfestival och 
tattoo lockar många besökare till Ystad. 
Inflyttningen till kommunen ligger på en fortsatt hög nivå 
och kommunen har den senaste 10-årsperioden haft be-
folkningsökning. Ökningen 2011 uppgår till 89 personer 
och kommunen har nu drygt 28 400 invånare.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
ekonomin ska vara i balans
•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 0,8 mkr, 
vilket bidrar till att kommunens resultat blev ett överskott 
och att ekonomin är i balans. Under 2011 har ekonomi-
avdelningen utvecklat utdataverktyget Qlikview genom 
att verksamhetssystem för Barn o Utbildning och Social 
Omsorg integrerats med ekonomi- och personaldata. 
Systemet Qlikkview har cirka 160 användare, bestående 
av i huvudsak budgetansvariga chefer. Utbildning pågår 
efter systemuppgraderingen. Kommunen har deltagit i en 
ekonomisk analys, så kallad finansiell profil från Kommun-
Forskning i Västsverige. 

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys
Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kommu-
nens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott finns 
från och med 2011, med uppgift att driva och utveckla 
miljöarbetet i samverkan med nämnder och förvaltningar. 
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution 
förväntas ge positiva miljöeffekter.

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och val 
 frihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehanterings-
system 2012 med avsikt att därefter införa e-tjänster för 
ökad service till medborgarna.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron är oförändrad från 2010 och uppgår till 
97,5 %. Under året har en kommunövergripande med-
arbetarundersökning genomförts, vilken kan jämföras 
med motsvarande undersökning 2009. Förvaltningens 
positiva tendenser kan vara en av förklaringarna till den 
bibehållna goda frisknärvaron. Medarbetarundersökning-
en sammanfattas i ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) i en 
skala 1-5. LoU har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört 
med 2009 och det uppgår 2011 till 3,8. De största för-
ändringarna har skett i underfaktorerna ”ledarskap” och 
”nöjdhet”. Hur medarbetarna upplever ledarskapet har 
markant förbättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså 
har värdet för hur nöjd man är med sin arbetssituation 
ökat från 3,3 till 3,8.
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Merparten av medarbetarna har individuella utvecklings-
planer och dessa följs upp och revideras i samband med 
utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker årligen i sam-
band med löneöversynen. De individuella utvecklingspla-
nerna ingår som en del av faktorn ”utveckling” i medar-
betarundersökningen och denna har ökat från 3,7 till 3,8. 
Introduktionsbroschyr för nyanställda är under bearbet-
ning.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli.

Arbetsmarknadsenheten och turismverksamheten över-
fördes till kommunstyrelsen den 1 januari 2011. Förvalt-
ningen har haft tre pensionsavgångar under året och fem 
personer har anställts.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Turistbyrån
- antal besök 72 000 80 000 -8 000
- antal sålda evenemangsbiljetter 17 000 16 000 1 000
- antal guidningar 310 400 -90
- antal nerladdade guidningar 316 1 000 -684
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet -8,1 -6,8 -1,3
Omvärld -1,7 -1,7 -
Marknad -8,0 -8,7 0,7
Gemensam administration -44,0 -45,4 1,4
Summa LoU -61,8 -62,6 0,8
Kommunalförbund -127,4 -126,7 -0,7
Summa -189,2 -189,3 0,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

Gamla Rådhuset -0,1 -1,5 1,4
Dokument- och ärendehanteringssystem -0,2 -0,5 0,3
Läsplattor -0,2 -1,1 0,9
Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -12,4 -12,0 -0,4
Ospecificerade markköp - -10,0 10,0
Summa -12,9 -25,1 12,2
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 39,5 38,8 0,7
Kostnader -31,8 -32,4 0,6
(varav kapitaltjänst) (-29,5) (-29,5) ( - )
Summa 7,7 6,4 1,3

Verksamhet
Hamnverksamheten bedrivs av Ystad Hamn Logistik AB 
som arrenderar hamnanläggningen av kommunen. Utfal-
let av den direkta verksamheten kan således till största 
delen inte direkt påverkas av kommunen.

Inom bolaget bedrivs även kommunens hamnfrågor, i det 
att hamnchefen även är verkställande direktör i bolaget 
samt att den tekniska kompetensen finns där. Den opera-
tiva verksamheten styr vilka infrastrukturella förändringar 
som ska genomföras, bortsett från eventuella legala krav. 
Därför drivs dessa inom bolaget men kostnaderna belas-
tar kommunen, för att sedan läggas till det arrende bola-
get årligen erlägger till kommunen.

Under 2011 har följande större projekt avslutats:

•	 Ombyggnad av färjeläge 5 avseende anpassning för 
BornholmerFærgens nya snabbfärja HSC Leonora 
Christina. Projektet har innehållit utbyte av fordons-
ramp, ny passagerarlandgång, viss ombyggnad i 
avgångshallen i Bornholmsterminalen, utökat upp-
marschområde för fordon samt utökat bottenskydd. 
Vissa justeringar återstår dock vilka inte hanns med 
under hösten.

•	 Ombyggnad av kontorslokaler för hamnkontor.

Under 2011 har följande projekt påbörjats;

•	 Enligt miljödom ska hamnen senast i augusti 2012 
kunna erbjuda landström till de fartyg som använ-
der färjelägena 1, 3, 4 och 6. Entreprenadarbetet 
påbörjades under fjärde kvartalet och omfattar ny 
transformatorstation, ny matarledning till hamnen 
samt dragning av kablage och montering av kranar 
för hållande av kabelanslutning till fartygen i ovan-
stående färjelägen.

•	 Förstudie avseende renovering/livstidsförlängning av 
färjeläge 4.

•	 Förstudie och projektering av ny kaj inklusive mudd-
ring med mera avseende etablering av EWP:s verk-
samhet i Ystad.

•	 Rivning och sanering av oljecistern med tillhörande 
markarbeten vid södra Dragongatan.

Ekonomi
Nettointäkten på 7,7 mkr är 1,3 mkr bättre än budget. De 
största kostnaderna är kapitalkostnader för slutförda in-
vesteringar. Samtliga kostnader inom kommunens hamn-
verksamhet täcks av bolaget som arrenderar hamnen, 
nettoöverskottet tillförs den kommunala verksamheten.

Framtid
Hamninfrastrukturen ses löpande över. Hamnbolaget och 
kommunen har gemensamt fått krav från Miljödomstolen 
på förändring av bland annat dagvattensystemet vilket 
kommer att aktualiseras under 2012. Vidare kommer ett 
antal aktiviteter av kundönskemål att drivas, till exempel 
förändring av check-in system, ombyggnad av lokaler 
med mera.

I övrigt råder det fortfarande en viss osäkerhet om hur 
framtiden ska gestalta sig inom hamnområdet. Olika för-
valtningar arbetar med olika projekt, som kommer att på-
verka området som Ystad Hamn Logistik AB arrenderar. 
Som exempel kan nämnas västra hamnen, västra kajen 
inklusive Lantmännen samt ny fördjupad översiktsplan för 
Ystad. Vilka effekter detta eventuellt kommer att få för 
verksamheten inom hamnen är naturligtvis inte möjligt att 
sia om för närvarande.

Personal
VD:n i Ystad Hamn Logistik AB har även varit hamnchef i 
kommunen med 10 % anställning. En tjänst motsvarande 
0,25 årsarbetare har köpts från kommunens miljöenhet 
och sedan september månad belastas driften även med 
0,5 årsarbetstid för en projektledare som har sin anställ-
ning i hamnbolaget.
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse 

Administration och kansli -1,2 -2,0 0,8
Byggnader -7,0 -7,1 0,1
Kajer och kajplan -21,9 -21,8 -0,1
Upplagsplats och industriområde -1,5 -1,4 -0,1
Försäkringsskador -0,1 0 -0,1
Arrende hamnverksamhet 39,4 38,7 0,7
Summa 7,7 6,4 1,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

Omb för ny färja till Bornholm
Landström

30,0
10,9

31,7
11,0

1,7
0,1

Ombyggnad kontor HB08
Yttre hamnen inkl EWP
Inlösen av revhusen

4,3
1,7
0,4

3,4
4,5
0,2

-0,9
2,8

-0,2
Förstudie ombyggn färjeläge 4 0,3 0,3 0,0
Övriga investeringar
Rivning/sanering av oljecistern

0,1
0,0

0,0
10,0

-0,1
10,0

Summa 47,7 61,1 13,4

Inre västra vågbrytaren
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 0,9 0,5 0,4
Kostnader -3,1 -2,3 -0,8
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -2,2 -1,8 -0,4

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 
Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är värd-
kommun för nämnden och den ingår i Ystads kommuns 
organisation. Kommunala förpliktelser enligt föräldrabal-
ken ligger på de enskilda berörda kommunerna även om 
beslutet fattas i den gemensamma nämnden. Ersättning 
till ställföreträdare beslutas av nämnden men skyldighe-
ten att betala ersättning åvilar respektive kommun. Varje 
kommun betalar ersättning till sina ledamöter men ordfö-
randens fasta arvode delas lika mellan kommunerna.
Från och med den 1 juli 2011 har kansliet utökats med 
0,5 handläggartjänst på grund av den ökande arbetsbe-
lastningen. Denna utökning ingår inte i det gemensamma 
kansliet utan betalas av Ystads kommun, eftersom det 
är denna kommun som fått ökat antal ärenden. Antalet 
ärenden för Ystads del ökade under 2011 från 323 till 

339 medan antalet ärenden var oförändrat för Sjöbo, där 
antalet uppgick till 234.
Ett samarbete kring överförmyndarfrågor har etablerats 
med Simrishamns- och Tomelilla kommun.
Samarbetskommunerna erbjuder gemensamma grund- 
och vidareutbildningar till kommunernas ställföreträdare.

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen är uppdelad på överför-
myndarverksamhet och överförmyndarkansli. Kostnader-
na för överförmyndarkansliets grundbemanning bestå-
ende av två heltidstjänster, lokaler, datorsystem med mera 
delas lika mellan kommunerna och redovisningen inne-
håller kommunens kostnad efter det att Sjöbo kommun 
betalat sin andel. Överförmyndarverksamheten innehåller 
Ystads kommuns kostnader för ersättning och arvoden till 
gode män och förvaltare samt politiker.
Överförmyndarnämndens resultat för 2011 visar ett 
underskott på 0,4 mkr mot budget. Underskottet beror 
bland annat på ökade kostnader för ställföreträdare. 

Framtid
Verksamheten förväntas växa med ett ökat antal ärenden. 
Detta beror på befolkningsutvecklingen med fler äldre, 
men även på att fler yngre personer har behov av stöd 
från en ställföreträdare.
En utmaning inför framtiden är att kunna rekrytera till-
räckligt många ställföreträdare till den växande mängden 
ärenden och att kunna erbjuda dessa adekvat grund- och 
vidareutbildning inom området.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Överförmyndarverksamhet -1,4 -1,0 -0,4
Överförmyndarkansli -0,8 -0,8 -
Summa -2,2 -1,8 -0,4
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har tillgodosett be-
hovet av ställföreträdare inom fastlagd tid och genom att 
utöva tillsyn över dessa.

Målet är uppfyllt

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
ekonomin ska vara i balans

Analys
Målet, utöver en ekonomi i balans för Ystads del, har 
nåtts genom effektivt utnyttjande av resurser samt sam-
verkan med andra kommuner vad avser utbildning och 
erfarenhetsutbyte. 

Målet är uppfyllt

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

Analys
Verksamheten har utövats med kommunernas miljöpoli-
cys som riktmärke.

Målet är uppfyllt

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

Analys
Målet har nåtts genom att säkerställa antalet ställföreträ-
dare, utveckla deras kompetens och betala deras arvode 
inom fastlagd tid. Verksamheter där huvudmän vistas har 
besökts och kommuninnevånarna har informerats om 
nämndens verksamhet så att de som behöver en ställ-
företrädare kan få en sådan. Nämnden har varit föremål 
för inspektion av länsstyrelsen och fick då bekräftat att 
arbetet genomförs på ett rättssäkert sätt.

Målet är uppfyllt

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har utarbetat och 
följt stödrutiner som motverkar risker för medarbetare 
och ställföreträdare. Medarbetare har erforderlig kompe-
tens och en bra arbetsmiljö.

Målet är uppfyllt
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 324,4 295,8 28,6
Kostnader -740,0 -712,3 -27,7
(varav kapitaltjänst) (-3,7) (-3,5) (-0,2)
Summa -415,6 -416,5 0,9

  

Verksamhet
Under året har verksamheten bedrivits enligt den i budge-
ten fastställda verksamhetsidén samt fastställda ansvars-
områden för Barn- och Utbildningsnämnden. 

Från den 1 juli omfattas verksamheterna av ny lag-
stiftning. Den nya Skollagen, där tydliggörande av 
bland annat rektors roll samt vårdnadshavares ökade 
överklagansmöjligheter är några av nyheterna. Förskolans 
läroplan och utvidgade kunskapsuppdrag har förtydligats. 
Grundskolans läroplaner har skrivits så att de är avstäm-
ningsbara vart tredje år. Ytterligare en nyhet är att de 
nationella proven omfattar fler ämnen, samt även att ett 
nytt betygssystem införs från årskurs 6. Särskolan omfat-
tas också i form av att den inte längre är tioårig utan är 
nioårig och att Träningsskolan är en del av den samlade 
Särskolan.

2011 års resultat för årskurs 9 i de kommunala skolorna 
visar på att eleverna i Ystad fortsatt presterar bättre än 
riksgenomsnittet. Behörighet till gymnasieskolan ser se-
dan halvårskiftet 2011 annorlunda ut mot tidigare år, det-
ta på grund av de nya styrdokumenten. Därför kan inte 
statistiken jämföras över år utan endast mot riksgenom-
snittet (i parentes). Andel elever som är behöriga till hög-
skoleförberedande program i naturvetenskap och teknik 
88,7% (82.6%), ekonomi, humanist, samhällsvetenskap 
88,7% (84,4%), estetisk 89,5% (85,9%) samt till yrkes-
program 92,7% (87,0%).

Arbetet med att initiera och förankra de nya läro- och 
kursplanerna har varit i fokus under året. I samband 
med skolstarten genomfördes två utbildnings-/inspi-
rationsdagar för samtliga pedagoger i förskola och 
grundskola. Pedagoger i förskoleklass och fritishem har 
också fått gemensam kompetensutveckling i samband 
med implementeringen av de nya styrdokumenten för 
verksamheterna. Implementeringsarbetet av alla nyheter 
inom förskola, grundskola och fritidshem har pågått och 
varit dominerande på respektive enhet under 2011.

Den första augusti realiserades en omorganisation av för-
valtningen. De tidigare tre områdena för förskola, grund-
skola, skolbarnsomsorg, grundsärskola blev två - område 
Öster och  område Väster. 

Den nya organisationen samt pensionsavgångar har bi-
dragit till nyrekrytering av personal i förvaltningsledning-
en. Ny förvaltningschef, ny chef till Område Öster, fyra 
nya rektorer samt två förskolechefer har rekryterats. En 
utvecklingsenhet har bildats där ytterligare en utveck-
lingsledare anställts.

I september åkte elva rektorer till Coventry i England på 
ett två dagar långt studiebesök. Pedagoger från Coventry 
har vid tidigare tillfälle besökt Ystad. Rektorerna gjorde 
studiebesök på både primary och secondary schools. Ut-
rymme gavs för diskussion och erfarenhetsutbyte. Kon-
takter knöts även mellan Ystads och Coventrys rektorer 
och skolor för ett utökat samarbete.

”En till en” är Ystads kommuns hittills största satsning 
inom pedagogik och skolutveckling. År 2010 antogs en IT-
policy av BUN och under 2011 genomföres upphandling 
av datorer såväl som utbildning. 2012 kommer att inne-
hålla en omfattande och genomgripande utbildningsin-
sats kring detta. ”En till en”-satsningen ger nya möjlighe-
ter till skolor att förnya sin pedagogik och arbetsmetoder.   

Ystad har tillsammans med Simrishamn utgjort ett Mo-
dellområde. Modellområdesprojektet bedrivs av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) med fokus på samverkan 
kring barn och unga. Under 2011 har en kompetensut-
vecklingsplan för den kommunala förskolans personal 
tagits fram. En kompetensutveckling som syftar till tidig 
upptäckt och tidiga insatser. Kompetensutvecklingen vän-
der sig till samtliga kommuner inom SÖSK, fristående för-
skolor, barnhälsovård och socialtjänst. Denna utbildnings-
satsning sträcker sig till juni 2012.

I slutet av 2011 beslutades att den Samverkansplan som 
finns mellan Social Omsorg och Kultur o Utbildning för 
barn och unga i Ystad ska revideras. 

Upprustning och EU-anpassning av lekutrustning på för-
skolor och skolgårdar har skett. Lokalbehov i Köpingebro 
och Löderup har lösts med moduler. Tillgänglighetsan-
passning av Ängaskolan och Sövestads skola är utförd. 
Ledning från Kultur- och Utbildning och Samhällsbýgg-
nadsnämnden samt politiker från Kultur- och Utbildning  
deltog i en konferens gällande strategisk lokalplanering 
för flexibla och funktionella skollokaler.

Nämnd och förvaltning har arbetat vidare med att förbe-
reda för införande av lärarlegitimation. Kartläggningsar-
betet har varit omfattande med ett gott slutresultat. 

Arbetet med att utarbeta underlag för ny fritids- och 
idrottsplan pågår. Förvaltningen deltar även i arbetet kring 
utformning och drift av de nya idrottshallarna samt sim-
hall.
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Under året har flera matteprojekt pågått i några av kom-
munens skolor. Dessa matteprojekt har finansierats via 
ansökta medel från Skolverket. År 2011 var näst sista året 
för Skolverkets projektpengar till årskurs 1-3 för Basfär-
digheter att kunna läsa, skriva och räkna. 

Nämnden har satt mål och nyckeltal till de strategiska 
mål för kommunens utveckling som kommunfullmäktige 
antagit. 

För förskoleverksamhet som drivs som enskild verksamhet 
är det den enskilde aktören som är huvudman och an-
svarar fullt ut för sin verksamhet. Kommunen godkänner, 
före 1 juli 2009 gav kommunen tillstånd, och har också 
tillsynsansvar för denna verksamhet. 

I Ystad följer kommunens tillsynsansvar vissa rutiner. En 
kommunal områdeschef, med hjälp av en kommunal för-
skolechef, sköter tillsynen fortlöpande under året. Detta 
sker genom besök på respektive fristående förskola och 
med stöd av ett tillsynsunderlag (frågeformulär). De fri-
stående har numera samma krav, att arbeta utifrån För-
skolans läroplan, som kommunala förskolor och därför 
kommer tillsynen även innehålla frågor kopplat till detta 
styrdokument.  Det ges också möjlighet för de fristående 
förskolorna att få diskutera frågor med ansvariga på kom-
munen två gånger per år.

För övriga verksamheter som drivs som enskild verksam-
het är det även här den enskilde aktören som är huvud-
man. Till skillnad från förskolan är det statens Skolinspek-
tion som ger godkännande. Det är även Skolinspektionen 
som har tillsynsansvar för dessa verksamheter med ett 
undantag, kommunen ansvarar för tillsynen avseende fri-
tidshemsverksamheten. 

Ekonomi
Nettokostnaden för Barn- och utbildningsnämnden upp-
går till 415,6 mkr. Den övervägande delen av nämndens 
verksamheter avser barnomsorg och grundskola inklusive 
särskola. Det ekonomiska resultatet för Barn- och utbild-
ningsnämnden visar på ett överskott motsvarande 0,9 
mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott motsvarande 1,0 mkr. Inom 
vissa verksamheter, framför allt grundskolan, har konse-
kvensen av det minskade elevunderlaget resulterat i un-
derskott. Resursfördelningssystemet innebär att grund-
skolan får mindre anslag på grund av elevminskningen 
och områdena har svårigheter att anpassa kostnaderna 
på grund av förändringarna. Den geografiska och demo-
grafiska spridningen av elevminskningen gör det svårt att 
sänka de rörliga kostnaderna, särskilt när antalet skolen-
heter bibehållits.

En del av förskolorna i Ystads kommun bedrivs i enskild 
regi, för närvarande 13 stycken. Under 2011 har dessa 
förskolor samt de förskolor som bedrivs i enskild regi ut-
anför kommunen, som har barn som är folkbokförda i 
Ystads kommun, i genomsnitt per månad haft samman-
lagt 318 barn placerade. Detta är en snittökning med 32 
barn jämfört med 2010 och innebär att knappt 25 % av 
kommunens förskolebarn går i en förskola som bedrivs i 
enskild regi. Ersättningen uppgick till 35,2 mkr, vilket kan 
jämföras med 29,2 mkr för 2010.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är folkbok-
förda i annan kommun uppgick 2011 till 78 elever. För 
2010 var siffran 85 elever. Antalet elever från Ystads kom-
mun i andra kommuners skolor uppgick till 23 elever. Här 
var talet 33 elever för 2010. Kunskapsskolan och Västra 
Sjöstadens skola, skolor som drivs i enskild regi, medför 
en relativt hög andel elever i friskola. 2011 var det ge-
nomsnittliga elevantalet från Ystad 212 elever, vilket är en 
ökning med 20 elever jämfört med 2010. Detta innebär 
att 9 % av kommunens grundskoleelever går i en grund-
skola som bedrivs i enskild regi. Ersättningen uppgick till 
15,2 mkr, vilket kan jämföras med 13,0 mkr för 2010.

Det ekonomiska ansvaret är delegerat långt ut i verksam-
heten. Områdescheferna för barnomsorg och grundskola 
gör själva sin budget. Verksamheterna ska finansieras 
med den barn- och elevresurs som månadsvis utbetalas 
till områdena, baserad på antalet barn och elever vid mät-
datum för respektive månad. Möjlighet finns att få extra 
resurser för barn och elever med behov av särskilt stöd i 
form av en tilläggsresurs.

För Forum Ystad och Kulturskolan gäller nettokostnads-
ramar. För särskolan baseras budgeten på elevantal och 
elevernas behov, då detta kraftigt varierar, samt på ersätt-
ning från samarbetskommunerna Sjöbo, Skurup, Tome-
lilla och Simrishamn.

Statsbidrag finns som kompensation för föräldraavgifts-
bortfall, då kommunen tillämpar maxtaxa för förskola 
och fritidshem, som för 2011 uppgick till knappt 7,9 mkr. 
Dessutom fick kommunen statsbidrag för kvalitetssäkran-
de åtgärder med drygt 1,2 mkr. Föräldraavgiften för för-
skola och fritidshem uppgick 2011 till knappt 17,4 mkr.

Internkontroll har genomförts enligt plan.

Framtid
Byggnader och lokaler bör utvecklas, vid om eller nybygg-
nationer, mot en allt större flexibilitet, såväl i tid som i an-
vändningsområde. Nämnden och förvaltningen ser detta 
som en prioriterad fråga. 

Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i 
lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och 
grundskolans yngre år kommer att behöva utökas. 
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Införandet av de nya skolreformerna, (införande av skol-
lag, läroplaner och personalregleringar), kommer att ta 
stor del av det befintliga utvecklingsutrymmet under de 
kommande två åren.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och  
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

Analys 
Nämnden arbetar med målet i enlighet med, den av kom-
munfullmäktige fastställda, kulturgarantin för barn och 
unga i Ystad. Under 2012 kommer även en Fritids- och 
idrottsplan för Ystads kommun att presenteras för kom-
munfullmäktige. Dessa planer kommer att utgöra riktlin-
jer för arbetet med ett tillgängligt och varierat kultur- och 
idrottsliv.
I BUN-planen beaktas folkhälsoperspektivet i ett av de 
prioriterade målen, Hälsa och livsstil, där tydliga mål är 
formulerade.  

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Ekonomin är i balans

Analys 
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat med ut-
gångspunkt för det uppdrag som styrs av gällande lag-
stiftning och reglemente. 
Ekonomin är i balans.

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys
 Ett miljö- och hälsomedvetande görs synligt i samtliga 
verksamheter inom Barn- och Utbildningsnämndens an-
svarsområde. I BUN-planen finns ett prioriterat område, 
Hälsa och livsstil, med mål som samtliga verksamheter 
följer upp och utvärderar. Marietorps naturskola är en 
del av den verksamhet som pedagogiskt arbetar med de 
långsiktiga miljömål som finns både nationellt och lokalt. 

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande 
vistelsetid i förskolan. Nämnden har beslutat att införa 
vårdnadsbidrag från och med den första april 2012. 

I BUN-planen finns två prioriterade områden som upp-
märksammar god kunskap och trygg miljö. Område 1 
handlar om kunskapsutveckling och Område 3 handlar 
om arbets- och lärandemiljö. Till dessa områden finns 
mål som samtliga verksamheter följer upp och utvärderar. 
2011 års resultat för årskurs 9 i de kommunala skolorna 
visar på att eleverna i Ystad fortsatt presterar bättre än 
riksgenomsnittet. 

Behörighet till gymnasieskolan ser sedan halvårskiftet 
2011 annorlunda ut mot tidigare år, detta på grund av 
de nya styrdokumenten. Därför kan inte statistiken jämfö-
ras över år utan endast mot riksgenomsnittet (i parentes). 
Andel elever som är behöriga till högskoleförberedande 
program i naturvetenskap och teknik 88,7% (82.6%), 
ekonomi, humanist, samhällsvetenskap 88,7% (84,4%), 
estetisk 89,5% (85,9%) samt till yrkesprogram 92,7% 
(87,0%).

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
betsgivare
•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron inom nämndens verksamhetsområde är 
fortfarande god och var 96,7% för 2011. Motsvarande 
siffra var 96,8% för 2010 respektive 96,4% för 2009.

Den föregående medarbetarenkäten visade på ett gene-
rellt gott arbetsklimat i samtliga verksamheter. Förhopp-
ningsvis kommer den innevarande enkäten möjliggöra att 
gå ner på arbetsplatsnivå för en analys, och på så sätt 
utgöra ett bättre underlag för ett utvecklings- och för-
bättringsarbete.
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Ett politiskt beslut finns, sedan några år tillbaka, att det 
ska finnas högskoleutbildad personal i förskola och för-
skoleklass. I april 2011 tog nämnden beslutet att ”Alla lä-
rare i Ystad kommun ska från och med juli 2015 uppfylla 
kravet på lärarlegitimation och vara behöriga i de ämnen 
som de undervisar i”. Under hösten 2011 har en invente-
ring av samtliga lärare i kommunen och deras kompetens 
gjorts.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Verksamheten har under 2011 sett ett fortsatt ökat be-
hov av yrkesgruppen förskollärare. Med tanke på den för-
väntade kraftiga utvecklingen av barn i de lägre åldrarna 
kommer detta behov att kvarstå även under kommande 
år. 

Verksamhetens utbildningssatsning för barnskötare som 
utbildar sig till förskollärare fortsatte under 2011, liksom 
den kompetensförhöjande insatsen Lärarlyftet.
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2011 trädde bestämmelserna om legitimation för förskol-
lärare och lärare i kraft. Verksamheten har, som en följd av 
detta genomfört en kartläggning gällande behörigheter. 
Denna har visat på ett gott resultat och verksamheten be-
står till stor del av behöriga förskollärare och lärare.
 
Under 2011 fortsatte verksamhetens arbete med det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljning-
en har resulterat i ett antal prioriterade förbättringsom-
råden. Under 2011 har verksamheten arbetat med den 
handlingsplan som inrymmer förbättringsområdena.

Samverkan enligt samverkansavtalet FAS fungerar bra. 
Den utvärdering av avtalet som gjordes 2010 har resulte-
rat i ett förslag till nytt samverkansavtal. Det nya avtalet 
förväntas träda i kraft 2012.
Den föregående medarbetarenkäten visade på ett gene-
rellt gott arbetsklimat i samtliga verksamheter. Förhopp-
ningsvis kommer den innevarande enkäten möjliggöra att 
gå ner på arbetsplatsnivå för en analys, och på så sätt 
utgöra ett bättre underlag för ett utvecklings- och för-
bättringsarbete

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Förskola 1 331 1 315 16
Förskoleklass 265 270 -5
Grundskola 2 358 2 405 -47
Fritidshem 1 011 950 61
Särskola 39 42 -3
-varav egna elever i särskola 22 26 -4

Besökare badanläggningar 102 000 105 000 -3 000
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,9 -0,5 -0,4
Ledning och administration -4,9 -5,5 0,6
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -376,8 -375,8 -1,0
Forum Ystad -14,1 -15,4 1,3
Fritidsverksamhet -18,9 -19,3 0,4
Summa -415,6 -416,5 0,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

IT-satsning, grundskola -5,8 -5,8 0,0
Skyltning 0,0 -0,1 0,1
Övriga investeringar -0,4 0,0 -0,4
Summa -6,2 -5,9 -0,3

Elever från årskurs 6 sorterar vatteninsekter som de håvat upp från Nybroån
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 4,6 3,5 1,1
Kostnader -30,8 -29,6 -1,2
(varav kapitaltjänst) (-1,0) (-0,9) (-0,1)
Summa -26,2 -26,1 -0,1

  

Verksamhet
Ystads kommuns Kulturgaranti för barn och unga togs i 
bruk under året. Detta innebar bland annat att pedagoger 
i förskola och skola fick kompetensutveckling i estetiska 
lärprocesser och dess påverkan på inlärningen. En mät-
ning efter dagen visade att 71 % av pedagogerna känner 
sig engagerade eller mycket engagerade i att arbeta med 
kulturgarantin i sitt dagliga arbete. Kulturgarantin innebär 
också att alla barn från 4-16 år nu får ta del av scenkonst 
1-2 gånger per läsår, samt att transporter till detta ingår 
i kulturgarantin. De 61 olika barnarrangemangen hade 4 
811 besök. Ystads kommun har fått stor uppmärksamhet 
från andra kommuner för sin nya kulturgaranti. 

En stor satsning har varit organisationsutveckling i nämn-
dens verksamheter. Två parallella processer har drivits i 
ett projekt, där personal från alla verksamheter arbetat 
i tvärgrupper med kulturstrategins fokusområden på ett 
strukturerat sätt. Som en följd av detta har även grup-
putveckling behandlats. Samtliga verksamhetsledare har 
genomgått utbildningen UGL (utveckling av grupper och 
ledare). Detta har lett till att ledningsgruppen för området 
kunnat stötta den interna organisationsutvecklingen på 
ett ännu mer kompetent och strukturerat sätt.

Konstmuseet firade under året 75 år, vilket sammanföll 
med Ystads kommuns satsning på Fritiden 2011. Otyd-
lighet i organisationen och de ekonomiska ramarna för 
Fritiden 2011 gjorde att vissa extra satsningar på publik 
verksamhet på Konstmuseet för att fira 75-årsjubiléet 
inte kunde genomföras. De extra visningar som museet 
arrangerade under sommarmånaderna marknadsfördes 
inte på ett tydligt sätt i programmet för Fritiden 2011, och 
lockade därför inte så stor publik.

Klostret öppnade en ny stor utställning som heter ”Så ska 
du leva – en utställning om liv och moral”. Utställningen 
behandlar svåra etiska frågor och pekar på paralleller mel-
lan förr och nu. Klostret gjorde också en extra satsning på 
en utställning om Fritiden1936 med anledning av Ystads 
kommuns satsning på Fritiden 2011. Eftersom inga extra 
medel för detta erhölls visar Klostret på ett underskott för 
året.
Kulturnämnden arbetade under året fram nya mål för 
nämnden och dess verksamheter enligt kommunstyrel-
sens direktiv. Målen grundar sig i många fall på tanken 
om ”Kultur som aspektpolitik”, det vill säga att kulturper-
spektivet kan finnas med i verksamheter som inte handlar 
bara om kultur, exempelvis skola och stadsmiljö.

Ystads bibliotek har, efter flera år med renoveringar och 
installation av ny teknik, satsat mycket på programverk-
samhet, tillgänglighet och uppsökande verksamhet. Ett 
projekt, ”Godnattsagor inifrån”, har genomförts på An-
stalten i Ystad, där intagna kvinnor har fått föreläsningar 
om och diskuterat barns språkutveckling, och därefter läst 
högt ur en favoritsaga vilket spelats in på CD-skiva. CD: n 
har sedan blivit en gåva till barn eller barnbarn.

Inom  allmänkulturen gjordes en satsning på arrangemang 
med god kvalitet och fri entré för barn/familj, klassisk mu-
sik samt allsång. Arrangemangen lockade stor publik, 
7 139 personer totalt.

Ekonomi
Förutom de nämnda oklarheterna kring resurserna för 
aktiviteter kring Fritiden2011 har året varit stabilt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Årets resultat visar ett underskott 
på 66 tkr, en avvikelse motsvarande 0,25 % i förhållande 
till budget.

Framtid 
Fortsatt stort fokus på kulturgarantin och kultur i skolan. 
Organisationsutveckling kommer även under 2012 att 
bedrivas. Externa medel kommer att sökas för kompe-
tensutveckling med mera.

Samverkan inom och utanför kulturområdet är fortsatt en 
framgångsfaktor för Kulturförvaltningen.

Frågan om skolbiblioteksutveckling kommer att lyftas 
i förvaltningen. Bibliotekets satsning tillsammans med 
Tomelilla och Simrishamns bibliotek på en ny webportal 
kommer i drift. Ytterligare samarbeten mellan biblioteken 
i sydost och i hela Skåne planeras till exempel kan en ge-
mensam katalog bli aktuell.

Ystads operasommar kommer att ske under perioden 
juni-augusti 2012. Ystadoperan kommer att spela Caval-
leria Rusticana på Ystads Teater. Malmö Opera spelar Mo-
zarts Titus med Malena Ernman i en av huvudrollerna på 
Ystads teater. Utvärdering kommer att genomföras efter 
operasommarens slut.

Museerna planerar att införskaffa audioguider med guid-
ningar på flera språk för att ytterligare öka tillgänglig-
heten. Förprojekteringen av ”Ystads Maritima Historia” 
kommer att ligga till grund för hur en sådan ny basutställ-
ning ska kunna förverkligas.
 
Ystads Konstmuseum har ända sedan starten 1936 haft 
nära relationer med Nationalmuseum, och har en del av 
nationalmuseums konst i deponi hos sig. Nationalmuse-
um har valt ut Ystads konstmuseum som en möjlig sam-
arbetspartner till utställningar med verk ur samlingarna 
under 2013. För att kunna tacka ja till detta erbjudande 
behöver konstmuseets lämpliga lokaler, till exempel behö-
ver klimatet på tredje våningen, förbättras.
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 Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Kulturverksamheterna är en stor del av Ystads attraktivi-
tet. Verksamheterna arbetar ständigt med utveckling och 
förbättring för att möta omvärldens förväntningar. Den 
fysiska tillgänglighetsanpassningen på Klostret blev klar i 
början av året.

Målet är uppfyllt. 

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

Analys
Nämnden visar ett marginellt underskott, 66 tkr. Verksam-
heten har bedrivits enligt plan.

Målet är uppfyllt. 

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
  naturlig del av verksamheten

Analys
Diskussioner har förts på APT och LOSAM om vilka sats-
ningar som ska göras först. Museicaféerna kommer att ha 
enbart ekologiska produkter från och med 2012.

Målet är delvis uppfyllt. 

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet  
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. Organisatio-
nen kring Skapande Skola har stärkts och kommer yt-
terligare att öka möjligheterna till estetiska lärprocesser i 
förskola och skola. Tillgängliga muséer med högkvalitativt 
innehåll är en stor tillgång för kommunen, kulturarrang-
emang med hög kvalitet och inga eller låga entréavgifter 
likaså. Ystads bibliotek ligger i framkant när det gäller in-
formationsteknisk utveckling.

Målet är uppfyllt. 

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv   
 arbetsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
FAS – samverkansmodellen efterlevs. Den organisationsut-
veckling som genomförts under året kommer att ligga till 
grund för att identifiera vilka kompetenser som behöver 
förstärkas, samt för vilka eventuella åtgärder som behöver 
göras för att öka tillfredsställelsen med arbetsmiljön.

Målet är delvis uppfyllt. 











Så skall du leva - en utställning om liv och moral på klostret
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Personal
Den stora satsningen på organisationsutveckling i nämn-
dens alla verksamheter samt utbildning av verksamhetsle-
darna har lagt grunden till det fortsatta utvecklingsarbetet 
i förvaltningen.

Kulturkoordinatorns tjänst har utökats från 75 till 100 %. 
Samtidigt har titeln ändrats till kulturutvecklare för att 
mer korrekt motsvara innehållet i arbetsuppgifterna.

 Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Utlånade böcker totalt och 207 861 210 000 -2 139
per invånare 7,4 7,5 -0,1
Besökare museer 89 125 80 000 9 125

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,5 -0,4 -0,1
Ledning och administration -1,9 -2,2 0,3
Bibliotek och kulturverksamhet -23,8 -23,5 -0,3

Summa -26,2 -26,1 -0,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

Fotoarkiv Regis -0,2 -0,5 0,3
Övriga investeringar -0,2 - -0,2
Summa -0,4 -0,5 0,1
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 154,5 69,3 85,3
Kostnader -628,2 -536,3 -91,9
(varav kapitaltjänst) (-1,0) (-1,0) (0,0)
Summa -473,7 -467,0 -6,7

  

Verksamhet
Bristen på särskilda boenden är stor. Hösten 2011 skul-
le 36 lägenheter stått färdiga enligt planeringen men 
processen har dragit ut på tiden. Fastigheten i Västra 
Sjöstaden utlovas nu stå klart först till sommaren 2013.  
Den akuta situation som uppstått är en stor påfrestning 
för de ofta mycket gamla i behov av särskilt boende. De 
blir kvarliggande på sjukhus till mycket stora kostnader 
och får leva i ovisshet om hur deras behov ska tillgodoses. 
Akutlösningen med korttidsboenden blockerar samtidigt 
den nödvändiga avlastningen för anhöriga och rehabili-
teringen för att möjliggöra boende i det egna hemmet. 
Ett mycket stort antal äldre har beviljats boende men har 
inte kunnat erbjudas något. När väntetiden överskrider tre 
månader kan vitesförläggande om cirka 45 000: -/månad 
dömas ut till dess man faktiskt kan erbjudas plats. För-
valtningen köper nu in korttidsplatser som akutlösning av 
grannkommunerna. Utan fördröjning måste det växande 
antalet äldre och deras vård och stödbehov analyseras så 
noggrant som möjligt. Mycket talar för, med 2011 års 
utveckling  som bakgrund, att behov av ytterligare ett 
särskilt boende finns. Inom den öppna hemtjänsten har 
dock ändrade biståndsriktlinjer, enhet för larmmottagare 
och nyckelfria lås skapat ett växande kapacitetsutrymme 
i verksamheten.
Den allt större bristen på boende i kommunen, i synner-
het för den stödbehövande gruppen, är det enskilt största 
hindret för ett socialt fungerande liv. Detta hotar den flyk-
tingmottagning som Ystad förbundit sig till och utan ett 
tryggt boende fungerar inte en personlig eller social ut-
veckling för någon.
Mängden ärenden/insatser, dess komplexitet och kost-
nader ökar kraftigt inom alla verksamhetsgrenar. Inom 
Individ- och Familjeomsorgen ökar behovet av stöd och 
skydd till barn och ungdom. Missbruket ökar och med 
det placeringarna. Efter den kraftiga stegringen av för-
sörjningsstödet 2009 och 2010 har kostnaden 2011 pla-
nats ut. Tillväxten av försörjningsstöd förväntas nu skjuta 
fart på nytt. Inom verksamheten för funktionsnedsättning 
och social psykiatri ökar antalet personer med obetingad 
rätt till insatser. Färdigställande av ett trapphusboende har 
fördröjts ett år. Alternativ till byggnation finns, men ökar 
allvarligt risken för kostsamma sanktionsavgifter.
Det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader har 
minskat med 8,7 miljoner i takt med växande verksamhet. 
Det som leder till underskott i förvaltningens budget får 
kommunen viss kompensation för genom minskade kost-
nader till utjämningssystemet.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår förskjutning av 
vården från slutenvården till öppenvård och den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Detta samtidigt som antalet 
personer som är 80 år och äldre ökar med 200 under 
2012 vilket visar sig i den alarmerade bristen på särskilda 
boenden, men också i ökade hjälpmedelsförskrivningar 
och bostadsanpassningar. Ökningen av 80 år och äldre 
sker inte i lika hög takt från och med 2014.

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2011 med 
6,7 mkr. Nämnden har då reducerat underskottet med 5 
mkr med hjälp av sedan tidigare balanserade statsbidrag 
för flyktingmottagande som ej kommer att användas. I 
resultatet ingår även ett överskott för projektmedel med 
1,5 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politik redovisar ett 
underskott på 1,0 mkr vilket främst beror på ökade IT-
kostnader, utvecklingskostnader för ruttoptimering samt 
advokatkostnader avseende avtalstvisten med en entre-
prenör inom hemtjänsten. Överskott finns på utbildning, 
förvaltningsledning och administration.

Entreprenadverksamheten redovisar ett överskott på 1,0 
mkr beroende på lägre vårdtyngd.

Avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 
(FoS) redovisar ett underskott på 3,9 mkr vilket främst be-
ror på ökade kostnader för personlig assistans och grupp-
boende. Fyra nya assistansärende har tillkommit under 
året.

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 
4,2 mkr (netto +0,8 mkr efter förstärkningen med 5,0 
mkr av flyktingbidrag). Kostnaden för placeringar för vux-
na och barn och unga inklusive öppna insatser överskri-
der budget med 4,3 mkr. Det är kostnaden för barn och 
unga som ökat kraftigt. Kostnaden för försörjningsstöd 
redovisar underskott på 4,1 mkr. Överskott finns inom 
träningsverksamhet och sysselsättning, handläggare och 
projektmedel.

Vård och omsorg redovisar ett underskott på 0,2 mkr. 
Bristen på särskilda boendeplatser medför ökad belast-
ning på korttidsverksamheten som redovisar underskott 
med 1,1 mkr. Förvaltningen har under året tvingats köpa 
korttidsplatser från grannkommunerna. Budgeten för        
medicinskt färdigbehandlade har överskridits med 0,6 
mkr, vilket också beror på bristen på särskilda boende-
platser. Överskott redovisas på verksamheterna särskilda 
boende, utbildningsverksamhet, enhetsgemen-
samma verksamheter samt projektmedel.

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 3,3 mkr, 
vilket beror på ökade kostnader för bostadsanpassnings-
bidrag med 2,8 mkr och sjuksköterskeverksamheten som 
redovisar underskott med cirka 0,5 mkr.
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Entreprenader
Socialnämnden har entreprenadavtal med Attendo Care 
AB och Äldreboendet Vigs Ängar AB inom särskilt boen-
de. Avtalet om kundval inom hemtjänst med Vigs Ängar 
upphörde i oktober 2011. Entreprenadverksamhetens an-
del inom särskilt boende är 31 %.

Utförandet av personlig assistans lades ut på entreprenad 
den 1 juni 2011 och avtal skrevs med VH Assistans AB. 
Andelen ärende som drivs på entreprenad är 30 %. Reste-
rande 70 % är direktkunder hos olika kooperativ.

Det pågår en rättslig tvist sedan 2010 med en entreprenör 
inom hemtjänst gällande tolkning av reglerna kring ersätt-
ning för uppdraget.

Framtid
Ystad-Simrishamn har utgjort ett av 14 modellområden i 
Sverige som på regeringens uppdrag med stöd av Sveriges 
Kommuner och Landsting eftersträvat en större samver-
kan och säkrare metoder i syftet att förbättra barn och 
ungdomars psykiska hälsa. Projektet Modellområden är 
nu formellt avslutat även om projektmedel fortsatt får 
användas under 2012. Det projektet visat med stor tydlig-
het är att för varje årskull av marginaliserade individer är 
kostnaderna på sikt oerhört höga. Orsak till att kostna-
derna blir så höga är våra ekonomiska ansvarsområden 
och 1-års budgetar som gynnar ett kortsiktigt ekonomiskt 
beteende.
Sociala investeringsfonder vill skapa möjligheter till ett 
långsiktigt handlande genom att sätta in kraftfulla åtgär-
der när de bäst behövs. I stället för att som idag, skjuta 
kostnaderna framåt så att någon aktör senare tvingas ta 
höga kostnader när problemen är avsevärt större. 
 
Social Omsorg arbetar sedan åratal tillbaka med en håll-
bar ekonomisk hushållning. Förebyggande av tidiga sam-
ordnade insatser utgör en hörnsten i den strategin. Sedan 
tre år tillbaka arbetar förvaltningen i nära samarbete med 
Trafikverket, Göteborgs tekniska högskola och företaget 
WSP, med att ta fram ett ruttoptimeringsverktyg. Genom 
att minimera färdtid, planeringstid och kringtid ökar den 
möjliga insatsen i den öppna hemvården med lågt räknat 
10 %. Detta utan att någon tvingas ”springa” fortare.
Med vår åldrande befolkning blir alltfler så kallade mul-
tisjuka. Regeringen avsätter nu avsevärda medel för att 
kommuner och landsting i samverkan ska finna vägar att 
bättre möta denna svåra problematik för den drabbade. 
Man vet ifrån studier att alltför omfattande och motstridig 
medicinering och den brist på information som detta är 
orsakat av, är ett av eller möjligen det största problemet. 
En annan organisation av arbetsinsatser och ansvar mel-
lan region och kommunal sjukvård skulle kunna minska 
bland annat påfrestande förflyttningar mellan slutenvård 
och det egna hemmet. Gränssnitten mellan sjukvårdshu-
vudmännen ses nu över i en statlig utredning och kan 
komma 

att innebära ett vidgat, dock skatteväxlat hälso- och sjuk-
vårdsansvar för kommunerna.
Hjälpmedelscentralen i Östra Skåne, HÖS, kommer fram-
ledes arbeta med renovering av hjälpmedel i större om-
fattning än man hittills gjort. Arbetssättet har hittills präg-
lats av en ekonomisk slit- och släng hantering på grund av 
det låga så kallade restvärdet på begagnade hjälpmedel. 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten växer 
i alla delar mot bakgrund av växande lagreglerad rät-
tighet till insatser. Kommunen står med svårigheter att 
tillgodose rätt till insatser att risken för dryga vitesbelopp 
är mer än överhängande. Det är nu troligtvis en fråga 
om när de kommer att utdömas. Ett antal verksamhets-
rationaliserade utvecklingsprojekt kan i delar hjälpa upp 
situationen på lite sikt men läget är mycket allvarligt och 
svårhanterat.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk - 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
I planen låg budget för ett nytt trapphusboende med 10 
lägenheter. Bygget av dessa har inte kommit tillstånd. 
För närvarande är 10 beslut om särskilda boenden enligt 
LSS inte verkställda. Likaså har det legat budget för ett 
nytt äldreboende med 36 platser. Bygget påbörjades i de-
cember 2011 och beräknas vara klart 2013. Bristen på 
särskilda boendeplatser medför höga kostnader i andra 
verksamhet. 

Målet är inte uppfyllt. 

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
ekonomin ska vara i balans
•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Socialnämndens resultat för 2011 är ett underskott på 
6,7 mkr. Detta beror på växande behov som leder till att 
verksamheten producerat mer än vad som är budgeterat. 

Målet är inte uppfyllt.
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* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
 naturlig del av verksamheten

Analys
Förvaltningen har ett omfattande miljöarbete, fortbild-
ning av miljöstrateg, miljöbilar, källsortering, dagliga in-
köp i närområde. Stor gång/cykelanvändning, minimering 
av färdtid och sträckor i bil. 

Målet är uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet  
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Från oktober övertog kommunen den hemtjänst som be-
drivits som kundval av Vigs Ängar. 
Den del av personlig assistans där kommunen är anord-
nare har lagts på entreprenad efter genomförd kvalitets-
upphandling. 

Kvalitén i förvaltningens verksamhet är mycket hög i de 
brukarundersökningar som görs. Den överträffar i många 
fall de mål som uppställts av kommunen. De insatser som 
erbjuds inom alla verksamhetsgrenar blir alltmer differen-
tierade och vitt förgrenade för att vara anpassade till den 
enskildes behov. Insatserna kännetecknas av alltmer före-
byggande tidig karaktär. 

Målet är uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv  
arbetsgivare
•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron för förvaltningen är 94 % och målet är där-
med inte uppnått
I den personalenkät som genomförts om Ystad som ar-
betsgivare under 2011 får förvaltningen sammantaget 
ett mycket gott resultat och det får även kommunen som 
helhet.

Det sker en utveckling i kommunen mot allt större behov 
av specialistkompetens för att tillgodose behovet av för-
djupning och differentiering. Samtidigt ska detta, avvägas 
mot behovet av generalistkompetens som förstärks på 
grund av den utvecklingen. 

Målet är inte uppfyllt.

Personal
Målet om en frisknärvaro på 97 % är inte uppnått. Fris-
knärvaron var 94 % i genomsnitt under 2011 vilket är 
på ungefär samma nivå som 2010. Antalet tillsvidare-
anställda ökade i början av året då kommunen övertog 
hemtjänsten för att Attendo Cares avtal om kundval 
upphörde. Antalet anställda minskade sedan med cirka 
35 heltidsanställda från juni då utförandet av personlig 
assistans lades ut på entreprenad.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 65 65 0
Korttidsboende
-Antal helårsplatser 10 10 0
Minst andel nöjda i brukarenkät 80 %

Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd
-Antal hushåll 413 290 123
Antal vårddygn i hem för vård och boende 
-Vuxna 2 629 2165 464
-Barn 2 831 2660 171
-Familjehem 6 498 5803 695
Minst andel nöjda i brukarenkät1 > 80 % 80 % 0

Vård och omsorg
Gruppboende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 290 0
Korttidsverksamhet
-Antal helårsplatser 30 30 0
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 2,6 2 0,6
Antal hemtjänsttimmar2 223 354 194 000 29 354
Antal besök dagvård (beläggning 100%) 6 477 8 700 2 223
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning 80 %

Hälso och Sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 91% 80 % 11%

1  Enkät om bemötande mm på Arbete och försörjning och Råd-

givningsbyrån

2 Antalet timmar bygger på schablontid för biståndsbedömda 

beslut

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet 1,3 1,1 -0,2
Gemensamverksamhet 17,7 16,7 -1,0
Entreprenader 41,7 42,7 1,0
Funktionsnedsatta o Socialpsyk. 101,8 97,9 -3,9
Individ o Familjeomsorg 50,0 50,8 0,8
Vård o Omsorg 211,7 211,5 -0,2
Hälso- o Sjukvård 49,6 46,3 -3,3
Summa 473,7 467,0 -6,7
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

Trygghetslarm 0,1 0 -0,1
Möbler Berghusa 0,3 0 -0,3
Trapphusboende invent. 0 0,1 0,1
Nytt äldreboende invent. 0 0,6 0,6
Summa 0,4 0,7 0,3

Investeringarna i trygghetslarm och möbler till loka-
lerna på Berghusa är nämndsinvesteringar. Då inte 
budget använts för inventarier till trapphusboendet och 
äldreboendet kommer det att begäras överflyttat till 2012 
i kompletteringsbudgeten.

Midsommar på Bellevue

Solbacken
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 438,5 445,5 -7,0
Kostnader -525,3 -525,9 -0,4
(varav kapitaltjänst) (-103,9) (-103,6) (-0,3)
Summa -86,8 -79,4 -7,4

Verksamhet
Året inleddes lika tufft som föregående slutade, med 
mycket snö. Vintern har tagit hårt på byggnader, gator, 
gång- och cykelbanor. Stora resurser har krävts för repa-
rationer och återställning.

Plan och byggavdelningen präglades av den nya plan och 
bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. Lagen inne-
bär bland annat förändringar i administrativa rutiner och 
skärpta krav gällande bland annat tillgänglighet och tek-
nisk redovisning.
Planenheten har under året arbetat med en ny form av 
medborgardialog. Processen kallas för designdialog och 
går ut på att involvera boende, verksamma, politiker, 
tjänstemän och experter tidigt i planprocessen för att få 
ett bredare kunskapsunderlag. Planenheten har under vå-
ren genomfört en designdialog för Öja gård och by där en 
utbyggnad planerats i översiktsplanen. Plan och byggav-
delningen överför nu idéer och skisser från dialogmötena 
till en fördjupad översiktsplan.  Avdelningen fick projekt-
stöd av Länsstyrelsen för att genomföra en liknande dia-
logprocess i Köpingebro. Tre möten genomfördes under 
hösten med stor uppslutning. Fokus för processen har 
varit att skissera framtiden för det före detta Sockerbruks-
området som kommunen nu äger stora delar av. 

I februari 2011 antogs de fyra tematiska tilläggen till den 
kommuntäckande översiktsplanen från 2005. De fyra te-
matiska tilläggen är vindkraftsplan, grönstrukturprogram, 
handlingsplan för förvaltningen och skydd av kusten samt 
utbyggnadsstrategi. 
Under året har bland annat följande planer antagits:
•	 Tillägg till översiktsplan 2005, vindkraftsplan, grön-

strukturprogram, handlingsplan för förvaltning och 
skydd av kusten, utbyggnadsstrategi

•	 Områdesbestämmelser för Ystads sandskog
•	 Detaljplan för del av Hamnen 2:2 med flera (Yttre 

hamnen)
•	 Kåseberga 14:71(hotell)
•	 Detaljplan för Löderup 1:68

Inköpet av det gamla sockerbruksområdet i Köpingebro 
har krävt omorganisation inom förvaltningen för att sköta 
administration, fastighetsskötsel samt projektledning. 
Området består av lokaler och bostäder/hyresrätter, totalt 
16 fastigheter. Det pågår för närvarande omfattande ar-
beten med att lägga om el-nätet och att ansluta bygg-
naderna till kommunala va-nätet. Dessa arbeten är både 
tids- och kostnadskrävande.

Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny 
industrimark planeras i Östra Industriområdet.
Handelsmark saknas helt i kommunen.  

IT-avdelningen har levererat plattformen som skall ligga 
till grund för den framtida utvecklingen av verksamheter-
nas IT-system. Under årets sista dagar integrerades skolan 
i den nya IT-plattformen. Även en stor uppgradering av 
televäxeln är avklarad. Växeln är nu en del av Ystads kom-
muns IT plattform. Kommunen har nu cirka 1 500 datorer 
och över 4 500 användare i samma fysiska lokala nätverk.
Alla förvaltningar har erbjudits utbildning i Office 2010 
samt i mailprogrammet Outlook under året.

Trafikenhetens lokala trafikföreskrifter har uppdaterats 
och finns i transportstyrelsens nationella riksdatabas. 
Under året har resurser lagts på att uppdatera kommu-
nens hemsida, så att kunderna hittar relevant informa-
tion. Detta har gett ett gott resultat, då kundsamtal till 
enheten minimerats.
Trafikenheten har skapat en parkeringskarta via Google 
Map som också kan användas som en app, där man ger 
information om antal p-platser, handikapplatser med 
mera.
Det externa avtalet med Sjöbo kommun och Lasarettet i 
Ystad för trafikövervakning är avslutat.
Trafikenheten bevakar numera tomtmark såsom parke-
ring på skolor och personalparkeringar. 

Beställningarna på mätningsarbeten har liksom under 
2010 legat på en hög nivå men det har varit en liten 
minskning i slutet av året för antalet nybyggnadskartor. 
Antal grundkartor och fastighetsförteckningar till de-
taljplaner som producerats under 2011 har inte varit så 
många sedan i början på 1990-talet.
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden har det gjorts 
en inventering av de fastigheter som har tomtindelningar.
Detta med anledning av att möjligheten att göra fastig-
hetsplaner försvann i den nya plan- och bygglagen. Efter 
inventeringen beslutades att upphäva tomtindelningar 
inom fyra geografiska områden.
GIS- och mätavdelningen har bytt från Geosecma till Geo-
secma för ArcGIS där man även integrerade primär- och 
registerkarta in i det nya systemet.
Ett projekt som inte har hunnits med under 2011 är ett 
utbyte av det lokala höjdsystemet till RH 2000, Sveriges 
nya nationella höjdsystem. Projektet kommer att genom-
föras under 2012.

För serviceavdelningen har året präglats av livsmedels-
upphandlingen som gjorts tillsammans med grannkom-
munerna. Kommunen har sagt upp avtalet med företaget 
som vann upphandlingen på grund av att företaget öns-
kade höja priserna redan innan avtalet vunnit laga kraft, 
rättstvist pågår.  
Ekologiska måltider implementeras i den omfattning som 
ekonomin tillåter. Fortfarande är ekologiska livsmedel dy-
rare än konventionellt odlade.
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Klimatsmart servering finns med i vardagen från inköp, 
tillagning, servering och matavfall som blir biogas. 
Föreläsning av den legendariske David Lega lockade 
många medarbetare i förvaltningen.
Under året har möjligheten att visa dagens skollunch för 
skolmatgästerna via en app implementerats. Tjänsten är 
kostnadsfri och har fått positiv respons av både elever och 
föräldrar.
En ny enhet har startats upp, Berghusa restaurang, 
ett kök som idag serverar förskolebarn och elever vid 
Edvinshusskolan och Västra sjöstadensskola samt perso-
nalen inom social omsorg som erbjuds äta i skolrestau-
rangen mot ersättning.

Kommunala entreprenader
•	 Strandrenhållning och städning av offentliga toalet-

ter 100 %.                                                                       
Entreprenör: Mobiltoalett Kust AB       
Uppföljning: egenkontrollsystem

•	 Gräsklippning, 100 %. Entreprenör:         
Växtkraft i Skåne-Tranås Uppföljning: egenkontroll-
system

•	 Beläggningsarbeten, 100 %.    
Entreprenör: NCC     
Uppföljning: Besiktning av utfört arbete

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett 
underskott med 7,4 mkr. I resultatet ingår ett underskott 
från de affärdrivande verksamheterna med totalt 6,7 mkr.

Avfall: Underskott med 2,3 mkr mot budget. Under-
skottet beror på införande av utsortering av matavfall 
samt förändringen av debiteringsperioder avseende 
konsumtionsavgifter. Underskottet avräknas mot avfalls-
fonden som efter justering av årets resultat, uppgår till 
5,7 mkr.
VA: Underskott med 4,4 mkr mot budget. Underskottet 
beror på att intäkterna inte uppnåtts samt på grund av 
ändrad debiteringsrutin avseende konsumtionsavgifter. 
Underskottet avräknas mot VA-fonden som 2011-12-31 
uppgår till 5,5 mkr.

Gata/park: Underskott med 1,9 mkr mot budget. Under-
skottet härrör sig till extra ordinär vinterväghållning (0,8 
mkr), underhåll av grönområden (0,8 mkr) och de kostna-
der avdelningen haft i samband med fritidsutställningen 
(0,3 mkr). 
Fastighetsavdelningens avvikelse mot budget är negativ 
med 4,8 mkr. Underskottet hänför sig till utökade larm-
kostnader (3,1 mkr), snöröjning och reparationer av fast-
igheter (0,9 mkr), kostnader som är kopplade till socker-
bruksområdet i Köpingebro (0,8 mkr) samt omkostnader 
som har uppstått i samband med utredningen av han-
delsområdet vid gamla värnpliktsparkeringen (0,8 mkr). 
Avdelningen har högre intäkter än budgeterat (0,8 mkr).

GIS och Mäts avvikelse mot budget är negativ med 0,1 
mkr. Färre nybyggnadskartor har utförts än budgeterat, 
vilket har gett lägre intäkter.

Administration och Utveckling redovisar överskott med 
4,2 mkr. Överskottet beror på projekt som inte startats  
samt återhållsamhet med resurserna.

Serviceavdelningen budgeteras med ett nollresultat. Re-
sultatet per den 31 december innebar ett överskott med 
0,9 mkr. Överskottet beror på hög frisknärvaro under året 
samt högre intäkter än budgeterat. 

Plan- och Byggs överskott med 0,8 mkr kan uteslutande 
hänföras till fler producerade detaljplaner än budgeterat.

Trafikenheten samt IT-avdelningen har ett nollresultat vid 
årets slut. 

Framtid
För Samhällsbyggnadsförvaltningen väntar en spännande 
framtid. Förvaltningen har ett antal stora och intressanta 
projekt på gång, en ny bad- och idrottsanläggning, omda-
ning av Sockerbruksområdet, utveckling av Öja gård med 
flera. 

Projektet nytt bad- och idrottsanläggning är en av kom-
munens största satsning historiskt och kommer att löpa 
över flera år. Här behövs ett tätt samarbete mellan Sam-
hällsbyggnad och Kultur och Utbildning gällande driften 
på anläggningarna.

Sockerbruksområdet köptes in under året. En analys av 
områdets status löper parallellt med planarbetet. Det 
finns åtgärder som måste göras på kort sikt men med 
det långsiktiga perspektivet. Designdialogen som genom-
fördes efter sommaren är nu värdefull för den fördjupad 
översiktsplan som ska starta under 2012. 

Arbete fortgår med att säkerställa kommunens vattenför-
sörjning. Ombyggnad av reningsverket är också ett måste 
om kommunen ska kunna öka i befolkningsmängd med 
1 % per år.

En annan utmaning är hur förvaltningen ska kunna ut-
veckla och bli bättre inom miljö- och klimatområdet. 
Energiledningssystem har antagits och energieffektivise-
ringsarbete fortgår. 

Förvaltningen driver tillsammans med Tomelilla- och 
Simrishamns kommuner projektet, Samordnad varudist-
ribution, som till stora delar handlar om att minska på 
transporter i samband med leveranser till kommunens en-
heter men ska också ge lokala och regionala producenter 
möjlighet att leverera till kommunerna. Målsättningen är 
att öka inköpen av ekologiska produkter samt öka antalet 
klimatsmarta måltider. 
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys 
Förvaltningen har arbetat med att informera näringslivet, 
framförallt kring den nya plan- och bygglag som trädde i 
kraft den 2 maj 2011. Flera antagna detaljplaner har di-
rekt koppling till näringslivet och gett möjlighet till deras 
utveckling. 
Under 2011 har två designdialoger genomförts Öja gård 
och Köpingebro sockerbruk. Planberedskapen är god, 
cirka 600 bostäder. 
Tillsammans med Skånetrafiken har förvaltningen möjlig-
gjort att fler område i Ystad nu trafikeras med lokalbuss 
tillexempel Gjuteriområdet och Källesjö.
Handelsmark saknas helt i kommunen. 35 000 kvm indu-
strimark såldes under 2011. 
Förvaltningen har under året sett att efterfrågan på tom-
ter har minskat. 30 tomter för småhus har sålts och 26 st 
bostad/hyresrätter.
GC-vägen från kommungränsen i väster till Svarte är 
anlagd. 
Området kring löparslingan i Sandskogen har utökats 
med en skogslekplats, grillplats och nya träningsredskap.

Målet är delvis uppfyllt 

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
ekonomin ska vara i balans
•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

AnalysKostnaderna för Samhällsbyggnadsnämnden över-
steg budget 2011 med 7,4 mkr.

Målet är ej uppfyllt

* Ystads ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na 
 turlig del av verksamheten

Analys
Ystads kommuns första energibokslut har genomförts. 
Flera åtgärder har gjorts för att minska energianvänd-
ning i kommunens fastigheter.  94 % av de kommunala 
fastigheternas energikonsumtion (uppvärmning och verk-
samhetsel) kommer från förnybara energikällor.  Förstudie 
av projekt Samordnad varudistribution är genomförd och 
projektet har startat. 
Ekologiska och klimatsmarta måltider serveras i kommu-
nens verksamheter. 

Målet är delvis uppfyllt

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande 
•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam  
       het är mycket god - trygghet, värdighet och   
 valfrihet präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun 
 skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Arbete med förvaltningarnas processer har påbörjats, 
med start inom  avdelningen plan och bygg. 

Målet är delvis uppfyllt 

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen
•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron är 96,6%.
Medarbetarunderökning visar att personalen är nöjd med 
sin arbetsmiljö, på en skala 1-5 så är nöjdmedarbetarindexet 
4,0. Kompetensutveckling erbjuds utifrån varje medarbe-
tare, med hänsyn till dennes behov. 

Målet är delvis uppfyllt.
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Personal
Det ställs stora krav på förvaltningen när det gäller service 
till medborgare, andra förvaltningar, politiker med flera. 
Förvaltningen har engagerade medarbetare oavsett vilken 
roll man har och en stolthet för sitt uppdrag. Under året 
har 20 tjänster utlysts, där alla har tillsatts med kvalifice-
rade sökanden. 

Fortbildning och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt 
och utvecklingssamtal sker årligen. Arbetsledarna inom 
kost- och lokalenheten har gått en fortbildningsutbild-
ning. 
Frisknärvaron 2011 har ökat med 0,5 % -enheter jämfört 
med 2010.

 
Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll (kr/kvm) 110 92 18
Mediaförsörjning (kr/kvm) 171 176 -5

Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter 30 70 -40
Försåld industrimark, kvm 35 000 20 000 15 000
Antal lägenheter bo/hyresrätter 26 10 16

IT-avdelning
Antal datorer, administration 696 700 -4
Antal datorer, utbildning 1 044 950 94
Antal datorer, kommunala bolag 64 90 -26
eller liknande

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 7 2
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 1 -
Antal pågående detaljplaner 25 18 7
Antal program - 1 -1

GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 14 15 -1
Antal fastighetsplaner 4 3 1
Antal husutsättningar 117 100 17
Antal grundkartor 13 7 6
Antal nybyggnadskartor 114* 170 -56
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Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 587 6 600 -13
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 232 235 -3
Mängd matavfall, ton
Av fyra områden är 1,5 område i drift. Slutmålet är 1 200 ton.

607 500 107

VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 769 639 2 800 000 -30 361
Antal kbm sålt vatten 2 135 509 2 200 000 -64 491
Skillnad i % mellan sålt och producerat vatten, 23 %

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,9 -0,8 -0,1
Administration och utveckling 0,1 -4,2 4,3
Fastighetsavdelning -20,7 -15,9 -4,8
IT-avdelning -0,5 -0,5 0
Plan och Bygg -4,1 -4,9 0,8
GIS- och Mätning -1,9 -1,9 -0,1
Teknisk avdelning -50,3 -48,4 -1,9
Avfallsenhet -2,3 - -2,3
VA-enhet -2,1 2,3 -4,4
Serviceavdelning -4,1 -5,0 0,9
Summa -86,8 -79,4 -7,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2011

Budget
2011

Avvikelse

Energioptimering etapp 1 -6,8 -8,5 1,7
Inköp av Sockerbruksområdet -23,2 -23,1 -0,1
Inköp av Bellevue 15 (LSS-boende) -16,1 -16,3 0,2
Ombyggnad Berghusaskolan -14,3 -18,0 3,7
Småbåtshamnen etapp 1 -20,9 -16,2 -4,7
Ystad Arena -3,9 -177,3 173,4
Ystad framtida vattenförsörjning -15,7 -42,7 27,0
GC-väg Svarte kommungräns -7,7 -4,3 -3,4
Övriga investeringar -39,6 -55,5 15,9
Summa -148,2 -361,9 213,7

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Verksamhetsmått forts
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•	 Trafiksäkerhetsåtgärder: En rondell har anlagts i kors-
ningen Bellevuevägen- Thorssons väg/Gustafsgatan. 
Gång- och cykelväg genom Svarte till kommungrän-
sen har färdigställts i samarbete med Trafikverket. 

•	 Utbyggnad av cykelvägar längs huvudstråken inom 
Ystad har fortsatt, bland annat på Kristianstadsvä-
gen.

•	 Första delen för en ökad produktion från Nedraby 
vattenverk är klar. Bygglov är beviljat av Tomelilla 
kommun för återstående etapper. Byggnationen be-
räknas påbörjas juni 2012. Ny kalkyl för ombyggna-
den av vattenverket finns framtagen daterad 2011-
01-01. Prognosen visar att projektet blir väsentligt 
dyrare än budgeterade medel.

•	 Tillståndsprövningen för Ystads avloppsreningsverk 
har påbörjats och beräknas vara klar april 2012. Först 
när denna är klar kan en säkrare kalkyl för ombygg-
naden räknas fram. Arbetet med att REVAQ-certifiera 
Ystads avloppsreningsverk har startats och beräknas 
vara klart årsskiftet 2012-2013. Arbetet utförs i sam-
arbete med Sjöbo, Tomelilla och Hörby kommun. 
Denna grupp är den första av mindre kommuner 
som har inlett ett samarbete i denna fråga.  Avlopps-
reningsverket angivna kostnad är osäker, eftersom 

Länsstyrelsen inte har behandlat tillståndsansökan.
•	 Byte av uppvärmningsanläggning har färdigställt för 

Solbackens äldreboende, Nybrostrands förskolemo-
dul och församlingshemmet i Sövestad. Energieffek-
tivisering på sporthallarna i Köpingebro och Löderup 
är klara. 

•	 Ombyggnaden av Ystad småbåtshamn etapp 2 på-
går:

        - Projekteringen är avslutad och ombyggnad av kaj  
 samt nybyggnad av förråd med kylrum till yrkesfis 
 karna pågår. 
        - Sista etappen med bryggor till de fasta båtplatser- 
 na projekteras och arbetena har påbörjats i det   
 nordöstra hörnet av småbåtshamnen.

•	 Projekteringen för fritidsanläggningarna har hittills 
totalt kostat 9,7 mkr. Under året har fokus varit att ta 
fram material till beslutsunderlag.

•	 Lokalanpassningen på Berghusaskolan är klar. 

•	 Bygget av ny förskola i Svarte är påbörjad och beräk-
nas vara klart i oktober 2012.

Invigning av skogslekplatsen
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter - - -
Kostnader -0,3 -0,3 -
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -0,3 -0,3 -

Verksamhet
Under året beviljades 621 bygglovsärenden, vilket är 140 
fler än föregående år.  Antalet bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus minskade med 16 stycken jämfört med 
2010 då antalet var 64.

Året präglades av den nya plan- och bygglagen som 
trädde i kraft den 2 maj 2011. Lagen innebar bland annat 
förändringar i administrativa rutiner och skärpta krav gäl-
lande till exempel tillgänglighet och teknisk redovisning. 
Avdelningen har arbetat med att se över processer och 
rutiner inom bygglovshandläggningen.

Framtid
Arbetet med att se över processer och rutiner inom 
bygglovshandläggningen fortsätter liksom utformningen 
av hemsidan med information, som ska underlätta för 
medborgarna och företagarna att söka bygglov.
För att klara det ökade administrativa arbetet som den 
nya plan och bygglagen genererar kommer en ny assis-
tent att rekryteras till byggavdelningen. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
ande kommun för boende, företagande och besök
•	 Ystad är en företagsvänlig kommun
•	 Bostadsbyggandet håller en hög takt
•	 Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god
•	 De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-  
 ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och   
 idrottsliv
•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten
•	 Ystad är ett attraktivt turistmål
•	 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Bygglovsenheten har under hösten arbetat med att se 
över bygglovshandläggningen. Översynen har medfört att 
tid har lösgjorts.
I byggloven bevakas så att en god stads- och landskaps-
bild samt en god byggnadskultur bevaras.

Målet är delvis uppfyllt 

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Skatten är oförändrad
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Kostnaderna för Myndighetsnämnden har hållits inom 
given ram.

Målet är uppfyllt

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv 
•	 Utveckla och värna om en hållbar miljö är en   
  naturlig del av verksamheten

Analys
I bygglovshandläggningen bevakas det som ur ett myn-
dighetsperspektiv kan bevakas.

Målet är uppfyllt

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet  
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen
•	 Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys  
Bygglovshandläggningen har under året förändras med 
den Nya Plan och Bygglagen. Förvaltningen arbetar med 
att när så är möjligt korta handläggningstiden. Den nya 
lagen har istället för att förenklat ställt krav på ökad ad-
ministration. För att möta detta kommer bygglovsenhe-
ten att rekrytera ytterligare personal. 2011 anställdes yt-
terligare en byggnadsinspektör och under början av 2012 
kommer administrationen att utökas från tre till fyra per-
soner.  

Målet är delvis uppfyllt

Ekonomi
Nämnden visar för 2011 ett utfall som marginellt avviker 
negativt gentemot budget.
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Myndighetsnämnd

Personal
Nämnden består endast av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare.

Verksamhetsmått
Verksamhet Utfall

2011
Budget 

2011
Avvikelse

Antal bygglov 621 680 -59 
Antal samråd 204 300 -96
Antal bygganmälan* 121 250 -129

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2011

Budget 
2011

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -
Summa -0,3 -0,3 -
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Revisionen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter - - -
Kostnader -1,1 -1,2 0,1
(varav kapitaltjänst)
Summa -1,1 1,2 0,1

Verksamhet
I enlighet med kommunallagens krav har revisorerna 
granskat all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna har också genom lek-
mannarevisorerna granskat den verksamhet som bedrivs 
i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industri-
fastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. 
Revisorerna i Ystads kommun är tillika revisorer för Sydös-
tra Skånes Samarbetskommitté.

Revisorerna har bedömt om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verk-
samhet i den omfattning som anses motiverat. Planering-
en av granskningsinsatserna har föregåtts av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Med utgångspunkt från analysen har 
ett antal granskningsområden prioriterats. Dessa har do-
kumenterats i en revisionsplan för 2011. Planen har följts 
under året. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskning-
ar:
•	 IT-säkerhet
•	 Uppföljning och tillsyn av placerade barn och ung-

domar
•	 Förebyggande arbete för barn och unga
•	 Demensvård
•	 Delårsbokslut
•	 Bokslut/årsredovisning 2011
•	 Uppföljning av granskningar genomförda 2010

Därtill har revisorerna granskat rehabilitering i samverkan 
med ett antal kommuner och Region Skåne. Lekmannare-
visorerna har gjort en granskning av de kommunala bola-
gens följsamhet till ägardirektiv.  
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker 
bland annat genom studie av protokoll, styrdokument och 
annan dokumentation av relevans. Revisorerna är inde-
lade i grupper och varje grupp följer ett särskilt verksam-
hetsområde. Minst två gånger per år besöker revisorerna 
nämnder och bolag för information. Detta sker vanligtvis 
i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Reviso-
rerna bjuder även in sig till nämnder och bolag för att 
delge resultatet av de granskningar som har genomförts 
eller för information i en speciell sakfråga. Revisorerna får 
också information genom att bjuda in nämnds-, bolags- 
och/eller verksamhetsföreträdare.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige un-
derlag för ansvarsprövning. Under 2011 har revisorerna 
återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de 
områden som granskats. Detta har skett genom presen-
tation av granskningarna, dialoger och överlämnande av 
granskningsrapporter. Resultatet av djupgranskningar har 
fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsutbyte och 
samverkan med revisorerna i SÖSK-kommunerna. Under 
året har revisorerna deltagit i utbildningar som anordnats 
av SÖSK-kommunerna och Ernst & Young samt en video-
utbildning anordnad av Sveriges Kommuner och Lands-
ting. 

Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anli-
tat Ernst & Young som sakkunnigt biträde.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2011

Budget
2011

Avvi-
kelse

Intäkter 1 502,3 1 451,1 51,1

Kostnader -300,4 -275,1 -25,3

(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,4) (-0,1)

Summa 1 201,9 1 176,0 25,8

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensamma verksam-
heter blev det en positiv avvikelse mot budget med 25,8 
mkr.

Skatteintäkter
Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella 
statsbidrag blev 35,0 mkr. Kommunen följer Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär 
att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter 
SKL:s prognos.

Arbetsgivaravgifter: 
Överskottet blev 6,5 mkr som berodde på i huvudsak två 
saker. Den första orsaken är att kostnaderna för kom-
munsektorns avtalsförsäkringar har under året sänkts så 
att den slutliga premien för avtalsgruppsjukförsäkringen 
(AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP KL 
nolldebiterats (i likhet med 2010). Sänkningen av pre-
mien motiveras av den reformerade sjukskrivningsproces-
sen, vilken medfört betydande minskningar av inflödet av 
sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Beslut finns om 
nolldebitering av dessa delar även 2012.
Den andra orsaken är att arbetsgivaravgifterna för 
ungdomar 18-26 år samt personer över 65 år är lägre än 
för övriga personer.

Oförutsett: 
I det ursprungliga budgetbeslutet för 2011 sattes 20,1 
mkr av för oförutsedda behov. 2,1 mkr av dessa omdispo-
nerades inte under året utan blev överskott i kommunens 
resultat.

Fackliga företrädare:
Under kommungemensam verksamhet finns kostnader 
för fackliga förträdare. Kostnaderna var budgeterade till 
3,2 mkr, men då kostnader blev 2,8 mkr så blev överskot-
tet 0,4 mkr.

Finansnetto: 
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan finansiella intäk-
ter och finansiella kostnader. Finansiella intäkter på 30,2 
mkr och finansiella kostnader på 33,1 betyder att finans-
nettot fick en positiv avvikelse i förhållande till budget 
med 0,2 mkr. Detta beror helt på den låga räntenivån som 
var under 2011. I kostnaderna finns dessutom en post på 
1,6 mkr som betraktas som jämförelsestörande. Kostna-
den uppkom då RIPS-räntan som används för beräkning 
av kommunernas pensionsskuld ändrades under 2011, 
vilket inte händer mer än i undantagsfall.

Pensionskostnader:
Pensionskostnaderna under kommungemensam verk-
samhet består av två delar. Dels är det de betalningar som 
görs för tidigare anställda i kommunen som numera är 
pensionärer. Dels är det hur kommunens pensionsskuld 
förändras. Resultatet för 2011 blev ett stort underskott 
med totalt 18,5 mkr.
Underskott beror till största delen på pensionskostnader 
för personal inom gymnasieskolan där pensionsutbetal-
ningar sedan början av 2000-talet felaktigt belastat Syd-
skånska Gymnasieförbundet. Kommunen belastas dels 
med ett engångsbelopp och dels med ökade månatliga 
utbetalningar. Det finns också en rättning där Sydöstra 
Skånes Räddningstjänst är motpart.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

Äkta koncern
Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat 
en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i 
Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostä-
der, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB 
till moderbolaget Ytornet AB. I slutet av år 2010 förvär-
vade moderbolaget Ytornet AB Ystads kommuns aktier i 
AB Ystad Saltsjöbad. 

Ett av huvudmotiven till koncernbildningen var att skapa 
förutsättningar för en förbättrad ekonomisk och finansiell 
samverkan mellan kommunen och bolagen bland annat 
genom skattemässiga fördelar. Det andra huvudmotivet 
för koncernbildningen var möjligheterna att ytterligare 
kunna lyfta fram koncernnyttan. Man bör även betona 
vikten av att kommunen som helhet har ett överordnat 
intresse i förhållande till dess delar, oavsett om dessa verk-
samheter bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform. 
Kommunens samlade resurser skall nyttjas på bästa sätt 
så att hög kostnadseffektivitet uppnås.  Det tredje hu-
vudmotivet är att tydliggöra och aktivera kommunen som 
ägare.  Genom moderbolaget utövas den styrning, tillsyn 
och uppföljning som anses erforderlig. Det är väsentligt 
att tillvarata samordningsvinster mellan företag och den 
kommunala förvaltningen samt att effektiviseringar ge-
nomförs.

YTORNET AB

Årets verksamhet

Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystads kommuns 
moderbolag. Ytornet ska vara ägare och förvaltare av dot-
terbolag inom kommunkoncernen.
Ytornet ska samordna verksamheterna mellan dotterbo-
lagen samt dotterbolagen och förvaltningarna i Ystads 
kommun för att skapa en tydligare styrning av kom-
munens verksamheter samt nyttja samordningsfördelar. 
Ytornet ska också säkerställa att resurserna i koncernen 
används på, ett för Ystads kommun, optimalt sätt.
Ytornet AB ska kombinera affärsmässighet med kommu-
nal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets 
status, framtidsplaner och händelser av större betydelse. 
Bolagen inom koncernen verkar inom områden som en-
ergi, hamnverksamhet, bostäder, fastigheter och teater-
verksamhet.

Bolagets styrelse består av sju ordinarie ledamöter (4 
kvinnor, 3 män). I bolaget finns ingen personal anställd. 
Verkställande direktör utgörs av kommundirektören. Ad-
ministrativa tjänster (ekonomi, juridik mm) köps av Ystads 
kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande 
dotterbolagens verksamhet och finansiella ställning. Ytor-
net har under året haft dialogmöten med dotterbolagen. 
I början av året genomfördes en styrelseutbildning för 
samtliga bolag i koncernen. Styrelsen i moderbolaget har 
dessutom genomfört en separat utbildning i ägarstyrning. 
En seminariedag har hållits mellan styrelserna för Ytor-
net AB och AB Ystadbostäder kring de nya villkoren för 
allmännyttiga bostadsbolagen. I maj genomfördes den 
första bolagsdagen där dotterbolagen informerade kom-
munfullmäktige om sin verksamhet. 

Ystads kommun antog i november 2010 ett nytt intern-
kontrollreglemente med tillämpningsanvisningar för hela 
kommunkoncernen. I anslutning till detta genomfördes 
en tvådagars utbildning i intern kontroll. Genom work-
shops under utbildningsdagarna erbjöds bolagsföreträ-
darna möjligheten att utveckla former för eget arbete 
med risk- och väsentlighetsanalyser, så att det ingår som 
en naturlig del i de olika bolagsprocesserna. I början av 
2011 anordnades en internkontrollutbildning för samtliga 
styrelseledamöter i Ytornet AB och dess dotterbolag. För 
det gångna året har bolagen på samma sätt som förvalt-
ningarna, inrapporterat sitt arbete med intern kontroll 

Uppföljningen av det interna kontrollarbetet har genom-
förts enligt plan. Några brister i rutinerna har inte påträf-
fats. 
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Kommunens bolag och kommunalförbund

AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Medelantal anställda 16 16 15
Omsättning 129,0 85,2 91,6
Resultat före bosluts-
dispositioner och 
skatt

41,0 3,2 12,8

Soliditet 17,7 14,6 14,6
Nettoinvesteringar 1,5 54,0 39,9

YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Medelantal anställda 30 30 30
Omsättning 175,2 179,1 159,8
Resultat före boksluts-
dispositioner och 
skatt 

13,5 20,7 15,9

Soliditet 27,2 23,3 19,1
Investeringar 38,2 29,7 27,0

År 2011 var, när det gäller energikonsumtion, sämre 
än budget men ekonomiskt något över budget. Enligt 
SMHI:s energiindex var året 9% varmare än ett normalår.  
18 GWh eller 8 % av elförbrukningen kom från 9 st vind-
kraftsaggregat inom Ystad Energis nätområde.

En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts i vär-
meproduktionen och därmed har värmeverksamheten en-
dast små utsläpp av koldioxid i atmosfären. 

2011 2010 2009
Fossilt bränsle 1% 2,5% 2%
Förnyelsebart bränsle 99% 97,2% 98%

Etableringen av Öppet Stadsnät i Ystad hamnade i fokus 
från driftstarten 2011-02-01. Intresset har varit stort och 
många informationsmöten har genomförts i byalag och i 
staden.

Måluppfyllelse
De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats i alla 
verksamheter utom för fjärrvärmen. Fjärrvärmeverksam-
heten hade väsentligt större underhållskostnader än pla-
nerat och konsumtionen nådde inte upp till budget. När 
det gäller elnätsverksamheten ligger konsumtionen också 
under budget, men bland annat underhållskostnaderna 
blev väsentligt lägre än planerat.
Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet med cirka  
tre procent men har legat på ett genomsnitt i en nationell 
jämförelse mellan nätbolagen, och väsentligt under när-
liggande bolag. 
Fjärrvärmepriserna höjdes inte alls. På samma sätt som el-
nätspriset ligger fjärrvärmepriset i en nationell jämförelse 
på ett genomsnitt. 
Bredbandsnätet har utvecklats med flera uthyrda nya 
sträckor till operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har inlett 
sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under hösten 
2011.
Verksamheten totalt har burit sina egna kostnader.

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar 
på 13,5 mkr (20,7 mkr), vilket är något över budget. Av-
kastningskravet på 12 mkr nås därmed. En bidragande or-

sak till det positiva resultatet är låga räntekostnader samt 
låga underhållskostnader för elnätet. Ingen utdelning till 
ägaren föreslås av styrelsen.
Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB re-
presenterar är att den ekonomiskt skall bära sig själv i en 
lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässig-
het.

Investeringar
Totalt var investeringarna cirka 38 mkr (29,7 mkr) vilket 
var i enlighet med budget och med styrelsens under året 
beslutade kompletterande utbyggnader. De största in-
vesteringarna har gjorts inom öppet stadsnät samt fjärr-
värme.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nya villaområden 
och upprustning av äldre anläggningsdelar fortsätter. Pla-
neringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad 
är fortfarande aktuell.
Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trim-
ma och bygga om pannorna för att optimera utsläppen 
och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att 
ske genom kompletteringar. Nyutbyggnad av fjärrvärme 
i Köpingebro påbörjas under 2012. Eventuell komplette-
ring av rökgasreningsutrustningen på de senast installe-
rade pannorna skall utvärderas efter miljööverdomstolens 
beslut.
Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med BAS-
projektet för att utöka nätet och förbättra anslutnings-
möjligheterna. Kanalisation för fiber till hemmet skall byg-
gas ut i nya områden och i ombyggnadsområden. Öppet 
Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar tillsam-
mans med den upphandlade kommunikationsoperatören 
OpenNet.

Miljö
Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre 
miljö särskilt i centralorten men också i ett globalt per-
spektiv genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider 
och stoft jämfört med individuell oljeuppvärmning. Under 
2011 producerades fjärrvärmen med 99 % förnyelsebara 
bränslen. 
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I februari var det inflyttning i bolagets nybyggda lägenhe-
ter i Köpingebro. Byggnationen är småskalig och omfattar 
fyra hus med 19 lägenheter i en fin omgivning. Husen har 
byggts som lågenergihus. I kv Disa vid Stortorget blev om-
byggnaden av en lokal till bostad klar under våren och i 
kv Fridhem blev ombyggnaden av en lokal till tre bostäder 
klar i december. Planering pågår för byggprojekt i kv Åker-
blom, Grundström, Lichton med flera. Fastigheten Sadeln 
1 med 69 lägenheter såldes i december och tillträde för 
den nya ägaren är i april 2012.

Måluppfyllelse
Bolaget har som verksamhetsmål en årlig nybyggnation 
med i genomsnitt 40 lägenheter och detta mål klarades 
inte under 2011, då endast 4 bostadslägenheter tillska-
pades genom ombyggnationer. Båda de finansiella målen 
med en soliditet överstigande 13 procent och en avkast-
ning på 4 mkr klarades. Beträffande avkastningskravet på 
4 mkr hade målet inte uppnåtts utan reavinsten vid för-
säljningen av fastigheten Sadeln.

Årets ekonomiska resultat
Vinsten på 30,3 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt 
är den största i bolagets historia och beror på försäljning-
en av Sadeln. Verksamhetsresultatet är endast 2,2 mkr 
före skatt och blev mindre än budgeterade 4,0 mkr. Kost-
naderna för fastighetsskötsel, reparationer och underhåll 
blev högre än beräknat.

Årets investeringar
Investeringar (och försäljning) har gjorts enligt följande 
kkr:
Nybyggnadsprojekt   10 270 
Ombyggnadsprojekt     6 448 
Försäljning (restvärde) - 15 954 
Fordon, maskiner, inv.        558 
Finansiella tillgångar        133 
   1 455
Framtiden
En ny lag, Allvill-lagen, gäller för kommunala bostads-
företag från och med 2011. Med anledning av den nya 
lagen pågår ett arbete med att se över bolagsordningen 
och ägardirektiven. Samtidigt med Allvill-lagen infördes 
nya regler för hyressättningen vilket innebär att hyressätt-
ningen ses över. Detta sker lokalt i samverkan med de pri-
vata hyresvärdarna och hyresgästföreningen. I Ystad har 
arbetet startat under hösten. Det är bruksvärdet som ska 
bedömas och begreppet ”Systematiserad hyressättning” 
har introducerats.

Annat av betydelse
Hyrorna höjdes med 2,25 procent från och med januari 
2011. I förhandlingarna om 2012 års hyror har någon 
överenskommelse inte kunnat träffas och frågan kommer 
att avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, under vå-
ren. HMK är en partssammansatt kommitté med ledamö-
ter valda av Sabo och Hyresgästernas Riksförbund.

YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet 

2011 2010 2009
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning 24,8 22,2 22,7
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

5,8 5,1 4,3

Soliditet 17 12 12
Nettoinvesteringar 6,0 10,0 8,1

Bolaget har under året förvaltat 16 fastigheter. Fastighe-
ten Malmö 3 har köpts. 

Kv Bommen 1: Försäkringskassans hyresavtal upphörde 
2011-08-31. Ombyggnad och anpassning av lokalerna till 
Novakliniken.
Kv Heden 3:  Avtal har tecknats med Ystads kommuns 
arbetsmarknadsenhet och Lantmäteriet och lokalanpass-
ning till hyresgästerna har skett.
Kv Heden 6:   Lernias hyresavtal samt IK Pandoras avtal 
upphörde. Sydlast AB tecknade nytt hyresavtal.     
Kv Lillö, Kristianstad 2: Under året ansöktes om planänd-
ring för bostadsändamål.
Kv Simrishamn: Renovering av taket genomfördes på 
grund av vinterns påfrestningar.
Kv Tändstiftet 1:  Ombyggnad för Hydx AB slutfördes. 
SHBF:s hyresavtal upphörde 2011-06-15, P & N Hydraulics 
hyresavtal upphörde 2011-08-31.Eltel Networks AB samt 
Ystadlight AB har tecknat hyresavtal under hösten.
Kv Torna 1:  Almis hyresavtal upphörde 2011-07-01, Ap-
parans ek.för har tecknat nytt avtal.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastningskrav på 4 mkr och 
soliditet mellan 8-15% har uppnåtts.
Verksamhetsmålet med att hyra ut lediga lokaler har del-
vis uppnåtts,  cirka 4 %  är hyresledigt.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är bättre än budget beroende på ökade hy-
resintäkter samt lägre räntekostnader på låneskuld. Nytt 
hyresavtal tecknat med Film i Skåne (kv Kristianstad 2) har 
ökat hyresintäkten. 
Inlöst lån hos Kommuninvest, 10 mkr. Inlöst lån hos Nord-
ea, 33 mkr, nya lån upptagna hos Ystads kommun. Nytt 
lån upptaget hos Ystads kommun, 5 mkr.

Årets investeringar 
Ombyggnad har skett av kv Tändstiftet 1 för Hydx AB, 
cirka 1,3 mkr, kv Bommen 1 för Nova-kliniken cirka 1,2 
mkr samt kv Heden 3 för Lantmäteriet cirka 0,8 mkr.
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YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Året verksamhet

2011 2010 2009

Medelantal anställda 43 42 42
Omsättning 81,5 76,0 74,9
Resultat före bosluts-
dispositioner och 
skatt 

 -2,9 -0,8 6,2

Soliditet 84 86 85
Investeringar 4,8 0,2 0,4

2011 har varit ett bra år för den samlade hamnverksam-
heten i Ystad. Under året har BornholmerFærgens nya 
katamaran ”Leonora Christina” välkomnats, samtidigt 
som investeringar genomförts för att anpassa hamnan-
läggningen till växande volymer och allt större krav från 
marknaden, ägaren och myndigheter. Som exempel på 
genomförda åtgärder kan nämnas föryngring av fordons-
parken med tydlig miljöanpassning samt arbetet med att 
bygga världens största landelanläggning för att möjlig-
göra att fartygen under hamnuppehåll kan koppla upp 
sig på elnätet i stället för att som idag ha sina dieseldrivna 
hjälpmotorer i drift.
Att marknaden betraktar Ystad Hamn Logistik AB som en 
logistikpartner att lita på bekräftas av att det under 2011, 
lågkonjunkturen till trots, slagit volymrekord i såväl den 
polska som danska trafiken. Aldrig tidigare har det varit 
lika många anlöp i den polska trafiken som 2011 ej heller 
har det hanterats lika stora godsvolymer på lastbil, antal 
personbilar eller antal passagerare som 2011. I trafiken till 
Danmark innebar 2011 ett rekordår avseende total gods-
volym, antal lastfordon/bussar samt antal personbilar. 

Måluppfyllelse

Mål för verksamheten Budget 
2011

Är målet 
uppfyllt?

Soliditet 88 Nej
Avkastning på eget 
kapital (%)

0,01 Nej

Avkastning på totalt 
kapital (%)

0,00 Nej

Total sjukfrånvaro (%) < 3,0 Ja
Antal ton gods > 2 100 000 Ja
Antal lastfordon > 130 000 Ja
Antal personbilar > 400 000 Ja
Antal passagerare > 1 700 000 Ja

Årets ekonomiska resultat
Bolaget uppvisar, trots ökad omsättning, ett negativt re-
sultat vilket primärt är konsekvensen av medvetet kraftigt 
ökade underhållsåtgärder i kombination med stora fram-
tidsinvesteringar i infrastruktur och miljöanpassning av 
verksamheten. Avkastningskravet på ett nollresultat nås 
inte. Viktigt att notera i sammanhanget är att infrastruk-
turägaren hamnutskottet, vars omsättning enbart utgörs 
av det arrende som Ystad Hamn Logistik AB erlägger för 
nyttjande av hamnanläggningen, gjorde ett överskott på 
7,7 mkr. Det samlade överskottet av hamnverksamheten 
i Ystad uppgick 2011 således till 5,5 mkr vilket är fantas-
tiskt givet genomförda aktiviteter.
 
Årets investeringar
Under året har bolaget primärt genomfört investeringar 
för att modernisera och miljöanpassa fordonsparken. To-
tala investeringar uppgår till 4,8 mkr.

Framtiden
Hamnens betydelse för regionen och det internationella 
godsflödet har under många år visat sig inte minst genom 
ständigt ökande volymer. Redan idag är Ystad Hamn en 
av Sveriges största hamnar. Av 52 hamnar rankas Ystad 
Hamn som nummer två avseende järnvägsvagnar, num-
mer tre avseende färjepassagerare och personbilar/bussar, 
nummer fem avseende lastfordon och det totala antalet 
fartygsanlöp och nummer elva när det gäller det totala 
antalet godston som passerar över kaj. Denna utveckling 
ser i den närmaste framtiden ut att fortsätta vilket natur-
ligtvis är viktigt för såväl hamnen som kommunen som 
ägare. 
I hamnen projekteras för närvarande en ny kaj, i första 
hand avsedd för EWP Windtower Production AB:s behov 
av in- och utlastning av råmateriel och varor då de pla-
nerar att etablera en fabrik med produktionsstart första 
kvartalet 2015. Hamnens miljösatsningar kommer att 
fortsätta och ISO-certifiering påbörjas under 2012 med 
beräknat genomförande 2013. Vidare finns planer på 
förändrad struktur inom hamnområdet, med bland annat  
optimerade körvägar för fordon till och från färjorna, med 
minskade utsläpp som följd, ombyggnation av dagvat-
tensystem, energibesparingar i byggnader, övergång till 
elfordon där det är möjligt med mera. 
Slutligen arbetar hamnen också för att utöka kundkret-
sen och diskuterar med andra rederier om eventuell eta-
blering i Ystad, bland annat med fartyg drivna med LNG 
(flytande naturgas) vilket ytterligare kan komma att stärka 
Ystad Hamns miljöprofil. I det långa perspektivet ligger 
även att hamnverksamheten successivt ska flytta ut i den 
yttre hamnbassängen, när möjlighet och ekonomi så till-
låter.

Annat av betydelse 
Bolaget bedriver en anmälningspliktig verksamhet avseen-
de deponi och hamnverksamhet. Tillståndsmyndighet är 
Länsstyrelsen Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomsto-

Framtiden
Ombyggnad av ovanvåning till kontor i kvarteret Cylin-
dern 1 planeras liksom renovering av taket på Tändstiftet 
1 samt ombyggnad av lokaler för Nova-kliniken. Nytt ven-
tilationsaggregat installeras i Vemmenhög 1.   
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YSTADS TEATER AB

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Medelantal anställda 4 3 8
Omsättning 1,6 1,8 1,8
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

-3,5 -2,2 -3,7

Soliditet 13,0 13,7 9,4
Nettoinvesteringar 0,6 - 1,0

Teaterns verksamhet har varit organiserad så att bolaget 
själv direkt hyr ut till organisationer, föreningar och an-
dra arrangörer. Teatern har under året besökts av 29 305 
personer. Det är 5 503 personer fler än under 2010 och 
en ökning med drygt 20 %. En nedåtgående trend sedan 
2007 är därmed bruten och antalet verksamheter i huset 
har ökat från 134 st till 142 st. 

För första gången arrangerade Ystads kommun en bolags-
dag där koncernens bolag fick möjlighet att presentera 
sig för kommunens politiker och teatern fick stå värd för 
denna premiär. även Nyinflyttardagen förlades till teatern.  
Under året har ett särskilt samarbete inletts med Musik 
I Syd som resulterat i sju olika föreställningar i salongen 
samt fem st Jazzcafé där unga musiker får chansen att 
visa upp sina färdigheter. Ystads Riksteaterföreningen har 
arrangerat ungefär lika många föreställningar på stora 
scenen som under 2010. Däremot har antalet barnföre-
ställning fördubblats till 10 st vilka är mycket uppskattade 
och alltid fullsatta.

Teatern har under året fått nationell uppmärksamhet vid 
flera tillfällen. TV 4 förlade en av Talang 2011 uttagnings-
tävlingarna till teatern. Ystad Sweden Jazz Festival har 
fortsatt med teatern som huvudscen och lockade i år 3 
000 åhörare till teatern. Festivalen ger både kommunen 
och teatern stor nationell och internationell uppmärksam-
het. Ystad Sweden Jazz Festival direktsändes två konserter 
i SR P2 och övriga 10 konserter spelades in och sändes un-
der hösten i sammanlagt 15 timmar. Jazzfestivalen följdes 
också av en stor journalistkår bland annat från USA, Eng-
land, Tyskland, Frankrike och Schweiz samt av koreansk 
TV.

Måluppfyllelse
Prognoser fanns under verksamhetsåret om att generera 
ett marginellt överskott men diverse oförutsedda kost-
nader av engångskaraktär ändrade delvis den målbilden. 
Teatercaféet redovisar ett marginellt överskott vilket är ett 
tydligt trendbrott och det kommer att användas till att ut-
veckla verksamheten. 

Årets ekonomiska resultat
Bolaget redovisar ett underskott på 3,5 mkr. Bolaget har 
erhållit 3 449 kkr i koncernbidrag från moderbolaget, re-
dovisat i balansräkningen. Utöver ordinarie koncernbidrag 
på 3 050 kkr, vilket också motsvarar avkastningskravet, 
har moderbolaget skjutit till ytterligare 399 kkr i samband 
med årsbokslutet, vilket innebär att bolaget redovisar ett 
oförändrat eget kapital för verksamhetsåret. Det är ett 
svagare resultat än föregående år men kan härledas till 
ökade kostnader av engångskaraktär. 

Årets investeringar 
Under året har teatern investerat i ny digital utrustning för 
ljud, ljus och bild i hela salongen samt TV monitorer vid 
entré som informerar om kommande program etcetera. 
Totala investeringar om 0,6 mkr som ryms inom det eko-
nomiska resultatet för bolaget. 

Framtiden
Bolagets ekonomi är fortfarande stabil vilket gör att bola-
get blickar in i framtiden med god tillförsikt. Arbetet fort-
går med att höja teaterns kvalitativa nivå och möta Ystad-
bornas förväntningar på teatern vilket sker bland annat 
genom förbättrad hemsida, sociala medier samt genom 
traditionell marknadsföring. 

Fastigheten utvändigt är nedgången på grund av av yttre 
påfrestningar under flera år och under 2012 kommer en 
omfattande utvändig renovering utav fastigheten att på-
börjas. En ytterst nödvändig åtgärd som kommer att fi-
nansieras genom extra anslag från Ytornet AB. Men en ny 
vacker fasad och byggnad är förhoppningen att besökare 
till teatern som scen och mötesplats ska öka och att det 
ska komma Ystadborna till gagn. 

Framtida investeringar som bolaget är i behov utav, hand-
lar mestadels om att investera i en luftsluss bakom scenen 
för att undvika att inventarier förstörs samt att värme i 
fastigheten går förlorad vid av- och pålastning. Även en 
ny handikappsanpassad hiss är en nödvändig åtgärd inom 
en snar framtid. 

Med större digitala investeringar gjorda under verksam-
hetsåret samt att bolaget under 2011 belastats med 
kostnader av större engångskaraktär, är de ekonomiska 
möjligheterna för framtiden goda. Förutsättningar finns 
för att generara resultat i paritet med tidigare år, om inte 
bättre. 

len hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med 
provisoriska villkor. Deldomen överklagades till Miljööver-
domstolen som 2009 fastställde slutgiltig deldom. Under 
2009 – 2011 har bolaget genomfört diverse komplet-
teringar och utredningar i enlighet med deldomen och 
2012 kommer troligtvis slutgiltiga villkor för verksamhe-
ten att fastställas. 
Den sedan 2002 pågående rättstvisten med danska staten 
genom BornholmsTrafikken har med medlingsförfarande 
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AB YSTADS SALTSJÖBAD

Årets verksamhet 

2011 2010 2009
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning 8,9 7,7 7,8
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

0,6 1,7 0,7

Soliditet 11 18 15
Nettoinvesteringar 26,3 2,5

Tillbyggnad med 29 hotellrum slutfördes i september.
I Eastside-huset har 39 badrum renoverats, resterande  
kommer att renoveras under 2012. Nytt låssystem har in-
stallerats liksom ny elcentral till restaurangköket.
Ommålning av fasader har genomförts samt läggning av 
nya takpannor.

Måluppfyllelse  
Det finansiella målet med avkastning på 1,2 mkr har ej 
uppnåtts. 
Soliditet på mellan 8 – 15 % har uppnåtts.
Underhållsarbeten enligt långtidsplan har delvis genom-
förts.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är sämre än budget, beroende på högre 
underhållskostnader. 
Lån hos Nordea, 2 mkr, har inlösts

Årets investeringar  
Tillbyggnad av 29 hotellrum, kostnad cirka 30 mkr. 
Tillbyggnad av SPA-avdelning påbörjad 2011.

Framtiden  
Under kommande år kommer bolagets hyresintäkt att öka 
med anledning av gjorda investeringar. Resultatet minskar 
något på grund  av att underhållskostnaderna ökar liksom 
räntorna på låneskulden 
De större planerade investeringarna är:
Tillbyggnad av SPA-avdelningen, beräknas vara klart juli 
2012.
Ansökan om ny detaljplan för ny hotell- och konferens-
byggnad.

 Ystads Saltsjöbad
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Inom pensioner finns även detta år en budgetavvikelse 
som består av lägre kostnader enligt KPA:s pensions-
skuldsberäkning. Avvikelsen beror på en felaktig kost-
nadsfördelning mellan Ystads kommun och SÖRF beträf-
fande anställningstiden för en pensionsavgång. En ny 
reglering är gjord mellan parterna vilket har resulterat i en 
positiv avvikelse på 2,9 mkr. 
Ett led i omorganisationen som genomfördes under våren 
med en förändring i befattningar har inneburit att några 
personer inte längre tillhör utryckningstjänst och inte är 
berättigade till särskild avtalspension, vilket även har ge-
nererat en lägre pensionsskuld.

Årets investeringar 
Årets budgeterade investeringsmedel på 2,6 mkr har för-
brukats. Årets största investering var införskaffandet av 
larmnet/telefoni och rakelradio. Idag kan SÖRF stoltsera 
med att samtliga brandstationer är sammankopplade i ett 
eget fibernätverk där man kan skicka både larminforma-
tion och datatrafik, samt får en enhetlig passagekontroll 
och därmed ökat vårt skalskydd.
Den fortsatta satsningen på rakelradio innebär att för-
bundet vid kommande årskifte 2012/2013 kan lämna det 
gamla och osäkra analoga radiosystemet och arbeta fullt 
ut i ett digitalt nät som är krypterat.

Framtiden 
Arbetet med att studera förutsättningarna för ett ”Trygg-
hetens hus” i Ystad kulminerade under 2011 med sex 
workshops i mitten av oktober. Ett sjuttiotal företrädare 
från över tjugo olika, såväl statliga som kommunala verk-
samheter och förtroendevalda, deltog och sammantaget 
visar slutrapporten att seminariedeltagarna anser att med-
borgarnyttan är stor genom att etablera ett Trygghetens 
Hus i Ystad. Projektet stöds av fyra kommuner, samt Re-
gion Skåne, Kommunförbundet Skåne, länspolismästaren 
och landshövdingen. 
Förbundet deltar också i utvecklingsarbetet med Skånes 
regionala strategi för att stärka den enskildes förmåga att 
kunna skydda sig själv mot bränder.

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Antal anställda 46

(153 delt)
46

(164 delt)
46

(166 delt)
Omsättning 63,4 61,6 60,7
Årets resultat 1,9 1,6 0,2
Soliditet 17,8 12,5 7,7
Nettoinvesteringar 2,6 2,4 2,6

Det förefaller som att osäkerheten kring förbundets fram-
tid nu är avgjord i och med beslutet att likvidera förbun-
det. Förfarandet är unikt för ett räddningstjänstförbund. 
Arbetet inför likvidationen som verkställs november/de-
cember 2012 är till viss del påbörjad genom ett möte 
med SKL:s jurister.  SÖRF:s viktigaste resurs, personalen, 
överförs genom verksamhetsövergång med undantag av 
personalen i Skurup som övergår till anställning i Skurups 
kommun.
Satsningen på ökad lokal närvaro i medlemskommunerna 
har varit lyckad och uppfattats mycket positivt från kom-
munerna och andra lokala aktörer. Distriktscheferna bör-
jade sitt arbete under våren med att bygga upp lokala 
kontaktnät, lära känna sin personal samt utföra tillsyner 
och hantera tillstånd i den ”egna” kommunen med ett 
likriktat SÖRF-perspektiv. 
Glädjande är att antalet räddningsinsatser minskade un-
der 2011 i jämförelse med föregående år. I fem utav sex 
redovisade händelsetyper är utfallet positivt, vilket inne-
bär färre insatser, mantimmar och därmed kostnader.
Vad det gäller responstider, från 112-samtal till första re-
surs är på plats, ligger SÖRF bland de snabbaste tiderna i 
landet. SÖRF är aktiva och deltager i en arbetsgrupp till-
sammans med andra skånska aktörer för att utveckla kva-
litén på tillhandahållna tjänster. Responstiden inom rädd-
ningstjänsten är fortfarande mycket god. 11,4 minuter är 
den längst uppmäta mediantid inom SÖRF vilket innebär 
att förbundet uppfyller beslutade mål.

Måluppfyllelse
Årets resultat innebär en komplett och fullständig 
måluppfyllelse av de finansiella målen som under 2012 
kommer att ses över för att anpassas till aktuella mål och 
förutsättningar.
Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara 
mål för förbundet har resulterat i nya verksamhetsmål 
som implementerats i verksamheten. Uppföljning av verk-
samhetsmålen kommer att ske så snart förbundets fram-
tida struktur är formad.    

Årets ekonomiska resultat:
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 
1,9 mkr, att jämföras med ett budgeterat överskott på 
0,2 mkr.  
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SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Antal anställda 311 341 362
Omsättning 304,2  315,8 310,7
Årets resultat -1,7 3,1 -10,9
Soliditet 29 29 21
Nettoinvesteringar 3,7 3,5 5,3

Under 2011 minskade antalet elever på Sydskånska 
gymnasiet från i genomsnitt 2533 under 2010 till i ge-
nomsnitt 2252 under 2011. Av medlemskommunernas 
ungdomar sökte 60 % till Sydskånska gymnasiet vilket 
var en lägre procentsats än de 62 % som hade förvän-
tats. Förbundet tappade oväntat en del elever från Sjöbo 
kommun då det blev ett ökat val till framförallt skolor i 
Lund för ungdomar i Sjöbo kommun. Under hösten 2011 
har det gjorts en elevprognos för hösterminen 2012 som 
pekar på 1872 elever, där det utgåtts från att 60 % av 
medlemskommunernas ungdomar söker till Sydskånska 
gymnasiet. 

En ny organisation har genomförts i och med hösterminen 
2011. Sydskånska gymnasiet består idag av 6 rektorsom-
råden, fördelade på 3 skolenheter (ro 1-3) på Österport-
gymnasiet i Ystad, 2 enheter (ro 4-5) på Parkgymnasiet i 
Ystad samt 1 enhet (ro 6) på Malenagymnasiet i Sjöbo. 
I den nya organisationen har hänsyn tagits till det mins-
kade elevunderlaget och behovet av lokaler. Lokalerna för 
Hantverksgymnasiet i Tomelilla har lämnats, paviljongen 
på Österportgymnasiets skolgård har avvecklats samt att 
Teknik-, Naturbruks- och Hantverksprogrammet flyttat in 
i befintliga lokaler på Österportgymnasiet och Parkgym-
nasiet. Då elevprognoserna framöver visar på en minskad 
elevvolym behöver det dock göras ytterligare lokalanpass-
ningar så att inte lokalkostnaden och lokalytan ökar per 
elev. Med det minskade elevunderlaget följer en minsk-
ning av antalet tjänster.

Under 2011 har fokus i förändringsarbetet varit förbere-
delse och implementering av gymnasiereformen (GY 11). 
Olika utbildningsinsatser har genomförts inom ramen 
både för arbetslag och för ämnen. Kompetensutveckling 
har också getts personalen genom utbildning i entrepre-
nöriellt lärande som utgör en röd tråd i GY 11. Genom att 
arbeta aktivt med likabehandlingsplanen har det skett en 
satsning på värdegrundsarbetet och mentorns roll och ar-
bete med elever har stärkts. Arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet har tagit fart med en strävan efter kvalitet 
och gemensamma rutiner både vad gäller arbetsgång och 
dokumentation. 

Inom yrkesutbildningarna finns det ett gott samarbete 
med branscherna. Programråden har en mycket viktig roll 
i att formalisera och ytterligare utveckla samverkan med 
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arbetsplatser och branscher.  De olika branscherna höjer 
sitt kvalitetsarbete ytterligare och glädjande är en certi-
fieringav branscherna för  Transport- och Byggprogram-
men vilket visar att det arbetats aktivt med samverkan 
med branschen och att olika frågor beaktas, exempel 
miljö- och hälsoaspekter. Arbetet med Vård- och omsorg-
scollege har utvecklats och Sydskånska gymnasiet har en 
framträdande roll i samverkan med branschen.

Medverkan i Skånesatsningen på den gemensamma 
portalen skanegy.se har inneburit att alla elever i upp-
tagningsområdet får en saklig information om hela gym-
nasieutbudet i Skåne. Marknadsföringen har varit omfat-
tande med både framtagande av nytt material och att 
synas i olika medier, mässor, öppna hus med mera.
 
Måluppfyllelse
Följande två verksamhetsmål har beslutats för 2011:

1. Andelen elever med slutbetyg inom fyra år ligger väl 
över betygsgenomsnittet för såväl Skåne som landet 
i sin helhet

2. Andelen behöriga elever som får sitt förstahandsval 
tillgodosett överstiger 90 %

•	 83,8 % av eleverna når ett slutbetyg inom 4 år. Mål-
uppfyllelsen är hög då det i Riket är 76 % av alla 
elever som når slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 
år och i Skåne är det 74,2 %.

•	 Antagningen under 2011 visar att 98 % av de behö-
riga eleverna får sitt förstahandsval tillgodosett. 

Årets ekonomiska resultat
Inklusive interna poster uppgår verksamhetens kostnader 
till 349,7 mkr vilket är en minskning med 8,1 mkr gente-
mot föregående år. Intäkterna uppgår till 348,0 mkr vilket 
således innebär ett minusresultat på 1,7 mkr.

Dessvärre så infriades inte den för höstterminen 2011 för-
väntade sökbilden till Sydskånska gymnasiet. Fler elever 
från medlemskommunerna sökte andra skolor och färre 
elever från andra kommuner sökte till Sydskånska gymna-
siet. Antalet elever från andra kommuner som går i Syd-
skånska gymnasiets skolor var under våren ca 753 och 
minskade till hösten till cirka 692 elever. Antalet elever 
från medlemskommunerna som söker andra skolor upp-
gick under våren till cirka 720 och ökade under hösten 
till cirka 783 elever. Sammantaget innebär detta en bud-
getavvikelse på minus 7,1 mkr. De ökade kostnaderna för 
interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor sam-
tidigt som intäkterna för interkommunala ersättningar 
från andra kommuner minskar är oerhört besvärande för 
förbundets ekonomi både 2011 och påföljande år. För att 
täcka upp dessa ökade kostnader måste besparingar ske 
i egen verksamhet.
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heten kommer att gå över från en huvudman till olika hu-
vudmän. Verksamhetsövertagandet kommer att innebära 
ett merarbete för organisationen och ställer krav på risk-
bedömningar med planer som anger vilka åtgärder som 
bör vidtas och inom vilken tidsram. Det kommer både att 
kräva kompetenser och resurser för att upplösa förbundet 
och skapa en ny organisation, samt en kontinuerlig infor-
mation om de förändringsprocesser som pågår till perso-
nal, elever och föräldrar. 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Årets verksamhet

2011 2010 2009
Antal anställda 24 23 23
Omsättning 17,2 15,8 8,2
Årets resultat -0,5 -0,3 0,5
Soliditet - 6 16
Nettoinvesteringar 0 0,4 1,0

Under året har verksamheten på allvar kommit igång av-
seende kontroll och tillsyn. 

Inom livsmedel har kontinuerlig kontroll skett och sär-
skilda insatser har utförts på vattenverk, bed & breakfast 
samt efterlevnad av egenkontroll på restauranger och piz-
zerior. Under sommaren utfördes även en gedigen prov-
tagning av glass. Under året har även verksamheterna 
riskklassats om då ny vägledning utkommit från Statens 
Livsmedelsverk.

Inom hälsoskydd har tillsyn utförts på LSS-boende, äld-
reboende, campinganläggningar, utomhusbad och hy-
gienlokaler med stickande eller skärande verksamhet med 
fokus på hygien, ventilation, säkerhet och egenkontroll. 
Under året har tillsyn av strandskyddet överlämnats från 
kommunerna och förändring i plan- och bygglagen änd-
rats vilket gjort att antalet remisser från kommunerna 
ökat. Under hösten utförde även en informationskampanj 
till fastighetsägare avseende egenkontroll.
 
Inom miljöskydd och lantbruk har kontinuerlig tillsyn ut-
förts på verksamheterna. Flera klagomål har inkommit 
och tagit stor del av tillsynstiden. Under våren var ansök-
ningarna för att få sprida bekämpningsmedel inom vat-
tenskyddsområde komplexa och tog stor del i anspråk. 
Avloppsinventeringen återupptogs efter att varit vilande 
under 2010. Inventering och kartläggning av lantbruk på-
börjades. Även inom miljöskydd har antalet planer och re-
misser ökat med anledning av förändrad plan- och bygg-
lag. Tillsyn på lantbrukets B-anläggningar överlämnades 
till länsstyrelsen under december 2011.

För att återställa balanskravet samt för att anpassa verk-
samheten efter rådande förutsättningar har förbundet 
under våren genomfört olika besparingsåtgärder, bland 
annat har organisationen minskats med cirka 22 tjänster. 
Utifrån den faktiska sökbilden för årskurs 1 borde dock 
denna besparing varit större. Under sommaren har också 
verksamheten vid Hantverksgymnasiet i Tomelilla flyttats 
till Parkgymnasiet i Ystad och lokalerna i Tomelilla har 
lämnats. De inhyrda paviljongerna vid Österportgymnasiet 
har också lämnats. Åtgärderna med lokaler ger dock  inte 
någon kostnadsminskning för 2011 då övriga lokaler har 
behövt förändras för att anpassas till annan verksamhet

Även om en viss minskning av lokalytorna skett så kommer 
lokalkostnaden per elev att öka med betydande belopp 
eftersom lokalanpassningen inte kan ske i den takt som 
hade varit behövligt med anledning av det minskande 
elevantalet. För 2011 kostar lokalerna 19 055 kronor per 
elev vilket är en ökning med cirka 2 000 kronor sedan 
föregående år.

Årets investeringar 
Investeringsbudgeten för 2011 uppgick till 4,0 mkr. Ge-
nomförda investeringarna under året uppgår till 3,7 mkr, 
vilket innebär en avvikelse på 0,3 mkr. 
Investeringar avser till största delen reinvesteringar och 
nyinköp av datorer samt utrustning för undervisnings-
ändamål. Med anledning av att teknikprogrammet och 
hantverksprogrammet flyttats har också lokalerna be-
hövts anpassas till ny verksamhet.

Framtiden 
Konkurrensen om gymnasieeleverna blir allt intensivare 
framöver på grund av minskade elevkullar, en ökad eta-
blering av friskolor och en ökad möjlighet för eleverna att 
söka valfritt gymnasium. I prognoser fram till 2015 ses en 
nedgång till cirka 1600 elever på Sydskånska gymnasiet 
vilket innebär fortsatt behov av att se över organisation, 
personalstyrka och lokaler så att det matchar den förvän-
tade elevvolymen. 

Ett prioriterat mål är att få ekonomin i balans så att ett bra 
programutbud med hög kvalitet kan erbjudas. Visioner, 
mål, värden och det systematiska kvalitetsarbetet ses över.

Med införandet av lärarlegitimation ökar lärarnas formella 
behörighet och professionsgrad. Rektorer har gått eller 
går den statliga rektorsutbildningen vilket borgar för god 
utvecklingskvalitet. Möjligheten att på sikt erbjuda lek-
torstjänster och andra karriärsmöjligheter för personalen, 
exempel att vara mentor för nya lärare under deras intro-
duktionsår ses över.  

Annat av betydelse
En viktig fråga är den om förbundets framtid. Det finns 
idag långtgående planer på att förbundet ska upplösas 
inom de närmsta åren. Detta innebär i så fall att verksam-
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Arbetet med Ystad hamn har precis som under föregå-
ende år tagit stor del i anspråk. 

I slutet av december 2010 välte en lastbil med diesel nära 
en vattentäkt i Smedstorp och flera inspektörer var på 
olika sätt inblandade i det kommande utredningsarbetet. 
Detta arbete fortlöpte under hela våren.
Indexuppräknad timtaxa trädde i kraft och började gälla 
1 januari. Taxan per timme räknades upp till 735 kronor. 
Flera av verksamheterna på miljö och lantbruk fick under 
året årsavgift istället för timavgift vid tillsyn.

Måluppfyllelse 
Miljöförbundet övergripande mål är att genom effektiv 
och framåtsträvande tillsyn och genom att vara öppna för 
samarbete och dialog bidra till att alla invånare i Ystad-
Österlenregionen, nu och i framtiden, tillförsäkras en häl-
sosam och god miljö som grundas på en hållbar utveck-
ling. Vi ska verka för att skydda och förbättra miljön och 
förhindra att människor utsätts för miljöstörningar som 
kan skada deras hälsa, samt bidra till att livsmedel och 
vatten som produceras inom regionen ska vara av god 
kvalitet. Miljöförbundet anser att mål för 2011 har utförts 
enligt tillsynsplanen.

Årets ekonomiska resultat
Verksamheten uppvisar att underskott på -0,45 mkr. Det-
ta beror bland annat en budget som inte var anpassad 
efter verksamheten utan byggde på en behovsutredning. 
Flera av arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att det 
inte går att fakturera för de timmar som lagts ner på de 
olika objekten eller ärendena. 

Kommunens bolag och kommunalförbund

Årets investeringar 
Under året har inga större investeringar gjorts.

Framtiden 
Syftet med miljöförbundet är effektivitet, samsyn och en 
hög kvalitet i tillsyn, information och service. 
Riskklassning kommer att ske av de tillsynsobjekt som fal-
ler under miljöbalken dvs verksamheter som ligger under 
tillsynsområde hälsoskydd, lantbruk och miljö. Av risk-
klassningen kommer det även att framgå hur mycket tid 
och resurser som miljöförbundet kan lägga på varje verk-
samhet och hur mycket personalresurser miljöförbundet 
behöver. Översyn av taxan kommer att ske under våren 
2012. Under 2012 kommer även arbetet med att ta fram 
ny timavgift att påbörjas. Miljöförbundet har även infört 
ytterligare förändringar för att effektivisera tillsynen. Ny 
flextidsram har trätt i kraft och även restriktioner avseen-
de personlig tid, råd och anvisningar samt remissförande. 
Miljöförbundet kommer framöver att ha tätare samarbete 
med ekonomiavdelningen i Ystad för stämma av intäkter 
och kostnader mot budget.  
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, MKR                        Koncernen                        Kommunen  
  2011 2010 2011 2010
Verksamhetens intäkter Not 1 837,4 786,4 424,0 428,5 
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 774,5 -1 698,9 -1 510,0 -1 451,4 
Avskrivningar Not 2 -136,3 -127,4 -78,9 -74,0 
Verksamhetens nettokostnader  -1 073,4 -1 039,9 -1 164,9 -1 096,9 
 
Skatteintäkter Not 3 1 005,7 953,5 1 005,7 953,5 
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 176,5 202,1 176,5 202,1 
Finansiella intäkter Not 5 6,9 1,5 30,2 17,3 
Finansiella kostnader Not 6 -55,5 -32,7 -33,1 -14,7 
              varav jämförelsestörande post  1,6  1,6  
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Not 7 60,2 84,5 14,4 61,3 
      
Skatt  -12,1 -6,3 - - 
Årets resultat  48,1 78,2 14,4 61,3 
 
       
      
 
KASSAFLÖDESANALYS, MKR                        Koncernen                             Kommunen  
  2011 2010 2011 2010 
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  60,2 84,5 14,4 61,3 
Justering för av- och nedskrivningar  136,4 128,5 78,9 74,0 
Ökning/minskning avsättningar Not  8 21,0 4,3 9,5 0,2 
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 -39,2 -17,4 -0,1 -20,0 
Skatt, samt just av övriga likvidpåverkande poster  -12,1 -6,3   
Medel från verksamheten före förändring       
av rörelsekapital  166,3 193,6 102,7 115,5 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -70,9 -46,7 -52,4 -31,8 
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  2,3 28,1 2,3 28,6 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -38,1 4,6 -46,4 -40,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  59,6 179,6 6,2 71,7 
    
Investeringsverksamheten      
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -314,8 -246,4 -221,3 -147,1 
Omklassificering till omsättningstillgång   -2,3  -2,3 
Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 55,5 23,4 0,1 22,8 
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,1 - - - 
Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 - -  6,3 
Erhållna investeringsbidrag o övr inv inkomster Not 11 5,4 11,8 5,4 5,8 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -254,0 -213,5 -215,8 -114,5 
 
Finansieringsverksamheten      
Förändring låneskuld  73,9 -32,0 381,7 26,5 
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 -3,2 2,9 -292,8 -37,1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  70,7 -29,1 88,9 -10,6 
 
Årets kassaflöde  -123,7 -63,0 -120,7 -53,4 
Likvida medel vid årets början  155,0 218,0 151,4 204,8 
Likvida medel vid årets slut  31,3 155,0 30,7 151,4 
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Balansräkning

BALANSRÄKNING, MKR                       Koncernen                      Kommunen  
  2011 2010 2011 2010 
   
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 2 809,5 2 671,5 1 631,1 1 498,0 
Maskiner och inventarier Not 14 117,1 98,4 39,1 35,3 
Summa materiella anl  tillgångar  2 926,6 2 769,9 1 670,2 1 533,3 
   
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper, andelar,      
bostadsrätter m m Not 15 3,6 3,6 29,7 29,7 
Långfristiga fordringar Not 16 10,9 7,7 753,7 460,8 
Summa finansiella anl tillgångar  14,5 11,3 783,4 490,5 
Summa anläggningstillgångar  2 941,1 2 781,2 2 453,6 2 023,8 
   
Omsättningstillgångar      
Exploateringsfastigheter  11,0 13,4 11,0 13,4 
Förråd  2,1 2,1 - - 
Fordringar Not 17 255,8 184,9 209,2 156,8 
Kassa och bank   31,3 155,0 30,7 151,4 
Summa omsättningstillgångar  300,2 355,4 250,9 321,6 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 241,3 3 136,6 2 704,5 2 345,4 
   
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  1 285,6 1 207,5 1 301,5 1 240,2 
Justering av eget kapital  -0,2 -0,1 - - 
Årets resultat  48,1 78,2 14,4 61,3 
Summa eget kapital Not 18 1 333,5 1 285,6 1 315,9 1 301,5 
   
Avsättningar      
Avsättn för pens o liknande förplikt  33,6 24,6 27,3 17,8 
Övriga avsättningar  49,9 37,8 - - 
Summa avsättningar Not 19 83,5 62,4 27,3 17,8 
   
Skulder      
Långfristiga skulder Not 20 1 477,8 1 404,0 981,7 600,0 
Kortfristiga skulder Not 21 346,5 384,6 379,6 426,1 
Summa skulder  1 824,3 1 788,6 1 361,3 1 026,1 
   
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  3 241,3 3 136,6 2 704,5 2 345,4 
   
      
Ställda panter o ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 645,1 580,7 628,7 560,2 
Visstidspensioner  Not 22 5,4 6,9 5,4 6,9 
Privata medel Not 23 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leasingåtaganden Not 24 9,0 7,1 8,4 6,8 
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 578,6 308,1 1 094,1 1 091,6
Ställda säkerheter Not 25 40,4 40,4 - - 
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader  
Koncernen Intäkter   Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 356,2 1 413,6
Koncernen Ytornet 367,2 210,8
Kommunalförbund 114,0 150,1
  

Kommunen  
Intäkter och kostnader är justerade med interna poster. I 
nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av anläggnings-
tillgångar med 0,1 mkr.  
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsättning 
samt årets avgiftsbestämda ålderspension med 34,3 mkr 
och kostnader för särskild löneskatt avseende dessa pen-
sioner med 7,9 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 6,6 
mkr och löneskatt för dessa med 1,6 mkr. Pensionsut-
betalningar till dagens pensionärer har redovisats med 
30,0 mkr, för visstidspensioner 0,4 mkr samt löneskatt för 
dessa utbetalningar med 7,8 mkr 

Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar på 
78,9 mkr, Koncernen Ytornets avskrivningar 54,1 mkr 
samt Kommunalförbunden 3,3 mkr.

Kommunen 
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräk-
nas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt 
nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda 
investeringar t o m år 2011 

Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2011 2010
Kommunalskatt 981,0 940,0
Slutavräkning 2011 (2010) 20,6 12,8
Slutavräkning 2010 (2009) 4,1 0,7
 1005,7 953,5

Kommunen 2011 2010
Kommunalskatt 981,0 940,0
Slutavräkning 2011 (2010) 20,6 12,8
Slutavräkning 2010 (2009) 4,1 0,7
 1005,7 953,5

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2011 2010
Inkomstutjämningsbidrag 178,9 189,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -52,2 -45,4
Regleringsavgift 29,0 7,2
Utjämningsavgift LSS -26,9 -22,3
Kommunal Fastighetsavgift 47,7 45,3
Konjunkturstöd - 27,4
 176,5 202,1

Kommunen 2011 2010
Inkomstutjämningsbidrag 178,9 189,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -52,2 -45,4
Regleringsavgift 29,0 7,2
Utjämningsavgift LSS -26,9 -22,3
Kommunal Fastighetsavgift 47,7 45,3
Konjunkturstöd - 27,4
 176,5 202,1

Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2011 2010
Ränta på utlämnade lån 0,2 -
Ränta på likvida medel 6,5 1,2
Dröjsmålsräntor 0,2 0,1
Räntebidrag - 0,2
 6,9 1,5

Kommunen 2011 2010
Ränta på utlämnade lån 25,9 16,0
Ränta på likvida medel 3,4 0,1
Dröjsmålsräntor 0,2 0,1
Räntebidrag - 0,2
Borgensavgifter 0,7 0,9
 30,2 17,3
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Noter

Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2011 2010
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 52,3 32,1
Ränta på pensionsskuld 2,9 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2
 55,5 32,7

Kommunen    
 2011 2010
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 30,5 14,2
Ränta på pensionsskuld 2,3 0,3
Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2
 33,1 14,7
Av ränta på pensionsskulden beror 1,6 mkr på sänkning 
av diskonteringsräntan och klassificeras som jämförelse- 
störande post. Kostnader för upplupna räntor på långfris-
tiga skulder uppgår till 8,7 mkr (4,0). Bokföring av intern 
ränta under byggnadstiden har minskat räntekostnaderna 
med 2,0 mkr (1,4 ).  

Not 7 Resultat före bokslutsdisp. och skatter  
Koncernen 2011 2010
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 60,2 84,5
Varav realisationsvinster netto 39,2 17,4

Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2011 2010
Ingående värde 62,5 58,1
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 7,0 1,1
   varav räntekostnad 2,7 0,3
   varav utbetalningar -1,6 -1,3
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,2 -0,7
   varav räntekostnad 0,2 0,1
   varav utbetalningar -0,5 -1,0
Årets förändring särskild  
löneskatt 1,8 0,0
Skatt obeskattade reserver mm 12,0 4,0
Utgående värde 83,5 62,5

Kommunen 2011 2010
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 14,4 61,3
Realisationsvinster -0,1 -20,0
Justerat resultat 14,3 41,3

Kommunen 2011 2010
Ingående värde 17,8 17,6
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 7,4 1,1
   varav räntekostnad 2,1 0,2
   varav utbetalningar -1,3 -1,0
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,2 -0,9
   varav räntekostnad 0,2 0,1
   varav utbetalningar -0,4 -0,9
Årets förändring särskild  
löneskatt 1,9 0,0
Utgående värde 27,3 17,8

Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2011 2010
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -38,8 -17,1
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,4 -0,3
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -39,2 -17,4

Kommunen 2011 2010
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc - -17,1
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,1 0,0
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -2,9
 -0,1 -20,0
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Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar  
Koncernen 2011 2010
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus 54,7 18,2
Verksamhetsfastigheter - 4,6
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,8 0,6
Aktier och andelar - -
 55,5 23,4

Kommunen 2011 2010
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus - 18,2
Verksamhetsfastigheter - 4,6
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,1 -
Aktier och andelar - 6,3
 0,1 29,1

Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster  
Koncernen  
4,1 mkr (2,8) av årets investeringsinkomster avser   
anslutningsavgifter.  
Investeringsbidrag registrerade i anläggningsredovisning-
en uppgår under året till 1,3 mkr (8,7).  

Kommunen 
4,1 mkr (2,8 ) av årets investeringsinkomster avser  
anslutningsavgifter. 
Investeringsbidrag registrerade i anläggningsredovisning-
en uppgår under året till 1,3 mkr (2,7). 

Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar  
Koncernen 2011 2010
Kommuninvest - -5,3
HBV, Husbyggnadsvaror - 8,2
Minoritetsandel konernintern  
utlåning -3,2 -
 -3,2 2,9

Kommunen 2011 2010
Ytornet AB -41,8 -
AB Ystadbostäder  -118,0 -40,0
AB Ystads Saltsjöbad -30,0 -
Ystads Energi AB -65,0 -
Ystad Industrifastigheter AB -38,0 -
Kommuninvest - -5,3
HBV, Husbyggnadsvaror - 8,2
 -292,8 -37,1

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Koncernen 2011 2010
Ingående anskaffn. värde 3 997,2 3 752,2
Omklassificering -27,6 0,8
Inköp under året 293,3 229,3
Försäljning/utrangering -23,7 -14,5
Pågående arbeten -16,9 29,4
Utgående ack anskaffn.värde 4 222,3 3 997,2
  
Ingående avskrivningar -1 325,7 -1 225,5
Omklassificering 19,7 -0,8
Försäljning/utrangering 8,5 10,3
Årets avskrivningar -115,3 -109,7
Utgående ack avskrivningar -1 412,8 -1 325,7
Utgående restvärde 2 809,5 2 671,5

Kommunen 2011 2010
Ingående anskaffn. värde 2 392,4 2 274,0
Inköp under året 203,1 126,9
Försäljning/utrangering - -8,5
Utgående ack anskaffn.värde 2 595,5 2 392,4

Ingående avskrivningar -894,4 -833,9
Försäljning/utrangering - 5,0
Årets avskrivningar -70,0 -65,5
Utgående ack avskrivningar -964,4 -894,4
Utgående restvärde 1 631,1 1 498,0
  
Specifikation  
Markreserv 28,4 27,9
Verksamhetsfastigheter 696,5 678,9
Fastigheter affärsverksamhet 639,2 565,6
Publika fastigheter 186,9 167,8
Fastigheter annan verksamhet 54,4 55,2
Övriga fastigheter 2,5 2,6
Exploateringsmark 23,2 -
 1 631,1 1 498,0
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Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2011 2010
Ingående anskaffn.värde 303,9 284,4
Inköp under året 33,2 22,6
Försäljning/utrangering 18,1 -3,1
Utgående ack anskaffn.värde 355,2 303,9
  
Ingående avskrivningar -205,5 -191,1
Försäljning/utrangering -12,0 3,1
Årets avskrivningar -20,6 -17,5
Utgående ack avskrivningar -238,1 -205,5
Utgående restvärde 117,1 98,4

Kommunen 2011 2010
Ingående anskaffn.värde 174,5 161,0
Inköp under året 12,7 14,5
Försäljning/utrangering -0,1 -1,0
Utgående ack anskaffn.värde 187,1 174,5
  
Ingående avskrivningar -139,2 -131,7
Försäljning/utrangering 0,1 1,0
Årets avskrivningar -8,8 -8,5
Utgående ack avskrivningar -147,9 -139,2
Utgående restvärde 39,2 35,3
  
Specifikation:  
Maskiner 23,9 18,8
Inventarier 8,5 10,0
Byggnadsinventarier - 0,0
Bilar, transportmedel 5,7 5,4
Konst 1,1 1,1
 39,2 35,3

Not 15 Värdepapper, andelar o bostadsrätter m m  
Koncernen 2011 2010
Aktier och andelar i:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 0,1
 3,6 3,6

Kommunen 2011 2010
Aktier och andelar i:  
koncernföretag 26,2 26,2
andra företag:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,0 0,0
 29,7 29,7
  
*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening  
uppgår till 1 260 kkr. Efter insatsemmissioner uppgår  
Ystads kommuns totala andelskapital till 1 471 kkr.  

Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2011 2010
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskj skatt ersättningslånepost 0,6 0,6
Husbyggnadsvaror HBV för. 1,8 1,7
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 3,2 0,1
 10,9 7,7

Kommunen 2011 2010
AB Ystads Saltsjöbad 30,0 
Ystadbostäder AB 276,0 158,0
Ystad Energi AB 317,0 252,0
Ystad Industrifastigheter AB 78,0 40,0
Ystads Teater AB 5,5 5,5
Ytornet AB 41,8 -
Kommuninvest 5,3 5,3
 753,7 460,8

Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2011 2010
Kundfordringar 81,2 110,2
Övriga kortfristiga fordringar 94,6 27,2
Interimsfordringar 80,0 47,5
 255,8 184,9

Kommunen 2011 2010
Kundfordringar 67,6 66,1
Övriga kortfristiga fordringar 35,3 16,3
Interimsfordringar 106,3 74,4
 209,2 156,8
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Not 18 Eget kapital  
Koncernen 2011 2010
Respektive företags andel efter elimineringar.  
Obeskattade reserver har delats upp  
med 73,7% till eget kapital och 26,3%   
till latent skatt  
Ystads kommun 1 194,3 1 175,1
Koncernen Ytornet 131,3 102,2
Kommunalförbund 7,9 8,3
 1 333,5 1 285,6

Kommunen 2011 2010
Ingående värde 1 301,5 1 240,2
Årets resultat  14,4 61,3
 1 315,9 1 301,5
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 11,1 54,1
Hamnfond 7,7 6,9
VA-fond -2,1 1,1
Avfallsfond -2,3 -0,8

Not 19 Avsättningar  
Koncernen 2011 2010
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 23,7 16,8
Avsättning för visstids-  
pensioner  3,4 3
Avsättning för särskild   
löneskatt 6,5 4,8
Avsättning för skatter 49,9 37,8
 83,5 62,4

Kommunen 2011 2010
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 19,0 11,6
Avsättning för visstids-  
pensioner 2 st (2) 3,0 2,7
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,3 3,5
 27,3 17,8
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda  

Not 20 Långfristiga skulder  
Koncernen 2011 2010
Lån i banker och kreditinstitut 1 477,8 1 404,0
 1 477,8 1 404,0

Kommunen 2011 2010
Lån i banker och kreditinstitut 981,7 600,0
 981,7 600,0

Not 21 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2011 2010
Leverantörsskulder 65,9 67,1
Övriga kortfristiga skulder 100,3 86,2
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 180,3 231,3
 346,5 384,6

Kommunen 2011 2010
Leverantörsskulder 62,0 54,5
Övriga kortfristiga skulder 184,0 215,3
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 133,6 156,3
 379,6 426,1

Not 22 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2011 2010
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 467,3 490,0
Årets förändring    51,9 -22,7
   varav räntekostnad 50,8 6,7
   varav utbetalningar -28,8 -21,8
Särskild löneskatt, KPA 125,9 113,4
Visstidspensioner 4,3 5,5
Särskild löneskatt, visstidspens 1,1 1,4
 650,5 587,6

Kommunen 2011 2010
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 450,8 473,2
Årets förändring  55,2 -22,4
   varav räntekostnad 49,4 6,4
   varav utbetalningar -30,4 -20,7
Särskild löneskatt, KPA 122,7 109,4
Visstidspensioner  4,3 5,5
Särskild löneskatt, visstidspens 1,1 1,4
 634,1 567,1
  
Överskottsfondens utgående kapital är noll per 111231. 
  
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från KPA  
uppgår till 95,0 %  
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Not 23 Privata medel  
Koncernen 2011 2010
96 kkr (59 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
Not 24 Leasingåtaganden  
Koncernen 2011 2010
Förfaller inom ett år 9,0 7,1
  
  
  
  
  
  
  
Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  
Koncernen 2011 2010
Egnahem och småhus 0,5 0,5
Föreningar 8,9 5,3
Kommuninvest 566,7 300,0
Övriga 2,5 2,3
Ställda säkerheter 40,4 40,4
 619,0 348,5

Kommunen 2011 2010
96 kkr (59 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
  
Kommunen 2011 2010
Förfaller inom ett år 8,4 6,8
Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt fastighe-
ter och redovisas som operationell leasing. Leasing-  
kostnaden för året uppgick till  7,5 mkr (6,6). Av fram-
tida leasingavgifter förfaller 8,4 mkr (6,8) inom ett år.   
8,2 mkr (5,9) förfaller per år tom 2016 samt 8,1 mkr 
(5,9) senare än fem år.  
  
  
Kommunen 2011 2010
Koncerninterna 515,6 783,6
Egnahem och småhus 0,5 0,5
Föreningar 8,9 5,3
Kommuninvest 566,7 300,0
Övriga 2,4 2,2
 1 094,1 1 091,6

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var med-
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk för-
ening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 mkr kronor 
och totala tillgångar till 223 343 mkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 326 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 317 mkr.
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Driftredovisning

Investeringsredovisning

        
Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto Budget- 
   kostnad avvik netto 
Kommunstyrelse 295,9 -519,9 -224,0 -8,8
- Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd 0,9 -3,1 -2,2 -0,4 
- Ledning o Utveckling 28,8 -218,0 -189,2 0,1
- Hamn 39,5 -31,8 7,7 1,3 
- Kommungemensamt 226,7 -267,0 -40,3 -9,8 
Barn- och utbildningsnämnd 324,4 -740,0 -415,6  0,9
Kulturnämnd 4,6 -30,8 -26,2 -0,1
Myndighetsnämnd - -0,3 -0,3 - 
Samhällsbyggnadsnämnd 438,5 -525,3 -86,8 -7,4 
Socialnämnd 154,5 -628,2 -473,7 -6,7
Revision - -1,1 -1,1 0,1 
Summa  1 217,9 -2 445,6 -1 227,7 -22,0 
Finansiering 1 275,5 -33,4 1 242,1 35,6 
Totalt 2 493,4 -2 479,0 14,4 13,6 
   

        
        
        
        
        
        
Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget- 
    avvik netto 
Kommunstyrelse - -60,6 -60,6 25,6
- Ledning o Utveckling - -12,9 -12,9 12,2
- Hamn - -47,7 -47,7 13,4 
Barn- och utbildningsnämnd - -6,2 -6,2 -0,3
Kulturnämnd 0,1 -0,5 -0,4 0,1 
Samhällsbyggnadsnämnd 5,3 -153,6 -148,3 213,6
Socialnämnd - -0,4 -0,4 0,3 
Summa 5,4 -221,3 -215,9 239,3
    
        
        
        
Årets största investeringar 
(mkr)      
Omb ny färja Bornholm -30,0      
Inköp Sockerbruksområdet -23,2      
Småbåtshamnen, etapp 1 -20,9      
Inköp fastighet,LSS -16,1      
Framtida vattenförsörjning Nedraby -15,7      
Onbyggnad Berghusaskolan -14,3      
Kustskyddsåtgärder -12,4
Landström -10,9      
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Särredovisning av VA-verksamhet

Exploateringsredovisning

Resultaträkning  
Belopp i kkr 2011 2010
Verksamhetens intäkter 59 436 59 924
Verksamhetens kostnader 1) -46 764 -45 879
Avskrivningar -7 962 -7 181
Verksamhetens 
nettointäkt/kostnad 4 710 6 864
Finansiella kostnader -6 812 -5 786
Årets resultat 2 102 1 078

Balansräkning  
Belopp i kkr 2011 2010
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 174 222 154 189
Omsättningstillgångar 4 584 3 265
Summa tillgångar 178 806 157 454
  
Eget kapital och skulder  
Eget kapital    5 460 7 562
 -varav årets resultat -2 102 1 078
Kortfristiga skulder 5 880 4 862
Långfristiga skulder, interna 167 466 145 030
Summa eget kapital 
och skulder 178 806 157 454

1)Avser direkta kostnader samt utfördelade administrativa 
kostnader.

Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 balansvärde intäkter kostnader påverkan balansvärde
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,5 0,1 - - 0,4
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,5 - - - -0,5
V Sjöstaden I -3,8 - 0,0 - -3,8
Surbrunnen 2:2 -0,6 - - 0,6 -
Källesjö nord 19,3 6,7 -0,7 - 13,3
Nybrostrand väster 3,6 4,1 -1,8 - 1,3
V Sjöstaden II -4,7 5,1 -13,5 - 3,7
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,8 - - - -0,8
Ubåten Edvinshem -1,5 - 0,0 - -1,5
Köpingebro Soldatvägen 0,8 1,2 0,0 - -0,4
HSB Lilla Tvären 1:3 -3,0 - -0,4 - -2,6
Köpingebro Junivägen -0,8 0,3 -0,2 - -0,9
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 3,9 - -0,9 - 4,8
Dammhejdan 0,0 - -0,1 - 0,1
Dammen 0,0 - - - 0,0
Källesjö hästgård 0,0 0,3 - - -0,3
Diverse områden Ystad - - 0,0 - 0,0
Diverse områden byar - 0,1 -0,1 - 0,0
Ö:a ind omr Startmotorn -1,9 - -0,4 - -1,5
Sjöborondellen - - -0,1 - 0,1
Malmörondellen - - -0,4 - 0,4
Område 11 - - -0,8 -0,8 -
Äldre industrimark -2,3 4,2 -0,5 - -6,0
Summa 13,4 22,1 -19,9 -0,2 11,0

I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering.
Se vidare under Redovisningsprinciper.
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i koncernen Ytornet 2011 2010 2009 2008
Kommunalförbunden ingår ej.      
 
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till totala   1,15 1,08 1,07 1,09
kostnader      
 
Avkastning/omsättning, dvs resultat före boksluts-  12,9% 7,3% 10,5% 8,2%
dispositioner i förhållande till totala intäkter.      
     
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före boksluts-  24,7% 13,0% 19,2% 16,8%
dispositioner i förhållande till totalt eget kapital.      
 
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus finansiella  -37,5 -30,7 -33,5 -41,5
kostnader.      
     
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till totala   16,2% 15,3% 14,7% 14,3%
tillgångar.

Långfristiga skulder  

Låneportföljens storlek och sammansättning:  
Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp 
 (fast/rörligt) (kkr)
Handelsbanken Fast 100 000
Handelsbanken Rörligt 50 000
Nordea Fast 60 000
Nordea Rörligt 125 000
Kommuninvest Fast 501 700
Kommuninvest Rörligt 65 000
Dexia Fast 80 000
Summa  981 700

Räntebindningstid  

Ränteförfall   Belopp
(årsintervall)  (kkr)
1   300 000
2-3   315 000
4-5   273 000
5-10     93 700
Summa   981 700

Fast 76%

Rörligt 
24%

Andelen fast respektive rörlig ränta

Handels-
banken; 
150,0

Nordea; 
185,0

Kommun-
invest; 566,7

Dexia; 80,0

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)
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Redovisningsprinciper

Ystads kommun följer i allt väsentligt den Kommunala 
redovisningslagen (KRL) och tillämpar de rekommenda-
tioner som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella in-
vesteringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Från om 
med 2012 kommer investeringsbidrag inte längre att han-
teras i anläggningsredovisningen. Beloppsgränsen för att 
klassas som investering uppgår till 50 kkr.

Anslutningsavgifter redovisas i investeringsredovisning-
en. 

Exploateringsredovisning - Exploateringsverksamhe-
tens samtliga transaktioner handhas löpande i driftre-
dovisningen. I samband med tertialuppföljningar samt 
årsbokslut förs nettot för respektive exploateringsområde 
till balansräkningen som omsättningstillgång/skuld vilket 
innebär en matchning av intäkter och kostnader. I sam-
band med detta bedöms och värderas det därmed upp-
komna värdet för varje område av huvudansvarig. Vid in-
dikationer på större avvikelser sker erforderliga upp- eller 
nedskrivningar, med motsvarande resultatpåverkan. Vid 
varje områdes slutredovisning förs eventuellt kvarstående 
över- eller underskott till kommunens resultaträkning.

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats ränta 
med 4,3 %.

Kapitalkostnader - består dels av rak avskrivning, det 
vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde och dels av intern ränta på bokförda 
värdet med 4,3 %. Avskrivningstiderna för varje enskild 
investering bedöms utifrån trolig livslängd samt historiskt 
använda avskrivningstider. Avskrivning och intern ränta 
påbörjas månaden efter färdigställade/ianspråktagande. 

Leasingavtal – inga leasingavtal har klassificerats som 
finansiella.

Pensioner – intjänade från och med 1998 avseende 
avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig 
skuld. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse i enlighet med den Kommunala redovis-
ningslagen. 
Utlösta visstidspensioner samt särskild avtalspension enligt 
överenskommelse återfinns i kommunens balansräkning 
som avsättning.  Ej utlösta visstidspensioner redovisas som 
ansvarsförbindelse. Värdet av de ej utlösta förpliktelserna 
baseras på lönekostnad samt antal återstående månader 
tom personen uppnår 65 års ålder. 
Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd ål-
derspension. Se vidare not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. Kom-
munen använder pensionsmedlen för återlån i verksam-

heten.
Rättstvister – Vid 2011 års utgång finns, efter genom-
förd inventering inom kommunen och koncernen ett par 
pågående rättsprocesser inom Social omsorg samt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanställd redovisning - Koncernen omfattar kom-
munen och de företag, som kommunen på grund av an-
delsinnehav eller annan anledning har ett väsentligt in-
flytande över. Ett samägt företag anses ingå i koncernen 
motsvarande den andel Ystads kommun äger, betalar i 
medlemsavgift eller dylikt. 
Den sammanställda redovisningen (för hela koncernen) 
har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommu-
nens bokförda värde på aktier i direktägda kommunala 
bolag har eliminerats mot bolagens egna kapital vid för-
värvstillfället. I den sammanställda redovisningen ingår 
därför endast den del av bolagens egna kapital som till-
kommit efter förvärvet. Proportionell konsolidering inne-
bär att endast den ägda andelen av de direktägda bo-
lagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och 
kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Mot-
svarande tillämpning av förvärvsmetoden med proportio-
nell konsolidering har genomförts i moderbolaget Ytornet 
AB:s sammanställda redovisning
Kommunens andel beträffande Gymnasieförbundet kan 
variera över tiden eftersom den baseras på Ystad kom-
muns andel av de totala medlemsavgifterna. För Rädd-
ningstjänstförbundet samt Miljöförbundet baserades 
ägarandelen på respektive kommuns andel av förbunds-
avgifterna det första året. Avsikten är sedan att denna an-
del ska vara densamma under kommande år.

Semesterskuld - de anställdas fordran på kommunen i 
form av sparade semesterdagar och okompenserad tid 
har skuldbokförts per den 31 december 2011.

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutav-
räkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s 
prognos.

Sociala avgifter - har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovis-
ningen. Pålägget uppgår till 39,1 % bestående av lag-
stadgade avgifter 31,4 %, avtalsbestämda avgifter 0,8 % 
samt pensionskostnad  6,9 %.

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt 
avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads kommun 
inget ansvar för den så kallade avslutningsplanen, utan 
detta ansvar vilar på  SYSAV. Skulle, mot förmodan, mil-
jöproblem uppstå på grund av tidigare deponerat avfall, 
ansvarar den som deponerat avfallet för skador, åtgärder 
etcetera. Kommunens äldre soptippar är återställda sedan 
flera år tillbaka.
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