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Kommunstyrelsens ordförande

Ytterligare ett år att lägga till handlingarna. Ett år som alla 
andra? Nej, inget år är det andra likt, även om man kan 
uppleva det så medan det rullar på. Det är först då jag 
sätter mig och reflekterar över det som hänt som jag inser 
allt det stora och lilla som skett under året. Här följer en 
cocktail av händelser utan tidsordning.
• I början av året beslutade vi om Ystads hitintills 

största investering, badhuset med en beräknad 
kostnad på 285 miljoner. Första spadtaget togs un-
der sommaren.

• Ny förskola i Svarte stod klar för inflyttning.
• Under året kunde vi också följa bygget av vårt nya 

trygghets- och särskilda boende i Västra Sjöstaden, 
ett efterlängtat tillskott.

• Skolinspektionen var på besök, och vi hade två av 
knappt 20 prickfria skolor i hela landet.

• Ett förslag på lösning för gymnasieskolans framtid 
arbetades fram vilket innebär att gymnasieskolan 
kommer att ingå i kommunens organisation från 
och med 2016.

• Efter en lång och seg process kom vi överens med 
Skurup om hur vi skulle skiljas när det gäller rädd-
ningstjänstförbundet och ett nytt förbund bildades.

• Vi fattade beslut om att bilda ett gemensamt de-
stinationsbolag med näringslivet och Simrishamns 
kommun.

• Under året invigdes den senaste tillbyggnaden på 
Ystads Saltsjöbad. En ny unik spa-avdelning. Arren-
datorn har också under året uppmärksammats på 
ett mycket positivt sätt i media och fått flera utmär-
kelser.

• Ett företag som fick miljöpris var Analytec som är ett 
mindre företag som jag är övertygad om kommer 
att växa. De har specialiserat sig inom vattenteknik.

• Miljöminister Lena Ek invigde världens största land-
strömsanläggning som både kan serva 50 och 60 
Hz fartyg. Samma vecka fick Ystad Hamn Logistik 
AB ta emot miljöpris för denna anläggning.

• Under sommaren var det både operafestival och 
jazzfestival.

• Filminspelningarna tog fart igen både när det gäl-
ler engelska och svenska Wallander, och Filmfonden 
beviljade även medel till TV-serien Bron som kom-
mer att spelas in under vinterhalvåret. Den anrika 
biografen Scala digitaliserades.

• Fördjupad översiktsplan (FÖP) Köpingebro ställdes 
ut och FÖP Ystad påbörjades, två stora och viktiga 
planarbeten för kommunens fortsatta attraktivitet.

• Ny detaljplan för Öja industriområde tas fram för att 
kunna tillgodose näringslivets behov av nybyggna-
tion och nyetableringar.

• Nästa etapp på vattenverket i Nedraby påbörjades 
under hösten.
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Det här var en tillbakablick över året 2012. Ett axplock 
av allt som hänt. Om jag ska blicka framåt så ser jag att 
följande ligger framför oss:
• Vision.
 Ett stort visionsarbete har startat, som kommer att 

vara en vägledning för hur vi ska utvecklas och ar-
beta fram till 2030. Visionen ska vara styrande när 
vi jobbar med målstyrning och strategiska styrdoku-
ment.

• Översiktsplanen.
Arbetet med översiktsplanen har påbörjats och pla-
nen beräknas vara färdig under år 2014.

• Bostadsbyggande.
 För att utvecklas måste vi ge förutsättningar för 

att bygga fler bostäder. Länsstyrelsen var på besök 
och deras budskap var att vi bör planera för en 
befolkningsökning i staden på 5-10 000 boende 
fram till 2030. Det är en stor, men spännande 
utmaning.

• Strukturutveckling av hamnområdet.
 Det finns ett behov av att göra en samhällsekono-

misk analys avseende effekterna, kostnaderna och 
intäkterna vid en större strukturell förändring av 
hamnområdet. Frågor som måste belysas är bland 
annat flytt av färjelägena, etablering av bostäder, 
handel, kontor och nöjesliv samt tillgängligheten till 
den nya stadsdelen.

• Arbetstillfällen.
 Samhället står inför en strukturförändring av arbets-

marknaden. De så kallade enkla arbetena finns idag 
och kommer framöver att öka inom service- och 
tjänstesektorn och minska inom den traditionella 
industrin. Vi måste tillsammans med näringslivet ge 
ungdomar och invånare som står utanför arbets-
marknaden möjlighet att få arbetslivserfarenhet. 
Erfarenhet som ger dem större möjlighet att göra 
val i livet, söka till utbildningar eller med arbetslivs-
erfarenhet kunna välja arbete framöver.  

Det ekonomiska resultatet för året var mycket bra. Ystads 
kommuns resultat blev ett överskott på 44,4 mkr, vilket 
är 31,7 mkr bättre än budgeterat resultat. Trots resultatet 
finns det anledning att vara vaksam på verksamheternas 
kostnadsutveckling. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det hänt 
mycket positivt för Ystads kommun. Vi fortsätter att ut-
vecklas och lever i en fantastisk miljö som vi ska vara räd-
da om. Framför oss ligger några stora utmaningar. Vi har 
stora investeringar i idrottsanläggningar, vattenförsörjning 
och avloppsutbyggnad. Under året ökade invånarantalet 
med cirka 0,5%. Om Ystad ska fortsätta att utvecklas och 
en god kommunal service säkerställas så måste tillväxten 
öka. Framöver bör vi öka invånaranatalet med cirka en 
procent. En fortsatt god ekonomi och fortsatt utveckling 
är förutsättningar för ett samhälle där vi vill bo och verka.

Kristina Bendz
Kommunstyrelsens ordförande 
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr)  2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter  426,5 424,0 428,5 367,1 367,0 
Verksamhetens kostnader  -1 512,6 -1 510,0 -1 451,4 -1 356,4 -1 322,8 
Avskrivningar  -92,9 -78,9 -74,0 -68,7 -64,0 
Verksamhetens nettokostnad  -1 179,0 -1 164,9 -1 096,9 -1 058,0 -1 019,8 
  
Skatteintäkter  1 221,6 1 182,2 1 155,6 1 087,5 1 070,3 
Finansnetto  1,8 -2,9 2,6 8,9 -5,0 
Resultat före extraordinära poster  44,4 14,4 61,3 38,4 45,5 
  
Extraordinära poster  - - - - - 
  
Årets resultat  44,4 14,4 61,3 38,4 45,5 
  
Balansräkning (mkr)       
Anläggningstillgångar  2 691,0 2 453,6 2 023,8 1 926,3 1 874,2 
Omsättningstillgångar  307,2 250,9 321,6 371,8 253,3 
Summa tillgångar  2 998,2 2 704,5 2 345,4 2 298,1 2 127,5 
  
Eget kapital  1 315,9 1 301,5 1 240,2 1 201,8 1 156,3 
Justering eget kapital  -10,4 - - - - 
Årets resultat  44,4 14,4 61,3 38,4 45,5 
Summa eget kapital  1 349,9 1 315,9 1 301,5 1 240,2 1 201,8 
  
Avsatt till pensioner  28,2 27,3 17,8 17,7 17,8 
Summa avsättningar  28,2 27,3 17,8 17,7 17,8 
  
Långfristiga skulder  1 238,8 981,7 600,0 573,5 538,5 
Kortfristiga skulder  381,3 379,6 426,1 466,7 369,4 
Summa skulder  1 620,1 1 361,3 1 026,1 1 040,2 907,9 
  
S:a eget kapital och skulder  2 998,2 2 704,5 2 345,4 2 298,1 2 127,5 
  
Ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser  624,3 634,1 567,1 597,1 594,2 
Borgens- o övriga ansvarsförb.  1 365,4 1 094,1 1 091,6 1 108,4 876,1 
Leasingåtaganden  8,8 8,4 6,8 5,5 7,5 
  
Kassaflödesanalys       
Kassaflöde från den löpande verksamheten 130,3 6,2 71,7 271,5 60,4 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -219,8 -215,8 -114,5 -164,9 -155,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 150,1 88,9 -10,6 78,8 -14,0 
Årets kassaflöde  60,6 -120,7 -53,4 185,4 -109,4 
  
Nyckeltal        
Soliditet i %  46 49 55 54 56 
Soliditet inkl pensionsåtaganden       
före 1998 i %  25 25 31 28 29 
Likviditet i %  -19 -34 -24 -20 -31 
Låneskuld, inkl vidareutlåning  1 238,8 981,7 600,0 573,5 538,5 
  
Skattesats kommun och landsting  30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 
      
Antal invånare  28 558 28 427 28 338 28 109 27 870 
Förändring  +131 +89 +229 +239 +151 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?  
  
64 % skatt och statsbidrag  
  
19 % hyror, arrende, taxor och avgifter  
  
10 % försäljning av tillgångar och verksamhet  
  
 5 % övriga bidrag  
  
 2 % räntor  
  
  
  
  
Vad används pengarna till?  
  
42 % personal  
  
32 % köp av verksamhet  
  
19 % tjänster, material och inventarier  
  
 4 % bidrag och räntor  
  
 3 % inkomst- och kostnadsutjämning  

  

  

  
100 kronor i skatt till kommunen 
användes ungefärligen så här…. 
  
 Verksamhet 
38 kr Vård, omsorg: äldre, funktionshindrade  
28 kr Skola för barn- och ungdom 
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
 6 kr Individ- och familjeomsorg                
 5 kr Infrastruktur skydd mm 
 3 kr Kulturverksamhet  
 3 kr Fritidsverksamhet 
 2 kr Politisk verksamhet 
 1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbild-  
  ning 

Skatt och 
statsbidrag 

64%

Hyror, 
taxor mm 

19%

Försäljning  
10%

Övriga 
bidrag 5% Räntor 2%

Personal 
42%

Köp av 
verksamhet 

32%

Tjänster, 
material 

mm 19%

Kostnadsutj  
3%

Bidrag o 
räntor 4%

Foto: www.fotoakuten.se
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Kommunens organisation

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
Ystads Industrifastigheter AB
Ystad Hamn Logistik AB

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

EKONOMI

Global ekonomi
Världsekonomin utvecklades oväntat svagt under slutet av 
2012.
Kraftiga åtstramningar i många länders offentliga finan-
ser i kombination med hög skuldsättning hos hushållen 
fortsätter att påverka efterfrågan negativt i många euro-
peiska länder.
Återhämtningen i USA kantas av betydande osäkerhet 
och förväntningarna på den närmaste tiden är splittrad. 
En viktig faktor är den stabilisering som skett på den ame-
rikanska bostadsmarknaden. En betydande osäkerhet rå-
der dock fortsatt kring finanspolitikens inriktning. Även 
om en rad tillfälliga skattesänkningar och utgiftsökningar 
har permanentats, så har avgörandet kring utgiftstakets 
nivå bara skjutits fram i tiden. Däremot står det klart att 
den expansiva penningpolitiken fortsätter ett bra tag till.
Den kinesiska ekonomin beräknas växa med runt åtta pro-
cent, men detta är betydligt sämre än genomsnittet hittills 
under 2000-talet.
Efter årsskiftet har utsikterna överlag ljusnat. Olika för-
troendeindikatorer, som till exempel inköpschefsindex 
för industri och tjänstesektorn har förbättrats påtagligt, 
även om nivåerna är fortsatt låga i flera länder och då inte 
minst i Sydeuropa.

Nationell ekonomi
Tillväxten de tre första kvartalen 2012 kan i svensk eko-
nomi betecknas som relativt god. Under fjärde kvartalet 
hann problemen i omvärlden upp svensk ekonomi och 
BNP backade något.
Investeringar i byggnader och anläggningar, vid sidan om 
bostäder, har under 2012 ökat mycket kraftigt. Ökningen 
har varit stark såväl i näringslivet som i kommunsektorn. 
Kommunsektorns investeringar förväntas öka kraftigt 
även under 2013.
Uppbromsningen i ekonomin 2012 innebar att enhets-
arbetskostnaden, (det vill säga företagens lönekostnader 
per producerad enhet), ökade snabbare än företagens 
priser. En sådan utveckling brukar indikera en försvagad 
lönsamhet.
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.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)
2010 2011 2012 2013 
6,3 3,7 1,2 1,4 
(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

Hushållen
Hushållen innehar finansiella tillgångar som vid årsskiftet 

beräknas uppgå till ungefär 7 000 miljarder kronor. Sam-
tidigt har man skulder motsvarande 3 000 miljarder, vilket 
betyder att tillgångarna överstiger skulderna med ungefär 
4 000 miljarder kronor.
Hushållens inkomster har ökat i snabb takt de senaste 
åren. Låga räntor har också varit positivt för hushållen. 
Trots att man har haft möjligheten att öka sin konsumtion 
så har man inte gjort detta. De senaste åren har hushål-
lens sparkvot varit rekordhög. Man har valt att spara istäl-
let för att konsumera. 
Hushållens reala inkomster förväntas fortsätta att öka. 
Enligt Konjunkturinstitutets hushållsbarometer känner de 
svenska hushållen fortfarande en betydande oro för den 
svenska ekonomins utveckling, vilket troligtvis betyder att 
man kommer att fortsätta med sitt sparande istället för att 
öka sin konsumtion.

Sysselsättning
Det svaga fjärde kvartalet 2012 har inte slagit igenom 
fullt ut på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar är 
ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Antalet sys-
selsatta har dock ökat svagt, vilket betyder något kortare 
medelarbetstid.
I januari 2013 var 423 000 personer öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 17 000 fler 
än ett år tidigare. Den aktuella nivån motsvarar 8,9 pro-
cent av den registerbaserade arbetskraften. Av inskrivna 
arbetslösa var 228 000 personer öppet arbetslösa medan 
195 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. 
Detta motsvarar 4,8 respektive 4,1 procent av den regis-
terbaserade arbetskraften. Bland dessa har antalet perso-
ner med långa tider utan arbete fortsatt att öka.
I vissa avseende har arbetsmarknaden uppvisat tydliga 
signaler på försämring – antalet tidsbegränsat anställda 
har minskat, arbetslöshetstiderna har ökat och varslen om 
uppsägning har blivit fler. Samtidigt finns det också indi-
katorer på en ljusning i konjunkturen under 2013.
Den eventuella förbättringen som sker i ekonomin under 
2013 kommer inte att snabbt vända utvecklingen på ar-
betsmarknaden då denna reagerar med en viss fördröj-
ning.
Vid en arbetslöshet på ungefär 6,5 % förväntas arbets-
marknaden vara i balans. När arbetslösheten sjunker lägre 
än så innebär detta att arbetsmarknaden blir överhettad.

Löneutveckling
De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned av 
den höga arbetslösheten de senaste åren. 
Det har funnits lediga resurser. Arbetsmarknadsgapet – 
skillnaden mellan antalet arbetade timmar och potentiella 
timmar, har stor inverkan på löneökningstakten. 

Det svåra arbetsmarknadsklimatet håller tillbaka löneök-
ningarna även de närmaste åren. Det mått som bäst be-
skriver inkomstutvecklingen är konjunkturlönestatistiken. 
Detta mått och det timlönemått som ingår i lönesumme-
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Omvärldsanalys

beräkningarna i nationalräkenkaperna förväntas hamna 
på en ökning med 2,8 % för 2013.

Arbetsgivaravgifter
AFA Försäkring betalade tillbaka premierna för åren 2007 
och 2008 för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. 
Detta gav ett överskott på 20,5 mkr i årets resultat för 
kommunen.
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 
2011). 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 för 2013.

Inflation
Inflationstrycket är i nuläget mycket lågt. 
Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda 
måttet för prisutveckling, steg med 0,9 % år 2012.
KPIF som började användas av SCB under 2008, på upp-
drag av Riksbanken, är ytterligare ett mått på underlig-
gande inflation. KPIF är KPI med fast ränta och syftar till 
att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. 
KPIF steg med 1,1 % under år 2012.
Inflationen förväntas bli låg de närmaste åren och beräk-
nas inte komma upp till Riksbankens mål om en inflation 
på 2 %.

Räntan
Från sommaren 2009 till sommaren 2010 var reporäntan 
rekordlåg. Under 364 dagar var räntan 0,25 %. Riksban-
ken har därefter ändrat reporäntan vid elva tillfällen. Vid 
årsskiftet 2011/2012 var reporäntan 1,00 % efter att 
Riksbanken gjorde en sänkning med 0,25 % den 19 de-
cember. Reporäntan förväntas vara kvar på denna låga 
nivå under 2013. Riksbankens prognos är en reporänta på 
2,75 % i slutet på 2015.
Räntan på de svenska statsobligationerna är historiskt 
mycket låg, men från november 2012 till januari 2013 har 
räntan på tioåriga statsobligationen höjts från cirka 1,4 
till 2,0 procent.

Skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändring-
en av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och 
löneökningstakten är därför de faktorer som har störst 
betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. Sys-
selsättningen räknat i timmar steg med 0,4 % för 2012. 
Timlöneökningen enligt konjunkturlönestatistiken ökade 
med 3,0 % för 2012.
Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden så 
fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. 

En bidragande orsak till tillväxten är ökande pensioner.
Skatteunderlaget ökar alla de kommande åren och tar 
man även hänsyn till ökningen av kommunernas egna 
kostnadsökningar så ökar även det reala utrymmet. Kom-
muner kan finansiera mer kommunal verksamhet med 
sina skatteintäkter utan att ändra utdebiteringen.
Skatteunderlaget för 2012 har justerats upp två tiondelar 
under januari 2013. 

Kommunernas ekonomi
Kostnadstrycket i de svenska kommunerna är en stor ut-
maning. Att befolkningen växer och att antalet invånare 
i olika åldersgrupper förändras ställer stora krav på skola, 
vård och omsorg. Därutöver ökar kostnaderna till följd av 
statliga beslut och ambitionshöjningar.

Sveriges kommuner beräknas få ett sammanlagt över-
skott på 14 miljarder för 2012. Landstingen har ett för-
väntat överskott på 5 miljarder vilket för att tillsammans 
med kommunerna blev det ett överskott på 19 miljarder. 
Återbetalningen av sjukförsäkringspremierna från AFA, 
drygt 11 miljarder, är huvudförklaringen till överskottet. 
19 av landets 290 kommuner redovisar underskott.

Den svaga tillväxten i den svenska ekonomin påverkar de 
offentliga finanserna negativt. Underskottet för 2012 i 
de offentliga finanserna blev motsvarande 0,4 % av BNP. 
Prognosen från SKL är att underskottet för 2013 kommer 
att stiga till 0,8 % av BNP.

Befolkning
Sveriges folkmängd ökade med 73 038 personer under 
2012 och var vid årets slut 9 555 893.
Av Sveriges 290 kommuner hade 159 en folkökning un-
der 2012, två kommuner hade oförändrad folkmängd 
och 129 hade minskad befolkning.
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Ekonomisk översikt

Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick antalet invånare i Ystads 
kommun till 28 558. Folkmängden ökade under 2012 
med 131 personer, det vill säga med 0,5 %. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 
% i genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Landet i sin 
helhet ökade med 0,8 %, vilket var samma ökning som i 
Skåne län.
Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den se-
nast 10-årsperioden har varit 0,7 %.

Under 2012 föddes 266 barn och 367 personer avled. 
Detta innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 101 personer.
Under året flyttade 1 529 personer till kommunen och      
1 297 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 232 
personer. Kommunen har sedan flera år haft relativt stort 
inflyttningsöverskott.

Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern 
kring 40-69 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-69 
år samt i åldern 17-22 år. Ystads kommun har också hö-
gre andel pensionärer än riket i dess helhet, 25,2 % av 
befolkningen i Ystads kommun är 65 år eller äldre jämfört 
med 19,1 % i riket.
Det är viktigt att kommunen fortsätter att vara en attrak-
tiv boendeort så att invånarantalet kan öka på grund av 
inflyttning.

I den nya befolkningsprognosen beräknas befolkningen 
i kommunen öka från 28 558 personer vid årsskiftet 
2012/2013 till 33 300 personer vid slutet av år 2030. Be-
folkningsökningen blir härigenom 4 750 personer eller 
i medeltal 265 personer per år. En viktig faktor för att 
uppnå detta är att det byggs bostäder.

Bostäder
Försäljning av villatomter pågår i flera exploateringsområ-
den. Under 2012 såldes 17 tomter varav åtta var i Källesjö, 
sju i Nybrostrand och två i Köpingebro.

Näringsliv
Det oroliga världsmarknadsläget fortsätter att påverka nä-
ringslivet både internationellt, nationellt och lokalt. Osä-
kerheten gör att många företag väljer att avvakta med 
investeringar och nya satsningar. Emellertid finns positiva 
tecken på tillväxt inom besöksnäringen och delar av in-
dustrin och det visar sig på nytt att Ystads diversifiera-
de näringslivsstruktur gör kommunen mindre sårbar för 
lågkonjunkturer. 
Under 2012 kan det konstateras att Ystads kommun lig-
ger på placering 105 i Svenskt näringslivs klimatranking. 
Ystads kommuns Näringslivsråd har bland annat startat 
ett strategiskt arbete som syftar till att skapa ett starkare 
och mer innovativt näringslivsklimat i kommunen.
Under året har bland annat följande aktiviteter/projekt 
inneburit bättre förutsättningar för företagsklimatet:
• Tillväxtskolan 2 börjar närma sig slutet och diskus-

sioner kring en Tillväxtskola 3 har påbörjats
• Näringslivsgalan gick av stapeln 22/11 med rekord-

många besökare
• Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse har beslutat att stöt-

ta Utvecklingscentrum med 450 tkr.
• Fortsatt bra samverkan mellan näringsliv och kom-

mun har gett fyra näringslivsfrukostar och två före-
tagarträffar under året.
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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 44,4 mkr vilket 
ger en relation på 3,6 %. 
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Relationen är 61 %.
Målet är uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Utfall: Resultatet är 44,4 mkr vilket ger en ökning av 
egna kapitalet med 3,4 %. Inflationen är 0,9 %.
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Alla de tre finansiella målen är upp-
fyllda.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr

Årets resultat enligt resultaträkning 44,4
Realisationsvinst, anläggn. tillgångar -3,5
Justerat resultat 40,9

Årets resultat
Årets resultat blev för kommunen är ett överskott på 44,4 
mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2012 
var ett överskott på 12,7 mkr. Under året har budgeten 
reviderats genom olika beslut i kommunfullmäktige vilket 
gjort att vid årets slut var det budgeterade resultatet 0,3 
mkr. Resultatet avviker således positivt med 44,1 mkr mot 
budget. Det största överskottet återfinns inom finansie-
ring och kommungemensamt, 44,4 mkr. Överskott finns 
också inom ledning och utveckling 6,3 mkr, hamnverk-
samheten i kommunen 1,8 mkr, kommunens kostnader 
för de tre kommunalförbunden 1,6 mkr, Ystad och Sjöbo 
överförmyndarnämnd 0,2 mkr, och revisionen 0,1 mkr.
Myndighetsnämnden har ett resultat i budgetnivån och 
kulturnämnden har - 0,1 mkr.
Stora underskott finns på de tre största nämnderna. 
Barn- och utbildningsnämnden har underskott med 2,3 
mkr, samhällsbyggnadsnämnden har - 3,2 mkr, och soci-
alnämnden har underskott med 4,8 mkr.
Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamhe-
ten VA ett överskott med 1,2 mkr, vilket betyder att den 
långfristiga investeringsfonden per 121231 uppgår till 6,7 
mkr.
Den andra affärsdrivande verksamheten, avfall, har ett 
negativt resultat för år 2012 med 1,9 mkr, vilket betyder 
att den kortfristiga skulden gällande avfallsverksamheten 
vid årets slut uppgår till 3,7 mkr. 
Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 103,5 
mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen 
blev 56,9 mkr, varav kommunen 44,4 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund hade ett resultat 
på 1,3 mkr, vilket är ett klart och tydligt trendbrott ef-
ter två år av underskott. I och med det starka resultatet 
återställs balanskravsunderskott både från 2010 och 2011 
redan under verksamhetsåret 2012. 
Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund avslutades med ett positivt resultat på 4,6 mkr. En 
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återhållsamhet i verksamheten när det gäller återbesätt-
ning av vakanser och tjänstledigheter har haft en stor in-
verkan på det positiva resultatet. Även AFA-premier som 
blivit återbetalda (1,2 mkr) och en positiv avvikelse på de 
budgeterade pensionskostnaderna (1,7 mkr) har haft be-
tydelse för resultatet.
Verksamheternas kostnader för Sydskånska Gymnasieför-
bundet uppgick, inklusive interna poster, till 344,3 mkr. 
Intäkterna uppgick, inklusive interna poster, till 344,0 mkr 
vilket således innebär ett underskott motsvarande 0,3 mkr 
för 2012. 

Vinsten för AB Ystadbostäder på 1,5 mkr efter finansiella 
poster var ett sällsynt lågt resultat. Kostnaderna för fast-
ighetsskötsel, reparationer och underhåll har ökat mycket 
och bolaget har inte lyckats få gehör för detta i hyresför-
handlingarna.
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slu-
tade på 16,1 mkr. Några bidragande orsaker till det po-
sitiva resultatet var låga räntekostnader, externa arbeten 
och låga underhållskostnader för elnätet.
Ystad Hamn Logistik AB uppvisar, trots ökad omsättning, 
ett negativt resultat på 9,2 mkr. Detta är primärt konse-
kvensen av medvetet kraftigt ökade underhållsåtgärder i 
kombination med stora framtidsinvesteringar i infrastruk-
tur och miljöanpassning av verksamheten.
Årets resultat för Ystad Industrifastigheter AB är 9,8 mkr 
och bättre än budget. Detta främst på grund av ökade 
hyresintäkter relaterade till hyresgrundande investeringar 
samt nya hyresgäster i lediga lokaler. Räntekostnaderna 
var lägre än budget, då den rörliga räntan sjunkit. I resul-
tatet ingår också en reavinst på 3,6 mkr vid försäljning av 
Lotsen 3.
Ystads Saltsjöbad hade 1,2 mkr i överskott, vilket är något 
bättre än budget. Detta främst på grund av att intäkterna 
har blivit högre än budgeterat.
Ystads Teater AB redovisar ett underskott med 5,6 mkr, 
vilket är en budgetavvikelse med 0,6 mkr. Bolaget har er-
hållit koncernbidrag med 5,6 mkr.
Ytornet AB har ett oförändrat eget kapital.

Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflationsskyddas 
så att inte kommunens ekonomiska ställning blir sämre. 
Årligen måste kommunen ha överskott som är högre än 
inflationen, vilket varit fallet under flera år. 2011 bröts 
detta för kommunen och resultatet hade behövt ett re-
sultat som varit 9,2 mkr högre än utfallet för 2011. Årets 
resultat med ett överskott på 44,4 mkr inflationsskyddar 
med god marginal det egna kapitalet i kommunen.
Även totalt för koncernen blev det egna kapitalet infla-
tionsskyddat och ökade med 4,3 %.
Den procentuella förändringen av eget kapital i koncer-
nen har varit högre än inflationen alla de senaste åren. To-
talt har koncernens tillgångar ökat med 207,8 mkr utöver 
inflationen under perioden 2008-2012.
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En låg procentsats på detta nyckeltal ger förutsättningar 
för en relativt hög självfinansiering av investeringarna. 
Årets värde är ett av de lägsta den senaste femårsperioden.

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 (in-
klusive avskrivningar) är på 98 %. Nettokostnadsandelen 
uppgick för året till 96,4 %, vilket betyder att kommunen 
åter är på den nivån som gällde åren 2008-2010.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Under tidsperioden 2008 - 2010 ökade skatteintäkterna 
och nettokostnaderna i ungefär samma takt årligen. För 
år 2011 bröts detta mönster då skatteintäkterna ökade 
med 2,3 %, men nettokostnaderna ökade med hela 6,7 
%. Nu har man åter fått en önskvärd relation på dessa två 
mätvärde. Skatteintäkterna ökade med 3,3 % och net-
tokostnaderna ökade med 0,8 %.
Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en 
snabbare takt än kommunens skatteintäkter som är kom-
munen 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
Kommunens likviditet är kommunens betalningsbered-
skap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, 
kassa, postgiro och bank. Likviden per 121231 var 91,3 
mkr. Vill man ha en större likviditet och en större betal-
ningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med 
räntekostnader som följd. Koncernbank infördes under 
2009, vilket innebär att Ystads kommun står för all extern 
upplåning. Denna samordning bidrar till bättre räntemäs-
siga villkor.

Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 224,0 
mkr. De fyra klart största investeringsutgifterna under året 
har varit nytt badhus (36,4), ny förskola i Svarte (30,4), 
anläggande av landström i hamnen (24,9) och Ystads 
framtida vattenförsörjning (23,0).
Andra stora utgifter har varit för ombyggnation i små-
båtshamnen (13,9), energioptimering (9,9) och Källesjö 
rondell (7,9).
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltning-
en och hamnen som har stora investeringsutgifter. Deras 
andel är 72 % respektive 22 %.
Av årets budgeterade investeringar är det 282,6 mkr som 
inte förbrukats som planerats. Den största delen av detta 
är medel som budgeterats för nytt badhus. 163,9 mkr 
av budgeten har inte utnyttjats. Byggnation av ett nytt 
badhus pågår och ny Österporthall kommer att byggas 
för sammanlagt 500 mkr, varav badhuset 285 mkr och ny 
Österporthall 215 mkr. Projektet löper över flera år och 
hur utgiften fördelas mellan åren har reviderats två gång-
er efter att budgetbeslutet togs för budgeten gällande år 
2012. Revideringarna har visat att utgifterna kommer se-
nare än vad som antogs i ett startskede.
Ystads framtida vattenförsörjning som också är ett flerår-
igt projekt har haft en budget på 57,0 mkr för år 2012, 
men förbrukade endast 23,0 mkr.
För utbyggnaden av Ystads avloppsreningsverk fanns det 
en budget på 29,8 mkr år 2012. Av dess förbrukades bara 
0,9 mkr. Utgiftens totala storlek är fortfarande osäker ef-
tersom Länsstyrelsen inte har behandlat tillståndsansökan.

Investeringsvolymen har under många år varit mycket 
omfattande i Ystads kommun. Under 2008 investerades 
156,9 mkr, 2009 steg det till 173,2 mkr, för 2010 var 
investeringsutgifterna 141,3 mkr, och 2011 steg den till 
215,9 mkr.
Egenfinansiering av investeringarna har ett genomsnitt på 
66 % de senaste fem åren och för år 2012 är egenfinan-
sieringen 61 %.

För 2013 finns ett ursprungligt investeringsbeslut på 374,6 
mkr. Till detta tillkommer troligtvis delar av de medel som 
inte blev använda under år 2012 via kompletteringsbud-
geten på våren 2013. Det blir dock inga medel överförda 
mellan åren för fritidsanläggningarna utan detta projekt 
har redan medel i det ursprungliga budgetbeslutet för 
2013.
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Totalt för koncernen uppgick investeringarna till 346,8 
mkr. Det är 23,3 mkr mer än föregående år. De organi-
sationer som har störst investeringar är Ystads kommun 
(224,1 mkr), Ystad Energi AB (57,8 mkr) och Ystadbostä-
der AB (28,1 mkr). 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har gjort en margi-
nell investering på 0,1 mkr och det var uppgradering utav 
befintligt IT-system.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundet hade en inves-
teringsutgift på 3,3 mkr. Den största delen var för skydds-
utrustning som hade en utgift på 1,6 mkr.
Sydskånska Gymnasieförbundet genomförde investering-
ar under året till drygt 2,0 mkr. Investeringarna avsåg till 
största delen reinvesteringar och nyinköp av datorer samt 
utrustning för undervisningsändamål. 
AB Ystadbostäder gjorde investeringar på totalt 28,1 mkr 
varav nybyggnadsprojekt 15,9 mkr, ombyggnadsprojekt 
11,5 mkr, fordon, maskiner och inventarier 0,6 mkr samt 
finansiella tillgångar 0,1 mkr.
Totalt var investeringarna för Ystad Energi AB 57,8 mkr, 
vilket var i enlighet med budget och de av styrelsens un-
der året beslutade kompletterande utbyggnader.
Under året har Ystad Hamn och Logistik AB primärt ge-
nomfört reinvesteringar i fordon och inventarier till ett be-
lopp uppgående till 1,9 mkr.
Ystads Industrifastigheter AB påbörjade ombyggnaden 
för Nova-kliniken under 2011 och slutfördes densamma 
under 2012. Utgiften blev cirka 2,8 mkr. Köp av fastighe-
ten Verkmästaren 18 och 22 blev en total investering på 
11,6 mkr.
Ystads Saltsjöbad AB gjorde en tillbyggnad av SPA-avdel-
ningen på totalt cirka 16,0 mkr. 
Ystads Teater AB gjorde investeringar på 0,4 mkr.

Försäljning av anläggningstillgångar
Tre fastigheter har sålts under året av kommunen och alla 
har gett reavinst. De sålda fastigheterna är Nils 1 (Löde-
rups brandstation), Löderup 101:2 (gamla skolan) och 
Fröslöv 8:36-37 (hemvärnsgård). Den sammanlagda rea-
vinsten var 3,3 mkr.
Ystads Industrifastigheter AB gjorde en reavinst på 3,6 
mkr vid försäljning av Lotsen 3.

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 2012 har nyupplåning gjorts netto med 250,0 mkr 
varav den del som är hänförlig till kommunen var 107,0 
mkr. Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 
till 1 231,7 mkr. Den del som är hänförlig till kommunen 
är 696,9 mkr. 
Cirka 79 % av kommunens lån har fast ränta och 21 % 
har rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta har ökat un-
der 2012, och räntenivån på dessa har varit låg.
Kommunen har beslutat om flera större investeringar de 
kommande åren vilket kommer att öka låneskulden kraf-
tigt.
Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 1 655,6 
mkr vid årsskiftet och har ökat med 389,6 mkr sedan 
2008.
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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 
elva tillfällen. Vid årsskiftet 2011/2012 var reporäntan 
1,00 % efter att Riksbanken gjorde en sänkning med 0,25 
% den 19 december.
Den låga räntenivån har stor påverkan på kommunens 
finansnetto då 260,0 mkr av den totala låneskulden på       
1 231,7 mkr har rörlig ränta. 
En procents förändring av räntan påverkar kommunens 
räntekostnader med cirka 4,2 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 ekonomis-
ka styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats med egna medel. Soliditeten för kom-
munen uppgick 2012 till 46,0 % vilket var en försämring 
från föregående år med 2,6 %. Förklaring till detta är den 
vidareutlåning som sker via kommunen till bolagen inom 
koncernen. Större balansomslutning gör att det egna ka-
pitalet ställs i relation till ett större tal. Enligt den så kallade 
”Blandmodellen” ska pensioner som intjänats före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 uppgår 
soliditeten till 25,2 % för 2012, vilket är oförändrat i för-
hållande till 2011.
I koncernen uppgick soliditeten till 40,2 %, vilket är en 
liten försämring sedan förra bokslutet.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser 
framgår av diagramet till höger. 
Det finns tre varianter på panter och ansvarsförbindelser 
som är klart störst i kommunen.
Ystads kommun har ingått en solidarisk borgen för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga förplik-
telser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begrän-
sat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kom-
muninvest. Kommunens låneskuld till Kommuninvest är 
951,7 mkr. Denna borgensförbindelse har ökat de senaste 
åren då flertalet av de lån som kommunen upphandlat 
har upptagits hos Kommuninvest.
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Pensionsförpliktelserna är den näst största. Från och med 
år 2000 upptas även löneskatten för dessa förpliktelser. 
Vid 2012 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 
618,4 mkr.
Kommunens borgensförbindelser som tidigare lämnats i 
samband med att bolagen tidigare upphandlade lån själva 
är den tredje största delen i panter och ansvarsförbindel-
ser. Beloppet var vid årets slut 402,5 mkr och sjunker i den 
takt som bolagen inte längre omsätter sina lån själva utan 
lånar via kommunens koncernbank. 
Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhållande till 
de tre största mycket mindre. Bland dessa finns till exem-
pel borgen avseende föreningar, leasing och visstidspen-
sioner. 
Risken att behöva infria några av kommunens borgenså-
tagande bedöms som liten.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgår till 685,8 mkr, varav 624,3 mkr 
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 91 % lig-
ger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsätt-
ning i balansräkningen sjunker soliditeten från 46 % till 
21 %. 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

2012 2011 2010
Individuell del 
(kortfristig skuld)

33,3 32,3 30,2

Avsättning till pensioner 28,2 27,4 17,8
Pensionsförpliktelse 624,3 634,1 567,1
Total pensionsskuld 685,8 693,8 615,1

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 upp-
gick till 63,0 mkr, varav 26,4 mkr avsåg utbetalda pen-
sioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostnaderna 
78,3 mkr respektive 32,8 mkr.

För 2012 uppgick visstidspensionen totalt till 0,5 mkr in-
klusive löneskatt för tre personer som tidigare varit an-
ställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.
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DRIFTREDOVISNING

Kommunstyrelsen – Ledning o Utveckling
Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalför-
bunden) överskott med 6,3 mkr. 

Överskott redovisas för Kommunalförbunden med sam-
manlagt 1,6 mkr.
Kommunens kostnader för gymnasieverksamheten blev 
2,4 mkr lägre än det budgeterade beloppet. Avgiften till 
miljökommunalförbundet blev 0,1 mkr lägre än budgete-
rat. Räddningsverksamheten redovisar ett underskott på 
0,9 mkr.

Kommunstyrelsen - Hamnen
Nettointäkten är 9,8 mkr, vilket är 1,8 mkr bättre än bud-
get.

Barn- och utbildningsnämnden
Det ekonomiska resultatet för Barn- och utbildnings-
nämnden visar på ett underskott motsvarande 2,3 mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott motsvarande 5,9 mkr. Största 
delen av underskottet är hänförbart till grundskolan som 
redovisar ett underskott på motsvarande 4,8 mkr. Grund-
skolan har de senaste fem åren redovisat underskott. 
Det aktiva valet har i viss mån bidragit till att skolorna haft 
svårt att få ihop optimala klasstorlekar.
Antal elever har mellan vårterminen 2007 och 2012 mins-
kat med 207 elever. Den geografiska och demografiska 
spridningen av elevminskningen gör det svårt att sänka 
de rörliga kostnaderna, särskilt när antalet skolenheter 
bibehållits.

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisade ett underskott med 0,1 mkr. 

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden redovisade ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2012 visar på ett 
underskott med 3,2 mkr. I resultatet ingår nedskrivning av 
paviljonger i Surbrunnen med 6,2 mkr, realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar och transportmedel med 3,5 
mkr samt underskott från de affärsdrivande verksamhe-
terna med 0,7 mkr.
Nämndens resultat exklusive nedskrivning, reavinster och 
affärsdrivande verksamheter uppgår till +0,3 mkr.

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett nettoun-
derskott med 4,5 mkr efter att nedskrivning och reavin-
ster avräknats.

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

Avfall har ett underskott med 1,9 mkr och VA har ett 
överskott med 1,2 mkr i förhållande till budget. Detta här-
rör sig till avvikelser på verksamheternas intäkter.

De övriga enheterna inom samhällsbyggnadsnämnden 
har mindre avvikelser.

Socialnämnden
Socialnämndens resultat för 2012 är ett underskott med 
4,8 mkr. Gemensam verksamhet redovisar ett underskott 
med 0,5 mkr. Entreprenadverksamheten redovisar ett 
överskott med 0,8 mkr.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri redo-
visar ett underskott med 3,0 mkr. Det största enskilda 
underskottet finns inom verksamheten för personlig assis-
tans med 5,1 mkr. Övriga verksamheter med underskott 
är placeringar inom socialpsykiatri, gruppboende, ledsag-
ning och avlösarservice. Verksamheterna daglig verksam-
het, korttidsverksamhet och boendestöd redovisar över-
skott.

Resultatet för avdelningen Individ och familjeomsorg är 
ett underskott med 6,1 mkr. Detta beror till största delen 
på en kraftig ökning av antalet placerade barn och unga 
på institution och i familjehem samt öppenvårdsinsatser. 
Totalt underskott för dessa verksamheter är 7,8 mkr. Även 
antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat och netto-
kostnaden var 12,6 mkr, vilket innebär en ökning jämfört 
med år 2011 med 1,5 mkr. Verksamheter som redovisar 
överskott är institutionsplaceringar för vuxna, tränings-
verksamhet och sysselsättning, administration, handläg-
gare och projektmedel.

Avdelningen för Vård och Omsorg redovisar ett överskott 
med 5,8 mkr. I resultatet ligger budget för nytt särskilt 
boende på Väderleksvägen med 9,7 mkr. Dessa medel har 
delvis använts för att täcka kostnader i andra verksamhe-
ten som uppstått på grund av att boendet inte har blivit 
klart. Kommunen förlorade tvisten med Attendo Care om 
tolkning av ersättning och dömdes att betala totalt 4,2 
mkr, varav 2,2 mkr belastat årets resultat. 

Avdelningen för Hälso- och sjukvård redovisar ett under-
skott med 1,8 mkr. Underskott finns inom verksamhe-
terna tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och sjuk-
sköterskeverksamhet. Överskott finns inom rehabteamet, 
uppsökande verksamhet och utbildning.
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Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämndens resultat för 2012 visar ett över-
skott på 0,2 mkr i förhållande till budget. 

Revisionen
Revisionen redovisade ett överskott med 0,1 mkr för 
2012. Ledning o 

Utveckling 
15,1%

Kultur o 
Utbildning 

36,7%

Social 
omsorg 
40,4%

Samhälls-
byggnad 

7,8%

Förvaltningarnas nettokostnadsandelar

Förvaltningarnas nettokostnader  
Förvaltningarnas nettokostnader uppgick för 2012 till 
1 179,0 mkr. Fördelningen framgår av nedanstående dia-
gram.

Svarte förskola
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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 
Arbete pågår med att ta fram mark- och bostadsbygg-
nadsprogram. Cirka 30 detaljplaner och fördjupade över-
siktsplaner är i produktion. 
Byggande ett nytt äldreboende och trygghetsboende i 
Västra Sjöstaden pågår. Intresset för regionen som film-
destination är fortsatt högt med nya BBC Wallanderin-
spelningar.
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna.
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.
Bygglovsenheten har under året arbetat aktivt med Lean-
inspirerat processarbete, vilket resulterat i en bättre ser-
vice till medborgarna med bland annat kortare handlägg-
ningstider.
Det finns en mobilsida där medborgare och turister lätt 
kan manövrera sig fram till kommunens P-platser, avfalls-
sortering och felanmälan.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning.

Målet är delvis uppfyllt

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-
het ska präglas av kvalitet och kundanpassat 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 gäl-
ler både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för 
vårdnadshavare att få tillgång till, en för barnet, passan-
de vistelsetid i förskolan. Den första april 2012 infördes 
vårdnadsbidrag där elva familjer (femton barn) ansökt om 
vårdnadsbidrag för kortare eller längre tid. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 
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. Den överträffar i 
många fall de mål som uppställts av kommunen.
Ingen hemtjänst har bedrivits på entreprenad under året. 
Den del av personlig assistans där kommunen är anord-
nare drivs på entreprenad sedan juni 2011.
Auktoriseringen av LOV (lagen om valfrihet) har inte ge-
nomförts.
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehanterings-
system 2012 med avsikt att därefter, införa diverse e-
tjänster för ökad service till medborgarna.

Målet är delvis uppfyllt

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

Analys 
Energieffektiviseringen inom fastighetsbeståndet fortsät-
ter som planerat enligt ”Ystadmodellen”. 
Kommunen gör kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten 
på fem olika platser inom tätorten sen 2006.
Naturvårdsprogram är framtaget.
Arbetet med att förbättra sopsortering på förskolor och 
skolor fortsätter. 
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
väntas ge positiva miljöeffekter.
Trafikverket har under året i samarbete med kommunen 
startat arbetet med förstudier av gång- och cykelvägar 
mellan Hedeskoga-Sövestad och Hammar-Kåseberga. 
REVAQ har startats upp vilket är ett certifieringssystem för 
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att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider 
avloppsslam på åkermark. Projekt har startats kring kli-
matsmarta måltider.
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter. Profilprodukter till operasommaren var fair trade-
märkta.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.
Inom vård och omsorg används cyklar i stor utsträckning 
inom hemtjänsten. Försök att ruttoptimera hemtjänsttu-
rerna har genomförts.

Målet är delvis uppfyllt

* Ystads verksameter 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 alla av dessa mål 
är uppfyllda.
Kommunen har ett ekonomiskt överskott, men tre av 
nämnderna har stora underskott.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden produceras mer verksamhet i för-
hållande till de kostnader man har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är i hög grad 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 
I genomsnitt har frisknärvaron varit 95,5 %.
En medarbetarundersökning gjordes under 2011. 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. 

Målet är i hög grad uppfyllt




GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska be-
sluta om finansiella mål som dels ska definiera vad ”god 
ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. Regelverket skall ge en tydlig signal till 
kommuner och landsting om vad som i ett överblickbart 
tidsperspektiv är lägsta godtagbara resultatnivå för att 
vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Budgeten 
skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk 
hushållning är ett överskott motsvarande två procent av 
intäkterna från skatter och generella statsbidrag. De fi-
nansiella målen finns för att betona att ekonomin är en 
restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten 
skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om 
detta kan medföra att de i budgeten angivna målen och 
riktlinjerna inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt 
mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall sty-
relsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen 
inte överskrids. 

Kommunerna ska inte bara anta finansiella mål utan ock-
så verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Vid sidan om rent 
ekonomiska och finansiella övervägande är det viktigt att 
betona att begreppet ”god ekonomisk hushållning” även 
avser en god verksamhetshushållning. Här ingår att verk-
samheten skall bedrivas kostnadseffektivitet och vara an-
passad till efterfrågan, behov och politiska prioriteringar. 
God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i 
planering och beslut. En stabil och uthållig ekonomi är 
en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som till-
godoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. 

Enligt budget 2012 anses god ekonomisk hushållning 
vara uppnådd för Ystads kommun när såväl de finansiella 
målen som huvuddelen av verksamhetsmålen, kommunö-
vergripande och nämnds övergripande är uppfyllda. De 
kommunövergripande verksamhetsmässiga och finansiel-
la målen ska slutligen avstämmas vid utgången av man-
datperioden. 

De tre finansiella målen har uppnåtts med god marginal. 
Årets positiva resultat motsvarar 3,6% av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Det överstiger klart målet på 
överskott motsvarande 2% av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag. Ett överskott motsvarande 2% är just 
det som kommit att känneteckna god ekonomisk hushåll-
ning, utifrån ett finansiellt perspektiv i kommunsektorn. 
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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 
2012. Härigenom får man en uppfattning om hur känslig 
kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 51,9 
1 % löneförändring 8,0 
1 % prisförändring 4,9 
1 % avgiftsförändring 1,2 
10 mkr förändrad upplåning 0,3
1 % förändrad kort ränta 4,2 
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.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 ett nytt 
reglemente för intern kontroll, och 2012 är andra året 
som detta reglemente har tillämpats. Enligt reglementet 
ska framtagandet av kontrollplanen föregås av en doku-
menterad risk- och väsentlighetsanalys. I samband med 
uppföljningen av tertial 1 stämde ekonomiavdelningen 
av att samtliga förvaltningar och bolag inom koncernen 
Ytornet upprättat en risk- och väsentlighetsanalys samt 
intern kontrollplan för år 2012. Respektive nämnd och 
bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontroll-
systemet inom sitt verksamhetsområde, och senast i sam-
band med årsanalysens upprättande rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrappor-
ter utvärdera kommunens samlade system för intern kon-
troll. Samtliga förvaltningar och bolag har inkommit med 
rapporter om utförd intern kontroll för år 2012.

Social omsorg har under år 2012 fortsatt arbeta på ett 
systematiskt och strukturerat sätt med intern kontroll in-
tegrerat i verksamhetsprocesserna. Det inlämnade mate-
rialet visar att kontroller genomförts enligt kontrollplanen, 
och att inga brister påvisats. Uppföljningarna från Kultur 
o Utbildning innehåller inga större avvikelser från kontroll-
planen. De brister som framkommit genom kontrollerna 
har varit av mindre omfattning och inte påverkat verk-
samheten. Inom Ledning o Utveckling visade den interna 
kontrollen under år 2009 att kommunen var i behov av 
ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Detta 
har följts upp i kontrollplanen under de följande åren, och 
införandet har efter inkörningsproblem påbörjats under 
år 2012. För att underlätta handläggarnas arbete har en 
förenklad lathund tagits fram, och därutöver har en pro-
jektledare anställts under år 2013 för att ge individuell 
handledning och utbildning. Inom området upphandling 
har köptroheten för ramavtal granskats, och kontrollen 
visar att köptroheten kraftigt har förbättrats. Samhälls-
byggnadsförvaltningen har genomfört alla kontroller 
enligt planen, och resultatet påvisar att somliga rutiner 
behöver utvecklas bland annat rutiner kring upphandling. 
Extern revisionsbyrå har på uppdrag av de förtroende-
valda revisorerna granskat upphandlingsverksamheten, 
och deras rapport visar områden som behöver förbättras. 

Kommunfullmäktige har utöver de finansiella målen satt 
upp fem övergripande målområden med strategiska mål. 
Utifrån en sammanställning och analys av nämndernas 
måluppfyllelse utifrån de övergripande och strategiska 
målen kan konstateras att två av fem målområden är i 
hög grad uppfyllda medan tre målområden endast är del-
vis uppfyllda. 

Utifrån en samlad bedömning av 2012 års måluppfyllelse 
kan konstateras att Ystads kommun uppfyller god 
ekonomisk hushållning för året.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig resultatet 
av rapporten, och kommer att förbättra och säkerställa 
arbetet med upphandlingar på flera punkter.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom kon-
cernen Ytornet visar att alla arbetat med intern kontroll 
under år 2012. Ystad Hamn o Logistik AB har, liksom fö-
regående år, arbetat aktivt med intern kontroll som en 
del av verksamhets- och ekonomistyrningen. De fåtal bris-
ter som påvisats vid kontrollerna i bolagen har respektive 
bolag åtgärdat alternativt kommer att åtgärda under det 
följande året.

De flesta nämnder och bolag arbetar på ett tillfredsstäl-
lande sätt med intern kontroll, och de brister som fram-
kommer vid kontrollerna arbetar de med att åtgärda. Då 
2013 är tredje året som nämnderna och bolagen arbetar 
med intern kontroll utifrån det nya reglementet kommer 
ekonomiavdelningen att se över hur arbetet hittills ut-
vecklats, och stödja nämnderna och bolagen i deras ar-
bete med att vidareutveckla intern kontroll.

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten
Kommunstyrelsen har under året löpande följt upp nämn-
dernas och kommunförbundens verksamhet. Stort fokus 
har varit på de nämnder som har prognostiserat under-
skott för det ekonomiska resultatet i sina helårsprognoser. 
Kommunstyrelsen har vid flera tillfällen påpekat att tillde-
lade ekonomiska ramar ska hållas, och att nämnder som 
prognostiserar underskott ska ta fram åtgärdsplaner för 
att komma till rätta med ekonomin. Åtgärdsplanerna har 
presenterats av nämnderna vid kommunstyrelsens sam-
manträden löpande under året.
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Ekonomisk översikt

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.  Under hösten påbör-
jades ett visionsarbete, Vision Ystad 2030. Visionen ska 
vara en vägledning för hur kommunen ska utvecklas i 
ett långsiktigt perspektiv. Efter att visionen beslutats ska 
övergripande och strategiska mål revideras så att målen 
utgår ifrån den nya visionen. 

För att inte riskera att kommunens resultat försämras är 
det absolut nödvändigt att samtliga nämnder håller sina 
ramar. Under 2012 hade Socialnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden un-
derskott. Det är mycket angeläget att dessa verksamhe-
ter kommer tillrätta med sina obalanser.  För 2013 har 
Socialnämnden fortsatta problem med att få balans i sin 
ekonomi.  

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 685,8 mkr, 
varav 624,3 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. Utbetalningarna kommer 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 2012 till 224,0 mkr (netto). Av 
den totala investeringsbudgeten på 506,6 mkr återstår 
282,6 mkr som till en del troligen kommer att föras över 
via kompletteringsbudgeten till 2013. För 2013 finns det 
ursprungligen budgeterat 374,6 mkr i investeringar, med-
an plan 2014 innehåller 296,1 mkr. För år 2015 finns det 
planerat 203,6 mkr och för år 2016 182,7 mkr. De allra 
största investeringarna i planperioden utgörs av nybygg-
nation av badhus och ny Österporthall för sammanlagt 
500 mkr. En annan stor investering är om- och utbyggnad 
av Nedraby vattenverk som påbörjades 2010. Projektet 
har fördyrats i omgångar och ny beslutad investeringsut-
gift uppgår till 179 mkr, enligt budget 2013 med plan 
2014. Investeringar i VA-verksamheten ska täckas genom 
avgiftskollektivet.

Investeringsplanen får åren 2012-2016 omfattar inves-
teringar på 1,3 mdr kr. Investeringarna kommer till stor 
del finansieras av lån, cirka 0,5 mdr kr. Inför kommande 
budgetarbete för 2014 är det angeläget att starkt be-
gränsa nya investeringsprojekt. Det vore också värdefullt 
om inlagda investeringsprojekt i den ekonomiska flerårs-
planen kan senareläggas eller omprövas så att ökningen 
av 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, det vill säga ej överstiga årets avskrivningar och årets 
positiva resultat.   

Kommunstyrelsen tog i maj 2012 beslut om att utreda 
förutsättningarna för att uppnå ett bättre resursutnyttjan-
de avseende fastighetsförvaltning i hela kommunkoncer-
nen. Utredningen syftar bland annat till ökad långsiktigt 
planering och ökad effektivisering av lokalutnyttjandet. 
Fastighetsutredningen presenteras i mars 2013.

De tre medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasie-
förbundet; Ystad, Sjöbo och Tomelilla har enats om att 
förbundet ska omvandlas till ett produktionsförbund med 
ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2014. Det 
innebär att medlemskommunerna ersätter gymnasieför-
bundet för den egna kommunens elever som går i förbun-
dets skolor enligt självkostnadsprincipen.  Kostnader för 
elever som går i friskola eller i annan kommuns skola be-
slutas och betalas av elevens hemkommun. Malenagym-
nasiet i Sjöbo överlåts till Sjöbo kommun den 1 januari 
2014. Kommunerna kommer också att fastställa en ny 
förbundsordning, vilken gäller fram till den 31 december 
2015. Från och med 1 januari 2016 avvecklas förbundet 
och Österportsgymnasiet och Parkgymnasiet tas över av 
Ystads kommun. 

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 
2012 uppgick till 0,3 mkr. Tas hänsyn till att kommunerna 
gjort en extra inbetalning av medlemsavgift på 9,2 mkr 
(för att återställa resterande underskott från 2009) och 
att försäkringspremier från AFA återbetalts med 6,3 mkr 
uppgår obalansen för det gångna året till drygt 15 mkr. 
Avgörande för framtiden är hur många elever som väljer 
förbundets skolor och hur väl organisationen kan anpas-
sas till detta. Det är mycket viktigt att förbundet lyckas få 
balans i sin ekonomi.

Ystads attraktion som boendeort är fortsatt stor. Intres-
set för att bosätta sig i staden visar sig inte minst genom 
mycket positiva omdömen i en genomförd attitydunder-
sökning och den omfattande bostadskö som finns hos AB 
Ystadbostäder. Behovet av bostäder är stort för att kunna 
se till så att målet om en enprocentig befolkningsökning 
kan uppnås. Nyproduktion av bostäder är direkt avgöran-
de för kommunens tillväxt. Lågkonjunkturen har påverkat 
villatomtförsäljningen negativt. Det som är glädjande är 
att AB Ystadbostäder räknar med att starta fyra bostads-
projekt under 2013. 
Inom några år kommer omvandlingen av det gamla Sock-
erbruksområdet i Köpingebro att ta fart. Området förvär-
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vades under 2011 och har därefter inventerats. Ett förslag 
till fördjupad översiktsplan har tagits fram för Köpingebro 
och förslaget har varit föremål för samråd. Utvecklingen 
av Köpingebro är viktig för kommunens tillväxt.  

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 2013 års budget 
är att planåret 2014 innehåller ett alltför svagt resultat, 
+0,2 mkr.  Därefter har resultatet försämrats väsentligen 
på grund av svagare skatteprognoser. Inför budget 2014 
måste detta åtgärdas så att budgeten blir, i enlighet med 
Kommunallagen, i balans och inte riskerar att leda till un-
derskott. 

Ekonomisk översikt

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
Naturvårdsprogram för Ystads kommun
Under våren 2012 gjordes Naturvårdsprogrammet för 
Ystads kommun klart. Programmet antogs därefter av 
Kommunfullmäktige 16 augusti 2012. Programmet är 
nu upptryckt och har bland annat delats ut till skolor och 
förskolor i kommunen. Programmet finns också på kom-
munens hemsida för nerladdning.

Norra Sandskogen
Under hösten vintern 2012 har arbetet fortsatt med att 
förverkliga intentionerna i kommunens skötselplan för 
det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. De 
röjningar som görs i skogen inriktas på att gallra/röja i täta 
bestånd så att träden kan utveckla vackra, breda kronor. 
Ett bestånd med dålig granskog kommer också på sikt att 
ersättas med bokskog. Det framtida målet är att skapa 
en varierad, flerskiktad skog med höga naturvärden som 
inbjuder till rekreation och promenader.

KlimatVardag
Under 2012 har avdelningen för Strategiskt Miljöarbete 
varit samordnare för en grupp på fem Ystadfamiljer som 
har deltagit i projektet KlimatVardag. KlimatVardag är ett 
projekt som organiseras av Hållbar Utveckling Skåne (HUT 
Skåne) och som syftar till att få deltagarna att ta fler mil-
jömedvetna och klimatsmarta val i sin vardag.  Projektet 
omfattar fyra stormöten med olika teman där samtliga 
deltagande familjer i Skåne är inbjudna, sex gruppmöte 
med bara Ystadgruppen samt en rad frivilliga aktiviteter 
som HUT Skåne organiserar. Ystads kommun finansierar 
Ystadfamiljernas deltagande i projektet. 

Projekt Skånestrand
ASMA har deltagit i samordnandet av projekt Skåne-
strand. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Geo-
logiska Undersökning (SGU), Länsstyrelsen i Skåne Län 
samt samtliga skånska kustkommuner. Projektet syftar 
till att göra en noggrann kartering av bathymetrin (topo-
grafin under vattenytan), geologin och i viss mån även 
marinbiologin längs Skånes kust. Projektet syftar också 
till att åskådliggöra erosionspotentialen inom olika om-
råden längs kusten. SGU har scannat havsbottnen från 
cirka 6-20 meters djup samt karterat alla kustområden 
på land. Kommunerna har ansvarat för att tillhandahålla 
en flygscanning över de grundare områdena, 0-6 meters 
djup. Ystads kommun valde att i samband med flygscan-
ningen utöka mätningen till att även omfatta land. Denna 
information kommer att vara ovärderlig i samband med 
arbetet med bland annat den nya översiktsplanen. Pro-
jektet ska resultera i en heltäckande rapport från SGU i 
slutet av 2013.

Luftmätningar
Luftmätningarna har fortgått under 2012. Kväveoxi-
der (NOx) mäts på fem platser, svaveloxider (SOx) på två 
platser och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) på två 
platser. Luftburna partiklar, PM10 och PM2,5 mäts på en 
plats och filtren från PM10-mätningen under 2012 kom-
mer att analyseras i efterhand med hänseende på metal-
linnehåll. Ozon kontrolleras under sommarmånaderna på 
en plats. Luftmätningarna visar på fortsatt låga värden. 
Under en kort period under våren 2012 mättes NOx på 
fler platser och av dessa identifierades en plats (Skogshyd-
dan vid Finakorset) med särskilt höga värden. Under 2013 
utökas mätningen av NOx att även omfatta Skogshyddan. 
I övrigt omfattar mätningarna de krav som IVL ställer. 

Kustskydd och erosion
Efter kommunens årliga profilmätningar längs kusten 
konstaterades det att erosionen sedan strandfodringen 
2011 har varit mycket omfattande. Detta beror på excep-
tionellt dåliga förhållanden med en mild vinter, många 
högvattentillfällen och hårda vindar. Särskilt illa har det 
varit i Löderups strandbad där cirka 80 000 m3 sand har 
försvunnit under mindre än ett år. I Ystad har cirka 40 000 
m3 sand försvunnit. I normalfallet brukar mängderna 
i Ystad och Löderup överensstämma mycket väl. Något 
liknande, att det har försvunnit dubbelt så mycket från 
Löderup, har bara skett vid ett tillfälle tidigare. Eftersom 
det har pågått ett ärende hos Transportstyrelsen gällande 
katamaranens vågor i Löderups Strandbad, så fanns det 
anledning att misstänka att svallvågorna kunde ha viss 
inverkan på omfattningen av erosionen. Rederiets egna 
våghöjdsmätningar och kommunens mätningar föranled-
de Transportstyrelsen att ge ett föreläggande till rederiet 
angående ny rutt alternativt långsammare framfart längs 
en angiven sträcka. 2013 års mätning kommer att kunna 
ge svar på om dessa åtgärder har gett resultat.
Under 2012 har även arbetet med att ta fram en ny till-
ståndsansökan enligt miljöbalken för storskalig strandfod-
ring och sanduttag vid Sandhammar bank intensifierats. 
Samråd har hållits med Länsstyrelsen samt med berörda 
fastighetsägare. Ansökan lämnas till Mark- och miljö-
domstolen under våren 2013 efter samråd med myndig-
heter och organisationer.
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Personalredovisning

Personalstruktur

Per sista december 2012 var antalet tillsvidareanställda 
personer 1 829 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 638 st.

Av de totalt 1 829 tillsvidareanställda personerna var    
48,3 % 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till  47 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2012-12-31

Kvinnor Män Totalt

1 494 335 1829

81,7% 18,3%
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Kvinnor 92 252 435 471 244

Män 14 61 92 89 79

Totalt 106 313 527 560 323

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Personalkostnader, mkr 2012 2011 2010  
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 595,3 586,1 552,9 
Sociala avgifter, avtalsförsäkringar, löneskatt 194,2 193,4 180,3 
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO 0,2 -0,6 1,3 
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 0,9 0,7 0,1 
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO 0,3 -0,1 0,1 
Pensionskostnader 64,4 72,9 54,6 
Övriga personalomkostnader 10,6 13,4 11,2 
Summa 865,9 865,8 800,5 

Kvinnor 
169 
49%

Män 174
51%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, 
kommunalförbund

Kvinnor 
16 

20%Män 66
80%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, 
koncernens bolag
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Personalredovisning

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar upp-
gick i december 2012 till 25 827 kr
Medellönen för kvinnor uppgick till 25 475 kr. Motsva-
rande siffra för män var 27 831 kr.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyckeltal 3-7 
är beräknad med hänsyn taget till sjukfrånvarons omfatt-
ning, det vill säga heltids- eller deltidsfrånvaro. Den sam-

manlagda ordinarie arbetstiden är beräknad på den avta-
lade ordinarie arbetstiden. Övertid och mertid räknas inte 
in i den ordinarie arbetstiden medan till exempel semes-
terledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn tas 
också till tillgänglig ordinarie arbetstid som inte nödvän-
digtvis måste sammanfalla med den avtalade arbetstiden. 
Ett vanligt exempel på detta är heltidsanställda som har 
en partiell ledighet.

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2012 2011 2010
1. Total sjukfrånvarotid 4,49 4,17 4,29
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 42,47 39,35 42,66
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 5,02 4,54 4,66
4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,48 2,77 2,84
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 3,18 4,08 4,55
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 3,86 3,77 3,77
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 5,27 5,31 5,10

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 3 527 900 
timmar år 2012 gick 158 000 timmar bort i sjukfrånvaro.

Frisknärvaron har minskat något jämfört med föregående 
år. Den totala frisknärvaron i förhållande till den samman-
lagda ordinarie arbetstiden avseende år 2012 uppgick till 

95,5 % mot 95,8 % år 2011. Framförallt är det långtids-
frånvaron som har ökat. Kvinnornas frånvaro är högre än 
männens. År 2010 var kvinnornas frånvaro 1,8 % högre 
än männens jämfört med 2012 då skillnaden var 2,5 %. 

Av den totala sjukfrånvarotiden utgjorde frånvaron över 
59 dagar 42,5 % år 2012 mot 39,4 % år 2011.

15 000

20 000

25 000

30 000

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65

Kvinnor 21 907 24 640 25 530 25 793 26 971

Män 22 300 25 863 28 501 27 146 28 411

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda
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Personalredovisning

Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2012 2011 2010 2009
1 dag 2,8 3,1 2,6 2,1
2-14 dagar 25,7 28,1 25,0 22,6
15-90 dagar 20,3 23,9 19,0 19,6 
91 – dagar 51,2 45,6 53,4 55,7 

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

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 

 2012 2011 2010  
 6,2  6,2 6,2  

Pensioner
Under år 2012 avgick sammanlagt 59 personer med pen-
sion. 22 stycken slutade före fyllda 65 år. 15 stycken slu-
tade som 66 eller äldre.
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 28,0 24,1 3,9
Kostnader -214,5 -218,5 4,0
(varav kapitaltjänst) (-2,5) (-2,5) ( - )
Summa -186,5 -194,4 7,9

Verksamhet
Nybyggnation av fritidsanläggning som ersättning till Öst-
erportshallen och badhuset har påbörjats under hösten. 
Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans 
med Simrishamns kommun och Destination Ystad Öster-
len Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen 
AB och att upphandla turismverksamheten. Ystad Swe-
den Jazz Festival genomfördes för tredje året och har på 
rekordtid blivit en av de i internationell media mest upp-
märksammade jazzfestivalerna. Tillväxtskolan i samverkan 
med Sparbanken Syd, Simrishamns och Tomelilla kom-
muner är fortsatt ett av kommunens viktigaste och mest 
framgångsrika projekt för att skapa tillväxt, nya arbetstill-
fällen och ett unikt nätverk i Ystad Österlen. Den samlar 
ett 50-tal företag med sammanlagt 650 anställda som har 
behov av kompetensutvecklingsinsatser för att växa. En 
ny lokal ordningsstadga för Ystads kommun har antagits. 
Med en modernisering och en distinktare utformning av 
bestämmelser och kartor uppnås en ökad tydlighet för 
kommuninvånarna.
Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution, har påbörjats i syfte att stödja kommu-
nens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska 
möjliggöra en komplett elektronisk nämndsadministration 
samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- 
och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster 
och e-arkiv. Kallelser och handlingar till kommunstyrelsens 
politiker distribueras med början 2012 via läsplattor.
Miljöavdelningen har deltagit i samordnandet av projekt 
Skånestrand, vilket är ett samarbete mellan SGU, Länssty-
relsen i Skåne Län samt samtliga skånska kustkommuner. 
Projektet syftar till att göra en noggrann kartering av to-
pografin under vattenytan, geologin och i viss mån även 
marinbiologin längs Skånes kust samt till att åskådliggöra 
erosionspotentialen inom olika områden längs kusten. 
Arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt 
miljöbalken för storskalig strandfodring och sanduttag vid 
Sandhammar bank pågår.
Ett nytt naturvårdsprogram för Ystads kommun har anta-
gits. Detta är ett viktigt underlag i det kommunala plan-
arbetet.

Ekonomi 
Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalför-
bund) överskott med 6,3 mkr.
Prognosen för 2012 indikerade på ett överskott med 3,0 
mkr. Förändring från prognosen till resultatet beror bland 
annat på att resultatet för Arbetsmarknad blev bättre än 

förväntat och att strandskydd/övergripande miljöarbete 
inte behövt ta i anspråk samtliga budgeterade medel på 
grund av att vikarier inte tillsatts vid tjänstledighet. Akuta 
åtgärder för underhåll av kustskyddet har inte behövt gö-
ras i större omfattning under året.
Överskottet finns till största delen inom gemensam 
administration och beror på utöver strandskydd, övergri-
pande miljöfrågor och Arbetsmarknad nya uppdrag till 
gymnasieförbundet, lägre kostnader för televäxeln, pro-
jekt som inte är påbörjade/avslutade, vakanser som inte 
är återbesatta, föräldraledigheter samt semesterlöneskul-
den.

Överskott redovisas för kommunalförbunden med 
sammanlagt 1,6 mkr. Gymnasieverksamheten redovisar 
ett överskott på 2,4 mkr och miljökommunalförbundet 
redovisar ett överskott på 0,1 mkr, vilket beror på att av-
gifterna blivit lägre än budgeterat. Räddningsverksamhe-
ten redovisar ett underskott på 0,9 mkr och det beror på 
att avgiften blivit högre än budgeterat.

Investering i kustskyddsåtgärder överskrids med 1,5 mkr. 
I en dom 1993 meddelades Ystad kommun tillstånd att 
uppföra fem friliggande vågbrytare vid Ystads Sandskog. 
Villkor i domen är att om de fem vågbrytarna påbörjas, så 
ska det vara fullbordat senast inom fem år från arbetets 
början. De första tre vågbrytarna uppfördes 2006. Vintern 
2011/2012 uppfördes de två kvarvarande vågbrytarna. 
Det var inte möjligt att bygga de två sista vågbrytarna på 
samma sätt som de tre första, med hjälp av pråm. Bygg-
nationen utfördes från land, vilket medförde en ökad 
kostnad med cirka 1,5 mkr, totalt 4,6 mkr. För att täcka 
underskottet önskar miljöenheten använda investerings-
medel som tilldelats i plan 2013.

Framtid
Viktiga frågor är kommunens befolkningsutveckling och 
ekonomi, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och in-
frastrukturfrågor. På uppdrag av politikerna har visionsar-
betet påbörjats av ny kommundirektör.
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 
även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens när de 
stora pensionsavgångarna inträffar.
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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 upp-  

 lever 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
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vil-
ket bland annat ska underlätta för lokala mindre före-
tag att lämna anbud vid upphandlingar. Intresset för 
regionen som filmdestination är fortsatt högt med nya 
BBC Wallanderinspelningar. Inom Sösk görs en satsning 
på infrastrukturfrågor i syfte att få högre andel av 
investeringar i infrastruktur till sydöstra Skåne. Samar-
betet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och Sim-
rishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial och 
webbplats har stärkt destinationen för besökarna. Arbetet 
med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. Kommunen 
ligger på plats 105, mot 118 i förra mätningen, i Svenskt 
näringslivs rankning. Kommunens befolkningsökning var 
0,4 % 2012, önskvärt är en ökning med 1 % per år. 

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 6,3 mkr 
exkl kommunalförbund, vilket bidrar till att kommunens 
resultat blev ett överskott och att ekonomin är i balans. 
Under 2011 har ekonomiavdelningen utvecklat utdata-
verktyget QlikView genom att verksamhetssystem för 
Barn- och utbildning och Social Omsorg integrerats med 
ekonomi- och personaldata. Systemet QlikView har cirka 
160 användare, bestående av i huvudsak budgetansvariga 
chefer. Utbildning pågår efter systemuppgraderingen som 
gjordes i våras. 

Målet är helt 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 kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott 
finns från och med 2011, med uppgift att driva och ut-
veckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och för-
valtningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till 
exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på 
utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistribu-
tion förväntas ge positiva miljöeffekter. I projektet ”kli-
matsmart vardag” har fem Ystadfamiljer deltagit. Syftet 
är att få deltagarna att ta fler miljömedvetna och klimats-
marta mål.

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 in en trygg miljö

Analys
Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehante-
ringssystem 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 har under hela året överstigit 97 %.  Under 
2011 har en kommunövergripande medarbetarundersök-
ning genomförts, vilken kan jämföras med motsvarande 
undersökning 2009. Förvaltningens positiva tendenser 
kan vara en av förklaringarna till den bibehållna goda 
frisknärvaron. Medarbetarundersökningen sammanfattas 
i ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) i en skala 1-5. Ledning 
o Utveckling har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört med 
2009 och det uppgår 2011 till 3,8. De största förändring-
arna har skett i underfaktorerna ”ledarskap” och ”nöjd-
het”. Hur medarbetarna upplever ledarskapet har mar-
kant förbättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså har 
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värdet för hur nöjd man är med sin arbetssituation ökat 
från 3,3 till 3,8. Merparten av medarbetarna har individu-
ella utvecklingsplaner och dessa följs upp och revideras i 
samband med utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker 
årligen i samband med löneöversynen. De individuella ut-
vecklingsplanerna ingår som en del av faktorn ”utveck-
ling” i medarbetarundersökningen och denna har ökat 
från 3,7 till 3,8. Introduktionsbroschyr för nyanställda är 
under bearbetning.

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli.

Förvaltningen har haft tre pensionsavgångar under året 
och fem personer har anställts.

Frisknärvaron har förbättrats något jämfört med 2011.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 70 000 80 000 -10 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 16 899 16 000 899
Antal guidningar 337 400 -63
Antal nerladdade guidningar 844 1 000 -156

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet -7,6 -7,1 -0,5
Omvärld -1,8 -1,8 -
Marknad -10,4 -9,8 -0,6
Gemensam administration -38,0 -45,4 7,4
Summa LoU -57,8 -64,1 6,3
Kommunalförbund -128,7 -130,3 1,6
Summa -186,5 -194,4 7,9
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 1,0
Ospecificerat markköp - -10,0 10,0
Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1 -1,6 -1,5
Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3 -0,3 -
Läsplattor -0,8 -0,9 0,1
Gamla Rådhuset - -1,4 1,4
Summa -4,2 -15,2 11,0

En av de fem vågbrytarna vid Ystads Sandskog 
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 41,9 43,2 -1,3
Kostnader -32,1 -35,2 3,1
(varav kapitaltjänst) (-30,5) (-28,2) (-2,3)
Summa 9,8 8,0 1,8

Verksamhet
Ystads kommun äger hela infrastrukturen i hamnen men 
bedriver ingen egen verksamhet. LoU/Hamnen är således 
endast en bokföringsmässig konstruktion som hanterar 
ekonomiska åtaganden mellan kommunen och Ystad 
Hamn Logistik AB som arrendator av hamnen. LoU/Ham-
nens kostnader består av kostnader för egendomsförsäk-
ring samt ränta och avskrivning på gjorda investeringar. 
Hela intäkten består av en årlig arrendeavgift som erläggs 
av Ystad Hamn Logistik AB. Arrendeavgiften är beräknad 
på kommunens kostnad för ränta och avskrivning samt 
12,5% av Ystad Hamn Logistik AB:s omsättning året före 
redovisningsåret.

Ystad Hamn Logistik AB driver även kommunens hamn-
frågor, i det att hamnchefen även är verkställande direktör 
i bolaget samt att den tekniska kompetensen finns där. 
Den operativa verksamheten styr således vilka infrastruk-
turella förändringar som ska genomföras, bortsett från 
eventuella legala krav. Därför drivs dessa inom hamnbola-
get men kostnaderna belastar kommunen, för att sedan 
läggas till det arrende bolaget årligen erlägger till kom-
munen.

Viktigt att notera är att hamnverksamheten inte bedrivs 
med skattemedel, utan istället bidrar till skattekollektivet 
med ett årligt ekonomiskt överskott.

Under 2012 har följande större projekt pågått:

• Enligt miljödom skulle hamnen senast i augusti 2012 
kunna erbjuda landström till de fartyg som använder 
färjelägena 1, 3, 4 och 6. Den 26 september invigde 
miljöminister Lena Ek under högtidliga former värl-
dens största anläggning för landström till fartyg, med 
möjlighet att leverera såväl 50 som 60 Hz. Hamnens 
investering har rönt stor uppmärksamhet runt om-
kring i världen och hamnbolaget erhöll dagen efter 
invigningen stiftelsen Sjöfartsforums miljödiplom 
2012. Uppkoppling av fartyg förväntas ske i början 
på 2013.

• Finjustering av ombyggnation av färjeläge 5 samt 
uppmarschområde för BornholmerFærgens nya 
snabbfärja Leonora Christina.

• Reparation av lastbilsramp och järnvägsramp har på-
börjats i färejeläge 4. Projektet fortsätter under 2013.

• Projektering och arbete med miljöansökan avseende 
nytt läge 7 i yttre hamnen har tillsvidare stoppats. På-
gående undersökningar slutförs och beslut om miljö-
tillståndsansökan ska lämnas in avvaktas i väntan på 
vidare beslut angående EWP:s eventuella etablering.

• Omläggning av dagvattensystem Revhuskajen på 
grund av miljödom slutförs i början på 2013.

• Översyn av andra dagvattensystem på grund av mil-
jödom. Koordinering med övriga kommunala organ 
är högst nödvändig, då den första indikationen tyder 
på stora problem med ledningssystem med mera, 
inte bara inom hamnområdet. Upphandling av kon-
sult ska genomföras under 2013.

• Ombyggnad av omklädningsrum för kollektivanställ-
da. Förstudie pågår och projektet genomförs 2013.

• Ombyggnad check-in för Polentrafiken. Färdigstäl-
lande pågår, beräknas vara färdigt 2013. Större insat-
ser än förväntat avseende ISPS-säkring (Hamnskydds-
lagstiftningen) av anläggningen har dock tillkommit.

Ekonomi
Nettointäkten för verksamhetsåret 2012 är 9,8 mkr vilket 
är 1,8 mkr bättre än budget. 

Framtid
Hamninfrastrukturen ses löpande över. I övrigt råder det 
fortfarande en viss osäkerhet om hur framtiden ska ge-
stalta sig inom hamnområdet. Olika förvaltningar arbetar 
med olika projekt, som kommer att påverka området som 
Ystad Hamn Logistik AB arrenderar. Som exempel kan 
nämnas västra hamnen, västra kajen inklusive Lantmän-
nen samt ny fördjupad översiktsplan för Ystad. Vilka ef-
fekter detta eventuellt kommer att få för verksamheten 
inom hamnen är naturligtvis inte möjligt att sia om för 
närvarande. Följande projekt är dock nödvändiga att ta 
ställning till under 2013:

• Färjeläge 3 – åtgärder kaj/påldäck med mera.
• Färjeläge 1 och 4 – åtgärder kaj/påldäck med mera.
• Västra kajen – avfendring och eventuell asfaltering.
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Personal
VD:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kom-
munen med 10 % anställning. En tjänst motsvarande 0,5 
årsarbetstid för en projektledare som hade sin anställning 
i hamnbolaget har betalats av förvaltningen. Då beslut 
ej kom avseende EWP:s eventuella etablering i Ystad har 
projekteringsarbetet tillfälligt stoppats och projektledaren 
slutat på grund av arbetsbrist.

Driftredovisning

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse 

Administration och kansli -1,4 -1,4 0,0
Byggnader -7,2 -6,9 -0,3
Kajer och kajplan -22,2 -25,4 3,2
Upplagsplats och industriområde -1,1 -1,4 0,3
Försäkringsskador -0,1 0 -0,1
Arrende hamnverksamhet 41,8 43,1 -1,3
Summa 9,8 8,0 1,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

Omb för ny färja till Bornholm -2,0 -2,0 0,0
Landel till fartyg -24,9 -20,0 -4,9
Ombyggnad färjeläge 4 -4,0 -6,5 2,5
Yttre hamnen inkl EWP -3,7 0,0 -3,7
Rivning/sanering oljecistern -6,7 -10,0 3,3
Dagvattensys mm Revhuskajen -5,6 -10,0 4,4
Polen check in -2,0 -1,0 -1,0
Omklädningsrum mm Färjeservice -0,5 -3,0 2,5
Övriga investeringar -0,4 -4,0 3,6
Summa -49,8 -56,5 6,7
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 1,1 0,6 0,5
Kostnader -3,1 -2,8 -0,3
(varav kapitaltjänst)
Summa -2,0 -2,2 0,2

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyn-
dighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Myndigheten 
informerar även om sin verksamhet på boenden och i per-
sonalgrupper.

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.

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen är uppdelad på överför-
myndarverksamhet och överförmyndarkansli. Kostna-
derna för överförmyndarkansliets grundbemanning (två 
heltidstjänster), lokaler, datorsystem med mera delas lika 
mellan kommunerna och redovisningen innehåller kom-
munens 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 2012 visar ett 
överskott med 0,2 mkr mot budget. Överskottet beror på 
minskade kostnader för ställföreträdare.

Framtid
Verksamheten varierar över tid men förväntas växa med 
ett ökat antal ärenden. Detta beror på befolkningsutveck-
lingen med fler äldre, men även på att fler yngre personer 
har behov av stöd från en ställföreträdare. Många ställfö-
reträdare är pensionärer och en del avsäger sina uppdrag 
med ålderns rätt. Nämnden måste därför rekrytera och 
utbilda flera ställföreträdare till den växande mängden 
ärenden. 

Nämnden har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och 
därmed sammanhängande internkontrollplan. Detta har 
resulterat i förändrade granskningsrutiner av ställföreträ-
dares redovisning. 

Gode män och förvaltare fyller en viktig funktion i sam-
hället. Deras uppdrag är många gånger avgörande för att 
enskilda som saknar förmåga att fatta beslut skyddas och 
får sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför angeläget 
att det går att rekrytera kvalificerade och lämpliga gode 
män och förvaltare, samt att de insatser de gör måste 
underlättas. Regeringen har därför tillsatt en utredning 
med syfte att skapa bättre förutsättningar för gode män 
och förvaltare. Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag 
senast den 31 december 2012, men utredningstiden har 
förlängts och uppdraget ska nu i stället redovisas senast 
den 30 april 2013. 

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
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

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är 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 - Sjöbo överförmyndarnämnd

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten

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

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 valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling in en trygg miljö

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 ställföre-
trädare kan få en sådan. 

Målet är 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
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.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,1 -1,3 0,2
Överförmyndarkansli -0,8 -0,8 -
Summa -2,0 -2,2 0,2
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 318,2 296,1 22,1
Kostnader -748,3 -723,8 -24,4
(varav kapitaltjänst) (-4,7) (-4,5) (-0,2)
Summa -430,1 -427,8 -2,3

Verksamnet
Under året har verksamheten bedrivits enligt den i budge-
ten fastställda verksamhetsidén samt fastställda ansvars-
områden för barn- och utbildningsnämnden. 

Under våren 2012 inspekterade Skolinspektionen Ystads 
kommun genom besök, intervjuer, enkäter och doku-
mentstudier. Grundskolorna, grundsärskolan samt vuxen-
utbildningen har fått särskilda beslut.  Av rapporterna går 
att utläsa att kommunens skolor överlag håller god kva-
litet. Kunskapsresultaten är höga, det råder trygghet och 
studiero på de flesta skolor och det bedrivs ett bra arbete 
för att förebygga kränkande behandling. Alla skolor har 
i september svarat Skolinspektionen vilka åtgärder som 
sätts in för att komma till rätta med bristerna. Besluten 
för förskola, fritidshem, vuxenutbildning och grundsär-
skola släpptes under oktober och det övergripande be-
slutet för kommunen kom i november. Kommunens svar 
till Skolinspektionen kommer att skickas in i februari 
2013 och har tagits fram i samarbete mellan barn- och 
utbildningsnämndens presidium, förvaltningschef, områ-
deschefer och Utvecklingsenheten. Utkastet av svaret har 
även skickats på remiss till alla skolledare i kultur- och ut-
bildningsförvaltningen.

Kunskapsresultaten i årskurs 9 år 2012 blev något bättre 
än året innan. 91,3% av kommunens elever i årskurs 9 
blev behöriga till ekonomi-, humanistiska- och samhälls-
vetenskapliga programmen (kommungruppen: 83,7%, ri-
ket 85%). Samma siffror gäller även för behöriga till este-
tiska program. Behörigheten till naturvetenskapliga- och 
tekniska program var i Ystad 90,5% (kommungruppen: 
81,8%, riket 83,4%). 

Elever i årskurs 4 och 7 har fått en personlig elevdator. IT-
pedagogerna har haft workshops tillsammans med lärare 
och elever. I satsningen ”en dator per elev” ingår också 
en större fortbildningsinsats (åtta heldagar) under ledning 
av utvecklingskonsulter, där alla rektorer, områdeschefer 
för grundskolan samt utvecklingsledarna deltagit. Under 
2013 kommer alla lärare i grundskola och grundsärskola 
att gå en motsvarande utbildning. Ystad är den första 
kommunen i Sverige som ger samtliga pedagoger denna 
utbildning. Alla pedagoger i förskolan kommer under 
vårterminen 2013 att få fortbilning i pedagogisk använd-
ning av lärplattor, då dessa kommer börja användas i alla 
förskolor. Alla rektorer har tagit fram en vision och en 
handlingsplan för hur de under de kommande åren ska 
utveckla sin skola.

Tolv personer från Ystads kommun (elever, lärare, rektor, 
utvecklingsledare och IT-pedagoger) åkte i april till Kista 
och ”SETT” - mässa och konferens om det moderna lä-
randet i skolan. I en mycket välbesökt och uppskattad 
monter presenterades fem skolutvecklingsområden som 
pågår i Ystads kommun; Skolväskan, Bloggar, Webbstjär-
nan, Matematikprojekt och Att skriva sig till läsning 2.0. 
Ystad ligger i framkant vad det gäller IT och det omde-
finierande lärandet och två bidrag från Ystads kommun 
var i våras nominerade till final i Webbstjärnans riksomfat-
tande tävling. Bidraget från Backaskolans årskurs 1 vann. 
Syftet med Webbstjärnan är att utveckla användningen av 
internet i skolarbetet och att elever i den svenska skolan 
ska få goda kunskaper i att använda internet för att pu-
blicera innehåll och sprida meningsfulla budskap. Några 
av kommunens skolor har tagit emot ett tjugotal studie-
besök från andra kommuner med anledning av Att skriva 
sig till Läsning. 

Ystads kommun fick, för läsåret 2012/2013, 230 000 kr 
i bidrag från Kulturrådet. Under läsåret startar tio olika 
Skapande skola-projekt i kommunen, alla initierade av 
skolorna själva. Ystads kommun var medarrangör till en 
stor kulturkonferens i oktober finansierad av Skapande 
skola-bidrag från Kulturrådet. En arbetsgrupp, kallad 
”Barn på tvären” har bildats, bestående av representanter 
från Klostret, Konstmuseet och biblioteket samt kulturut-
vecklare och samordnare för Skapande skola för att få en 
helhetsbild av barnkulturen i förvaltningen. Denna grupp 
har som ledord Glädje, Inspiration, Samverkan och Hel-
hetssyn och kommer att träffas cirka sex gånger om året.

Under året har ett matteprojekt pågått i några av kom-
munens skolor. Dessa matteprojekt har finansierats via 
ansökta medel från Skolverket. År 2012 var sista året för 
Skolverkets projektpengar till årskurs 1-3 för Basfärdig-
heter att kunna läsa, skriva och räkna. Med dessa medel 
genomfördes en seminarieserie i samarbete med Malmö 
högskola för 60 lärare som undervisar i Sv/Sv A i F-3 samt 
representanter för Barn- och elevhälsan. Kompetensut-
vecklingens syfte är att stärka pedagogernas kompetens 
och höja undervisningens kvalitet. 

Förskolornas utbildningsinsats, inom ramen av Modellom-
rådet, ”Tidig upptäckt”, har avslutats i maj. Syftet med 
kompetenssatsningen för förskolans personal är att öka 
möjligheten till att tidigt upptäcka särskilda behov hos 
barn, ge nödvändigt stöd och utveckla samverkansformer. 

Den tidigare Samverkansplanen för barn och unga i Ystads 
kommun mellan Social Omsorg och Kultur o Utbildning 
reviderades under 2012 och ett nytt styrdokument med ti-
teln ”Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga 
i Ystads kommun” är framtaget. Den nya planen är inte, i 
första hand, en samverkansplan utan en plan för förebyg-
gande och tidiga insatser där samverkan ska ske när det 
är till fördel för barnet. Planen har varit på remiss till bland 
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annat Ungdomsfullmäktige och förväntas bli antagen av 
kommunfullmäktige i början av år 2013. 

Den nya förskolan i Svarte, som ligger i direkt anslutning 
till skolan, färdigställdes under hösten 2012. Grundskole-
verksamheten i Glemminge skola är, utifrån pedagogiska 
vinster, flyttad till Löderups skola. Glemminge förskola 
och fritidshem har hösten 2012 flyttat till gemensamma 
lokaler, vilket möjliggör samarbete och kräver pedagogiskt 
nytänkande. En renovering av Parkens förskola är beslu-
tad och kommer igång 2013. Ombyggnad av Löderups 
skola (nytt kök, matsal och klassrum) samt renovering av 
Räfsans förskola påbörjades under hösten.

Ystad Arena har dominerat verksamhetsåret och etapp 1 
som avser uppförande av ny badanläggning påbörjades 
under hösten och det första spadtaget togs den 6 okto-
ber. En enkel caféteria uppfördes under året på Sandsko-
gens IP och invigdes lagom till fotbollspremiären den 23 
april. Caféet har uppförts med gemensamma insatser från 
samtliga föreningar som är verksamma på Sandskogens 
IP. Nya boulebanor har uppförts på gamla skjutbanan vid 
start/mål för Sandskogens motionsslinga och en temporär 
så kallad discgolfbana har iordningsställts inom miljöpar-
ken norr om Sandskogen. De båda senare är resultat av 
inkomna medborgarförlag. Arbetet med Fritidsplanen har 
fortsatt under året. Ett förslag presenterades under hös-
ten för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade 
att återremittera förslaget till förvaltningen.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår 
till 430,1 mkr. Årets resultat innebär ett underskott med 
2,3 mkr. Underskottet motsvarar 0,5 % av budgetramen 
på 427,8 mkr. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott motsvarande 5,9 mkr. Största 
delen av underskottet är hänförbart till grundskolan som 
redovisar ett underskott på motsvarande 4,8 mkr. Grund-
skolan har de senaste fem åren redovisat underskott. En 
av anledningarna till underskottet är att andelen elever 
med svenska som andraspråk och modersmålsundervis-
ning ökat de senaste åren vilket medfört ökade kostna-
der samtidigt som budgeten varit i det närmaste oför-
ändrad. En annan anledning är ökade personalkostnader 
förknippade med särskilt stöd samt vikariekostnader. Det 
aktiva valet har i viss mån bidragit till att skolorna haft 
svårt att få ihop optimala klasstorlekar. Skolenheter har 
delat större grupper (årskurser) i mindre åldersklasser när 
gruppen varit för stor för en åldersklass. Dessutom har det 
startats mindre åldersklasser när gruppen varit för liten, 
för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Efter indelningen 
har åldersklasserna under ett antal år oförändrad storlek. 

Antal elever har mellan vårterminen 2007 och 2012 mins-
kat med 207 elever. Resursfördelningssystemet innebär 
att grundskolan får mindre anslag på grund av elevminsk-

ningen och områdena har svårigheter att anpassa kostna-
derna på grund av förändringarna. Den geografiska och 
demografiska spridningen av elevminskningen gör det 
svårt att sänka de rörliga kostnaderna, särskilt när antalet 
skolenheter bibehållits. De fasta kostnaderna slås ut på 
färre antal elever. Efter några år med sjunkande elevantal 
har elevminskningen avstannat 2012 och antalet elever är 
på väg uppåt igen. 

Ystads kommun har för närvarande 14 fristående försko-
lor varav två har beslutat att lägga ned sin verksamhet 
sista december 2012. Under 2012 har friskolor inklusive 
de som bedriver sin verksamhet utanför kommunen i ge-
nomsnitt per månad haft sammanlagt 335 barn som är 
folkbokförda i Ystads kommun. Detta är en snittökning 
med 14 barn jämfört med 2011 och innebär att knappt 
26 % av kommunens förskolebarn går i en fristående 
förskola. Ersättningen uppgick till 36,2 mkr, vilket kan 
jämföras med 33,8 mkr för 2011.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor, som är folkbok-
förda i annan kommun, uppgick 2012 till 73 elever. För 
2011 var siffran 78 elever. Antalet elever från Ystads kom-
mun i andra kommuners skolor uppgick till 20 elever. Här 
var talet 23 elever för 2011. Kunskapsskolan och Västra 
Sjöstadens skola, skolor som drivs i enskild regi, medför 
en relativt hög andel elever i friskola. 2012 var det ge-
nomsnittliga elevantalet från Ystad 202 elever, vilket är en 
minskning med 2 elever jämfört med 2011. Detta innebär 
att 9 % av kommunens grundskoleelever går i en fristå-
ende grundskola. Ersättningen uppgick till 16,5 mkr, vil-
ket kan jämföras med 13,7 mkr för 2011. Ökningen beror 
framförallt på att resursfördelningsmodellen förändrades 
för att kunna uppfylla principen om bidrag på lika vill-
kor. Det innebär att bidrag till fristående skolor grundar 
sig som regel på kommunens budget för det kommande 
budgetåret. 

Under året har förvaltningen följt kontrollmomenten i pla-
nen och konstaterar att barn- och utbildningsnämndens 
mål med internkontrollpunkterna överlag fungerat väl 
och avvikelserna från planen varit små och har inte stört 
verksamheten i förvaltningen. 

Framtid
Arbetet med att åtgärda de brister och förbättringsom-
råden som Skolinspektionen identifierat i verksamhe-
terna kommer att prägla år 2013. Handlingsplan med 
inplanerade aktiviteter formuleras med utgångspunkt i 
Skolinspektionens rapport.  Detta tillsammans med den 
fortsatta fortbildningssatsningen kring ”en dator per 
elev” och det omdefinierade lärandet för samtliga lärare 
i skolan. Ytterligare ett led i denna satsning och arbete 
mot ett modernt lärande med digitala verktyg är när alla 
förskolor kommer att få tillgång till lärplattor under våren 
2013. Förskolans kompetensutveckling i naturvetenskap 
och teknik kommer att ske under 2013 och 2014, där alla 
pedagoger och förskolechefer deltar.
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Även fortsättningsvis måste förvaltningens lokaler vid ny- 
och/eller ombyggnation planeras för möjlighet till flexibla 
lösningar av verksamhetsinnehåll över tid. 

Antalet platser inom förskola, fritidshem och grundsko-
lans yngre år kommer att behöva utökas, då allt tyder på 
en fortsatt stark utveckling av antalet barn i lägre åldrar.

Det intensiva arbetet med fritidsanläggningarna fortsätter 
och ny badanläggning och bowlinghall beräknas stå fär-
digt hösten 2014.  Upphandlingsarbete av träningshallen 
och den publika hallen inleds i början av 2013.

Arbetsmarknadsenheten kommer att tillhöra förvaltningen 
från och med 1 januari 2013.

Kommunen kommer under våren 2013 att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av barn- och utbildningsnämn-
dens presidium, förvaltningschef, områdeschef, utveck-
lingsledare, representanter för rektorer och förskole-
chefer. Gruppen ska se över kommunens system för 
kvalitetsarbete och förbättra de rutiner som finns idag.  

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och   
        växande kommun för boende, företagande och bes-
 sök

• De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever      
 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. I BUN-planen beaktas folkhälsoperspektivet 
i ett av de prioriterade målen, Hälsa och livsstil, där tyd-
liga mål är formulerade. Det folkhälsopolitiska program-
met kommer att antas av kommunfullmäktige i januari 
2013. De enkäter som besvarats av kommunens elever 
i årskurserna 4, 6 och 9 visar att eleverna är i hög grad 
fysiskt aktiva på sin fritid. I verksamheternas kvalitetsredo-
visningar redogörs för att Kulturgarantin uppskattas och 
utnyttjas samt skapar inspiration. 

Målet är i hög grad 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 visar på ett under-
skott på cirka två miljoner. Från en tidigare prognos som 
visade på ett betydligt större underskott har verksamhe-
terna gjort en kraftfull återhämtning med bland annat ett 
gediget arbete kring personalplanering. 

Målet är delvis 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. 
Med anledning av en motion till kommunfullmäktige star-
tar år 2013 ett projekt tillsammans med samhällsbygg-
nadsnämnden angående klimatsmart mat. Arbetet i verk-
samheterna med miljöfrågor samt hållbar utveckling är 
ständigt aktuell och utvecklas över tid. 

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska  präglas av kvalitet och kundanpassat  bemötan - 
 de

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-

skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäl-
ler både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för 
vårdnadshavare att få tillgång till, en för barnet, passan-
de vistelsetid i förskolan. Den första april 2012 infördes 
vårdnadsbidrag där elva familjer (femton barn) ansökt om 
vårdnadsbidrag för kortare eller längre tid.
På frågor angående arbets- och lärandemiljön som elever 
i olika årskurer besvarar visar att de i hög grad trivs och 
känner sig trygga i skolan. Kunskapsresultaten i årskurs 9 
år 2012 blev något bättre än året innan. 91,3% av kom-
munens elever i årskurs 9 blev behöriga till ekonomi-, 
humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen 
(kommungruppen: 83,7%, riket 85%). Samma siffror gäl-
ler även för behöriga till estetiska program. Behörigheten 
till naturvetenskapliga- och tekniska program var i Ystad 
90,5% (kommungruppen: 81,8%, riket 83,4%). 

Målet är i hög grad uppfyllt.
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* 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 fortsatt hög. I medarbetarundersök-
ningen från 2011 (analyserades under 2012) visade resul-
tatet på att Nöjd medarbetarindex (NMI) sjunkit från ett 
genomsnittligt värde av 4,0 (år 2009) till 3,7. Resultatet 
har presenterats för förvaltningens ledningsgrupp samt 
respektive förskolechef/rektor har haft möjlighet att åter-
koppla den egna verksamhetens resultat till medarbetar-
na. Analys av enskilda resultat samt förbättringsåtgärder 
har vidtagits. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Verksamheten har under 2012 sett ett fortsatt ökat be-
hov av yrkesgruppen förskollärare. Med tanke på den för-
väntade utvecklingen av barn i de lägre åldrarna kommer 
detta behov att kvarstå även under kommande år. Kon-
kurrensen om denna yrkeskategori är fortsatt stor.
2011 trädde bestämmelserna om legitimation för förskol-
lärare och lärare i kraft. Den 1 december 2013 måste de 
som tillträder en ny tjänst ha legitimation. Verksamheten 
har, som en följd av detta, genomfört en kartläggning 
gällande behörigheter. Denna har visat på ett gott resul-
tat och verksamheten består till stor del av behöriga för-
skollärare och lärare. På sikt behöver verksamheten verk-
tyg för att säkerställa och planera verksamheten utifrån 
behörighet, kompetensbehov idag/framtid av lärare och 
förskollärare. Det finns en stor risk för att det arbete som 
gjorts för att kartlägga behörigheterna blir inaktuellt. 

Det nya samverkansavtalet FAS trädde i kraft 2012. Un-
der 2012 har handlingsplanerna i verksamhetens arbete 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet som inrymmer 
förbättringsområden följts upp, för att se om målen upp-
fyllts. Sammanställning görs under februari 2013. Under 
2012 har LISA, kommunens verktyg för att anmäla tillbud 
och arbetsskador satts i drift. Under 2012 har beslut tagits 
om bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandling.
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Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Förskola 1 322 1 325 -3
Förskoleklass 275 295 -20
Grundskola 2 375 2 370 5
Fritidshem 1 051 1 005 46
Särskola 35 42 -7
-varav egna elever i särskola 19 26 -7

Besökare badanläggningar 103 000 105 000 -2 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012 Avvikelse

Politisk verksamhet -0,6 -0,6 0,0
Ledning och administration -7,5 -7,5 0,0
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -386,0 -383,4 -2,6
Forum Ystad -16,5 -16,1 -0,4
Fritidsverksamhet -19,5 -20,2 0,7
Summa -430,1 -427,8 -2,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

IT-satsning, grundskola -5,8 -5,8 0,0
Skyltning -0,0 -0,1 0,1
Nämndsinvesteringar -0,3 0,0 -0,3
Summa -6,1 -5,9 -0,2

En bild säger mer än tusen ord
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

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

  

Verksamhet
Den organisationsutveckling som följt i spåren av kul-
turstrategin har fortsatt. Efter att processarbete drivits i 
tvärgrupper inom kulturnämndens verksamheter har ar-
betet nu övergått i att drivas i temagrupper och på ge-
mensamma områdesträffar. En stor satsning på kompe-
tensutveckling kring kommunikation och grupputveckling 
har påbörjats.

Under sommaren visades en stor utställning om ett viktigt 
stycke industrihistoria - Ystad Metall. Utställningen gjor-
des i samarbete mellan Ystads konstmuseum och Klostret 
i Ystad. 

Konstmuseet hade under sommaren också en utställning 
om Quincy Jones i samarbete med Ystad Sweden Jazz Fes-
tival. Hösten inleddes med samarbetsprojektet Horizonic, 
en stor utställning med nordisk ljudkonst som gjordes i 
samarbete med Art nord i Paris och Listasafn Árnesinga 
på Island. Projektet finansierades med medel från Nordisk 
kulturfond och Region Skåne. Året avslutades med foto-
utställningen Öster om Ystad med tre fotografer och en 
dokumentärfilmare som hämtat sina motiv från Österlen. 
Samtliga utställningar på konstmuseet har blivit uppmärk-
sammade i flera medier och fått mycket fina recensioner. 

På Klostret har utställningen ”Så skall du leva” haft många 
besökare under hela året.  Särskilda visningar har gjorts 
för till exempel poliser och sjukhusanställda. Flest besö-
kare lockade fotoutställningen ”Jerusalem” av Elisabeth 
Ohlson Wallin i Klosterkyrkan, en utställning som togs in 
som ett komplement till ”Så skall Du leva”.

Charlotte Berlins museum har byggts om. Förutom en ny 
museibutik på nedre plan finns här nu på övre plan ett 
stort ljust samlingsrum med all AV-utrustning och ett kök 
rekonstruerat i samma stil som museiköket på nedre plan. 
Inom ramen för kulturgarantin har samtliga andraklassare 
i Ystad under hösten fått laga soppa i Charlottes nya kök. 
Lokalerna kan också hyras ut till olika företag eller fören-
ingar.

Museernas fria entréer på fredagar under perioden janua-
ri – mars gjorde att besöksantalet på fredagar ökade från 
140 år 2011 till 840 personer på fredagar samma period 
år 2012, utan att påverka besöksantalet om drygt 1 000 
personer övriga dagar.

Ystads Operasommar genomfördes med 24 föreställ-
ningar, 270 medverkande musiker och cirka 5 600 besö-
kare. De tio föreställningar som spelades på Ystads Teater 
lockade 3 636 betalande besökare. Det ekonomiska utfal-
let var i enlighet med budget. 

Ystads bibliotek har tillsammans med biblioteken i Simris-
hamn och Tomelilla tagit fram en gemensam webbplats. 
”Bibliotek Ystad Österlen” lanserades i början av maj och 
innebär att besökare och låntagare lätt kan informera sig 
om den service biblioteken i sydöstra Skåne erbjuder, hitta 
i mediekataloger, göra omlån och reservera önskade me-
dier samt överblicka programutbud och andra aktiviter. 
Arbete med att utveckla metoder som tillgodoser de små 
barnens behov av lässtimulans och språkutveckling har 
bedrivits i samarbete mellan förskolepersonal och barn-
bibliotekarien. Ett exempel är att inspirerande bokpåsar 
för utlåning till förskolorna har tagits fram.

Under året har konstrunda, besök på Charlotte Berlins 
museum, dans-, teater-, trolleri- och musikföreställningar 
arrangerats för alla barn, 4-16 år, på olika scener och plat-
ser i kommunen inom ramen för Kulturgarantin. 5 123 
barn har besökt årets barnkulturarrangemang.

Ekonomi
Året för Kulturnämnden har i likhet med föregående år 
varit stabilt ur ett ekonomiskt perspektiv. Årets resultat vi-
sar ett underskott på 87 tkr.

Framtid
I processen att ta fram en ny vision för Ystads kommun 
har kultur valts ut som ett av fem kärnområden. Detta 
stimulerar kulturnämnden och dess verksamheter att 
fortsätta att med stort engagemang driva kulturfrågorna 
och arbeta ännu bättre för ett rikt, varierat och tillgäng-
ligt kulturliv i Ystad. Samverkan är den kanske viktigaste 
framgångsfaktorn i det arbetet.

Arbetet med kulturgarantin kommer att fortgå och för-
djupas. En framgångsfaktor är att hitta hållbara strukturer 
för kommunikation och samverkan med skola och för-
skola. Kopplingen mellan Kulturgarantin, Skapande Skola 
och förskola/skola kommer att stärkas genom samverkan 
med kultur- och utbildningsförvaltningens nya utveck-
lingsenhet. 

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
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• 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
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. Under årets första tre må-
nader har museerna haft fri entré på fredagar.
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.

Målet helt 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
Kulturnämndens resultat för året blev endast en mindre 
avvikelse och nästan i nivå med budget.

Målet i hög grad uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten
Analys
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter. Profilprodukter till operasommaren var fair trade-
märkta. En temagrupp har bildats för att ytterligare ut-
veckla miljöperspektivet i området. 

Målet i hög grad 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 valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. 
Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska ge-
nomsyra all verksamhet.
Kulturnämnden arbetar aktivt med att stimulera ett rikt, 
varierat och tillgängligt kulturutbud i Ystads kommun.

Målet i hög grad 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

Arbetet med organisationsutveckling för att utveckla per-
sonalgrupperna i området har gått in i nästa fas. Verk-
samhetsplanering kommer att göras i alla verksamheter 
under 2013, likaså kommer kompetensutveckling kring 
kommunikation och grupputveckling att ske under året.

Målet delvis uppfyllt.





Sara Li inviger allsången
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Personal
Frisknärvaron bland personalen i kulturnämnden är fort-
satt hög medan personalomsättningen är fortsatt låg. 

Bibliotekschefen går i pension under året och rekrytering 
av ny bibliotekschef har inletts. 
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När verksamheterna behöver ersätta personal som har 
arbetsmarknadsåtgärder kommer det ekonomiska utrym-
met att påverkas.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Utlånade medier totalt och 205 294 210 000 -4 706
per invånare 7,2 7,5 -0,3
Besökare museer 82 188 80 000 2 188

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -2,0 -2,0 -
Bibliotek och kulturverksamhet -24,2 -24,1 -0,1
Summa -26,6 -26,5 -0,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

Fotoarkiv Regis -0,8 -0,8 -
Övriga investeringar - - -
Summa -0,8 -0,8 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 149,6 68,0 81,6
Kostnader -651,8 -565,4 -86,4
(varav kapitaltjänst) (-0,9) (-0,8) (-0,1)
Summa -502,2 -497,4 -4,8
   
Verksamhet

Under året har medborgarnas behov av Social Omsorgs 
insatser varit fortsatt hög.  Bakgrunden till det är bland 
annat en tilltagande äldre befolkning, rådande konjunk-
turläge, fler anmälningar och ökad attraktion för riktade 
målgrupper till att leva och bo i Ystad. Antalet ärenden 
till arbetsutskott och nämnd har visat på en rejäl ökning 
under året. 

Väderlekens trygghets- och särskilda boende i Västra Sjö-
staden har tagit form och förväntas vara klart till somma-
ren 2013. Det kvarstår dock flera detaljer att ta ställning 
till. Ett nytt tillgänglighetsprogram för åren 2012-2016 
har tagits fram samt omarbetats till en folder i klarspråk. 
Projekteringen för LSS boendet i Surbrunnsparken har 
under året blivit klar och byggnaden förväntas vara fär-
dig 2013. Under året beviljades medel från staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting att arbeta vidare med 
den psykiska ohälsan, genom att inventera behov, mäta 
tillgänglighet för barn och unga som behöver stöd samt 
utveckla samverkansöverenskommelser. Detta har bland 
annat resulterat i en ny överenskommelse för barn och 
unga mellan region och kommun. Vidare har det under 
året startats upp en utbildning för personer med psykisk 
ohälsa för att driva sociala kooperativ.  

Utredningsmetoden med barnens behov i centrum, BBIC, 
har under året implementerats fullt ut. Antalet anmäl-
ningar avseende barn och unga har ökat, orsaken är ofta 
missbruksrelaterad. Anmälningarna leder flera gånger till 
olika stöd- och behandlingsåtgärder inom ramen för den 
egna verksamheten. Under året har även antalet barn och 
unga som familjehemsplacerats ökat. Försörjningsstödet 
visar även på en ökning, vilket kan härledas till rådande 
konjunktur och förändrade trygghetssystem i samhället.

Antalet personer med sjukvårdsinsatser minskar, samtidigt 
har den medicinska komplexiteten ökat, delvis beroende 
på en förskjutning från slutenvården till den kommunala 
hälso- och sjukvården. Verksamheten har fortsatt med att 
förbättra kvaliteten och säkerheten genom att använda 
det nationella kvalitetsregistret. Det förebyggande och 
preventiva arbetet fortsätter med syftet att bidra till den 
enskildes självständighet och ett förlängt kvarboende i 
hemmet. Samtidigt har behovet av tekniska hjälpmedel 
och även bostadsanpassningar ökat. Antalet vårdplane-
ringar ökar konstant vilket hänger ihop med ett minskat 
antal vårdplatser inom sluten vården. Inom ramen för 

statliga stimulansmedel har uppsökande verksamhet för 
80-åringar fortsatt med syftet att förebygga fysisk, social 
och psykisk ohälsa. Det har även under året genomförts 
ett livscafé och ett seminarium om säkerhet i vardagen. 

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och social-
psykiatrin har antalet personer med insatser varit relativt 
oförändrat. På några gruppbostäder har nya inflyttade 
krävt mer stöd för att kunna upprätthålla bra säkerhet 
och goda levnadsvillkor. I andra gruppbostäder har vissa 
brukare utvecklat demens, vilket har krävt en högre per-
sonaltäthet och adekvata utbildningsinsatser. Verksamhe-
terna har under året arbetat aktivt med att öka brukarin-
flytandet genom bland annat brukarråd. Socialpsykiatrin 
har fortsatt arbeta återhämtningsinriktat och med att öka 
brukarinflytandet. Träffpunkten har under året flyttat till 
nya lokaler på Hvita Briggen och boendestödet har nya lo-
kaler på Bellevue. Anhörigstödet har utvecklats under året 
genom en anhörigsamordnare och utbildning har getts till 
anhörigombud inom respektive enhet.

Antalet hemtjänstinsatser visar på en minskning som här-
leds till den ökade åldersgränsen för att få serviceinsat-
ser med förenklat bistånd. Inom de särskilda boendena 
kvarstår den höga efterfrågan, vilket har förlängt tiden 
innan ett boendebeslut kan verkställas. Det har under året 
utgått ett vitesföreläggande. Situationen har påverkat flö-
dena inom korttidsverksamheten negativt och med ökade 
kostnader för utskrivningsklara som resultat. Kostprojek-
tet som pågått sedan 2007 har avslutats och fortsätter 
i form av kostombudsverksamhet. Anhörigstödet har ut-
vecklats genom ett ökat antal anhöriggrupper i samarbete 
med Silviasystrar och anhörigombud.

Ekonomi
Socialnämndens resultat för 2012 är ett underskott med 
4,8 mkr. I resultatet ingår ett nettoöverskott på budge-
terat och planerat särskilt boende och LSS-boende med 
3,3 mkr och projektmedel med 1,3 mkr. Verksamhetens 
egentliga underskott uppgår alltså till 9,4 mkr. 
Gemensam verksamhet redovisar ett underskott med 0,5 
mkr. Detta beror till största delen på ökade kostnader för 
semesterlöneskuld, kostnader för advokatkonsulter i sam-
band med tvisten med Attendo Care AB, samt IT-kostna-
der. Överskott finns inom förvaltningsledning, administra-
tion och utvecklingsmedel.

Entreprenadverksamheten redovisar ett överskott med 
0,8 mkr, vilket beror på lägre vårdtyngd och högre vårdav-
gifter på Ljuskällan.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri redo-
visar ett underskott med 3,0 mkr. Det största enskilda 
underskottet finns inom verksamheten för personlig assis-
tans med 5,1 mkr. Övriga verksamheter med underskott 
är placeringar inom socialpsykiatri, gruppboende, led-
sagning och avlösarservice. Verksamheterna daglig verk-
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samhet, korttidsverksamhet och boendestöd redovisar 
överskott. I resultatet ligger budget för ett nytt trapphus-
boende med 2,4 mkr. De har använts för att täcka ökade 
kostnader för en placering på främmande vårdhem, led-
sagning och avlösarservice samt ett utdömt vite på grund 
av ej verkställt beslut om boende. Nettoöverskott på bo-
endet blir 1,2 mkr.

Resultatet för avdelningen Individ och familjeomsorg är 
ett underskott med 6,1 mkr. Detta beror till största delen 
på en kraftig ökning av antalet placerade barn och unga 
på institution och i familjehem samt öppenvårdsinsatser. 
Totalt underskott för dessa verksamheter är 7,8 mkr Även 
antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat och netto-
kostnaden var 12,6 mkr, vilket innebär en ökning med 1,5 
mkr jämfört med år 2011. Verksamheter som redovisar 
överskott är institutionsplaceringar för vuxna, tränings-
verksamhet och sysselsättning, administration, handläg-
gare och projektmedel.

Avdelningen för Vård och Omsorg redovisar ett överskott 
med 5,8 mkr. I resultatet ligger budget för ett nytt särskilt 
boende på Väderleksvägen med 9,7 mkr. Dessa medel 
har använts för att täcka kostnader i andra verksamheter 
som uppstått på grund av att boendet inte har blivit klart 
(korttidsboendet Bärnstenen, medicinskt färdigbehand-
lade samt främmande vårdhem). Nettoöverskott på bo-
endet blir 2,1 mkr. Verksamheter som redovisar överskott 
är bland annat dagverksamhet, anhörigcenter, enhetsge-
mensamma verksamheter samt utbildning. Kommunen 
förlorade tvisten med Attendo Care om tolkning av ersätt-
ning och dömdes att betala totalt 4,2 mkr varav 2,2 mkr 
belastat årets resultat (se nedan under entreprenader).

Avdelningen för Hälso- och sjukvård redovisar ett under-
skott med 1,8 mkr. Underskott finns inom verksamhe-
terna tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och sjuk-
sköterskeverksamhet. Överskott finns inom rehabteamet, 
uppsökande verksamhet och utbildning.

Entreprenader
Socialnämnden har entreprenadavtal med Äldreboendet 
Vigs Ängar AB och Attendo Care AB inom särskilt bo-
ende. Avtalet med Attendo Care upphörde vid årsskiftet. 
Entreprenadverksamhetens andel inom särskilt boende är 
30 %.

Utförandet av personlig assistans drivs på entreprenad av 
VH Assistans AB. Andelen ärende som drivs på entrepre-
nad är i genomsnitt 20 %. Resterande 80 % är direktkun-
der hos olika kooperativ.

Det pågår en rättslig tvist sedan 2010 med Attendo Care 
AB inom hemtjänst gällande tolkning av reglerna kring 
ersättning för uppdraget. Kommunen förlorade i tingsrät-
ten och dömdes att betala totalt 4,2 mkr. Socialnämnden 
har begärt prövningstillstånd i Hovrätten.

Framtid
Det råder fortsatt hög efterfrågan av förvaltningens in-
satser. Detta sker i en tid med dämpad konjunktur som 
i sin tur påverkar människors vardag genom högre ar-
betslöshet och ökad social problematik. Utmaningarna är 
flera för förvaltningen som ska förhålla sig till lagstiftning, 
medborgarnas behov och ökade krav från myndigheter. 
Samtidigt ska förvaltningen ha en god ekonomisk hus-
hållning och en budget i balans. För att möta framtiden 
behöver förvaltningen se över och utvärdera rådande me-
toder och arbetssätt. Även omvärldsbevakningen är viktig 
för att skönja trender och för att få tips på bra lösningar. 
Ett annat uppdrag blir att se över myndighetsutövningen 
gällande kommunala riktlinjer, kriterier, rutiner, processer 
och flöden.  Även fortsättningsvis gäller det att samverka, 
samordna och samla ihop våra resurser både internt och 
externt, i syfte att ta vara på samlade kompetenser och re-
surser. På agendan kommer även fortsättningsvis boende- 
och lokalförsörjningen stå.

Från årsskiftet har lagstiftaren gett direktiv att varje fa-
miljehemsplacerat barn ska få en egen socialsekreterare. 
Antalet anmälningar gällande barn och unga förmodas 
inte minska, vilket i sin tur ställer krav på väl utarbetade 
strategier och förhållningssätt för att hanteringen ska 
vara effektiv. Behovet av att stärka och uppmärksamma 
barnperspektivet kommer fortsatt vara högaktuellt både 
i utredningsarbetet och i utbudet av stöd- och behand-
lingsinsatser. Försörjningsstödet förväntas fortsätta stiga 
de närmaste åren som ett resultat av rådande konjunktur. 

Inom hälso- och sjukvården råder fortsatt fokus på gräns-
snittet mellan den kommunala hälso- och sjukvården 
gentemot regionen. Antalet platser inom slutenvården 
kommer fortsätta minska, vilket ställer krav på kommu-
nen att snabbt hantera och bedöma enskilda personers 
behov av insatser. För att möta behoven ställs det krav på 
förvaltningen att utarbeta tydliga bedömningsinstrument 
och adekvata insatser som bidrar till den enskildes själv-
ständighet.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin finns fort-
satt behov av att se över utbudet av insatser, detta för att 
möta målgruppernas behov inom flera livsområden. An-
talet personer med behov av boende kommer att fortsät-
ta öka, vilket innebär att planeringen av nybyggnationer 
måste komma i fas. Risken för tunga vitesföreläggande är 
överhängande, vilket talar för att byggprocesserna behö-
ver skyndas på. Kostnaderna för den personliga assistan-
sen förväntas öka i takt med försäkringskassans snävare 
bedömningar.

Inom vård och omsorg råder en fortsatt ökning av antalet 
äldre vilket ställer krav på utbudet av insatser och arbets-
sätt. Antalet äldre ökar, med tilltagande ålder ökar risken 
för att utveckla demens. Det kommer att råda en fortsatt 
hög efterfrågan på särskilda boenden i första hand med 
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inriktning mot demens. Socialstyrelsens skärpta krav på 
särskilda boenden kommer att träda i kraft 2014, vilket 
innebär behov av en översyn i vad som behöver genom-
föras och vilka resurser som behövs. Hemtjänsten kom-
mer fortsatt behöva arbeta med att utveckla de trygg-
hetsskapande insatserna och arbetssättet. I takt med att 
slutenvården snabbare bedömer personer som medicinskt 
färdigbehandlade är det viktigt att hemtjänsten snabbt 
kan omfördela resurser efter behov. Under de kommande 
åren kommer verksamheten förstärka stödet för äldre 
personer med psykisk ohälsa genom att bland annat ge 
personal ökad kompetens.    

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
Auktoriseringen av LOV (lagen om valfrihet) har inte ge-
nomförts.
Bristen på bostäder är stor och det visar sig bland annat i 
svårighet att få bostäder till behövande grupper. Ett särs-
likt boende med 36 lägenheter samt 38 trygghetslägen-
heter byggs på Väderleksvägen i Västra Sjöstaden. Detta 
skulle varit klart vid halvårsskiftet 2012. Det beräknas nu 
vara inflyttningsklart under sommaren 2013. Ett LSS-bo-
ende skulle också varit klart under 2012 men beräknas 
vara klart under 2014. 

Ett nytt tillgänglighetsprogram antogs i början på 2012. 

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
Socialnämndens resultat är ett underskott på 4,8 mkr. 
Detta beror främst på höga kostnader för placeringar av 
barn och unga, försörjningsstöd, personlig assistans bo-
stadsanpassning samt tekniska hjälpmedel.

Målet är inte uppfyllt.




* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

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

Analys
Inom vård och Omsorg används cyklar i stor utsträckning 
inom hemtjänsten. Försök att ruttoptimera hemtjänsttu-
rerna har genomförts. Inköp i närområdet för att mini-
mera körsträckor. 

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 omsorgsverksamhet  

 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri  
 het präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Ingen hemtjänst har bedrivits på entreprenad under året. 
Den del av personlig assistans där kommunen är anord-
nare drivs på entreprenad sedan juni 2011.

Brukarenkäter genomförs inte i alla verksamheter varje 
år. Under 2012 har det genomförts brukarenkäter inom 
avdelningen för Hälso- och sjukvård med en nöjdhet på 
94 %. 

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
Den genomsnittliga frisknärvaron har varit 94 % vilket 
inte är i nivå med målet. 
Förvaltningen får bra resultat i de medarbetarundersök-
ningar som görs. Kompetensutveckling och handledning 
sker enligt plan, dock i mindre omfattning under 2012 på 
grund av besparingsåtgärder. 

Målet är delvis uppfyllt.

 






46

Socialnämnd

Personal
Den genomsnittliga frisknärvaron har varit 94 %. Antalet 
tillsvidareanställda har varit 675 i genomsnitt under året. 
Inga stora förändringar har skett i verksamheterna.

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall

121231
Budget

2012

 
Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 65 72 -7
Korttidsboende
-Antal helårsplatser vuxna
-Antal platser barn o unga

3 
10

3 
10

0 
0

Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning 80 %

Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd
-Antal hushåll 440 400 40
Antal vårddygn i hem för vård och boende
-Vuxna 1 860 2 200 -340
-Barn 3 409 2 700 709
-Familjehem 8 211 5 400 2 811
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning 80 %

Vård och omsorg
Gruppboende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 308 -18
Korttidsverksamhet
-antal helårsplatser 36 30 6
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 3,6 2,5 1,1
Antal besök dagverksamhet (beläggning 100 %) 6809 8 700 -1891
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning 80 %

Hälso- och Sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 94 % 80 % 14 %
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet - SOC -1,1 -1,1 0,0
Gemensam verksamhet -17,6 -17,2 -0,5
Entreprenader -43,0 -43,8 0,8
S:A FOS -106,7 -103,7 -3,0
S:A Individ- och familjeomsorg -61,7 -55,6 -6,1
S:A Vård och omsorg -221,9 -227,7 5,8
S:A Hälso- och Sjukvård -50,1 -48,3 -1,8
Summa -502,2 -497,4 -4,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

Trapphusboende Lss, Inv 0,0 -0,2 0,2
Nytt Äldreboende, Inv 0,0 -1,7 1,7
Elektriver Ifos Arkiv 0,0 -0,3 0,3
Inventarier Löderupsgården 0,0 -0,1 0,1

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrå -0,1 0,0 -0,1

Larm Solbacken -0,3 0,0 -0,3

Larm Löderupsgården -0,5 0,0 -0,5

Larm Ängsklockan -0,2 0,0 -0,2

 Ombyggnad Lokal Socialförv -0,1 0,0 -0,1

Summa -1,2 2,3 1,1

Av de investeringsmedel som var beslutade av kommun-
fullmäktige blev inget förbrukat. Dessa medel begärs att  
överföras i kompletteringsbudgeten till 2013.

Socialnämndens beviljade utrymme för nämndsinveste-
ringar uppgår till 1,0 mkr. Den sammanlagda summan av 
nämndsinvesteringar överstiger beviljat belopp med 0,2 
mkr. Detta beror dels på att investeringen i ombyggnad 
av socialförvaltningens lokal var planerad för 2011 men 
kom inte i gång i tid, dels på att larmen på Solbacken 
akut behövde bytas.

Väderlekens trygghets- och särskilda boende
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Resultaträkning, mkr
Ekonomi Utfall

2012
Budget

2012
Avvi-
kelse

Intäkter 443,1 443,4 -0,3
Kostnader -539,4 -536,5 -2,9
(varav kapitaltjänst) (-117,3) (-108,4)   (-8,9)
Summa -96,4 -93,2 -3,2

  
Verksamhet
Planenheten har arbetat med ett stort antal detaljplaner 
samt två fördjupade översiktsplaner under året.
Under året har följande planer antagits:
• Detaljplan för Löderup 24:28 (Restaurangen) i Löde-

rups strandbad
• Detaljplan för del av Sandskogen 2:6 (Kantarellen)
• Detaljplan för Balkåkra 18:53 (Svarte skola)
• Detaljplan för del av Ottiliana 42 i Ystad
• Detaljplan för del av Sandskogen 2:4 (restaurang)
• Detaljplan för Maskinisten1 i Ystad (handel)
• Detaljplan för Rustmästaren 1 m.fl. (Parkens förskola) 

i Köpingebro 
• Detaljplan för del av Grundström 1 i Ystad (bostäder)

Ett prioriterat planärende är detaljplan för Öja verksam-
hetsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 
område för verksamheter med inslag av handel, där upp-
levelsen av området görs mer tilltalande med grönområ-
den, trädplanterade gator och bestämmelser om utform-
ning av bebyggelse och gator. 
 
Köpingebro är ett annat område som avdelningen arbetat 
med för högtryck. Ett förslag till fördjupad översiktsplan 
för Köpingebro har tagits fram och detta förslag har varit 
föremål för samråd med allmänhet, myndigheter, nämn-
der och andra berörda. I planförslaget föreslås spännande 
utbyggnadsförslag för Köpingebro och Fredriksberg. Må-
let är att skapa en modern och aktiv by-miljö där befint-
liga och nya kvalitéer vävs ihop till en bärkraftig helhet 
och där stationen lyfts fram. Närmast stationen föreslås 
en tät och blandad bebyggelse, stora delar av den nya be-
byggelsen kommer att ligga inom 500 meter från tågsta-
tionen. Parallellt med detta har planenheten arbetat med 
tre detaljplaner i Köpingebro. 

Planavdelningen har under året utökats med ytterligare 
en planarkitekt, som framförallt kommer att arbeta med 
översiktlig planering. Under 2012 har också arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen för Ystad startats upp 
med ett antal workshops.

Fastighetsavdelningen har arbetat vidare under året med 
det gamla sockerbruksområdet. Blanda annat har två 
detaljplaner för Köpingebro beställts, dels för skolans ut-
veckling och dels för en del av gamla sockerbruksområdet. 
Området som innehåller den gamla kamerala byggnaden 
kan i framtiden användas till exempelvis äldreboende. Det 
pågår också ett omfattande arbete med att dra om el, 

värme och VA för den gamla delen av sockerbruksområ-
det som ska möjliggöra kommande försäljningar av fast-
igheterna. 

Följande fastigheter har sålts under året, alla med reavinst:
• Nils 1, Löderups brandstation
• Löderup 101:2 Gamla skolan
• Fröslöv 8:36–37, Hemvärnsgård

Under 2012 har försäljningen av tomter minskat ytterliga-
re, men 8 tomter i Källesjö, 2 tomter i Köpingebro samt 7 
tomter i Nybrostrand har blivit bebyggda. 26 bostadsrätts-
lägenheter har blivit färdigställda på fastigheten Tersen 4.   
6 000 kvm industrimark har sålts under året. 

Under 2012 har GIS och Mätningsavdelningen haft färre 
beställningar jämfört med de senaste åren. Det märks 
framförallt på antalet husutsättningar som var 46 under 
2012 mot 117 år 2011 och 165 under 2010. Enheten har 
inte utfört så få husutsättningar sedan mitten på 1990-ta-
let. Även antalet nybyggnadskartor och förrättningsförbe-
redelser ligger på en lägre nivå. Totalt utförda mätnings-
projekt, stora som små är 320. En minskning med nästan 
en tredjedel sedan 2011.

Arbetet med ett byte av det lokala höjdsystemet till RH 
2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, är i full gång 
med en förstudie utförd av Metria. Förstudien kommer 
att visa hur mycket kompletterande höjdmätningar som 
behöver göras. 
Projektet med att byta från Geosecma till Geosecma för 
ArcGIS är avslutat och nu används det nya GIS-program-
met fullt ut. En stor förbättring är att webbversionen har 
aktuella geodata som uppdateras i realtid vilket innebär 
att fler användare nu kan använda webb-versionen.

IT-avdelningen har under året migrerat in två nya verksam-
heter till Ystads kommuns IT-plattform. Det är bolaget AB 
Ystadbostäder och förbundet Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund. Dessa två migreringsprojekt betraktas som 
mycket väl genomförda och därmed har samtliga Ystads 
kommuns bolag och förbund sina verksamhetsapplikatio-
ner i Ystads kommuns IT-plattform.
En helt ny servermiljö är installerad och i full drift. Detta 
projekt har genomförts utan några avbrott i den dagliga 
driften. Ett av IT-avdelningens största projekt under 2012 
har varit förarbetet för sammanslagningen av Sydskånska 
gymnasieförbundets och Ystads kommuns IT-avdelningar. 
Avtalet tecknades under året och trädde i kraft den 1/1 
2013. 
Prios-projektet avslutades under året och levererade en 
teknisk kravspecifikation för en upphandling av en e-
tjänsteplattform.
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Kostenheten har startat upp ett nytt kök under hösten i 
Svartes nybyggda skola och stängt det kök som tidigare 
fanns i Svarte. Det nya köket har utökat servicen till för-
skolan som numera beställer alla måltider från kostenhe-
ten. 

Ekologiska måltider har minskat något eftersom efterfrå-
gan inte går i takt med leveranssäkerheten. Förvaltningen 
har som mål att servera 30 klimatsmarta måltider per år, 
vilket uppnåddes 2012. Tillsammans med kultur- och ut-
bildningsförvaltningen pågår ett arbete med att öka ser-
veringen av klimatsmarta måltider. Förutsättningarna är 
goda då kommunen har tillagningskök på all grundsko-
lorna samt fyra stycken inom förskoleverksamheten. 

Lokalvård utförs i samtliga lokaler utifrån fastställda städ-
program.

Arbetet med att säkra upp lekplatserna inom kommunen 
har påbörjats. Rätt fart i staden har införts under 2012 
innebärande att hastighetsbegränsning 40 km/h råder 
inom Ystad. Etapp två av utbyggnaden av vattenverket i 
Nedraby har påbörjats under året. Ett nytt steg i matav-
fallsinsamlingen är igång och ytterligare områden är an-
slutna. Avfallsenheten har påbörjat utfasningen av latrin-
hämtningen (omfattar cirka 50 abonnenter) och denna 
kommer att upphöra helt den 31 mars 2013. Tillstånds-
prövningen för Ystads avloppsreningsverk har påbörjats 
och beräknas vara klar under första halvåret 2013. Först 
när denna är klar kan en säkrare kalkyl för ombyggnaden 
räknas fram.

Kommunala entreprenader
• Strandrenhållning och städning av offentliga toalet-

ter 100 %.
Entreprenör: Mobiltoalett Kust AB

 Uppföljning: egenkontrollsystem
• Gräsklippning, 100 %.
 Entreprenör: Växtkraft i Skåne-Tranås
 Uppföljning: egenkontrollsystem
• Beläggningsarbeten, 100 %.
 Entreprenör: NCC
 Uppföljning: Besiktning av utfört arbete

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2012 visar på ett 
underskott med 3,2 mkr. I resultatet ingår nedskrivning av 
paviljonger i Surbrunnen med 6,2 mkr, realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar och transportmedel 3,5 mkr 
samt underskott från de affärsdrivande verksamheterna 
med 0,7 mkr.
Nämndens resultat exklusive nedskrivning, reavinster och 
affärsdrivande verksamheter uppgår till +0,3 mkr.

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett nettoun-
derskott med 4,5 mkr efter att nedskrivning och reavin-
ster avräknats. Underskottet beror på:

• Skadegörelse 0,8 mkr
• Österportshallens golv, ny matta och renovering, 0,8 

mkr
• Snöröjning, 0,6 mkr
• Skadestånd motsvarande en årshyra till Lantmäteriet, 

0,3 mkr
• Nettokostnader som är kopplade till gamla socker-

bruksområdet, 2,0 mkr

Plan och Bygg redovisar ett underskott med 0,3 mkr som 
hänför sig till detaljplaner som man ej kunnat debitera, 
vilket gäller Hagestad mosse, Kåseberga och områdebe-
stämmelserna för Sandskogen.

GIS och Mätnings avvikelse mot budget är negativ med 
0,2 mkr. Färre antal husutsättningar och nybyggnadskar-
tor har utförts än budgeterat, vilket har gett lägre intäkter.

Gata och park har en reavinst för avyttring av transport-
medel som uppgår till 0,2 mkr. Underskott med 0,2 mkr 
hänför sig till parkenheten.
Trafikenheten visar på ett överskott med 0,5 mkr, vilket 
beror på lägre kostnader än budgeterat för enheten. 
 
Avfall har ett underskott med 1,9 mkr i förhållande till 
budget. Detta härrör sig till införandet av utsortering av 
matavfall. 

VA har ett överskott med 1,2 mkr. Överskottet beror på 
ändrad debiteringsrutin som medfört att den budgete-
rade debiteringen avseende konsumtionsavgifter varit för 
låg.

Vid årets början uppgick VA-fonden till 5,5 mkr och Av-
fallsfonden till 5,6 mkr. Dessa fonder har per sista decem-
ber flyttats från eget kapital till lång- respektive kortfristig 
skuld för att följa gällande redovisningsprinciper. Årets 
resultat på 1,2 mkr för VA-enheten gör att den långfris-
tiga investeringsfonden per 121231 uppgår till 6,7 mkr. 
Årets resultat för avfallsenheten uppgår till -1,9 mkr vilket 
innebär att den kortfristiga skulden gällande avfallsverk-
samheten vid årets slut uppgår till 3,7 mkr.

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

Serviceavdelningens resultat innebar ett överskott med 
0,7 mkr. Överskottet beror på hög frisknärvaro under året 
samt högre intäkter än budgeterat. 

Framtid
Köpingebro kommer även fortsatt att vara en stor del av 
planenhetens arbetsområde, då den fördjupade översikt-
planen ska färdigställas för att kunna antas under 2013. 
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad kommer också 
att ta mycket resurser för 2013.  Här vill planenheten dra 
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nytta av tidigare erfarenheter av medborgardialog så att 
det utmynnar i ett väl förankrat och framåtsyftande för-
slag till framtida utveckling för Ystad. Vidare ser enheten 
också en fortsatt stor efterfrågan på detaljplaner i kom-
munen.

Osäkerhet råder hur driftkostnaderna för nya exploate-
ringsområden som byggs i kommunen ska finansieras. 

Kostenheten fortsätter arbetet med ekologiska måltider 
mot det nationella målet och kommer att arbeta parallellt 
med klimatsmarta måltiderna under 2013. Tillsammans 
med sina matgäster arbetar serviceavdelningen med att 
möta nya mattrender. Kommunens äldre invånare blir 
yngre och mer rörliga och att möta deras önskemål och 
behov är ett intressant arbete. Serviceavdelningen fortsät-
ter att arbeta aktivt för att bibehålla den höga frisknärva-
ron. Detta görs genom att erbjuda friskvårdssatsningen, 
öppenhet, lyhördhet och kompetensutveckling. 

Under året har förvaltningen intensifierat arbetet med att 
se över förvaltningens processer (enligt LEAN-konceptet) 
och detta arbete kommer att fortgå under 2013. 
Projektet ”Badhuset” är inne i en spännande fas då bygg-
nation är igång. Projektet är ett partnerprojekt med NCC 
som hittills fungerat utmärkt. Nya ”Öp-hallar” kommer 
att projekteras under 2013. 

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
Mark- och bostadsbyggnadsprogrammet antogs i sam-
hällsbyggnadsnämnden i juni och därefter i kommunfull-
mäktige i september.
Under året har åtta detaljplaner antagits.
Cirka 30 planer är i produktion.
Sockerbruksområdet köptes in av kommunen den 1 au-
gusti 2011 och arbete med att kartlägga området samt 
hur området ska utvecklas pågår. Parallellt pågår detalj-
plansarbetet med fördjupad översiktsplan. 
Det finns en mobilsida där medborgare och turister lätt 
kan manövrera sig fram till kommunens P-platser, avfalls-

sortering och felanmälan.
Småbåtshamnens nya miljö har gett Ystad en ny oas att 
vara stolt över. 

Målet 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 samhällsbyggnadsnämnden översteg 
budget 2012 med 3,2 mkr, se ekonomiavsnitt ovan.

Målet inte alls uppfyllt.

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

naturlig del av verksamheten

Analys
Samordnad varudistribution fortgår som planerat. 
REVAQ har startats upp, (är ett certifieringssystem för att 
certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider av-
loppsslam på åkermark) vilket innebär att man bedriver 
ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbätt-
ringar och är öppen med all information. Reningsverket 
har under våren genomfört en kampanj ”Miljövänligt Må-
leri” med syfte att få konstnärer i kommunen att använda 
vattenbaserad teknik och färger utan kadmiumpigment. 
Detta har under året gett uppmärksamhet i media. 
Arbetet med sorteringsstationer fortgår.
Trafikverket har under året startat arbetet med förstudier 
av gång- och cykelvägar mellan Hedeskoga-Sövestad och 
Hammar-Kåseberga.  
Projekt har startat tillsammans med kultur- och utbild-
ningsförvaltningen kring klimatsmarta måltider. 

Målet 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 omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Arbete med förvaltningens processer fortgår. 
Receptionist är på plats på plan och bygg och medbor-
gare kan nu få hjälp direkt i entrén.  

Målet delvis uppfyllt.
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* 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 för 2012 slutade på 96,0 % vilket är en för-
sämring med 0,6 % -enheter jämfört med föregående år. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att vara en attraktiv ar-
betsgivare där arbetsmiljö, arbetsglädje och tydlighet i 
uppdragen ska ligga i fokus. 
 
 Målet i hög grad uppfyllt.

Personal
Medarbetare blev under november filmstjärnor för en 
dag, ett uppskattat inslag i vardagen (filmen kan ses på 
You tube). Glädjande visar förvaltningen en fortsatt hög 
frisknärvaro även om den har minskat något mot föregå-
ende år. Sammanslagning av IT-avdelningarna hos Ystads 
kommun och Sydskånska gymnasieförbundet innebär att 
förvaltningen har ökat med sex nya medarbetare. Arbets-
miljöarbetet fortgår inom förvaltningen. Systemet LISA 
som hjälper till att dokumentera tillbud och arbetsskador 
är viktig i det förebyggande arbetet.

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll (kr/kvm)
1skadegörelse under året

144 116 28 1

Mediaförsörjning (kr/kvm)
(el, vatten och värme)

162 156 6

Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter
2 många har lämnat tillbaka tomter

17 100 -83 2

Försåld industrimark, kvm
³ industrimarken börjar ta slut

6 000 20 000 -14 000 3

Antal lägenheter bo/hyresrätter 0 30 -30

IT-avdelning
Antal datorer, administration 696 700 -4
Antal datorer, utbildning 1 044 1 000 44
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Antal datorer, kommunala bolag elller liknande 125 125 -

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 7 2
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 1 -1

Antal pågående detaljplaner
4 Stor efterfrågan på detaljplaner

26 18 8 4

Antal program 1 1 -

GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 7 15 -8
Antal fastighetsplaner - 2 -2
Antal husutsättningar 46 110 -64
Antal grundkartor 9 7 2
Antal nybyggnadskartor 86 5 160 -74
5 varav 45 st enkla.

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 156 6 100 1 056
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 252 218 34
Mängd matavfall, ton 715 1 000 -285

VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 715 294 2 800 000 -84 706
Antal kbm sålt vatten 1 934 236 2 200 000 -265 764
Av fyra områden är 2,5 område i drift

Serviceavdelning
Antal portioner, skola 496 000 450 000 46 000
Antal portioner, äldreomsorg 140 000 157 000 -17 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1
Administration och utveckling -4,3 -8,6 4,3
Fastighetsavdelning -29,1 -21,6 -7,5
IT-avdelning -1,3 -1,2 -0,1
Plan och Bygg -5,4 -5,1 -0,3
GIS- och Mätning -2,1 -1,9 -0,2
Teknisk avdelning -47,6 -48,1 0,5
Avfallsenhet -1,9 - -1,9
VA-enhet 1,2 - 1,2
Serviceavdelning -5,2 -5,9 0,7
Summa -96,4 -93,2 -3,2

Verksamhetsmått forts

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2012

Budget
2012

Avvikelse

Energioptimering (etapp 1) -9,9 -8,2 -1,7
Småbåtshamnen (etapp 2) -13,9 -21,0 7,1
Ny förskola, Svarte -30,4 -30,2 -0,2
Ystad Arena -36,4 -200,3 163,9
Ystad framtida vattenförsörjning -23,0 -57,0 34,0
Källesjö rondell -7,9 -10,0 2,1
Övriga investeringar -40,2 -98,9 58,7
Summa -161,7 -425,6 263,9

• Energieffektivisering
Arbetet fortsätter med att minska användningen av 
fossila bränslen för uppvärmning av fastighetsavdel-
ningens byggnadsbestånd.
Konventering från olja till ytjordsvärmepump på Sö-
vestads skola är genomförd. Glemmingebro har fått 
nya värmekällor på dagcentralen och förskolan Räf-
san, skolan, medborgarhuset och brandstationen. 
Inkoppling av fjärrvärme på Köpingebro skola har 
skett under hösten, då Ystad Energi AB har placerat 
ett fjärrvärmeverk i Köpingebro. Herrestads skola har 
fått ny luft/vatten värmepump som tidigare värmdes 
upp med olja.
På Ängaskolan har nya ventilationsaggregat installe-
rats med hög värmeåtervinningsgrad.

• Småbåtshamnen
Etapp 2 av småbåtshamnens omdaning är färdig-
ställtd innehållande ombyggnaden av kaj och ny-
byggnationen av hus till yrkesfiskarna, ombyggnad 
av fast brygga och nybyggnad av brygga samt arbe-
tet med belysning på båda dessa bryggor. Markan-
läggningen mellan brygga och gröningen, plattor, 
lampor, bänkar, flaggor med mera har avslutats. 
Etapp 3 startas under våren 2013. 

• Svarte förskola, beräknat underskott med 0,6 mkr 
vilket är en förbättring med 1,0 mkr sedan förra 
prognosen i tertial 2. Underskottet hänför sig till 
geoteknisk undersökning som visade att marken var 
förorenad, vilket bidrog till saneringskostnader.
Den nya byggnaden är kommunens första Green 
Building klassificerade fastighet.  

• Ystad Arena, under året inleddes den konkreta 
byggfasen med mark- och schaktningsarbeten efter 
ett gediget projekteringsarbete. Bygget genomförs 
i nära samarbete med NCC i ett partneravtal som 
skrevs på under sommaren. Bygglovet beviljades un-
der september och första spadtaget togs den 6 ok-
tober. 

• Ny kostnadskalkyl för ombyggnaden av vattenverket 
i Nedraby finns framtagen gällande 2012-04-01 med 
en totalkostnad på 179,0 mkr. 

• För avloppsreningsverket är angiven kostnad osäker 
eftersom Länsstyrelsen inte har behandlat kommu-
nens tillståndsansökan.   

• Källesjörondellen har färdigställts under året.

Första spadtaget
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

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

  

Verksamhet
Under året beviljades 565 bygglov, vilket är 56 färre än 
föregående år.  Antalet bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus har fortsatt minska och under 2012 beviljades 
15 bygglov för enbostadshus, jämfört med 46 respek-
tive 64 bygglov de två föregående åren. Nedgången av 
bygglov för enbostadshus kompenserades till viss del av 
ett ökat intresse för om- och tillbyggnad. 

Ekonomi
Nämnden visar ett nollresultat för år 2012.

Framtid
Processarbetet kommer att fortsätta inom avdelningen 
och bland annat står medborgarens tillgänglighet till in-
formation i fokus. 

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 året arbetat aktivt med Lean-
inspirerat processarbete, vilket resulterat i en bättre ser-
vice till medborgarna med bland annat kortare handlägg-
ningstider.
I byggloven bevakas så att en god stads- och landskaps-
bild samt en god byggnadskultur bevaras.

Målet i hög grad 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 gi-
ven ram. 

Målet helt uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten
Analys
I bygglovshandläggningen bevakas det ur ett myndighets-
perspektiv.

Målet i hög grad 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 valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling in en trygg miljö

Analys
Bygglovsenheten har under året arbetat aktivt med Lean-
inspirerat processarbete, vilket resulterat i ett bättre flöde i 
bygglovsprocessen samt kortare handläggningstider. 
En ny assistent anställdes i början av året för att möta 
upp den nya plan- och bygglagens ökade krav på 
administration.

 Målet i hög grad 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
Myndighetsnämnden har ingen personal.

Personal
Nämnden består endast av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Antal bygglov 565                 650                        -85
Antal samråd 107                  200 -93
Antal bygganmälan* 43                   220 -177

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

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 2012. Planen har följts 
under året. 

Under året har revisorerna gjort ett antal 
djupgranskningar:
• Tillsyn av enskilda förskolor
• Upphandlingsverksamheten
• Intern kontroll mot mutor och oegentligheter
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
• Tertialrapport 
• Bokslut/årsredovisning 2012
• Uppföljning av granskningar genomförda 2011

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av de kom-
munala bolagens interna kontroll mot mutor och oegent-
ligheter.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker 
bland annat genom studier av protokoll, styrdokument 
och annan dokumentation av relevans. Revisorerna är 
indelade i grupper och varje grupp följer ett särskilt verk-
samhetsområde. Minst två gånger per år besöker reviso-
rerna nämnder och bolag för information. Detta sker van-
ligtvis i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 
Revisorerna bjuder även in sig till nämnder och bolag för 
att delge resultatet av de granskningar som har genom-
förts eller för information i en speciell sakfråga. Reviso-
rerna 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 2012 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. 

Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anli-
tat Ernst & Young som sakkunnigt biträde.
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2012

Budget
2012

Avvi-
kelse

Intäkter 1 572,0 1 519,2 52,8
Kostnader -292,3 -283,9 -8,4
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-4,3) (3,7)
Summa 1 279,7 1 235,3 44,4

  

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensamma verksam-
heter blev det en positiv avvikelse mot budget med 44,4 
mkr.

Skatteintäkter
Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella 
statsbidrag blev 17,8 mkr. Kommunen följer Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär 
att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter 
SKL:s prognos.

Arbetsgivaravgifter
Överskottet blev 22,4 mkr för år 2012. AFA Försäkring 
betalade tillbaka premierna för åren 2007 och 2008 för 
de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Detta gav ett 
överskott på 20,5 mkr i årets resultat för kommunen. En 
annan orsak var att kostnaderna för kommunsektorns av-
talsförsäkringar har under året sänkts så att den slutliga 
premien för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP KL nolldebiterats (i 
likhet med 2011). Sänkningen av premien motiveras av 
den reformerade sjukskrivningsprocessen, vilken medfört 
betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall 
till AFA Sjukförsäkring. Beslut finns om nolldebitering av 
dessa delar även för år 2013. Det blir även överskott då ar-
betsgivaravgifterna för ungdomar 18-26 år samt personer 
över 65 år är lägre än för övriga personer.

Oförutsett
Det fanns 0,2 mkr kvar på kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter vilket blev en positiv avvikelse på 
kommunens resultat.

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

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan finansiella intäk-
ter och finansiella kostnader. Finansiella intäkter på 34,5 
mkr och finansiella kostnader på 32,7 betyder att årets 
finansnetto blir positivt med 1,9 mkr. Detta beror på den 
låga räntenivån som var under 2012. Den interna räntan 
har varit 4,2 % under 2012, men den kommer att sänkas 
till 2,9 % för 2013.

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 2012 blev ett underskott med 
totalt 6,6 mkr.
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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 
dotterbolag inom kommunkoncernen. Ytornet ska sam-
ordna verksamheterna mellan dotterbolagen samt dot-
terbolagen och förvaltningarna i Ystads kommun för att 
skapa en tydligare styrning av kommunens verksamheter 
samt nyttja samordningsfördelar. Ytornet ska också sä-
kerställa att resurserna i koncernen används på, ett för 
Ystads kommun, optimalt sätt. Ytornet AB ska kombinera 
affärsmässighet med kommunal nytta och kontinuerligt 
informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och 
händelser av större betydelse. Bolagen inom koncernen 
verkar inom områden som energi, hamnverksamhet, bo-
städer, fastigheter och teaterverksamhet.

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 med mera) 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. 
Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts en-
ligt plan. 

Quincy Jones signerar utställning på Ystads konstmuseum
Foto: Itta Johnsson
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YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Medelantal anställda 30 30 30
Omsättning 187,4 175,2 179,1
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

16,1 13,5 20,7

Soliditet 29,4 27,2 23,3
Investeringar 57,8 38,2 29,7

År 2012 var, när det gäller energikonsumtion, sämre än 
budget men ekonomiskt över budget. Enligt SMHI:s ener-
giindex var året 5 % varmare än ett normalår. 18 GWh el-
ler 8 % av elförbrukningen kom från 9 vindkraftsaggregat 
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. 

2012 2011 2010
Fossilt bränsle 1,6% 1% 2,8%
Förnyelsebart bränsle 98,4% 99% 97,2%

Utbyggnaden Öppet Stadsnät i Ystad har varit i fo-
kus även 2012. Intresset har varit stort och många 
informationsmöten har genomförts. Vid årsskif-
tet var 481 kunder ansluta. Detta översteg budget.  
Elnätsverksamheten anslöt under året den nya anlägg-
ningen för inkoppling av färjor i hamnen.

Måluppfyllelse
De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats i 
alla verksamheter, särskilt när det gäller Öppet Stadsnät. 
Fjärrvärmeverksamheten har tangerat budget både när 
det gäller konsumtion och energiintäkter. När det gäller 
elnätsverksamheten ligger konsumtionen under budget.  
Trots det blev resultatet totalt bättre än budget eftersom 
bland annat underhållskostnaderna blev väsentligt lägre 
än planerat. Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 
med cirka 2 % men har legat på ett genomsnitt i en na-
tionell jämförelse mellan nätbolagen och väsentligt under 
närliggande bolag. Fjärrvärmepriserna höjdes med cirka 
1,5 %, den första höjningen som gjorts sedan 2009. På 
samma sätt som elnätspriset ligger fjärrvärmepriset i en 
nationell jämförelse på ett genomsnitt. Svartfibernätet 
har utvecklats med nya uthyrda sträckor till operatörer. 
Öppet stadsnät i Ystad har fortsatt sin verksamhet med 
en kraftig utbyggnad under hela 2012. Verksamheten to-
talt och verksamhetsgrenarna separat har burit sina egna 
kostnader.

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar 

på 16,1 mkr (13,5 mkr), vilket är över budget. En bidra-
gande orsak till det positiva resultatet är låga räntekost-
nader, externa arbeten och låga underhållskostnader för 
elnätet. Ingen utdelning till ägaren föreslås av styrelsen. 
Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB repre-
senterar är att den ekonomiskt ska bära sig själv i en lämp-
lig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet.

Årets investeringar
Totalt var investeringarna cirka 57,8 mkr (38 mkr) vilket 
var i enlighet med budget och med styrelsens under året 
beslutade kompletterande utbyggnader.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsom-
råden och upprustningen av äldre anläggningsdelar fort-
sätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät 
till Ystad är fortsatt 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 som påbörjades under 2012 fortsätter 2013. 
Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Skånet 
och Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra an-
slutningsmöjligheterna. Öppet Stadsnät fortsätter lanse-
ringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans 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 
2012 producerades fjärrvärmen med 98,4 % förnyelse-
bara bränslen. 

AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Medelantal anställda 16 16 16
Omsättning 89,1 129,0 85,2
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

1,5 41,0 3,2

Soliditet 19,9 17,7 14,6
Nettoinvesteringar 28,1 1,5 54,0

Fastigheten Sadeln 1 med 69 lägenheter såldes i slutet av 
2011 och den nya ägaren tillträdde i april 2012. Affären 
har påtagligt stärkt bolagets ekonomiska förutsättningar 
för att klara bygginvesteringar och verksamheten har fo-
kus på nya byggprojekt. Byggandet av 16 lägenheter i ett 
trygghetsboende i kv Åkerblom 2 och 37 smålägenheter 
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i kv Thorsson Östra 21 (Folkets Park) påbörjas under för-
sta kvartalet 2013. Beträffande bolagets fastighet Lich-
ton 1 har beslut tagits om delvis rivning, renovering och 
nybyggnation på fastigheten. Projektet bedöms kunna 
påbörjas under hösten 2013. Ytterligare ett projekt som 
väntas starta under hösten 2013 är byggandet av ett åt-
tavåningshus med 32 lägenheter i kv Grundström 1.

Under året har tomtmark köpts i Dammhejdan och i kv 
Kokillen och planeringen för nya byggprojekt är i full 
gång.

Måluppfyllelse
Bolaget har som verksamhetsmål en årlig nybyggnation 
med i genomsnitt 40 lägenheter. Detta mål klarades inte 
under 2012. Under 2013 och framåt ser det betydligt 
bättre ut, med byggstart av 53 lägenheter under det för-
sta kvartalet 2013 och nästan 70 lägenheter under hösten 
2013.

Beträffande de finansiella målen var bolaget långt ifrån 
att klara avkastningskravet på 4,2 mkr. Det är svårt att 
hålla en jämn resultatnivå när reparations- och underhålls-
kostnaderna varierar kraftigt över tiden och det saknas 
möjlighet till resultatutjämning genom periodiserings-
fond, underhållsfond eller liknande. 

Det andra finansiella målet som gäller soliditeten klarade 
bolaget mycket bättre och soliditeten ökade med ett par 
procent till 19,9 %.

Årets ekonomiska resultat
Vinsten på 1,6 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt är 
för låg och det är sällsynt att bolaget redovisar ett så svagt 
resultat. Kostnaderna för fastighetsskötsel, reparationer 
och underhåll har ökat mycket och bolaget har inte lyck-
ats få gehör för detta i hyresförhandlingarna.

Årets investeringar
Investeringar har gjorts på totalt 28,1 mkr varav nybygg-
nadsprojekt 15,9 mkr, ombyggnadsprojekt 11,5 mkr, 
fordon, maskiner, inventarier 0,6 mkr samt finansiella till-
gångar 0,1 mkr.
  
Framtiden
De närmaste åren kommer att bli mycket spännande för 
bolaget med många nya, intressanta byggprojekt. Finan-
sieringen av bygginvesteringarna kan ske genom upp-
låning med 80 % och egna medel med 20 %. En viss 
fastighetsförsäljning kommer att behövas för egenfinan-
sieringen av projekten.

Allvill-lagen har gällt i två år och hittills inte medfört några 
större förändringar för bolaget. Arbetet med att se över 
hyressättningen har påbörjats men inte kommit särskilt 
långt och ska därför fortsätta under 2013. En översyn av 
bolagsordningen och ägardirektivet kommer också att 
ske.

YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning 30,9 24,8 22,2
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

 9,8  5,8 5,1

Soliditet 20 17 12
Investeringar 16,4 6,0 10,0

Bolaget har under 2012 förvaltat 16 fastigheter. Fastighe-
terna Verkmästaren 18 och 22 har köpts under året och
fastigheten Lotsen 3 har sålts. Anledningen till försäljning-
en var att den större hyresgästen sagt upp sitt hyresavtal 
till avflyttning per sista mars 2013.
 
De större ombyggnaderna har under 2012 varit: Kv Bom-
men 1; ombyggnad av Novakliniken och utökning för 
mödravård.  Kv Cylindern 1; ny port och inredning av kon-
torsrum för Veolia Transport AB. Kv Kristianstad; byte av 
takluckor på Ystad Studios lokaler. Kv Torna; inredning av 
nya kontorsrum i Cineteket. Kv Tändstiftet 3; ombyggnad 
av kontor för YIT:s lokaler, samt nytt papptak för den nor-
ra byggnaden.  Dessutom har bolaget sökt planändring av 
fastigheten Lillö 1 till bostadsändamål.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastningskrav på 4,6 mkr och 
soliditet på mellan 8 -15 % har uppfyllts. 
Verksamhetsmålen med att få de lediga lokalerna uthyrda 
har inte uppnåtts. I den nyinköpta fastigheten finns myck-
et ledigt. Av lokalbeståndet fanns cirka 13 % hyresledigt 
vid årets slut.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är betydligt bättre än budget. Detta främst 
på grund av ökade hyresintäkter relaterade till hyresgrun-
dande investeringar samt nya hyresgäster i lediga lokaler. 
Räntekostnaderna är lägre än budget då den rörliga rän-
tan sjunkit. Dessutom finns det en reavinst på cirka 3,6 
mkr vid försäljning av Lotsen 3.

Årets investeringar 
Ombyggnaden för Nova-kliniken påbörjades under 2011 
och slutfördes under 2012, utgiften blev cirka 2,8 mkr. 
Ombyggnad för Veolia Transport, cirka 0,7 mkr samt in-
redning av nya kontorsrum för Cineteket cirka 0,4 mkr. 
Utgiften för nya kontorsrum gällande YIT uppgick till 0,5 
mkr. Köp av fastigheten Verkmästaren 18 och 22, total 
investering 11,6 mkr.

Framtida utveckling
Under kommande år förväntas bolagets omsättning att 
ligga i nivå med årets, exklusive reavinst. Resultatet kom-
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mer att minska något under de kommande åren främst 
beroende på beräknad höjd ränta och ökat underhåll.
Fastigheten Verkmästaren kommer att gå minus under 
de kommande åren, då det endast kan tecknas korta hy-
resavtal och att stora delar av lokalerna står hyreslediga. 
Under 2013 kommer bolaget ansöka om ändring av de-
taljplanen för fastigheten till skolverksamhet. Resultatet 
kan bli något bättre om de lediga lokalerna blir uthyrda. 
Det finns idag cirka 6 000 kvm lokaler lediga.

YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Året verksamhet

2012 2011 2010
Medelantal anställda 44 43 42
Omsättning 84,2 81,5 76,0
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

    -9,2  -2,9 -0,8

Soliditet 85 84 86
Investeringar 1,9 4,8 0,2

2012 har varit ett fantastiskt år för den samlade hamn-
verksamheten i Ystad. Under året har världens största 
High Voltage Shore Connection anläggning invigts, för att 
möjliggöra för fartygen att under hamnuppehåll koppla 
upp sig på elnätet i stället för att som idag ha sina diesel-
drivna hjälpmotorer i drift. Detta samtidigt som bolaget 
med oförminskad kraft genomfört investeringar för att 
anpassa hamnanläggningen till växande volymer och allt 
större krav från marknaden, ägaren och myndigheter. 
Att marknaden betraktar Ystad Hamn Logistik AB som en 
logistikpartner att lita på bekräftas av att bolaget under 
2012, lågkonjunkturen till trots, åter en gång slagit vo-
lymrekord. 

Måluppfyllelse
Mål för verksamheten Budget 

2012
Är målet 
uppfyllt?

Soliditet 82 % Ja, 85 %
Avkastning på eget kapi-
tal (%)

-9,46 % Nej,
 - 15 % 

Avkastning på totalt kapi-
tal (%)

-7,77 % Nej, 
- 13 %

Total sjukfrånvaro (%) < 2 % Nej, 
2,01 %

Antal ton gods > 2 800 000 Ja, 
2 944 305

Antal lastfordon > 180 000 Ja, 
180 933

Antal personbilar > 480 000 Ja, 
484 607

Antal passagerare > 1 700 000 Ja, 
1 792 189

Årets ekonomiska resultat
Bolaget uppvisar, trots ökad omsättning, ett negativt re-
sultat.  Detta är primärt konsekvensen av medvetet kraf-
tigt ökade underhållsåtgärder i kombination med stora 
framtidsinvesteringar i infrastruktur och miljöanpassning 
av verksamheten. Viktigt att notera i sammanhanget är 
att infrastrukturägaren Hamnutskottet, vars omsättning 
enbart utgörs av det arrende som Ystad Hamn Logistik AB 
erlägger för nyttjande av hamnanläggningen, gjorde ett 
överskott på 9,8 mkr. Det samlade överskottet av hamn-
verksamheten i Ystad uppgick 2012 såldes till 0,6 mkr, 
vilket är mycket bra givet genomförda investeringar och 
underhållsåtgärder. Totalt har Ystad Hamn Logistik AB 
sedan år 2000 bidragit med ett nettoöverskott till kom-
munen, genom vinsten på det arrende som erläggs för 
nyttjandet av hamnanläggningen, med drygt 103 miljo-
ner kronor vilka oavkortat tillförts skattekollektivet, det vill 
säga invånarna i Ystads kommun. Till detta kommer de 
ackumulerade vinster som genererats i bolaget som står 
till ägarens förfogande via koncernmodern Ytornet AB. 

Årets investeringar
Under året har bolaget primärt genomfört reinvesteringar 
i fordon och inventarier till ett belopp uppgående till 1,9 
mkr.

Framtiden
Hamnens stora betydelse för regionen och det internatio-
nella 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 ran-
kas Ystad Hamn som nummer två avseende järnvägsvag-
nar, nummer tre avseende färjepassagerare och person-
bilar/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 är helt i linje med bolagets vision att vara en hållbar 
hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. 

Hamninfrastrukturen ses löpande över. I övrigt råder det 
fortfarande en viss osäkerhet om hur framtiden ska ge-
stalta sig inom hamnområdet. Olika förvaltningar arbetar 
med olika projekt, som kommer att påverka området som 
Ystad Hamn Logistik AB arrenderar. Som exempel kan 
nämnas västra hamnen, västra kajen inklusive Lantmän-
nen samt ny fördjupad översiktsplan för Ystad. Vilka ef-
fekter detta eventuellt kommer att få för verksamheten 
inom hamnen är naturligtvis inte möjligt att sia om för 
närvarande. Följande projekt är dock nödvändiga att ta 
ställning till under 2013: färjeläge 3 – åtgärder kaj/pål-
däck med mera, färjeläge 1 och 4 – åtgärder kaj/påldäck 
med mera samt Västra kajen – avfendring och eventuell 
asfaltering.

Från bolagets sida är det önskvärt att under 2013 få ett 
principbeslut i frågan om huruvida hamnverksamheten 
skall flyttas ut, och om så vid vilken tidpunkt, eller stanna 
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kvar i nuvarande läge. Avsaknaden av beslut, samtidigt 
som frågan ständigt är på agendan, är kostnadsdrivande i 
det att stora belopp i dag allokeras till kortsiktigt underhåll 
och livstidsförlängning av anläggningen i innerhamnen. 
Bolaget arbetar för att utöka kundkretsen och diskute-
rar med andra rederier om eventuell etablering i Ystad, 
bland annat med fartyg drivna med LNG (flytande natur-
gas) vilket ytterligare kan komma att stärka Ystad Hamns 
miljöprofil. 
Under första kvartalet 2013 kommer rutten till/från Swi-
noujscie att förstärkas med ytterligare ett fartyg genom 
att Polferries sätter RoPax fartyget m/f Baltivia i trafik. Med 
denna förstärkning kan Ystad Hamn genom sina samar-
betspartners erbjuda sex dagliga ankomster/avgångar till/
från Polen vilket ytterligare förstärker Ystad Hamns posi-
tion som den största logistiknoden i den svensk - polska 
trafiken. 

Annat av betydelse 
Bolaget bedriver en anmälningspliktig verksamhet avse-
ende deponi (muddermassor) och hamnverksamhet. Till-
synsmyndighet är Länsstyrelsen Skåne Län. Bolaget erhöll 
från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom avseende 
miljötillstånd med provisoriska villkor. Deldomen överkla-
gades till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slut-
giltig deldom. Under 2009 – 2012 har bolaget genomfört 
diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med 
deldomen och 2013 kommer troligtvis slutgiltiga villkor 
för verksamheten att fastställas. 

YSTADS TEATER AB

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Medelantal anställda 4 4 3
Omsättning 2,6 1,6 1,8
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

-5,6 -3,5 -2,2

Soliditet 13,8 13,0 13,7
Nettoinvesteringar 0,4 0,6 -

Teaterns verksamhet har varit organiserad så att bolaget 
själv direkt hyr ut teatern till organisationer, föreningar 
och andra arrangörer. Teatern har under året besökts av 
cirka 39 000 personer, nästan 10 000 fler besökare än 
föregående år och en ökning med 30 %. Antalet totala 
arrangemang i huset har ökat från 142 till nästan 200. 
En positiv trend från föregående år kring antalet besö-
kare och arrangemang håller således i sig, vilket är mycket 
glädjande! 

De olika arrangemangen har en stor bredd och tillfreds-
ställer de flesta smakriktningarna. Man kan konstatera att 
många i publiken är förstagångsbesökare. Digitaliserade 
visningar av opera från Metropolitan och Kungliga Ope-

ran i Stockholm har påbörjats under hösten. 

Det är utan tvekan så att operan är en viktig del i tea-
terns liksom kommunens varumärke. På samma sätt har 
jazzen med Ystad Sweden Jazz Festival, som huvudaktör, 
växt fram som en viktig aktör för teatern och är även en 
betydelsefull del av kommunens varumärke. Både operan 
och jazzfestivalen besöks av såväl en nationell som inter-
nationell publik.

Caféet sköts nu av ny personal och verksamheten har ut-
vecklats så att den numera har restaurangrättigheter. Det 
är nu många matgäster före föreställningarna och genom 
utnyttjande av flera barer under pausen har köerna mins-
kat till acceptabel nivå.

Samtidigt som teatern besökts av rekordstort antal har en 
omfattande restaurering skett av östra och södra fasaden. 
Dessa delar är nu i samma eller bättre skick än efter 1994 
års renovering. Fasaden har tvättats, skador har återställts 
och ny målning med mer beständig färg har skett. Skif-
ferplattorna på ramverket har satts fast och ersatts i de 
fall de var trasiga. På lyktstolparna utanför entrén har den 
gröna färgen ersatts med brunt som var den ursprungliga.

Samtliga fönster och dörrar har genomgått helrenovering. 
Altandörrarna var så dåliga att de inte gick att laga utan 
fick ersättas av nytillverkade. Hängrännorna har riktats 
och reparerats där det var nödvändigt samt att läckagen 
från taket nu är åtgärdade.

Fasadarbetena har varit möjliga tack vare ett koncernbi-
drag på 2,3 mkr från huvudägaren Ytornet AB. Länssty-
relsen i Skåne län har beslutat att bidra med 157 tkr, som 
kommer att betalas ut i början av 2013. Det som återstår 
nu är de övriga två fasadsidorna som är i stort behov av 
underhållsåtgärder.

Måluppfyllelse
Bolaget har delvis uppnått målet om att hålla verksam-
heten inom den förutbestämda ekonomiska ram som 
anslagits. Prognoser fanns under verksamhetsåret om att 
generera ett marginellt överskott men ökade kostnader 
i samband med fasadrenovering ändrade den målbilden. 
Isolerat, redovisar arrangemangsverksamheten och tea-
tercaféet ett överskott, vilket nu är en tydlig förbättring 
och stabilisering utav verksamheterna ekonomiskt, sett i 
jämförelse mot tidigare verksamhetsår. 

Årets ekonomiska resultat
Bolaget redovisar ett underskott på 5,6 mkr före bok-
slutsdispositioner och skatt. Budgeterat koncernbidrag 
uppgick till 5,0 mkr, vilket innebär att ytterligare 0,6 mkr 
tillskjutits för att verksamhetsåret ska visa ett nollresul-
tat. Det är ett svagare resultat än budgeterat men kan 
uteslutande härledas till högre kostnader än budgeterat i 
samband med renovering av södra och östra fasaden på 
teaterbyggnaden.  
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Årets investeringar 
Under året har Ystad Teater investerat i ett nytt mixer-
bord för att kunna bemöta den senaste tidens digitala 
förändringar och investeringar. Vidare har även bolaget 
installerat en hörslinga i salongen, ny nödljusarmatur i 
hela fastigheten samt installation av digital nätverksan-
slutning till caféet. Därtill har ett energibesparingspro-
gram satts igång, där alla gamla energislukande lampor 
bytts ut mot energisnåla ledlampor. 

Framtiden
Arbetet fortgår med att höja teaterns kvalitativa nivå och 
möta Ystadbornas förväntningar på teatern och det sker 
bland annat genom en ständig förbättrad hemsida, kom-
munikation via sociala medier samt genom traditionell 
marknadsföring. 

Den norra och västra delen av fastigheten är ännu inte 
renoverad och den är hårt nedgången på grund av  ytt-
re påfrestningar. På vissa ställen är fastigheten i sådant 
extremt dåligt skick att en renovering av norr och 
västersidan är ett prioriterat spörsmål. Med en ny vacker 
fasad och byggnad är förhoppningen att besökare till tea-
tern som scen och mötesplats skall öka och att det skall 
komma Ystadborna till gagn. 

Framtida investeringar som bolaget är i behov av, handlar 
mestadels om att investera i en luftsluss bakom scenen för 
att undvika att inventarier förstörs samt att värme i fast-
igheten går förlorad vid av- och pålastning. Arbetet med 
att energieffektivisera ventilationssystemet fortsätter. Det 
är åtgärder som sänker kostnaderna, förbättrar miljön för 
publiken och klimatet för fastigheten. 

Med större investeringar gjorda under verksamhetsåret, 
är de ekonomiska möjligheterna för framtiden goda. För-
utsättningar finns för att generara resultat i paritet med 
tidigare år, om inte bättre.  

AB YSTADS SALTSJÖBAD

Årets verksamhet 

2012 2011 2010
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning 12,3 8,9 7,7
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

 1,2  0,6 1,7

Soliditet 9 11 18
Investeringar 17,7 26,3 2,5

Tillbyggnad med nytt SPA, ”The Creek Experience”, fär-
digställdes i augusti med invigning den 12:e augusti. 

Renovering av badrum och rum i Eastsidehuset har till 
största delen slutförts under 2012. 

Ny detaljplan för hela fastigheten har arbetats fram av 
kommunen och behandlats i olika nämnder med mera 
och ligger nu för antagande.

Bolaget har utfört åtskilliga mindre åtgärder i underhålls-
syfte, såsom ommålning av fasader och nya takpannor på 
de flesta byggnaderna, nytt låssystem för hela fastighe-
ten, samt byte av markisväv. I samband med underhåll 
och renoveringar har stor hänsyn tagits till hyresgästens 
verksamhet. Fastigheten har fått ytterligare lyft både ut-
vändigt och invändigt genom den prägel som hyresgästen 
har satt på sin verksamhet. 

Ventilationssystemet i restaurangen och dess kök har ge-
nomgått en större renovering, detta i samband med att 
restaurangen ska ändras och delas in i tre delar med varie-
rande meny och då har köket försetts med andra vitvaror 
för att komplettera befintligt kök. Åtgärderna kommer att 
färdigställas i början av år 2013.
Styrelsen har under året diskuterat olika förbättrings- och 
utbyggnadsförslag med hyresgästen. Flertalet av dessa 
har vägts in i detaljplanen och när den har antagits ger 
den möjlighet att förverkliga dessa.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastning på 1,0 mkr samt so-
liditet på mellan 8 – 15 % har uppnåtts.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är lite bättre än budget. Detta främst på 
grund av att intäkterna från tillbyggnaden med nya 
SPA´et, ”The Creek Experience” har blivit högre än bud-
geterat. 

Årets investering
Tillbyggnad av SPA-avdelning, totalt cirka 16 mkr. 

Framtida utveckling: 
Under kommande år kommer bolagets hyresintäkter att 
ligga ungefär på nuvarande nivå. Badhytterna ska inte 
längre tillhöra verksamheten, vilket minskar intäkterna.
Större investeringar planeras tidigast under år 2014.

Resultatet förväntas minska något på grund av ökade un-
derhållskostnader och stigande räntor.

De större planerade investeringarna är påbyggnad av SPA-
avdelningen som färdigställdes år 2005 samt påbyggnad 
av Eastsidehuset med ytterligare hotellrum.

Kommunens bolag och kommunalförbund
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND        

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Antal anställda 46 46 46
Omsättning 64,4 63,4 61,7
Årets resultat 4,6 1,9 1,6
Soliditet 30,6 17,8 12,5
Nettoinvesteringar 3,3 2,6 2,4

För ett år sedan var SÖRF på väg mot en likvidation och 
företeelsen var extremt ovanlig för ett kommunalförbund. 
Lyckligtvis kunde parterna, fyra kommuner å ena sidan 
och Skurup å andra nå en överenskommelse som innebar 
att Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, samt Ystads kommuner 
begärde återinträde i förbundet, samtidigt som Skurup 
begärde utträde i samband med årsskiftet.
Avvecklingen av Skurups medlemskap har genom gott 
samarbete med representanter från såväl Skurups kom-
mun och räddningstjänsten i Trelleborg genomförts frik-
tionsfritt under hösten 2012.

I samband med fyra kommuners politiska beslut i juni 
förra året att återinträda i förbundet antogs även en ny 
förbundsordning att gälla från och med 2013-01-01. Den 
härrör från arbetet som genomfördes av fyra kommuners 
ledande politiker hösten 2011 och som kompletterades 
under våren 2012 av en särskilt utsedd tjänstemanna-
grupp. Den politiska styrgruppen fattade därefter beslut 
som innebar en kostnadsanpassning med 9 mkr fördelat 
på två år.

Med syfte att mildra anpassningens effekter för kommun-
invånarna och SÖRF:s medarbetare påbörjades ett mycket 
omfattande arbete med framtagande av förslag tillsam-
mans med de fackliga parterna Vision, Kommunal, samt 
BRF (Brandmännens Riksförbund) i början av sommaren. 
Efter ett stort antal möten och ett mycket stort ansvarsta-
gande och engagemang från de fackliga organisationer-
na, presenterades slutligen förslaget vid direktionsmötet 
den 24 september.

Med anledning av anpassningarna kommer en operativ 
översyn att göras under våren 2013 för att tjäna som un-
derlag för de förändringar som kommer att krävas. De 
beslutade anpassningarna kan komma att påverka kom-
muninvånarnas rätt till ett likvärdigt skydd vilket innebar 
att Länsstyrelsen informerades i juni om SÖRF:s fortsatta 
arbete med att anpassa verksamheten till lägre kostnader. 
Kontinuerlig kontakt har sedan dess vidmakthållits med 
anledning av framtagandet och realiserandet av förslaget.

Måluppfyllelse
Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara 
mål för förbundet har resulterat i nya verksamhetsmål 
som implementerats i verksamheten. Framtagande av in-
dikatorer och uppföljning av verksamhetsmålen kommer 
att ske så snart förbundets framtida struktur är formad. 
Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan och nödvändiga jus-
teringar har genomförts löpande.

I samband med SKL:s presentation i november av årets 
”öppna jämförelser” ligger SÖRF i den absoluta toppen 
avseende framkomsttider till olyckan. Ystad är den snab-
baste brandstationen i landet tätt följd av övriga SÖRF 
stationer.

Finansiella mål Uppnått 
målet?

Stärkt soliditet. Ja 

Räddningstjänstförbundet skall ha ett 
eget kapital på 5 % av medlemsavgiften.

Ja

Räddningstjänsten skall redovisa ett bud-
geterat överskott på 0,2 % av medlems-
avgiften.

Ja

Årets investeringar skall finansieras med 
egna medel.

Ja

Årets ekonomiska resultat
2012 utgjorde ett intensivt och krävande år ekonomiskt. 
Våren kantades av många utredningar och kalkyler inför 
beslut av kommande budgetramar. Externa konsulters 
rapporter har krävt förtydligande och förklaringar både 
internt och externt. Revisorernas utökade granskning på-
visade att förbundet har en god intern kontroll med at-
testrutiner och kostnadskontroll som är stärkande och av 
utmärkt kvalité. 

Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 
4,6 mkr. En återhållsamhet i verksamheten när det gäller 
återbesättning av vakanser och tjänstledigheter har haft 
en stor inverkan på det positiva resultatet och underlättar 
det pågående arbetet med att anpassa verksamheten till 
mindre medlemsintäkter och möjliggör att få besparings-
effekter på helårsbasis 2013.

Totalt för personalkostnaderna är budgetavvikelsen 3,5 
mkr varav 1,2 mkr består av återbetalda premier för av-
talsgruppsjukförsäkring (AGS) samt avgiftsbefrielseförsäk-
ring för åren 2007-2008. En positiv budgetavvikelse på 
1,7 mkr är en effekt av att anställda tillhörande styrkan 
valt att jobba kvar efter uppnådd pensionsålder. Skurups 
utträde ur förbundet har inneburit en utrangering av de 
anläggningstillgångar bestående av fordon och inven-
tarier placerade på stationen i Skurup. Mellanskillnaden 
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mellan erhållen likvid och realisationsförlust tillsammans 
med några fördyrade fordonsreparationer har skapat en 
negativ avvikelse på 1,2 mkr under den operativa enhe-
ten.

Framtid
Samverkan och effektiv resursanvändning är nyckeln till 
framgång. Ett exempel på detta är: Trygghetens Hus där 
Ystads kommun på Polismyndighetens begäran anvisats 
plats för byggandet av ett nytt polishus i Ystad. Anpass-
ning av storlek och form på kommande byggnation ska 
innebära att övriga verksamheter lik räddningstjänstför-
bundets, med flera. ska ”dockas” på framtida polishus. 
Ett annat exempel på samverkan är att förbundet har 
även de senaste två åren arbetet tillsammans med rädd-
ningstjänsterna Syd, Lomma/Staffanstorp, Trelleborg/Vel-
linge samt Svedala för att planera för ett mer gemensamt 
utnyttjande av varandras resurser. Det innebär att för-
bundet arbetar med att skapa en gemensam förmåga vid 
exempelvis kommunikationsolycka, kemberedskap, stab 
Skåne, samt skapandet av en gemensam inre ledning där 
samtligas resurser leds operativt av kunniga brandbefäl.

Investeringsbehovet av nya brandfordon är idag mycket 
stort, 2005 var året då SÖRF senast beställde/köpte nytt 
större brandfordon. Målsättningen från direktionen har 
varit att investera i samma nivå som avskrivningarna för 
innevarande år. En ny släckbil kostar idag cirka 4,5 mkr 
vilket är en bra bit över investeringsbudgeten. 

Annat av betydelse
I samband med att avtalet med tidigare entreprenör för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll löpte ut 
2012, har frågan om sotningen varit på agendan för att 
kunna upphandla verksamheten i god tid innan avtalet 
löpte ut. Framförallt för att möjliggöra för befintlig en-
treprenör att i tid hinna avsluta hyreskontrakt, sälja ut-
rustning samt uppsägning av personal. Framförhållning 
är även viktig för att ny entreprenör ska hinna utöka sin 
verksamhet till tillräcklig nivå. På grund av oklarheter 
kring förbundets framtid drog processen ut på tiden vilket 
innebar att direktionen fattade sitt tilldelningsbeslut den 
21 december. 

SYDSKÅNSKA GYMNASEIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet 

2012 2011 2010
Antal anställda 275 311 341
Omsättning 303,5 304,2 315,8
Årets resultat -0,3 -1,7 3,1
Soliditet 29 29 29
Nettoinvesteringar 2,0 3,7 3,5

Under hösten 2011 gjordes en elevprognos för höstermi-
nen 2012 som pekade på 1 872 elever, där förbundet ut-
gått från att 60 % av medlemskommunernas ungdomar 
söker till Sydskånska Gymnasieförbundet. Denna prognos 
stämde tämligen väl. 

Ny tillförordnad gymnasieförbundsdirektör tillträdde 1 
januari. Från höstterminen 2012 började en ny organisa-
tion att gälla med tre rektorsområden; Malenagymnasiet, 
Parkgymnasiet och Österportgymnasiet. Den nya organi-
sationen innebar också att det inrättades tjänster som bi-
trädande rektorer på Park- och Österportgymnasiet.

Då elevprognoserna framöver visar på en minskad elevvo-
lym behöver det göras ytterligare lokalanpassningar så att 
inte lokalkostnaden och lokalytan ökar per elev. Med det 
minskande elevunderlaget följde en minskning av antalet 
tjänster, vilket innebar att en anpassning gjordes under 
2012.

Under 2012 fortsatte arbetet med att införa Gy11. Gym-
nasiereform 2011 är en reform av den svenska gymna-
sieutbildningen som trädde i kraft hösten 2011, det vill 
säga läsåret 2011/2012. Det kan konstateras att det är 
kostnadsdrivande att arbeta med två läroplaner parallellt. 

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.
 
Skolinspektionen gjorde tillsynsbesök på samtliga rek-
torsområden under 2012. Det allmänna omdömet var att 
Sydskånska Gymnasieförbundet bedriver en mycket god 
verksamhet. Trots det fann inspektionen förbättringsom-
råden. 

Under året har samtal förts mellan medlemskommunerna 
om förbundets framtid. Under hösten fanns en samsyn 
om att från den 1 januari 2014, ska Sjöbo vara huvudman 
för Malenagymnasiet. Gymnasieförbundet ska upplösas 
den 31 december 2015. Gymnasieförbundet ska fram 
till dess upplösande bestå av samma medlemskommuner 
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som tidigare. Från och med 1 januari 2014 införs också en 
ny finansieringsmodell för Sydskånska Gymnasieförbun-
det. Modellen bygger på självkostnadsprincipen och varje 
medlemskommun betalar kostnaden för sina elever vilken 
skola de än väljer.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Utfall 
2012

Utfall 
2011

Upp-
nått 

målet?
Andelen behöriga elever 
som får sitt förstahands-
val tillgodosett överstiger 
90 %.

98% 98% Ja 

Andelen elever med slut-
betyg inom fyra år ligger 
väl över betygsgenomsnit-
tet för såväl Skåne som 
landet som helhet.

82,4% 83,8% Ja

Andelen obehöriga elever 
eller elever med svårig-
heter, som genomför sin 
utbildning ska överstiga 
76%. Detta gäller med 
hänsyn tagen till den indi-
viduella möjligheten

- - Nej

2012 gjorde 494 behöriga sökande elever förstahandsval 
till nationella program hos förbundet. Av dessa kom 485 
elever in på sina förstahandsval, vilket motsvarar 98 %. 
Det bör dock beaktas att de sökande oftast har en öns-
kan om att komma in på sitt förstahandsval vilket många 
gånger resulterar i att den sökande gör omval till ett pro-
gram där eleven har en möjlighet att komma in på sitt för-
stahandsval. Vidare bör också beaktas att aktiva åtgärder 
vidtogs för att kunna tillgodose de sökandes förstahands-
val genom att utöka organisationen inom Ekonomipro-
grammet och Samhällsvetenskapliga programmet inför 
terminsstart.

Slutbetyg ges till elever som gått igenom ett nationellt 
program eller ett specialutformat program och har fått 
betyg på alla kurser och det projektarbete som ingår i 
elevens studieväg. Om eleven inte uppfyller dessa krite-
rier får de istället ett samlat betygsdokument. För 2012 
är det 82,4 % av eleverna som når ett slutbetyg inom 4 
år. Måluppfyllelsen är hög då det i riket är 76,7 % av alla 
elever som når slutbetyg från gymnasieskolan inom 4 år, 
motsvarande siffra i Skåne är 75,6 %.

Finansiella mål Utfall 
2012

Utfall 
2011

Upp-
nått 

målet?
Nettokostnaden, exkl. 
medlemsavgifter och inkl. 
finansiella poster, i förhål-
lande till medlemsavgif-
ten ska inte överstiga 100 
%.

100,03% 100,80% Nej 

Värdet av förbundets 
materiella anläggnings-
tillgångar ska inte minska 
(tkr).

-3 067,7 -942,6 Nej

Nettokostnaden, exklusive medlemsavgifter och inklusive 
finansiella poster, i förhållande till medlemsavgiften upp-
går till 100,03 %. Målet är således inte uppnått, även om 
differensen är marginell (för ytterligare information, se fi-
nansiella informationen).

Förbundets materiella anläggningstillgångar har minskat 
med knappt 3,1 mkr mellan 2011 och 2012 beroende 
på större avskrivningar, inklusive utrangeringar i anlägg-
ningsregistret, än genomförda investeringar. Målet att 
inte minska värdet på förbundets materiella anläggnings-
tillgångar uppnås således inte.

Årets ekonomiska resultat
Verksamheternas kostnader för Sydskånska Gymnasie-
förbundet uppgår, inklusive interna poster, till 344,3 mkr. 
Intäkterna uppgår, inklusive interna poster, till 344,0 mkr 
vilket således innebär ett underskott motsvarande 0,3 mkr 
för 2012. 

Resultat innefattar en positiv förändring av semesterlö-
neskulden vilket bidrar till ett budgetöverskott på knappt 
1,4 mkr samt utrangeringar i anläggningsregistret och av-
skrivning av en gammal skuld. De två sistnämnda påver-
kar resultat negativt med drygt 0,4 mkr.  
Antalet elever från andra kommuner som går i förbundets 
gymnasieskolor var under 2012 drygt 660 elever. Antalet 
elever från medlemskommunerna som går i annan regi, 
det vill säga i annan kommun eller friskola, var knappt 
800 elever under 2012. Sammantaget innebär detta, 
gentemot budget, en ökad nettokostnad för den inter-
kommunala verksamheten motsvarande 5,8 mkr.

Direktionen fattade beslut om ett åtgärdspaket för 2012 
som skulle innebära en besparing på motsvarande drygt 
3,7 mkr, där majoriteten av åtgärderna avsåg lokalanpass-
ningar. Åtgärder har vidtagits för att uppnå dessa bespa-
ringar men tyvärr ger många av dessa effekt först från 
2013. De uteblivna kostnadseffekterna under 2012 resul-
terar i ett budgetunderskott på drygt 2,7 mkr.

Utfallet för 2012 visar på ett budgetunderskott motsva-
rande 7,5 mkr avseende rektorsområdena, övervägande 
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delen kan härledas till läromedel och förbrukningsmate-
rial.

AFA Försäkringar tog under 2012 beslut om att sänka 
samt återbetala premier för avtalssjukförsäkring (AGS-
KL) och avgiftsbefrielseförsäkring (ABF) avseende åren 
2007 och 2008. Återbetalningen från 2007 och 2008 
blev knappt 4,8 mkr och den sänkta premien resulterade i 
budgetöverskott motsvarande 1,5 mkr.

Kostnadseffekten av det nya löneavtalet innebar en kost-
nadsökning på drygt 0,9 mkr, gentemot budgeterade lö-
nekostnader.

Vid medlemsmöte i september meddelade medlemskom-
munerna att extra tillskott skulle beviljas förbundet. Syftet 
med den extra medlemsavgiften, motsvarande 9,2 mkr, 
var att täcka den resterande delen av underskottet i för-
bundets resultat från 2009. För att uppfylla kommunal-
lagens balanskrav måste underskottet återställas senast 
2012. 

År 2009 minskade förbundets egna kapital med 12,3 mkr 
på grund av ett negativt resultat. Enligt kommunallagen 
ska det egna kapitalet återställas inom tre år, det vill säga 
senast 2012. Under 2010 lyckades förbundet återställa 
3,1 mkr medan år 2011 lämnade ett negativt resultat med 
1,7 mkr. För 2009 års balanskrav återstår det 9,2 mkr att 
återställa 2012. Underskottet från 2011 ska återställas se-
nast 2014, vilket erfordrar en åtgärdsplan. Med hänsyn 
tagen till 2012 års negativa resultat, 0,3 mkr, kommer så-
ledes inte balanskravet att infrias. 

Årets investeringar
2012 års investeringsbudget uppgick till 3,0 mkr. Genom-
förda investeringar under året uppgår till drygt 2,0 mkr, 
vilket innebär en budgetavvikelse motsvarande knappt 
1,0 mkr. Investeringarna avser till största delen reinveste-
ringar och nyinköp av datorer samt utrustning för under-
visningsändamål. 

Framtiden
Konkurrensen om gymnasieelever 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 prognoserna fram till 2015 ses 
en nedgång till cirka 1 550 elever på Sydskånska Gymna-
sieförbundet.

Ett prioriterat mål är att få ekonomin i balans.

Med införandet av lärarlegitimation ökar lärarnas formella 
behörighet och professionsgrad. Rektorerna har gått el-
ler går den statliga rektorsutbildningen vilket borgar för 
god utvecklingskvalitet. Möjligheten, att på sikt erbjuda 
lektorstjänster och andra karriärsmöjligheter för persona-
len exempelvis att vara mentor för nya lärare under deras 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Årets verksamhet

2012 2011 2010
Antal anställda 22 24 23
Omsättning 16,8 17,2 15,8
Årets resultat 1,3 -0,5 -0,3
Soliditet 32 - 6
Nettoinvesteringar 0,1 0 0,4

Miljöförbundet har de senaste två åren haft stora under-
skott. Under verksamhetsåret har därför tid  och resurser 
lagts på att framöver få en hållbar organisation och eko-
nomi.

För att få tydliga ramar avseende tillsyn, planering och 
intäkter påbörjades i början av året riskklassning där till-
synen sker enligt miljöbalken. Miljöförbundet har valt att 
följa den vägledning som utarbetats av Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) och som uppdaterades under vå-
ren 2012. Arbetet tog lång tid och samtliga anställda var 
mer eller mindre involverade i arbetet som var både tid – 
och resurskrävande. Under tiden som riskklassningen ge-
nomfördes utfördes inga planerade tillsynsbesök på mil-
jöverksamheter eller lantbruk enligt verksamhetsplanen. 

Under året har arbetet med att fakturera direkt från ären-
dehanteringssystemet slutförts, vilket resulterat i en effek-
tivisering av faktureringen. Från och med 2013 kommer 
miljöförbundet att fakturera årliga tillsynsavgifter redan 
under februari och mars. Under året har det även lagts re-
surser på att underhålla register för tillsyn så att det finns 
aktuella uppgifter.

Ny organisation bildades under 2012 där samtliga på mil-
jöförbundet fick vara med och tycka till. Organisationen 
beslutades till att vara platt det vill säga en chef och inga 
mellanchefer, gruppledare eller teamledare. Denna orga-
nisation ställer högre krav på tjänstemännen. Under slutet 
av 2012 bildades även en ledningsgrupp som består av 
fyra medarbetare inklusive miljöchef. Gruppen har som 
huvuduppgift att föra miljöförbundet framåt genom att 
samordna, strukturera och utveckla arbetet.

introduktionsår, ses över. 

En anpassning av lokalerna kommer att göras. 

Om kommunfullmäktige beslutar om ett nytt gymnasie-
förbund får det konsekvenser för medlemskommunerna 
då Sydskånska gymnasiet blir ett produktionsförbund och 
därmed inte har det myndighetsutövande som medlems-
kommunerna tidigare uppdragit till förbundet.   
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Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Uppnått 
målet?

God dialog och service Delvis
Bättre arbetsmiljö Ja
Följa verksamhetsplan Nej

Mål som gäller god dialog och service kan delvis anses 
som uppfyllt då miljöförbundet varit ute på olika träffar 
för att få en god dialog med näringslivet och myndighe-
ter. Arbetsmiljömålet kan anses vara uppfyllt bland annat 
med de utbildningar som presenterats samt material som 
köpts in som exempelvis Förstahjälpen material, hjärtstar-
tare och brandfilt. Arbetet kring arbetsmiljöfrågor fort-
löper och ska vara ett levande dokument med ständiga 
förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet.  Verksamhets-
planen är ej uppfylld på grund av omprioriteringar. 

Finansiella mål
Utfall 
2012

Utfall 
2011

Upp-
nått 

målet?
God ekonomisk hushåll-
ning med självfinansie-
ringsgrad 55%

55 %    43 % Ja 

Årsbokslut +/- 0 kr 1 346 -455 Ja
Återställande utav tidigare 753 - Ja
underskott inom 3 år.

Årets ekonomiska resultat
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund genererade ett 
mycket start resultat för verksamhetsåret 2012. Det starka 
resultatet kan i synnerhet härledas till en väl genomförd 
riskklassning som synade alla möjliga intäkter till en verk-
lighetsförankring. Det goda resultatet kan även härledas 
till minskade personalkostnader samt lägre kostnadsmas-
sa i övrigt, en direkt följd av god ekonomisk hushållning. 
Årets resultat om 1,3 mkr är ett klart och tydligt trend-
brott efter två år av underskott. 

I och med det starka resultatet återställs balanskravsun-
derskott både från 2010 och 2011 redan under verksam-
hetsåret 2012. Det finns således inget underskott kvar att 
återställa. Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds med-
lemskommuner har ett ägarkrav om 55 % självfinansie-
ringsgrad, vilket har uppnåtts. 

Årets investeringar
Marginell investering är gjord under året och handlar om 
uppgradering av befintligt IT-system, några större inves-
teringar för 2013 är inte planerade utan det handlar då 
i första hand om ovannämnda uppgraderingar som kan 
behövas. 
Framtid
I och med att riskklassningen är slutförd har verksamhets-
planer fram till och med hösten 2017 kunnat upprättas. 
Under kommande år är det framför allt investering i IT 
som krävs, detta förväntas komma under hösten 2013 el-
ler eventuellt under våren 2014.

Fokus kommer framöver att läggas på kärnverksamheten 
och uppdraget, det vill säga myndighetsutövning.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har budgeterat för 
ett överskott 2013 även om det vid tidpunkten då bud-
geten lades och klubbades inte var känt hur bra resultat 
2012 skulle bli.  Det budgeterades att delar av underskot-
ten (som nämns ovan) skulle hämtas hem under 2013. 
Detta behöver således inte göras under nästa verksam-
hetsår, varvid det prognosticerade utfallet för 2013 ser 
väldigt positivt ut både verksamhetsmässigt som ekono-
miskt.

Verksamhetsplan för 2013 beslutades av direktionen i 
december. Då samtliga verksamheter är riskklassade, till-
synsplaner är upprättade och ett större engagemang från 
personalen känns det som miljöförbundet har ett gott 
framtidsperspektiv.

Ystad Saltsjöbad
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, MKR                    Koncernen                   Kommunen  
   2012 2011 2012 2011 
Verksamhetens intäkter  Not 1 816,4 837,4 426,5 424,0 
           varav jämförelsestörande post   23,1 - 20,5 -
Verksamhetens kostnader  Not 1 -1 786,1 -1 774,5 -1 512,6 -1 510,0 
Avskrivningar  Not 2 -154,8 -136,3 -92,9 -78,9 
Verksamhetens nettokostnader   -1 124,5 -1 073,4 -1 179,0 -1 164,9 
 
Skatteintäkter  Not 3 1 043,9 1 005,7 1 043,9 1 005,7 
Generella statsbidrag o utjämning  Not 4 177,7 176,5 177,7 176,5 
Finansiella intäkter  Not 5 4,5 6,9 34,5 30,2 
Finansiella kostnader  Not 6 -50,2 -55,5 -32,7 -33,1 
           varav jämförelsestörande post   - 1,6 - 1,6 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Not 7 51,4 60,2 44,4 14,4 
 
Skatt   5,5 -12,1 - -
Årets resultat   56,9 48,1 44,4 14,4 
 
      
 
KASSAFLÖDESANALYS, MKR                    Koncernen                   Kommunen  
   2012 2011 2012 2011 
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster   51,4 60,2 44,4 14,4 
Justering för av- och nedskrivningar   154,4 136,4 92,9 78,9 
Ökning/minskning avsättningar  Not  8 -5,1 21,0 0,9 9,5 
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg.  Not  9 -6,9 -39,2 -3,5 -0,1 
Skatt, samt just av övriga likvidpåverkande poster  -4,9 -12,1 -10,4  
Medel från verksamheten före förändring       
av rörelsekapital   188,9 166,3 124,3 102,7 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   60,5 -70,9 1,1 -52,4 
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  0,8 2,3 3,3 2,3 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -32,0 -38,1 1,6 -46,4 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  218,2 59,6 130,3 6,2 
 
Investeringsverksamheten      
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -349,1 -314,8 -226,5 -221,3 
Omklassificering till omsättningstillgång      
Försäljning av materiella anläggningstillg  Not 10 13,9 55,5 4,3 0,1 
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,4 -0,1 -0,3 - 
Försäljning av finansiella anläggningstillg  Not 10 - - - - 
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster Not 11 2,7 5,4 2,7 5,4 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -332,9 -254,0 -219,8 -215,8 
      
Finansieringsverksamheten      
Förändring långfristig skuld   177,7 73,9 257,1 381,7 
Ökning /minskning långf. fordringar  Not 12 -2,1 -3,2 -107,0 -292,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  175,6 70,7 150,1 88,9 
 
Årets kassaflöde   60,9 -123,7 60,6 -120,7 
Likvida medel vid årets början   31,3 155,0 30,7 151,4 
Likvida medel vid årets slut   92,2 31,3 91,3 30,7 
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Balansräkning

BALANSRÄKNING, MKR                   Koncernen                   Kommunen  
  2012 2011 2012 2011 
  
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 2 981,8 2 809,5 1 758,9 1 631,1 
Maskiner och inventarier Not 14 129,7 117,1 41,4 39,1 
Summa materiella anl  tillgångar  3 111,5 2 926,6 1 800,3 1 670,2 
  
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper, andelar,      
bostadsrätter m m Not 15 3,9 3,6 30,0 29,7 
Långfristiga fordringar Not 16 13,0 10,9 860,7 753,7 
Summa finansiella anl tillgångar  16,9 14,5 890,7 783,4 
Summa anläggningstillgångar  3 128,4 2 941,1 2 691,0 2 453,6 
  
Omsättningstillgångar          
Exploateringsfastigheter  7,8 11,0 7,8 11,0 
Förråd  4,5 2,1 - - 
Fordringar Not 17 195,3 255,8 208,1 209,2 
Kassa och bank   92,2 31,3 91,3 30,7 
Summa omsättningstillgångar  299,8 300,2 307,2 250,9 
  
SUMMA TILLGÅNGAR  3 428,2 3 241,3 2 998,2 2 704,5 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  1 333,5 1 285,6 1 315,9 1 301,5 
Justering eget kapital  -10,6 -0,2 -10,4 - 
Årets resultat  56,9 48,1 44,4 14,4 
Summa eget kapital Not 18 1 379,8 1 333,5 1 349,9 1 315,9 
   
Avsättningar      
Avsättn för pens o liknande förplikt  34,0 33,6 28,2 27,3 
Övriga avsättningar  44,4 49,9 - - 
Summa avsättningar Not 19 78,4 83,5 28,2 27,3 
   
Skulder      
Långfristiga skulder Not 20 1 655,6 1 477,8 1 238,8 981,7 
Kortfristiga skulder Not 21 314,4 346,5 381,3 379,6 
Summa skulder  1 970,0 1 824,3 1 620,1 1 361,3 
   
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  3 428,2 3 241,3 2 998,2 2 704,5 
   
Ställda panter o ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 637,2 645,1 620,0 628,7 
Visstidspensioner  Not 22 4,3 5,4 4,3 5,4 
Privata medel Not 23 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leasingåtaganden Not 24 9,3 9,0 8,8 8,4 
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 962,9 578,6 1 365,3 1 094,1 
Ställda säkerheter Not 25 23,7 40,4 - - 
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 356,1 1 409,4
Koncernen Ytornet 347,8 228,7
Kommunlförbund 112,5 148,0
  
23,1 mkr avser återbetalning av premier från AFA 
Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielse-
försäkring avseende åren 2007 och 2008.  

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna poster. I net-
tokostnaderna ingår vinst vid avyttring av anläggningstill-
gångar med 3,5 mkr. I kostnaderna ingår förändring av 
pensionsavsättning samt årets avgiftsbestämda ålderspen-
sion med 28,9 mkr och kostnader för särskild löneskatt 
avseende dessa pensioner med 6,5 mkr. För pensionsför-
säkringar avseende förmånsbestämd ålderspension mm 
har redovisats 7,1 mkr och löneskatt för dessa med 1,7 
mkr. Pensionsutbetalningar till dagens pensionärer har re-
dovisats med 26,4 mkr, för visstidspensioner 0,5 mkr samt 
löneskatt för dessa utbetalningar med 7,2 mkr. 
 
20,5 mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäk-
ring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäk-
ring avseende åren 2007 och 2008.

Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar på 
92,9 mkr,  
Koncernen Ytornets avskrivningar 58,5 mkr samt 
Kommunalförbunden 3,4 mkr.  
  
Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2012 2011
Kommunalskatt 1 030,9 981,0
Slutavräkning 2012 (2011) 12,8 20,6
Slutavräkning 2011 (2010) 0,2 4,1
 1 043,9 1 005,7
  
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2012 2011
Inkomstutjämningsbidrag 180,3 178,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -49,8 -52,2
Regleringsavgift 14,0 29,0
Utjämningsavgift LSS -18,2 -26,9
Kommunal fastighetsavgift 51,4 47,7
 177,7 176,5
  
Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2012 2011
Ränta på utlämnade lån 0,2 0,2
Ränta på likvida medel 4,1 6,5
Dröjsmålsräntor 0,2 0,2
  
 4,5 6,9
  

Kommunen  
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräk-
nas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt 
nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda 
investeringar t o m år 2012. 
  
  
Kommunen 2012 2011
Kommunalskatt 1 030,9 981,0
Slutavräkning 2012 (2011) 12,8 20,6
Slutavräkning 2011 (2010) 0,2 4,1
 1 043,9 1 005,7
  
  
Kommunen 2012 2011
Inkomstutjämningsbidrag 180,3 178,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -49,8 -52,2
Regleringsavgift 14,0 29,0
Utjämningsavgift LSS -18,2 -26,9
Kommunal fastighetsavgift 51,4 47,7
 177,7 176,5
  
  
Kommunen 2012 2011
Ränta på utlämnade lån 31,2 25,9
Ränta på likvida medel 2,6 3,4
Dröjsmålsräntor 0,2 0,2
Borgensavgifter 0,5 0,7
 34,5 30,2
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Noter

Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2012 2011
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 48,3 52,3
Ränta på pensionsskuld 1,7 2,9
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,3
 50,2 55,5
  

Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 
Koncernen 2012 2011
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 51,4 60,2
Varav realisationsvinster netto 6,9 39,2
  

Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2012 2011
Ingående värde 83,5 62,5
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 0,5 7,0
   varav räntekostnad 1,2 2,7
   varav utbetalningar -2,0 -1,6
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,3 0,2
   varav räntekostnad 0,1 0,2
   varav utbetalningar -0,7 -0,5
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,1 1,8
Skatt obeskattade reserver mm -5,5 12,0
Utgående värde 78,4 83,5
  
Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2012 2011
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -6,9 -38,8
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc 0,0 -0,4
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -6,9 -39,2
  
Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar 
Koncernen 2012 2011
Lantegendomar 0,4 -
Bostads- och affärshus 8,9 54,7
Verksamhetsfastigheter 2,6 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 2,0 0,8
Aktier och andelar - -
 13,9 55,5

Kommunen 2012 2011
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 31,1 30,5
Ränta på pensionsskuld 1,4 2,3
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,3
 32,7 33,1
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skulder upp
går till 7,7 mkr (8,7). Bokföring av intern ränta under 
byggnadstiden har minskat räntekostnaderna med 3,3 
mkr (2,0 ).  

Kommunen 2012 2011
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 44,4 14,4
Realisationsvinster -3,5 -0,1
Justerat resultat 40,9 14,3
  

Kommunen 2012 2011
Ingående värde 27,3 17,8
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 0,8 7,4
   varav räntekostnad 1,0 2,1
   varav utbetalningar -1,5 -1,3
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,2 0,2
   varav räntekostnad 0,1 0,2
   varav utbetalningar -0,7 -0,4
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,2 1,9
Utgående värde 28,2 27,3
  

  
Kommunen 2012 2011
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -3,3 -
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,2 -0,1
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -3,5 -0,1
  
  
Kommunen 2012 2011
Lantegendomar 0,4 -
Bostads- och affärshus 1,1 -
Verksamhetsfastigheter 2,6 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,2 0,1
Aktier och andelar - -
 4,3 0,1
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Noter

Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster 
Koncernen  
2,1 mkr (4,1) av årets investeringsinkomster avser anslut-
ningsavgifter.  
 
Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2012 2011
Kommuninvest - -
HBV, Husbyggnadsvaror - -
Minoritetsandel konernintern  
utlåning -2,1 -3,2

 -2,1 -3,2
  
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Koncernen 2012 2011
Ingående anskaffn. värde 4 222,3 3 997,2
Omklassificering  -27,6
Inköp under året 269,8 293,3
Försäljning/utrangering -16,3 -23,7
Nedskrivning -7,0 
Pågående arbeten 38,6 -16,9
Utgående ack anskaffn.värde 4 507,4 4 222,3
  
Ingående avskrivningar -1 412,8 -1 325,7
Omklassificering  19,7
Försäljning/utrangering 10,2 8,5
Nedskrivning 0,8 
Årets avskrivningar -123,8 -115,3
Utgående ack avskrivningar -1 525,6 -1 412,8
Utgående restvärde 2 981,8 2 809,5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Kommunen  
2,1 mkr (4,1) av årets investeringsinkomster avser anslut-
ningsavgifter.  
  
  
Kommunen 2012 2011
Ytornet AB - -41,8
AB Ystadbostäder  -50,0 -118,0
AB Ystads Saltsjöbad -22,0 -30,0
Ystads Energi AB - -65,0
Ystad Industrifastigheter AB -35,0 -38,0
Kommuninvest  -
HBV, Husbyggnadsvaror  -
 -107,0 -292,8
  

Kommunen 2012 2011
Ingående anskaffn. värde 2 595,5 2 392,4
  
Inköp under året 211,2 203,1
Försäljning/utrangering -4,1 -
Nedskrivning -7,0 
  
Utgående ack anskaffn.värde 2 795,6 2 595,5
  
Ingående avskrivningar -964,4 -894,4
  
Försäljning/utrangering 3,3 -
Nedskrivning 0,8 
Årets avskrivningar -76,4 -70
Utgående ack avskrivningar -1 036,7 -964,4
Utgående restvärde 1 758,9 1 631,1
  
Specifikation  
Markreserv 29,4 28,4
Verksamhetsfastigheter 742,1 696,5
Fastigheter affärsverksamhet 706,6 639,2
Publika fastigheter 197,3 186,9
Fastigheter annan verksamhet 68,9 54,4
Övriga fastigheter 2,4 2,5
Exploateringsmark 12,2 23,2
 1 758,9 1 631,1
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Noter

Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2012 2011
Ingående anskaffn.värde 355,2 303,9
Inköp under året 38,6 33,2
Försäljning/utrangering/omklass -19,9 18,1
Utgående ack anskaffn.värde 373,9 355,2
  
Ingående avskrivningar -238,1 -205,5
Försäljning/utrangering/omklass 18,3 -12,0
Årets avskrivningar -24,4 -20,6
Utgående ack avskrivningar -244,2 -238,1
Utgående restvärde 129,7 117,1
  
  
  
  
  
  
  

  
Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter m m 
Koncernen 2012 2011
Aktier och andelar i:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,4 0,1
  
 3,9 3,6

  
Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2012 2011
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskj skatt ersättningslånepost 0,5 0,6
Husbyggnadsvaror HBV för. 2,0 1,8
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 5,2 3,2
  
  
 13,0 10,9
  
Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2012 2011
Kundfordringar 93,4 81,2
Övriga kortfristiga fordringar 5,5 94,6
Interimsfordringar 96,4 80,0
 195,3 255,8
  

Kommunen 2012 2011
Ingående anskaffn.värde 174,9 174,5
Inköp under året 12,5 12,7
Försäljning/utrangering -13,9 -12,3
Utgående ack anskaffn.värde 173,5 174,9
  
Ingående avskrivningar -135,7 -139,2
Försäljning/utrangering 13,9 12,3
Årets avskrivningar -10,3 -8,8
Utgående ack avskrivningar -132,1 -135,7
Utgående restvärde 41,4 39,2
  
Specifikation:  
Maskiner 26,2 23,9
Inventarier 8,6 8,5
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 5,5 5,7
Konst 1,1 1,1
 41,4 39,2

  
Kommunen 2012 2011
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 0,3 0,0
 30,0 29,7
*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening  
uppgår till 1 260 kkr. Efter insatsemmissioner uppgår 
Ystads kommuns totala andelskapital till 3 427 kkr. 
 
  
Kommunen 2012 2011
AB Ystads Saltsjöbad 52,0 30,0
Ystadbostäder AB 326,0 276,0
Ystad Energi AB 317,0 317,0
Ystad Industrifastigheter AB 113,0 78,0
Ystads Teater AB 5,6 5,5
Ytornet AB 41,8 41,8
Kommuninvest 5,3 5,3
 860,7 753,7
  
  
Kommunen 2012 2011
Kundfordringar 78,9 67,6
Övriga kortfristiga fordringar 15,1 35,3
Interimsfordringar 114,1 106,3
 208,1 209,2
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Noter

Not 18 Eget kapital  
Koncernen 2012 2011
Ystads kommun 1 224,8 1 194,3
Koncernen Ytornet 145,0 131,3
Kommunalförbund 10,0 7,9
Summa 1 379,8 1 333,5
  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med koncern-
mässiga övervärden samt aktier i dotterbolag  
  
  
  
  

Not 19 Avsättningar  
Koncernen 2012 2011
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 24,5 23,7
Avsättning för visstids-  
pensioner  2,9 3,4
Avsättning för särskild   
löneskatt 6,6 6,5
Avsättning för skatter 44,4 49,9
 78,4 83,5
  
  
Not 20 Långfristiga skulder  
Koncernen 2012 2011
Lån i banker och kreditinstitut 1 648,5 1 477,8
Skuld för investeringsbidrag 0,4 
Investeringsfond 6,7 
 1 655,6 1 477,8
  
Not 21 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2012 2011
Leverantörsskulder 48,3 65,9
Övriga kortfristiga skulder 73,1 100,3
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 193 180,3
 314,4 346,5
  
Not 22 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2012 2011
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 519,2 467,3
Årets förändring    -6,3 51,9
   varav räntekostnad 25,7 50,8
   varav utbetalningar -27,3 -28,8
Särskild löneskatt, KPA 124,4 125,9
Visstidspensioner 3,4 4,3
Särskild löneskatt, visstidspens 0,8 1,1
 641,5 650,5
  
  
  
  
  

  
Kommunen 2012 2011
Ingående värde 1 315,9 1 301,5
Justering eget kapital:  
   omklass VA-fond t långfr skuld -6,7 -
   omklass avfallsfond t förutbet int -3,7 -
Årets resultat  44,4 14,4
 1 349,9 1 315,9
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 34,6 11,1
Hamnfond 9,8 7,7
VA-fond - -2,1
Avfallsfond - -2,3
  
  
Kommunen 2012 2011
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 19,9 19,0
Avsättning för visstids-  
pensioner 3 st (2) 2,8 3,0
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,5 5,3
  
 28,2 27,3
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda  
  
Kommunen 2012 2011
Lån i banker och kreditinstitut 1 231,7 981,7
Skuld för investeringsbidrag 0,4 -
Investeringsfond 6,7 -
 1 238,8 981,7
  
  
Kommunen 2012 2011
Leverantörsskulder 48,0 62,0
Övriga kortfristiga skulder 188,3 184,0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 145,0 133,6
 381,3 379,6
  
  
Kommunen 2012 2011
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 505,9 450,8
Årets förändring  -6,9 55,2
   varav räntekostnad 25,0 49,4
   varav utbetalningar -26,8 -30,4
Särskild löneskatt, KPA 121,1 122,7
Visstidspensioner  3,4 4,3
Särskild löneskatt, visstidspens 0,8 1,1
 624,3 634,1
  
Överskottsfondens utgående kapital är 0,7 mkr per 
121231.  
  
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från KPA  
uppgår till 96,0 %  
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Noter

Not 23 Privata medel  
Koncernen 2012 2011
71 kkr (96 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
Not 24 Leasingåtaganden  
Koncernen 2012 2011
Förfaller inom ett år 9,3 9,0
  
  
  
  
  
  

  
Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Koncernen 2012 2011
Egnahem och småhus 0,3 0,5
Föreningar 8,3 8,9
Kommuninvest 951,7 566,7
Övriga 2,6 2,5
Ställda säkerheter 23,7 40,4
 986,6 619,0

  
Kommunen 2012 2011
71 kkr (96 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
  
Kommunen 2012 2011
Förfaller inom ett år 8,8 8,4

Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt fastighe-
ter och redovisas som operationell leasing. Leasingkost-
naden för året uppgick till  8,9 mkr (7,5). Av framtida 
leasingavgifter förfaller 8,8 mkr (8,4) inom ett år. 7,7 mkr 
(8,2) förfaller per år tom 2017 samt 7,5 mkr (8,1) senare 
än fem år.  
  
  
Kommunen 2012 2011
Koncerninterna 402,5 515,6
Egnahem och småhus 0,3 0,5
Föreningar 8,3 8,9
Kommuninvest 951,7 566,7
Övriga 2,5 2,4
  1 365,3 1 094,1

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 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 medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 009 mkr kronor 
och totala tillgångar till 272 786 mkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 718 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 751 mkr.
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Driftredovisning

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto- Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 321,8 -509,0 -187,2 26,3
- Överförmyndarnämnd 1,1 -3,1 -2,0 0,2
- Ledning o Utveckling 28,0 -214,5 -186,5 7,9
- Hamn 41,9 -32,1 9,8 1,8
- Kommungemensamt 250,8 -259,3 -8,5 16,4
Barn- och utbildningsnämnd 318,2 -748,3 -430,1 -2,3
Kulturnämnd 4,3 -30,9 -26,6 -0,1
Myndighetsnämnd - -0,3 -0,3 -
Samhällsbyggnadsnämnd 443,1 -539,5 -96,4 -3,2
Socialnämnd 149,7 -651,8 -502,1 -4,8
Revision - -1,1 -1,1 0,1
Summa  1 237,1 -2 480,9 -1 243,8 16,0
Finansiering 1 321,2 -33,0 1 288,2 28,1
Totalt 2 558,3 -2 513,9 44,4 44,1

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -53,9 -53,9 17,8
- Ledning o Utveckling - -4,1 -4,1 11,1
- Hamn - -49,8 -49,8 6,7
Barn- och utbildningsnämnd - -6,1 -6,1 -0,2
Kulturnämnd 0,2 -1,0 -0,8 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd 2,6 -164,3 -161,7 263,9
Socialnämnd - -1,2 -1,2 1,1
Finansiering - -0,3 -0,3 0,0
Summa 2,8 -226,8 -224,0 282,6

Årets största investeringar
(mkr)
Ystad Arena  -36,4
Ny förskola, Svarte  -30,4
Landel till fartyg  -24,9
Framtida vattenförsörjning Nedraby  -23,0
Småbåtshamnen, etapp 2  -13,9
Energioptimering, etapp 1  -9,9
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Kommunens nettoinvesteringar (mkr)
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Särredovisning av VA-verksamhet

Exploateringsredovisning

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

Resultaträkning   
Belopp i kkr 2012 2011
Verksamhetens intäkter 63 572 59 436
Verksamhetens kostnader 1) -47 047 -46 764
Avskrivningar -8 373 -7 962
Verksamhetens 
nettointäkt/kostnad 8 152 4 710
Finansiella kostnader -6 955 -6 812
Årets resultat2 1 197 -2 102
           avgår till investeringsfond  -1 197

1) Avser direkta kostnader samt utfördelade administra-
tiva kostnader.
2) Byte av redovisningsprincip har skett, därmed har ingå-
ende kapital samt årets resultat förts till investeringsfond.

Balansräkning  
Belopp i kkr 2012 2011
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 197 442 174 222
Omsättningstillgångar 10 642 4 584
Summa tillgångar 208 084 178 806

Eget kapital och skulder  
Eget kapital 2) - 5 460
 -varav årets resultat - -2 102
Kortfristiga skulder 6 371 5 880
Långfristig skuld, investeringsfond 6 657 
Långfristiga skulder, interna 195 056 167 466
Summa eget kapital 
och skulder 208 084 178 806
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i koncernen Ytornet 2012 2011 2010 2009
Kommunalförbunden ingår ej.      
     
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till totala   1,04 1,15 1,08 1,07
kostnader      
     
Avkastning/omsättning, dvs resultat före boksluts-  3,4% 12,9% 7,3% 10,5%
dispositioner i förhållande till totala intäkter.      
 
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före boksluts-  5,4% 24,7% 13,0% 19,2%
dispositioner i förhållande till totalt eget kapital.      
     
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus finansiella  -38,4 -37,5 -30,7 -33,5
kostnader.      
 
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till totala tillgångar. 16,5% 16,2% 15,3% 14,7%

Långfristiga skulder
   
Låneportföljens storlek och sammansättning: 
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp  Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 100 000 3,59%
Nordea Rörligt 125 000 2,25%
Kommuninvest Fast 816 700 2,41%
Kommuninvest Rörligt 135 000 2,17%
Dexia Fast 55 000 4,07%
Summa  1 231 700 2,83%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Ränteförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2012-12-31
1 465 000 25% 50% 37,8%
2-3 413 000 10% 40% 33,5%
4-5 333 700 10% 40% 27,1%
5-10 20 000 0% 20% 1,6%
Summa 1 231 700   100,0%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2012-12-31
1 465 000 0% 30% 37,8%
2-3 413 000 0% 40% 33,5%
4-5 333 700 0% 40% 27,1%
5-10 20 000 0% 40% 1,6%
Summa 1 231 700   100,0%

Handels-
banken 

100Nordea 
125 

Kommun-
invest 
951,7

Dexia 55 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)

Fast 79%

Rörligt 
21%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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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 med avdrag för avskrivningar. 
Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 
50 kkr.

Anslutningsavgifter - redovisas i investeringsredovis-
ningen. 

Exploateringsredovisning - Exploateringsverksam-
hetens samtliga transaktioner handhas löpande i 
driftredovisningen. I samband med tertialuppföljningar 
samt årsbokslut förs nettot för respektive exploaterings-
område till balansräkningen som omsättningstillgång/
skuld vilket innebär en matchning av intäkter och kostna-
der. I samband med detta bedöms och värderas det där-
med uppkomna värdet för varje område av huvudansva-
rig. Vid indikationer på större avvikelser sker erforderliga 
upp- eller nedskrivningar, med motsvarande resultatpå-
verkan. Vid varje områdes slutredovisning förs eventuellt 
kvarstående över- eller underskott till kommunens resul-
taträkning.

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats ränta 
med 4,2 %.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Re-
dovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt avfalls-
fond har ändrats under 2012 så att Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation nu följs. Investeringsbidrag 
och VA-fond redovisas som långfristig skuld och avfalls-
fond som förutbetald intäkt.

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 4,2 %. 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 fr.o.m. 1998 avseende avgiftsbe-
stämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Pen-
sioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbin-
delse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
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 ålderspension. Se vidare 
not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. Kom-
munen använder pensionsmedlen för återlån i verksam-
heten.

Rättstvister – Det pågår en rättslig tvist sedan 2010 med 
Attendo Care AB inom hemtjänst gällande tolkning av 
reglerna kring ersättning för uppdraget. Kommunen för-
lorade i tingsrätten och dömdes att betala totalt 4,2 mkr. 
Socialnämnden har begärt prövningstillstånd i Hovrätten.

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 
tillkommit efter förvärvet. Proportionell konsolidering 
innebär att endast den ägda andelen av de direktägda 
bolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- 
och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. 
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 2012.

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 lagstad-
gade avgifter 31,4%, avtalsbestämda avgifter 0,8 % samt 
pensionskostnad 6,9 %.

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt av-
fallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads kommun inget 
ansvar för den sk avslutningsplanen, utan detta ansvar vi-
lar på  SYSAV. Skulle, mot förmodan, miljöproblem uppstå 
på grund av tidigare deponerat avfall, ansvarar den som 
deponerat avfallet för skador, åtgärder etc. Kommunens 
äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka.



81

Revisionsberättelse
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