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Kommunstyrelsens ordförande

Ytterligare ett år har gått. Ett år då det har hänt mycket, 
fast utan dramatik. 
Under året tog bygget av det nya badhuset fart och när 
det är klart påbörjas bygget av de nya hallarna. Nedraby 
vattenverk byggs om för att kunna förse kommunens 
innevånare med ännu bättre vatten. Inköp av gamla Wil-
lys fastighet, antagande av detaljplan för Öja industriom-
råde, påbörjande av fördjupad översiktsplan för Ystad och 
Köpingebro, om- och tillbyggnad av Parkens förskola och 
Löderups skola är några av de projekt som påbörjats och/ 
eller avslutats under året för att utveckla Ystad. 

Den absolut mest spännande utredningen som har ge-
nomförts denna mandatperiod är den samhällsekonomis-
ka analysen för hamnen. Hand i hand med utredningen 
sades Lantmännens tomträttsavtal upp för att i framtiden 
kunna möjliggöra en eventuell omvandling av hamnområ-
det med flytt av hamnen till den yttre bassängen.

Ombyggnad av fastigheten Åkerblom till ett modernt 
trygghetsboende och invigning av det särskilda boendet 
Väderleken har inneburit ett stort tillskott för de som be-
höver olika former av stöd i sitt boende.

Det genomförs en rad olika mätningar av hur kommu-
nerna sköter sitt uppdrag och hur kommuninvånarna 
upplever sin kommun. I mätningen om hur bra man trivs 
med att bo i kommunen så har vi klättrat. I trygghets-
mätningen ligger vi mycket högt. I SKL:s ranking av bästa 
skolkommun ligger vi på plats 15. I miljörankingen så har 
Ystad klättrat och dessutom har vi blivit diplomerad som 
Fair Trade City. När det gäller näringslivsrankingen så har 
vi backat och vi måste ta den signalen på mycket stort 
allvar.

Kommunen beslutade att säga upp de gamla otidsenliga 
arrendeavtalen i Sandskogen. När detta är genomfört så 
är det möjligt att bo där permanent om man så önskar.

Efter flera års förhandlingar med EWP om etablering av 
deras tillverkning av vindkraftverk till Ystad så beslutade 
företaget att förlägga verksamheten på annan ort. 

Arbetet med att ta fram en vision för Ystad har påbörjats. 
Alla kommuninvånare har bjudits in för att bidra med sin 
syn och sin vision. Huvudlinjerna i visionsarbetet antogs 
av kommunfullmäktige och arbetet kommer att fortsätta 
under det kommande året.

Något annat som syftar till att våra invånare ska trivas 
ännu bättre i kommunen är till exempel invigningen av en 
stor ICA-butik vid Sjöborondellen, efter många års diskus-
sioner. För att effektivt arbeta med de som vill in på ar-
betsmarknaden har kommunen och Arbetsförmedlingen 
fördjupat sitt samarbete och dessutom har vi ökat antalet 
platser på Yrkesvux. 

Trots allt som hänt och all satsning på att utveckla kom-
munen har Ystads kommun en mycket god ekonomi och 
samtliga nämnder har sin ekonomi i balans. Det är en för-
utsättning för att vi ska kunna fortsätta investera och vara 
en kommun i framkant.

Kommunstyrelsens ordförande

Kristina Bendz
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2013 2012 2011 2010 2009
Verksamhetens intäkter 425,0 426,5 424,0 428,5 367,1
Verksamhetens kostnader -1 552,7 -1 512,6 -1 510,0 -1 451,4 -1 356,4
Avskrivningar -99,9 -92,9 -78,9 -74,0 -68,7
Verksamhetens nettokostnad -1 227,6 -1 179,0 -1 164,9 -1 096,9 -1 058,0

Skatteintäkter 1 266,8 1 221,6 1 182,2 1 155,6 1 087,5
Finansnetto -3,4 1,8 -2,9 2,6 8,9
Resultat före extraordinära poster 35,8 44,4 14,4 61,3 38,4

Extraordinära intäkter - - - - -

Årets resultat 35,8 44,4 14,4 61,3 38,4
     
Balansräkning (mkr)     
Anläggningstillgångar 2 812,7 2 691,0 2 453,6 2 023,8 1 926,3
Omsättningstillgångar 373,5 307,2 250,9 321,6 371,8
Summa tillgångar 3 186,2 2 998,2 2 704,5 2 345,4 2 298,1
     
Eget kapital 1 349,9 1 315,9 1 301,5 1 240,2 1 201,8
Justering eget kapital - -10,4 - - -
Årets resultat 35,8 44,4 14,4 61,3 38,4
Summa eget kapital 1 385,7 1 349,9 1 315,9 1 301,5 1 240,2

Avsatt till pensioner 31,0 28,2 27,3 17,8 17,7
Summa avsättningar 31,0 28,2 27,3 17,8 17,7

Långfristiga skulder 1 369,7 1 238,8 981,7 600,0 573,5
Kortfristiga skulder 399,8 381,3 379,6 426,1 466,7
Summa skulder 1 769,5 1 620,1 1 361,3 1 026,1 1 040,2

S:a eget kapital och skulder 3 186,2 2 998,2 2 704,5 2 345,4 2 298,1
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser 651,2 624,3 634,1 567,1 597,1
Borgens- o övriga ansvarsförb. 1 694,7 1 365,4 1 094,1 1 091,6 1 108,4
Leasingåtaganden 8,5 8,8 8,4 6,8 5,5
     
Kassaflödesanalys     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 144,6 130,3 6,2 71,7 271,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -323,6 -219,8 -215,8 -114,5 -164,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233,5 150,1 88,9 -10,6 78,8
Årets kassaflöde 54,5 60,6 -120,7 -53,4 185,4
     
Nyckeltal      
Soliditet i % 43 46 49 55 54
Soliditet inkl pensionsåtaganden     
före 1998 i % 23 25 25 31 28
Likviditet i % -7 -19 -34 -24 -20
Låneskuld, inkl vidareutlåning 1 369,7 1238,8 981,7 600,0 573,5
     
Skattesats kommun och landsting 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
     
Antal invånare 28 623 28 558 28 427 28 338 28 109
Förändring +65 +131 +89 +229 +239
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?

65 % skatt och statsbidrag

18 % hyror, arrende, taxor och avgifter

11 % försäljning av tillgångar och verksamhet

4 % övriga bidrag

2 % räntor

Vad används pengarna till?

39 % personal

13 % köp av huvudverksamhet

40 % tjänster, material och inventarier

4 % bidrag och räntor

3 % inkomst och kostnadsutjämning

Skatt och 
statsbidrag 

65%

Hyror, 
taxor mm 

18%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag 4% Räntor 2%

Tjänster, 
material 

mm 40%

Personal 
39%

Köp av 
huvudverk-

samhet 
13%

Bidrag o 
räntor 4%

Kostnads-
utj 3%

100 kronor i skatt till kommunen användes ungefär så här……   

40 28 14 5 4 3 3 2 1

40 kr Vård, omsorg, äldre, funktionshin-
drade 

28 kr Skola för barn- och undgom 

14 kr Förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg 

5 kr Individ- och familjeomsorg 

4 kr Infrastruktur, skydd mm 

3 kr Kulturverksamhet
 

3 kr Fritidsverksamhet 

2 kr Politisk verksamhet
 

1 kr Kommunal vuxenutbildning 
och övrig utbildning 
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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 47%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 36%
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
De flesta indikatorer tyder på att den internationella kon-
junkturen har nått sin botten. Det märks bland annat på 
de finansiella marknaderna där aktiekurserna stigit och 
där oron på valuta- och obligationsmarknaderna dämpats 
avsevärt. Fortfarande brottas dock många länder, inte 
minst i euroområdet, med svag tillväxt och hög skuldsätt-
ning.
I USA sker en tydlig återhämtning i ekonomin. Bland an-
nat har arbetslösheten sjunkit från tio till sju procent. En 
stor osäkerhet i den amerikanska ekonomin är maktkam-
pen mellan presidenten och republikanerna i Represen-
tanthuset. Centralbanken i USA har under 2013 genom-
fört en mycket expansiv penningpolitik, vilket stimulerat 
den amerikanska ekonomin.
Tillväxten i Kina har de senaste kvartalen legat runt 7,5 
% på årsbasis, vilket är högt, men betydligt sämre än ge-
nomsnittet hittills under 2000-talet.

Nationell ekonomi
Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den 
relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket 
hög grad. Sverige är en liten, starkt utlandsberoende eko-
nomi. År 2013 beräknas den svenska exporten uppgå till 
nästan halva landets BNP.
Exporten är i hög grad beroende av hur efterfrågan ut-
vecklas i Europa.
Investeringar i näringslivet har minskat under 2013, men 
investeringar i kommunsektorn och bostäder har ökat 
kraftigt.
Förutsättningarna för en snabb inhemsk efterfrågetillväxt 
är goda. Hushållens, förtagens och den offentliga sek-
torns finansiella ställning är i utgångsläget starka. Låga 
räntor och en förbättrad framtidstro kan bidra till en 
snabb ökning de kommande åren.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)
2011 2012 2013 2014 
2,9 1,3 0,9 2,6 
(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

Hushållen
Hushållens inkomster har utvecklats ytterligt gynnsamt 
sedan mitten av 2000-talet. Från 2005 till 2012 växte hus-
hållens reala disponibla inkomster med i genomsnitt 3,1 
% per år. Under samma period ökade hushållens konsum-
tionsutgifter med endast 1,9 % per år. Sparandet steg 
med andra ord mycket kraftigt.
Hushållens förmögenheter har gynnats av en stark börs-
utveckling. Nettosparandet var 18 miljarder kronor 2013. 
Hushållens sparande är det högsta på tjugo år, vilket gör 
att deras konsumtion har en stor potential att stimulera 
den svenska inhemska ekonomin.

I slutet av 2013 hade hushållen finansiella tillgångar på 
ungefär 8 800 miljarder kronor. Samtidigt har hushål-
len skulder motsvarande 3 100 miljarder, vilket betyder 
att tillgångarna överstiger skulderna med ungefär 5 700 
miljarder kronor. Omkring 80 % av lånen är kopplade till 
fastigheter.

Sysselsättning
Trots det senaste årets svaga ekonomiska utveckling har 
både antalet sysselsatta och arbetskraften fortsatt att öka, 
vilket resulterat i en ytterst svag minskning av arbetslöshe-
ten. Arbetsmarknaden har stått emot den utdragna låg-
konjunkturen bättre än produktionen.
I slutet av december 2013 var 411 000 personer öppet 
arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket 
är 3 000 färre än för ett år sedan. I relativa tal uppgick 
arbetslösheten till 8,7 procent av den registerbaserade ar-
betskraften, 0,2 procentenheter lägre är för ett år sedan. 
Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) uppgick till 
17,2 % av den registerbaserade arbetskraften, en minsk-
ning med 1,2 procentenheter sedan ett år tillbaka.
Den eventuella förbättringen som sker i ekonomin un-
der 2014 kommer inte att snabbt vända utvecklingen 
på arbetsmarknaden, då denna reagerar med en viss 
fördröjning.

Löneutveckling
Den utdragna lågkonjunkturen i finanskrisens spår har 
pressat ned löneökningstakten till mycket låga tal. För 
närvarande innebär även den höga arbetslösheten ett 
tryck nedåt på timlöneökningarna. Timlönerna ökade, 
enligt konjunkturlönestatistiken, med blygsamma 2,5 % 
år 2013.
De närmaste åren kommer löneökningarna att stiga när 
det blir en konjunkturförbättring och en minskning av ar-
betslösheten. 

Arbetsgivaravgifter
AFA Försäkring har beslutat att återbetala premierna för 
åren 2005 och 2006 gällande de kollektivavtalade för-
säkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. 
Detta gav ett överskott på 20,0 mkr i årets resultat för 
kommunen. Det kan också bli aktuellt med en återbe-
talning av 2004 års premier. Beslut om detta förväntas 
komma under 2014.
Kostnaderna för kommunsektorns avtalsförsäkringar har 
under året sänkts så att den slutliga premien för avtals-
gruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseför-
säkringen för KAP KL nolldebiterats (i likhet med 2012). 
Premierna för år 2014 är också fastställda till noll. De åren 
som dessa har betalats har det varit ungefär 0,52 % av 
lönesumman, vilket har inneburit en lägre kostnad på un-
gefär 3 mkr för kommunen år 2013.
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Omvärldsanalys

Inflation
Inflationstrycket är i nuläget mycket lågt. 
Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda 
måttet för prisutveckling, var oförändrat under år 2013.
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 0,8 % under år 2013.

Räntan
Vid årsskiftet 2012/2013 var reporäntan 1,0 %. Under 
året i december gjorde Riksbanken en sänkning med 0,25 
% till 0,75 %, vilket var nivån vid årsskiftet 2013/2014. 
Reporäntan förväntas vara kvar på denna låga nivå under 
2014. År 2016 bedömer Riksbanken att reporänta kom-
mer att vara 2,6 %.
Internräntan i de flesta kommuner baseras på den tioåriga 
svenska statsobligationen. För år 2013 har internräntan 
varit 2,9 % och för år 2014 kommer den att vara 2,5 %. 
Beräkningar för år 2015 är att den tioåriga svenska statso-
bligationen kommer att stiga till 3,2 %.

Det kommunala skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändringen 
av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och lö-
neökningstakten är därför de faktorer som har störst be-
tydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. En positiv 
faktor för skatteunderlaget är den priseffekt som uppstår 
tack vare att kommunsektorns pris- och löneökningar 
sammantaget ökar långsammare än timlöneökningarna 
på hela arbetsmarknaden. I genomsnitt har detta bidragit 
med en real ökning på ungefär 0,6 % årligen de senaste 
åren. Kommuner har kunnat finansiera mer kommunal 
verksamhet med sina skatteintäkter utan att ändra utde-
biteringen.

Kommunernas ekonomi
Det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting 
uppgår till 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 
2013. Resultatet motsvarar god ekonomisk hushållning i 
kommunsektorn som är 2 procent av skatter och statsbi-
drag.
Resultaten i kommunerna har varit starka under några år, 
främst som en effekt av tillfälliga faktorer, såsom återbe-
talning av premier från AFA Försäkring och konjunktur-
stöd från staten.
Kommunernas resultat för 2013 uppgår till 15,7 miljarder 
kronor och endast 26 av landets 290 kommuner redovi-
sar underskott. Kommunernas resultat förstärks för andra 
året i rad av återbetalade försäkringspremier från AFA För-
säkring med sammanlagt nära 8 miljarder kronor.
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.

Den svaga tillväxten i den svenska ekonomin påverkar de 
offentliga finanserna negativt. Underskottet för 2013 i 
de offentliga finanserna blev motsvarande 1,2 % av BNP. 
Prognosen från SKL är att underskottet för 2014 kommer 
att stiga till 1,6 % av BNP.

Befolkning
Sveriges folkmängd ökade med 88 971 personer under 
2013 och var vid årets slut 9 644 864. Folkökningen är 
den antalsmässigt största som uppmätts mellan två en-
skilda år sedan 1946.
I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 
2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner.
Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 623. Folkmängden ökade under 
2013 med 65 personer det vill säga med 0,2 %. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 
% i genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Landet i sin 
helhet ökade med 0,9 %, och det var samma ökning som 
Skåne län.
Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den se-
nast 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Under 2013 föddes 272 barn och 406 personer avled. 
Detta innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 134 personer.
Under året flyttade 1 569 personer till kommunen och 1 
370 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 194 
personer. Ystads kommun hade under året 2013 en ovan-
ligt låg inflyttning i åldern 45-64 år och antalet avlidna 
ökade. 
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Ekonomisk översikt

Näringsliv
Näringslivsrådet har under året träffats vid tio tillfällen. 
Näringslivsrådet har under året arbetat och färdigställt 
förslag på handlingsplaner inom de tre prioriterade ut-
vecklingsområdena infrastruktur, kompetensförsörjning 
och strategisk utveckling. Den sistnämnda har som syfte 
att föreslå en handlingsplan för hur kommunen når målen 
i näringslivsstrategin på effektivast möjliga sätt. 
På Svenskt näringslivs klimatranking hamnade Ystads 
kommun på plats 125 av landets 290 kommuner. Det var 
en försämring med 20 platser i förhållande till förgående 
år. Som ett resultat av näringslivsrådets arbete och den ut-
värdering som gjordes av mätningen på Svenskt Närings-
livs ranking, valde Ystads kommun att under hösten göra 
en nylansering av Företagslotsen. Syftet är att ge företa-
gare en väg in i kommunen för företagsfrågor, en kontakt 
och ett nummer.
Näringslivskontoret har under året utvecklat sina frukost-
träffar till att vara mer temainriktade och mer nätverkan-
de för att möta företagarnas behov och önskemål.
Kommunen var medarrangör i Näringslivsgalan.
Ystads kommun blev diplomerad som Fair Trade City i de-
cember.
Antalet nya företag och föreningar var under året 152 
stycken, vilket var sex fler än föregående år.
Antalet avslutade företag och föreningar var under året 
93 stycken, vilket var fyra färre än föregående år.

Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern 
kring 45-69 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-69 
år. Ystads kommun har också högre andel pensionärer 
än riket i dess helhet. 25,6 % av befolkningen i Ystads 
kommun är 65 år eller äldre jämfört med 19,4 % i riket.

Under perioden fram till år 2030 beräknas befolkning-
en i kommunen öka från 28 623 personer vid årsskiftet 
2013/2014 till 32 900 personer vid slutet av år 2030. Be-
folkningsökningen blir härigenom 4 300 personer eller i 
medeltal 250 personer per år. 
Prognosen baseras på att kommunen får en något 
svagare befolkningsutveckling under åren 2014-2015 
för att därefter öka med cirka en procent per år vilket 
sammanhänger med ett bostadsbyggande om cirka 130 
nya bostäder per år.

Bostäder
Under året har byggnation av nio villor påbörjats. Intresset 
för att bygga bostäder har sedan våren 2013 ökat både 
vad gäller från privatpersoner och externa exploatörer. 
Antalet tecknade köpeavtal på villatomter ökade till 21 
stycken år 2013. Kommunen har nu även intressenter för 
att bygga bostadsrätter och hyresrätter.

Hus vid Källesjö
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Ekonomisk översikt

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 ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

Enligt budget 2013 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 35,8 mkr vilket ger 
en relation på 2,8 %.
Målet är uppfyllt.

Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än 
skatteintäkter och statsbidrag.

Utfall: Årets ökningstakt för nettokostnader i förhållande 
till år 2012 är 4,6 %. Årets ökningstakt av skatteintäk-
terna i förhållande till år 2012 är 3,7 %. Om kostnaderna 
inte ska öka mer procentuellt än skatteintäkter och stats-
bidrag behöver resultatet vara i samma nivå eller högre 
än föregående år. Förra årets resultat var 44,4 mkr. För att 
klara målet skulle överskottet vara 46,1 mkr.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 35,8 mkr vilket ger en ökning av det 
egna kapitalet med 2,6 %. Inflationen var 0,0 %. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Två av de tre övergripande finansiella 
målen har uppfyllts. Ett av målen har inte uppfyllts. Det 
mål som inte uppfyllts beror på att resultatet på 35,8 mkr 
är lägre än förra årets resultat som var 44,4 mkr.

Årets resultat
Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 35,8 
mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2013 
var ett överskott på 12,4 mkr. Under året har budgeten 
reviderats genom olika beslut i kommunfullmäktige, vil-
ket gjort att vid årets slut var det budgeterade resulta-
tet 5,6 mkr. Främst tog man i samband med komplet-
teringsbudgeten beslut att nämnderna fick med överskott 
motsvarande 4,8 mkr som påverkade det budgeterade 
resultatet negativt med samma belopp. Resultatet avviker 
positivt med 30,2 mkr i förhållande till slutlig budget. Det 
största överskottet återfinns inom finansiering och kom-
mungemensamt, 26,7 mkr. Överskott finns också inom 
socialnämnden 5,1 mkr, ledning och utveckling 4,1 mkr 
och barn- och utbildningsnämnden 3,9 mkr. Revisionen, 
myndighetsnämnden och, hamnverksamheten i kommu-
nen har ett resultat i nivå med budget. Kulturnämnden 
har - 0,1 mkr och Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd 
har - 0,2 mkr. Underskott finns för kommunens kostnader 
för de tre kommunalförbunden, 5,7 mkr, och samhälls-
byggnadsnämnden har underskott med 3,9 mkr.

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksam-
heten VA ett överskott med 6,0 mkr som inte påverkar 
resultatet utan ökar den långfristiga investeringsfonden. 
Överskottet betyder att den långfristiga investeringsfon-
den per 131231 uppgår till 12,7 mkr.
Den andra affärsdrivande verksamheten, avfall, har ett 
underskott för år 2013 med 1,1 mkr som inte påverkar 
resultatet utan minskar den kortfristiga skulden. Under-
skottet betyder att den kortfristiga skulden gällande av-
fallsverksamheten vid årets slut uppgår till 2,7 mkr. 
Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 111,5 
mkr.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr
 
Årets resultat enligt resultaträkning 35,8
Realisationsvinst, anläggn. tillgångar -0,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 35,2
Medel till resultatutjämningsreserv -22,5
Årets balanskravsresultat 12,7
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Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen 
blev 47,3 mkr varav kommunen 35,8 mkr. 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har under 2013 
presterat ett resultat på 1,9 mkr för verksamhetsåret. I 
september beslutade medlemskommunernas ledamöter 
att reducera medlemsavgiften med 1,0 mkr under 2013 
och 2014. 
Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund avslutades med ett negativt resultat på 1,2 mkr. 
Sotningsverksamheten har tagit mycket av personalens 
energi, men även en hel del ekonomiska resurser. Proble-
matik kring juridik, kommunikation och sotningsexpertis 
har medfört kostnader utöver budget. Totalt överstiger 
omkostnaderna knutna till sotningen och övriga konsult-
kostnader budget med 1,2 mkr. AFA Försäkring har beslu-
tat att återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring-
arna för åren 2005-2006. Detta har förbättrat förbundets 
resultat med 1,0 mkr. 
Sydskånska gymnasieförbundet resultat på drygt 2,5 mkr 
i överskott innebär att förbundet för år 2013 uppfyller ba-
lanskravet enligt kommunallagen. Med hänsyn tagen till 
2013 års positiva resultat, är 2011 och 2012 års negativa 
resultat nu återställda. 

Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar 
på 16,5 mkr, vilket är under budget. En bidragande orsak 
till resultatet är en varm höst/vinter, färre anslutningar än 
budgeterat samt mycket oförutsedda underhållskostna-
der på elnätssidan.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt för 
Ystadbostäder AB visar en vinst på 5,8 miljoner kronor 
och är en klar förbättring jämfört med föregående år. Un-
der året har del av kvarteret Disa 4 sålts, vilket resulterat i 
en reavinst på 2,7 mkr.
Ystad Industrifastigheter AB:s resultat är 5,9 mkr och 
bättre än budget främst beroende på att hyresintäkterna 
har ökat via nya hyresgäster i de lediga lokalerna. Ränte-
kostnaderna är lägre än budget då ränteläget är förmån-
ligt samt att bolaget minskat låneskulden med 5,0 mkr.
Ystad Hamn Logistik AB uppvisar ett positivt resultat på 
0,4 mkr för verksamhetsåret 2013, vilket primärt kan här-
ledas till att godsvolymerna totalt sett slår nya rekord och 
ger en ökning i bolagets omsättning samt en sänkning av 
arrendet till kommunen.
Ystads Teater AB redovisar ett underskott på 3,5 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt. Teaterns finansiella mål 
var att uppnå budgeterat resultat efter koncernbidrag. 
Detta mål lyckades inte uppnås under 2013. Budgeterat 
koncernbidrag uppgick ursprungligen till 3,2 mkr, vilket 
justerades till 3,0 mkr. I samband med bokslut har 0,4 mkr 
tillskjutits för att verksamhetsåret ska visa ett nollresultat.
Ystads Saltsjöbad hade 1,9 mkr i överskott, vilket är bätt-
re än budget främst beroende på ökade hyresintäkter på 
grund av hyresgrundande underhållskostnader.

Ytornet ABs egna kapital har ökat från 20,2 mkr till 28,3 
mkr.

Avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv)
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i 
juni om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive 
regler för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras. 
Samtidigt inrättades en resultatutjämningsreserv genom 
att under eget kapital per den 1 januari 2013 reservera 
60,9 mkr.
Överskottet i kommunen på 35,8 mkr och de beslutade 
reglerna möjliggör en utökning av resultatutjämningsre-
serven med 22,5 mkr.
Utökningen av resultatutjämningsreserven på 22,5 mkr, är 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, 35,2 mkr, som 
överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbi-
drag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsav-
gift, 12,7 mkr.

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. Årets resultat med ett överskott på 35,8 mkr 
inflationsskyddar med god marginal det egna kapitalet i 
kommunen, då inflationen under 2013 var 0,0 %.
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Därmed blev även det egna kapitalet i koncernen infla-
tionsskyddat.
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 232,2 mkr utöver 
inflationen under perioden 2009-2013.

Nettokostnadernas andel av kommunalskatt och 
generella statsbidrag (exkl avskrivningar)
En låg procentsats på detta nyckeltal ger förutsättningar 
för en relativt hög självfinansiering av investeringarna. 
Årets värde är 89,3, vilket är lite lägre än genomsnittet för 
de fem senaste åren.

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 99 %. Nettokostnadsandelen 
uppgick för året till 97,2 %, vilket är ungefär genomsnittet 
för de fem senaste åren.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Resultatet för år 2013 är lägre än förra året, vilket bety-
der att skatteintäkterna har ökad relativt mindre än net-
tokostnaderna. Årets ökningstakt för nettokostnader i 
förhållande till år 2012 är 4,6 %. Årets ökningstakt av 
skatteintäkterna i förhållande till år 2012 är 3,7 %. För år 
2012 ökade skatteintäkterna med 3,3 % och nettokost-
naderna ökade med 0,8 %, vilket då gav ett resultat på 
44,4 mkr.
Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en 
högre takt än kommunens skatteintäkter som är kommu-
nen 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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Kommunen Koncernen

Likviditet
Kommunens likviditet är kommunens betalningsbered-
skap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, 
kassa, postgiro och bank. Likviden per 131231 var 145,8 
mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen 
på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens 
likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses 
tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bo-
lagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större 
betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån 
med räntekostnader som följd.

Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 333,0 
mkr. De två i särklass största investeringsutgifterna under 
året har varit för nytt badhus (115,7), och Ystads framtida 
vattenförsörjning (89,5).
Andra stora utgifter har varit för ombyggnad av färjeläge 
4 (13,7), ombyggnad av Löderups skola (10,4), ombygg-
nation i småbåtshamnen (10,1) och tillbyggnad av Kö-
pingebro skola (9,4).
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltning-
en som har stora investeringsutgifter. Deras andel är 85 % 
av kommunens totala investeringsutgift.
Av årets budgeterade investeringar är det 149,7 mkr som 
inte förbrukats som planerats. Den största delen av detta 
är medel som budgeterats för nytt badhus där 94,3 mkr 
inte har utnyttjats. Projektet löper över flera år och hur ut-
giften fördelas mellan åren har reviderats två gånger efter 
att budgetbeslutet togs för budgeten gällande år 2013. 
Revideringarna har visat att utgifterna kommer senare än 
vad som antogs i ett startskede.
För utbyggnaden av Ystads avloppsreningsverk fanns det 
en budget på 28,9 mkr år 2013. Av dess förbrukades bara 
2,1 mkr. Utgiftens totala storlek är fortfarande osäker.

Investeringsvolymen har under många år varit mycket 
omfattande i Ystads kommun. Under 2009 investerades 
173,2 mkr, för 2010 var investeringsutgifterna 141,3 mkr, 
år 2011 steg den till 215,9 mkr och årets utgift var 333,0 
mkr.
Egenfinansiering av investeringarna har ett genomsnitt på 
56 % de senaste fem åren och för år 2013 är egenfinan-
sieringen 41 %.

För 2014 finns ett ursprungligt investeringsbeslut på 
357,9 mkr. Till detta tillkommer troligtvis stora delar av de 
medel som inte blev använda under år 2013 via komplet-
teringsbudgeten på våren 2014. 
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Totalt för koncernen uppgick investeringarna till 487,9 
mkr. Det är 141,1 mkr mer än föregående år. De organi-
sationer som har störst investeringar är Ystads kommun 
(333,0 mkr), Ystadbostäder AB (103,0 mkr), och. Ystad 
Energi AB (47,0 mkr).

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har gjort margi-
nella investeringar på datautrustning samt mätinstrument 
till verksamheten.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en investe-
ringsutgift på 3,3 mkr.
Sydskånska Gymnasieförbundet genomförde investering-
ar under året för 3,0 mkr. Investeringarna avser till största 
delen reinvesteringar och nyinköp av datorer samt utrust-
ning för undervisningsändamål.

Totalt var investeringarna för Ystad Energi AB 47,0 mkr i 
enlighet med budget och med styrelsens under året beslu-
tade kompletterande utbyggnader.
AB Ystadbostäder har gjort nettoinvesteringar under året 
på totalt 103,0 mkr. Av totalsumman står nybyggnadspro-
jekt för 54,5 mkr och ombyggnadsprojekt för 46,1 mkr.
Inga större investeringar har gjorts under året i Ystads In-
dustrifastigheter AB.
Ystad Hamn Logistik AB har under året investerat i en ny 
buss då den gamla var redo att utrangeras, därtill har det 
investerats i mindre omfattning i verksamhetsrelaterade 
inventarier. Totala investeringar om 0,7 mkr har genom-
förts.
Ystads Teater AB:s totala investeringsbelopp uppgick till 
0,2 mkr.
Inga större investeringar har gjorts i Ystads Saltsjöbad AB 
under 2013.

Försäljning av anläggningstillgångar
Tre fastigheter har sålts under året. Paviljong Surbrunnen 
2:1 såldes för 7,0 mkr, Balkåkra 8:8, Svartes gamla försko-
la såldes för 2,0 mkr och Köpingebro 14:376, Johannes-
hem såldes för 0,3 mkr. Den sammanlagda reavinsten för 
fastighetsförsäljningarna var 0,5 mkr. Reavinsten vid för-
säljning av maskiner och inventarier uppgick till 0,1 mkr. 
AB Ystadbostäder har under året sålt del av kvarteret Disa 
4, vilket resulterat i en reavinst på 2,7 mkr.

Långfristiga skulder
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas 
som långfristiga. Under 2009 infördes koncernbank, vil-
ket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som 
behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till bo-
lagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga 
villkor. Under året har kommunens nettolåneskuld ökat 
med 115,0 mkr till 1 346,7 mkr. Den del av låneskulden 

som är hänförligt till kommunen är 716,9 mkr och den del 
som vidareutlånats till bolagen är 629,8 mkr.
Vid årets början var kommunens del 696,9 mkr och bo-
lagens del 534,8 mkr. Vidareutlåningen har ökat sedan 
årsskiftet med 95,0 mkr och kommunen del har ökat 
med 20,0 mkr. Förklaringen till den förhållandevis låga 
ökningen för kommunen är de lösta lån som bolagen 
gjorde på totalt 197,5 mkr på grund av nya regler kring 
ränteavdragsbegränsningar för bolagen.
Cirka 79 % av kommunens lån har fast ränta och 21 % 
har rörlig ränta, vilket är samma inbördes förhållande som 
vid förra bokslutet.
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Kommunen har beslutat om flera större investeringar de 
närmaste åren, vilket kommer att öka låneskulden kraf-
tigt.
Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 1 943,6 
mkr vid årsskiftet och har ökat med 288,0 mkr under året.

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader. Vid årsskiftet 2012/2013 var reporän-
tan 1,00 %. Under året i december gjorde Riksbanken 
en sänkning med 0,25 % till 0,75 %, vilket var nivån vid 
årsskiftet 2013/2014. Den låga räntenivån har stor påver-
kan på kommunens finansnetto då 287,0 mkr av den to-
tala låneskulden på 1 346,7 mkr har rörlig ränta. Det blir 
även en påverkan på lånen med fast ränta då många lån 
omsätts löpande under året. 
En procents förändring av räntan hade påverkat kommu-
nens räntekostnader med cirka 4,2 mkr. 

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 2013 till 43,5 %, vilket var en försämring 
från föregående år med 2,5 %. 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. Tar man hänsyn till 
denna vidareutlåning så är kommunens soliditet 54,2 % 
vid årsskiftet och det är en försämring med 1,8 % i förhål-
lande till året innan. Enligt den så kallade ”Blandmodel-
len” ska pensioner som intjänats före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inklude-
ras pensionsåtaganden före 1998 uppgår soliditeten till 
23,1 % för 2013, vilket är en minskning med 2,1 % i 
förhållande till 2012.
I koncernen uppgick soliditeten till 37,5 %, vilket är en 
försämring sedan förra bokslutet då soliditeten var 40,3 
%.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser 
framgår av nedanstående diagram. 
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 
1 121,7 mkr. Denna borgensförbindelse har ökat de se-
naste åren då flertalet av de lån som kommunen upp-
handlat har upptagits hos Kommuninvest.
Pensionsförpliktelserna är den näst största. Från och med 
år 2000 upptas även löneskatten för dessa förpliktelser. 
Vid 2013 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 
647,0 mkr.
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Kommunen borgensförbindelser som tidigare lämnats i 
samband med att bolagen tidigare upphandlade lån själva 
är den tredje största delen i panter och ansvarsförbindel-
ser. Beloppet steg kraftigt i början av året. Förklaringen till 
detta var de lån som bolagen tog upp på totalt 197,5 mkr 
på grund av nya regler kring ränteavdragsbegränsningar 
för bolagen. Beloppet för kommunens borgensförbindel-
ser mot bolagen var vid årets slut 559,9 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 717,5 mkr, varav 651,1 mkr 
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att cirka 91 % ligger 
utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning 
i balansräkningen sjunker soliditeten från 43,5 % till 23,1 
%. 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
2013 2012 2011

Individuell del 
(kortfristig skuld)

35,4 33,3 32,3

Avsättning till pensioner 31,0 28,2 27,4
Pensionsförpliktelse 651,1 624,3 634,1
Total pensionsskuld 717,5 685,8 693,8

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. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har ökat från 624,3 mkr till 651,1 mkr un-
der året. Den stora ökningen förklaras av förändringen av 
RIPS-räntan som gjordes under våren 2013.

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt 
uppgick till 65,9 mkr, varav 28,4 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostna-
derna 81,9 mkr respektive 35,3 mkr.

För 2013 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.

Nya Rådhuset.
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DRIFTREDOVISNING

Kommunstyrelsen – Ledning o Utveckling
Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalför-
bund) överskott med 4,1 mkr. 

Underskott redovisas för kommunalförbunden med sam-
manlagt 5,7 mkr. Detta är hänförligt till gymnasieverk-
samheten som redovisar ett underskott på 5,7 mkr. Detta 
beror dels på att kostnaderna blev högre än budgeterat 
då en större andel elever inom förbundet kommer från 
Ystad, dels på en kostnad om 4,3 mkr avsedda att täcka 
inlösen av pensionsåtagande inför förbundets avveckling 
2015. Miljökommunalförbundet redovisar ett överskott 
på 0,6 mkr eftersom medlemsavgiften sänkts under året 
till följd av förbundets goda resultat. Räddningsverksam-
heten redovisar ett underskott på 0,5 mkr. 

Kommunstyrelsen - Hamnen
Nettointäkten är 8,0 mkr vilket är enligt budget.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Nämndens resultat verksamhetsår 2013 visar ett under-
skott med 0,2 mkr i förhållande till budget. Underskottet 
beror främst på en högre bemanning på överförmyndar-
kansliet än vad som beräknats i budget. 

Barn- och utbildningsnämnden
Det ekonomiska resultatet för Barn- och Utbildnings-
nämnden visar på ett överskott motsvarande 3,9 mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott motsvarande 0,4 mkr 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 haft flera 
vakanta tjänster som inte ersattes på grund av att det 
pågick ett arbete med förslag till effektiviseringar 2014 
under samma period. Det genererade ett överskott mot-
svarande 1,3 mkr. Av samma anledning uppstod ett över-
skott på tilläggsbeloppet motsvarande 1,0 mkr. Tilläggs-
beloppet är kopplat till barn- och elevhälsan och är en del 
av effektiviseringarna som genomförs 2014.  Dessutom 
har nämnden ett överskott motsvarande 1,0 mkr som be-
ror på högre intäkter än budgeterat för elever från annan 
kommun inom grundskola och särskola. 

Arbetsmarknadsenheten stod för ett överskott motsva-
rande 1,2 mkr, varav 0,7 mkr kan härledas till projektet 
Ystads modell. Projektet som innebär ett arbete mot ung-
domsarbetslösheten startade sent under hösten och det 
är ett arbete som arbetsmarknadsenheten kommer att 
fortsätta med även under 2014. Dessutom har arbets-
marknadsenheten haft högre bidrag från arbetsförmed-
lingen än budgeterat. 

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisade ett underskott med 0,1 mkr 
för 2013. 

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden redovisade ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2013 visar på ett 
underskott med 3,9 mkr. I resultatet ingår nedskrivning 
av Fritidsbadet med 5,5 mkr, realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljningar och maskiner med 0,6 mkr. 
Nämndens resultat exklusive nedskrivning och reavinster 
uppgår till +1,1 mkr.

GIS och mätning har ett underskott på 0,3 mkr som beror 
på minskade intäkter då antalet beställningar av husut-
sättningar och nybyggnadskartor minskat. 

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett nettoun-
derskott med 6,2 mkr efter att nedskrivning och reavin-
ster avräknats. Underskotten är hänförliga till ökade myn-
dighetskrav på brandlarm och övervakningskostnader 
motsvarande 2,0 mkr, fastighetsunderhåll 1,6 mkr, snö-
röjning- och halkbekämpningskostnader, 1,3 mkr samt 
högre kostnader för konsulter än budgeterat, 1,3 mkr. 

Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,6 mkr. Inom 
avdelningen har gaturenhållning ett överskott på 1,2 och 
gatubelysning ett överskott på 1,2 mkr. Även trafikenhe-
ten har ett överskott på 1,1 mkr som finns inom bidrag 
till enskilda vägar, parkeringsplatser och kollektivtrafiken.

Avfallsenheten har ett underskott på 1,0 mkr som täcks 
av förutbetalda intäkter. Underskottet är medvetet för att 
få ner den kortfristiga skulden som vid årets slut uppgår 
till 2,7 mkr. 
VA-enhetens resultat är ett överskott på 6,0 mkr som ökar 
den långfristiga skulden till 12,7 mkr. Detta kommer att 
användas för framtida avskrivningskostnader av Nedraby 
vattenverk. Överskottet beror på att investeringar inte 
aktiverats som driftkostnader samt att intäkterna har varit 
högre än budgeterat.

Socialnämnden
Socialnämndens resultat blev ett överskott med 5,1 mkr. I 
resultatet ingår överskott i budgeten för Väderleksvägen 
med cirka 10,0 mkr och projektmedel med 1,3 mkr. Det 
innebär ett verksamhetsresultat på minus 6,2 mkr. 

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet re-
dovisar ett underskott med 0,1 mkr.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri (FoS) 
redovisar ett underskott med 7,0 mkr. Verksamheterna 
personlig assistans, gruppboende, främmande vårdhem 
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och socialpsykiatri redovisar underskott. Överskott finns 
inom korttidsboende och enhetsgemensam verksamhet. 

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott med 
2,1 mkr. I resultatet ingår överskott på projektmedel med 
1,3 mkr, vilket ger ett verksamhetsresultat med minus 
3,4 mkr. Underskotten rör främst placeringar av barn och 
unga i familjehem, öppna insatser för barn och unga samt 
placeringar av vuxna missbrukare på behandlingshem. 
Även verksamheten för försörjningsstöd redovisar under-
skott men kostnaden blev lägre än befarat. Övriga poster 
visar överskott eller nollresultat. 

Avdelningen för Vård och Omsorg redovisar ett överskott 
på 14,7 mkr. Största överskottet står Väderlekens sär-
skilda boende och Löderupsgården för med sammanlagt 
12,9 mkr. Dessa medel har använts för att täcka 
kostnader för korttidsboendet Bärnstenen och medicinskt 

färdigbehandlade som uppstått på grund av att boendet 
inte har blivit klart. Nettoöverskott på boendet blir 10,0 
mkr.

Resultatet för avdelningen Hälso- och Sjukvård är ett un-
derskott med 0,4 mkr. 

Revisionen
Myndighetsnämnden redovisade ett nollresultat.

Förvaltningarnas nettokostnader
Förvaltningarnas nettokostnader uppgick för 2013 till 
1 231,0 mkr. Fördelningen framgår av nedanstående dia-
gram.

Ledning o 
Utveckling 

15,2%

Kultur o 
Utbildning 

37,1%

Social 
omsorg 
40,8%

Samhälls-
byggnad 

6,9%

Förvaltningarnas nettokostnadsandelar
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Mål- och resultatstyrning
Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande 
målområden. De övergripande målområdena har konkre-
tiserats ytterligare och brutits ned till strategiska mål, som 
också beslutats av kommunfullmäktige. Nämnderna har 
beslutat om övergripande aktiviteter som grundar sig på 
kommunens övergripande målområden samt de strate-
giska målen. Respektive nämnd har också tagit fram mät-
metoder, nyckeltal eller andra verksamhetsmått som visar 
på de strategiska målens 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 
I Fastighetsägare Syds årliga mätning som gäller Skåne, 
Blekinge och Kronobergs län har kommunen förbättrat 
sin ranking från plats nio (år 2011) till sex (år 2012). 
Näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 placering-
ar, (2013 placering 125 och 2012 placering 105).
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar.
År 2013 byggdes 63 nya bostäder i kommunen, bestående 
av 38 lägenheter och 25 småhus.
Planberedskap finns med cirka 500 bostäder.
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.
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 gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande vis-
telsetid i förskolan. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög 
i de brukarundersökningar som görs. Den överträffar i 
många fall de mål som uppställts av kommunen.
I medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. I samband med den årliga trygghetsmätningen som 
genomförs av Polisen i Skåne blev Ystad den kommun 
som av sina medborgare upplevdes som tryggast. I un-
dersökningen ”Företagsklimatet i Ystad” så upplever de 
svarande företagsägarna att tjänstemännens attityder till 
förtagarna och att kommuners service till företagarna har 
förbättrats. På frågor angående arbets- och lärandemiljön 
som elever i olika årskurer besvarar vissa att de i hög grad 
trivs och känner sig trygga i skolan. 
Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehante-
ringssystem med avsikt att därefter införa e-tjänster för 
ökad service till medborgarna. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 

Målet är i hög grad 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.
Resultatet av genomförda luftmätningar visar att värdena 
håller sig väl under rekommenderad högsta nivå. 
Fortsatt arbete för att möjliggöra ökad sortering av olika 
fraktioner inom grund- och förskola fortgår.
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
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väntas ge positiva miljöeffekter.
Klimatsmarta måltider fortgår som planerat.
Museernas caféer serverar enbart ekologiska och/eller 
närproducerade produkter. Profilprodukter är fair trade-
märkta och/eller ekologiska.
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 
och effektiva körschema planeras för att minimera färdti-
den mellan brukarna. 

Målet är i hög grad 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 
Årets resultat blev för kommunen ett överskott på 35,8 
mkr.
Två av de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts. 
Ett av målen har inte uppfyllts. Kostnadseffektiviteten 
måste ständigt höjas, det vill säga att det måste hela tiden 
produceras mer verksamhet i förhållande till de kostnader 
kommunen 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 94,8 %, vilket är un-
der målsättningen på 97,0 %.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja persona-
lens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och stimu-
lera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker årligen. 
Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2013. 
Resultatet av undersökningen är i likhet med tidigare år 
väldigt bra och i synnerhet vad gäller arbetsmiljödelen där 
kommunens och förvaltningens totala resultat är 4 av 5. 
Vad gäller målet att kommunens medarbetare ska ha rätt 
kompetens för sitt arbete så ger medarbetarenkäten en 
tydlig bild av att man upplever sig ha rätt kompetens.

Ystads kommuns resultat står sig bra i förhållande till an-
dra kommuner och statliga myndigheter där man gjort 
liknande undersökningar.

Målet är delvis 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. 
Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan ock-
så verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 
I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning 
göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning upp-
nås när såväl de finansiella målen som de övergripande 
och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.
De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är 
en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhe-
ten 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 kon-
flikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall 
styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetra-
men inte överskrids. 

Resultatet för 2013 visar att två av de tre övergripande 
finansiella målen har uppfyllts. Ett av målen har inte upp-
fyllts. Det mål som inte uppfyllts beror på att resultatet på 
35,8 mkr är lägre än förra årets resultat som var 44,4 mkr.

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 tre av fem målområden är i hög 
grad uppfyllda medan två målområden endast är delvis 
uppfyllda. 

Ystad kommun har god ekonomisk hushållning då såväl 
de finansiella målen som de övergripande och strategiska 
målen huvudsakligen är uppfyllda.
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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 
2013. Härigenom får man en uppfattning om hur känslig 
kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 53,6 
1 % löneförändring 8,6 
1 % prisförändring 5,0 
1 % avgiftsförändring 1,2 
10 mkr förändrad upplåning 0,3
1 % förändrad kort ränta 4,2 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,9

Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 ett nytt 
reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet ska 
framtagandet av kontrollplanen föregås av en dokumen-
terad risk- och väsentlighetsanalys. Samtliga förvaltningar 
och bolag inom koncernen Ytornet har upprättat en risk- 
och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan för år 
2013. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ska löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksam-
hetsområde, och senast i samband med årsanalysens upp-
rättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrel-
sen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolags-
styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. Samtliga nämnder och 
bolag har inkommit med rapporter om utförd intern kon-
troll för år 2013.

Under 2012 genomförde en extern revisionsbyrå på upp-
drag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av 
intern kontroll mot mutor och oegentligheter, och detta 
återspeglas i arbetet med intern kontroll under 2013. En 
kommunövergripande mutpolicy med riktlinjer besluta-
des av Kommunfullmäktige under året, och de anställda 
i kommunen har informerats om policyn. Som exempel 
kan nämnas att Samhällsbyggnadsförvaltningen har iden-
tifierat verksamheter som är särskilt utsatta för mutor och 
oegentligheter. Som en del av ett aktivt arbete med in-
tern kontroll strävar Samhällsbyggnadsförvaltningen efter 
att utveckla och förbättra verksamheternas rutiner. Kul-
tur o Utbildnings kontroller har visat att de lagändringar 
som gjorts inom förvaltningens ansvarsområden kräver 
att förvaltningen har fungerande rutinbeskrivningar och 
utvecklar dessa vid behov. Social omsorg har under året 
fortsatt arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt 
med intern kontroll utifrån de lagar och riktlinjer som styr 
förvaltningens arbete. Kontrollerna har genomförts enligt 
kontrollplanen, och resultatet visar att det finns förbätt-
ringsmöjligheter på några områden såsom till exempel 
rutinen kring hantering av privata medel. Inom Ledning 
o Utveckling har inga brister påvisats, men det finns om-
råden som behöver utvecklas. Under år 2009 visade den 
interna kontrollen att kommunen var i behov av ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem. Detta har följts 
upp i kontrollplanen under de följande åren, och registre-
ring av handlingar och möteshantering fungerar nu bra i 
det nya systemet. Dock behövs det ytterligare utbildning 
och stöd för att få handläggarna att arbeta i systemet.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom kon-
cernen Ytornet visar att alla arbetat med intern kontroll 
under år 2013. Vid kontroll i moderbolaget hur dotterbo-
lagen följer beslutade ägardirektiv har det uppmärksam-
mats att införande av tydligare ägardirektiv kan öka kvali-
teten i uppföljningen och styrningen i sig. Endast ett fåtal 
brister har påvisats vid kontrollerna i bolagen, och då har 
respektive bolag åtgärdat detta eller kommer att åtgärda 
det under det följande året.

Nämnderna och bolagen arbetar på ett tillfredsställande 
sätt med intern kontroll, och de brister som framkom-
mer vid kontrollerna arbetar de med att åtgärda. Ekono-
miavdelningen har under 2013 bistått de nämnder och 
bolag som önskat stöd i arbetet med att vidareutveckla 
intern kontroll. Detta arbete fortsätter under 2014, och 
en internkontrollutbildning med workshop kommer att 
anordnas i början av året där nämnderna och bolagen får 
möjlighet att diskutera arbetet med intern kontroll.

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten
Kommunstyrelsen har löpande under året följt upp nämn-
dernas och kommunalförbundens verksamhet. Stort fo-
kus har varit på socialnämnden som under större delen 
av året prognostiserade underskott i sina helårsprognoser. 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
presentera en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
ekonomin. Nämndens resultat blev ett överskott på 5,1 
mkr. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser av väsentlig ekonomisk eller verksamhets-
mässig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut 
som påverkar bedömningen av 2013.

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. I december 2013 fast-
ställde kommunfullmäktige Vision 2030. Efter fullmäk-
tiges beslut pågår nu ett arbete med att konkretisera 
kärnområdena miljö, kultur, utbildning, vård och omsorg 
samt tillväxt. Nya övergripande och strategiska mål ska 
beslutas politiskt i samband med att budgeten för år 2015 
fastställs i november 2014. Parallellt med visionsarbetet 
har arbetet med fördjupad översiktsplan för staden Ystad 
intensifierats. 
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Ekonomisk översikt

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 717,5 mkr, 
varav 651,1 mkr avser ansvarsförbindelsen. 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. Kom-
munens pensionskostnader kommer därför att öka de 
kommande åren. Utbetalningarna kommer att innebära 
en påfrestning på likviditeten och ta ett ökat utrymme 
från kommunens resurser för verksamheterna. 

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt 
hög och uppgick under 2013 till 333,0 mkr (netto). Av 
den totala investeringsbudgeten på 482,7 mkr återstår 
149,7 mkr som till stor del troligen kommer att föras över 
i kompletteringsbudgeten till 2014. För 2014 finns det 
ursprungligen budgeterat 357,9 mkr, medan plan 2015 
innehåller 244,7 mkr. För år 2016 finns det planerat 204,9 
mkr och för år 2017 148,4 mkr. De största investeringarna 
under planperioden utgörs av nybyggnation av badhus och 
ny idrottshall som ersätter Österporthallen för sammanlagt 
500 mkr. En annan stor investering är om- och utbyggnad 
av Nedraby vattenverk som påbörjades 2010. Projektet 
har fördyrats i omgångar och i början av 2014 finns upp-
gift på att investeringsanslaget på 179 mkr inte är tillräck-
ligt. Utbyggnad av avloppsreningsverket har ett budgete-
rat anslag på sammanlagt 85,5 mkr. Enligt uppgifter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det behövas yt-
terligare 100 mkr för att genomföra projektet. Investering-
ar i VA-verksamheten ska täckas genom avgiftskollektivet.  
 
Investeringsplanen för åren 2013-2017 omfattar investe-
ringar på 1,3 mdr kr. Investeringarna kommer till stor del 
att finansieras med lån, cirka 719 mkr. Inför budgetar-
betet för 2015 är det angeläget att starkt begränsa nya 
investeringsprojekt. Det vore också värdefullt om inlagda 
investeringsprojekt i den ekonomiska flerårsplanen kan se-
nareläggas 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 fritidsan-
läggningarna färdigställts behöver investeringsnivån dras-
tiskt sänkas så att extern finansiering via lån kan upphöra. 
Investeringarna bör istället självfinansieras, det vill säga ej 
överstiga årets avskrivningar och årets positiva resultat.  
 
För att bedöma förutsättningarna för att genomföra ett 
omvandlingsprojekt i hamnområdet har en samhällsekono-
misk analys genomförts under hösten 2013. Analysen ska 
bland annat ge svar på om det är ekonomiskt genomförbart 
att flytta ut industrihamnen i en yttre del av hamnområdet 
för att frigöra de inre delarna till bostäder med mera. Den 
samhällsekonomiska analysen redovisas i början av 2014.  
Kommunstyrelsen gav i oktober 2013 kommundirektören 
i uppdrag att fördjupa den fastighetsutredning som ett 
konsultbolag presenterade våren 2013. En arbetsgrupp 
genomför en fördjupad utredning kring hur fastighets-
drift och underhåll kan samlas i koncernen samt eventuell 
överlåtelse av fastigheterna till ett kommunalt bolag.  

De tre medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasie-
förbundet; Ystad, Sjöbo och Tomelilla har beslutat att för-
bundet övergår till att bli ett produktionsförbund med ny 
finansieringsmodell från om och med 1 januari 2014. Det 
innebär att medlemskommunerna ersätter gymnasieför-
bundet för  egna kommunens elever som går i förbundets 
skolor enligt självkostnadsprincipen. Kostnader för elever 
som går i friskola eller i annan kommuns skola beslutas 
och betalas av elevens hemkommun. Malenagymnasiet i 
Sjöbo har överlåtits till Sjöbo kommun den 1 januari 2014. 
Kommunerna har också fastställt en ny förbundsordning 
som gäller fram till den 31 december 2015. Från och med 
1 januari 2016 avvecklas förbundet och Österportsgym-
nasiet och Parkgymnasiet tas över av Ystads kommun. 
Inför avvecklingen av förbundet ska kommunerna ge-
mensamt lösa in förbundets ansvarsförbindelse för pen-
sioner. Verksamhetsövergången kommer att kräva stora 
förberedelser.

En utredning påbörjades i slutet av 2013 kring ett eventu-
ellt samgående mellan Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund och Räddningstjänsten Syd. Utredningen ska pre-
sentera vilka positiva och negativa effekter ett samgående 
kan ge, och redovisa vilka kritiska frågor som behöver lö-
sas för att ett sådant samgående ska kunna ske. Utred-
ningen ska vara klar sommaren 2014. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, 
skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, räntan med 
mera förstärker osäkerheten inför framtiden. Oerhört av-
görande för utvecklingen av kommunens ekonomi är om 
statsbidragen uppräknas med inflationen. Det är viktigt 
att säkerställa att det finns en buffert i den kommunala 
budgeten för att klara oförutsedda variationer och hän-
delser. Det budgeterade resultatet för 2014 uppgår till 
+5 mkr och för att inte riskera att kommunens resultat 
försämras är det absolut nödvändigt att samtliga nämn-
der håller sina ramar. Planåret 2015 innehåller ett ännu 
svagare resultat, +0,9 mkr.  

En befolkningsökning motsvarande en procent är bety-
delsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För att 
uppnå denna  ökning av befolkningen måste bostadsbyg-
gandet intensifieras. AB Ystadbostäder har i sin investe-
ringsplan för åren 2013-2020 nyproduktion av 380 lä-
genheter. Med ökad befolkning och jämnare demografisk 
struktur underlättas möjligheterna att upprätthålla balans 
i ekonomin. 
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 balans i ekonomin kommer det att krävas 
fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin. 
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Miljö- och Naturvård

Fairtrade City Ystad
I december diplomerades Ystads kommun till Fairtrade 
City. Ystads kommuns målsättning för den etiska kon-
sumtionen i den offentliga sektorn är 100 % fairtrade-
märkta bananer, kaffe och te till år 2016. Varje år görs 
en förnyelseansökan för att få fortsätta vara en Fairtrade 
City.  

Luftmätningar 
Avdelningen för strategiskt miljöarbete har fortsatt att 
genomföra luftkvalitetsmätningar under 2013. Det 
finns sex provtagningspunkter vilka är belägna vid Ystad 
centrum, Lantmännen, Bornholmsterminalen, Färjetermi-
nalen, Skogshyddan och Östra Förstaden. Mätningarna 
för 2012 har analyserats i efterhand avseende metaller. 
Analysresultaten visar att halterna av metallerna bly, 
kadmium, nickel och arsenik låg under nedre utvärde-
ringströskeln och med god marginal inom miljökvalitets-
normen för samtliga metaller. Ozon kontrolleras under 
sommarmånaderna på en plats vid Öja.

Recipientkontroller 
Kommunen genomför kontinuerliga kontroller av kom-
munens vattendragskvalitet. Provtagningarna tas en 
gång i månaden på elva punkter i vattendragen Charlot-
tenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. I slutet 
av 2013 togs en rapport fram avseende recipientbedöm-
ning för de fyra vattendragen. Rapporten omfattar en 
sammanställning av de tre senaste åren, samt redovisar 
flödesviktade halter av fosfor och kväve för perioden 
1990-2012 för statistisk analys av trender. Rapporten re-
dovisat höga eller extremt höga halter av näringsämnen i 
vattendragen.

Norra Sandskogen
Under vårvintern 2013 har arbetet fortsatt med att för-
verkliga intentionerna i kommunens skötselplan för det 
kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. De röj-
ningar som görs i skogen inriktas på att gallra/röja i täta 
bestånd så att träden kan utveckla vackra, breda kronor. 
Flera mindre områden har planterats med olika lövträd.  
Det framtida målet är att skapa en varierad, flerskiktad 
skog med höga naturvärden som inbjuder till rekreation 
och promenader.

Dag Hammarskjölds park (Ringledsparken)
Plantering med större träd har utförts i området mellan Ica 
och Sjöbo-rondellen respektive Dag-Hammarskjölds-väg 
(Ringleden). Det har även planterats lövträd och buskar 
i östra delen mot Tomelilla-rondellen. Två nya stigar har 
anlagts i östra delen av området och ett flertal bänkar har 
placerats ut.

Vattenarbete
Deltagandet i vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Ty-
geån, i vattenrådet för Skivarpsån och Dybäcksån samt i 
Sydkustens fiskeområde har återupptagits. Deltagande i 
Svarteåns vattenråd ska återupptas. I slutet av året läm-
nades en ansökan om bidrag omfattande cirka 8 miljo-
ner kronor in till Havs- och vattenmyndigheten för ut-
redningar och förbättringsåtgärder i och kring Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån. Syftet är bland annat att minska 
övergödningen via vattendragen till Östersjön och att sä-
kerställa ekosystemtjänster som till exempel minskad risk 
för översvämningar, vattenrening och rekreation.

Strandfodring
Ystads kommun har fått tillstånd för sanduttag och 
strandfodring under en tioårsperiod av Mark- och 
miljödomstolen. Ansökan lämnades in under våren och 
beslut meddelades i september. Ansökningshandlingarna 
uppfyllde alla krav, så beslutet från domstolen kunde fattas 
utan huvudförhandling. Nästa tillfälle för strandfodring är 
under våren 2014.

Kustmöte 2013
I oktober stod Ystads kommun som värd vid det årliga 
Kustmötet som arrangeras av Sveriges Geotekniska 
Institut, SGI och Erosionsskadecentrum. Kustmötet hade 
tioårsjubileum och även det första mötet hölls i Ystad. 

Den Levande Kusten - The Living Coast
Under 2013 har Ystads kommun varit projektägare för ett 
förprojekt som syftar till att skapa ett partnerskap med 
kompetenta aktörer runt Östersjön som ska starta ett 
erfarenhetsutbyte när det gäller kustzonsplanering.

FORMAS-projekt
Ystads kommun har under hösten 2013 startat upp ett 
projekt i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och 
Institutionen för Globala studier vid Göteborgs Universitet. 
Studiens huvudsakliga syften är dels att utveckla metoder 
för att kvantitativt förutsäga hur kustområden kommer 
att påverkas av erosion och översvämning under inverkan 
av ett förändrat klimat. Ett annat syfte är att integrera 
resultaten ifrån dessa beräkningar i den kommunala 
processen för planering och förvaltning av kustområden. 
Under 2014 kommer projektet att gå in i en fas som 
fokuseras på den kommunala planeringsprocessen och 
hur olika aktörer upplever risker.
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Personalredovisning

Personalstruktur
Per sista december 2013 var antalet tillsvidareanställda 
personer 1 943 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 733 st.
Av de totalt 1 943 tillsvidareanställda personerna var 
47,7 % 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till 48 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2013-12-31

Kvinnor Män Totalt

1 587 356 1 943

81,7% 18,3%

0
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Kvinnor 117 273 440 509 248

Män 21 70 95 94 76

Totalt 138 343 535 603 324

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Personalkostnader, mkr 2013 2012 2011  
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 624,7 595,3 586,1 
Sociala avgifter, avtalsförsäkringar, löneskatt 202,9 194,2 193,4 
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO 1,6 0,2 -0,6 
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 0,6 0,9 0,7 
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO -0,1 0,3 -0,1 
Pensionskostnader 66,2 64,4 72,9 
Summa 895,9 855,3 852,4 

Kvinnor 16 
19%Män 67

81%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, 
koncernens bolag

Kvinnor 152 
51%

Män 148
49%

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön,
kommunalförbund
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Kvinnor 21 802 25 019 26 158 26 273 27 329

Män 22 392 26 549 28 871 28 193 28 593

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar upp-
gick i december 2013 till 26 215kr
Medellönen för kvinnor uppgick till 25 861kr. Motsvaran-
de siffra för män var 28 593 kr.

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

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

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2013 2012 2011
1. Total sjukfrånvarotid 5,17 4,49 4,17
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 44,25 42,47 39,35
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 5,76 5,02 4,54
4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,84 2,48 2,77
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 3,88 3,18 4,08
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 4,26 3,86 3,77
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 6,18 5,27 5,31

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 3 642 600 
timmar år 2013 gick 188 000 timmar bort i sjukfrånvaro.

Frisknärvaron har minskat något jämfört med föregående 
år. Det totala frisknärvaron i förhållande till den samman-
lagda ordinarie arbetstiden avseende år 2013 uppgick till 
94,8% mot 95,5% år 2012. Kvinnornas frånvaro är hö-
gre än männens. År 2013 var kvinnornas frånvaro 2,9% 
högre än männens jämfört med 2012.

Av den totala sjukfrånvaron utgjorde  frånvaron över 59 
dagar 44,8% år 2013 mot 42,7% år 2012.
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2013 2012 2011
1 dag 2,5 2,8 3,1
2-14 dagar 23,8 25,7 28,1
15-90 dagar 19,8 20,3 23,9
91 – dagar 53,9 51,2 45,6

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 d v s den an-
ställde uppbär inte någon sjuklön. De följande 13 karens-
dagarna utgår sjuklön motsvarande ca 80 % av lönen. 
För sjukfall dag 15-90 utbetalas sjuklön med 10 % av 
ordinarie lön.

Kostnad för sjuklön exklusive personalomkostna-
der, mkr 
 2013 2012 2011  
 8,2  6,2 6,2  

Pensioner
Under år 2013 avgick sammanlagt 77 personer med pen-
sion. 28 stycken slutade före fyllda 65 år. 14 stycken slu-
tade som 66 eller äldre.
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 25,6 22,5 3,1
Kostnader -215,7 -211,0 -4,7
(varav kapitaltjänst) (-2,5) (-2,5) ( - )
Summa -190,1 -188,5 -1,6

Verksamhet
Kommunen har under året lagt ner stort arbete på visions-
arbetet hur Ystad ska se ut i framtiden.  Dialog har förts 
med medborgarna bland annat genom Visionshörnan där 
det fanns en vägg där alla besökare kunde skriva ner sina 
idéer och kartor där man kunde markera sina synpunkter 
om hur framtidens Ystad bör utformas. Det fanns också 
möjlighet att lämna in synpunkter via Facebook. Dialog 
har förts med företagare, byalag, pensionärsråd med fle-
ra. Kommunfullmäktige fastställde i december vision för 
Ystad 2030.

Näringslivsenheten har under året tillsammans med nä-
ringslivsrådet, med representanter för näringsliv och kom-
mun, arbetat med handlingsplaner inom områdena infra-
struktur, kompetensförsörjning och strategisk utveckling. 
Nylansering har skett av företagslotsen med eget telefon-
nummer och egen mailadress. Syftet är att ge företagen 
en väg in i kommunen för företagsfrågor. Kommunen har 
stöttat arrangörer och medverkat som resurs i marknads-
föring av olika arrangemang i kommunen, till exempel 
Sweden Jazz Festival och Ystad International Military Tat-
too.  Evenemangsskyltar sattes upp under Ystad-skyltarna 
vid fem infarter. Skånes filmfestival Pixel arrangerades för 
första gången i Ystad. Filminspelningarna fortsatte med 
Bron II, där interiörbilder spelades in i Ystad studios som 
ett resultat av att Ystad-Österlen filmfond beviljat medel 
till produktionen. Dessutom har tre olika Bollywoodfilmer 
spelats in i Ystad med omnejd. Julen i Ystad har utvecklats 
med bland annat julmarknaden på Per Helsa.

Turistsäsongen har varit mycket god, bland annat besök-
tes Kåseberga av utländska delegationer i samband med 
Eurovision Song Contest, vars final hölls i Malmö i maj. 
Sommaren har bjudit på ovanligt fint väder, vilket är per-
fekt för evenemang som Jazzfestivalen och Tattoo. Dessa 
evenemang har lockat många besökare till kommunen. 
Besökarna kommer till 85 % från Sverige. De utländska 
besökarna kommer främst från Danmark, Tyskland och 
Norge.

I december diplomerades Ystads kommun till Fairtrade 
City. Arbetet med detta har bedrivits av en styrgrupp med 
representanter för bland annat ideella organisationer, nä-
ringsliv och kommunal verksamhet.

Under 2013 fortsatte kommunens arbete med att göra 
kommunen tryggare för de som bor, verkar och vistas här.

Till exempel genomförde Ystad-Österlenregionen en full-
ständig krisledningsövning tillsammans med samhällets 
övriga aktörer.

Förberedelserna för att kunna etablera en plats för sam-
verkan mellan olika funktioner före, under och efter en 
händelse, kallad Trygghetens Hus, pågår.

Knutsalen i Gamla rådhuset har under året fått en upp-
fräschning genom att omklädningen av möblerna nu slut-
förts.

Kommunarkivarien har under året varit engagerad i ett 
kartprojekt i samarbete med bland annat fornminnesför-
eningen. Detta har resulterat i boken ”Ystads historia i 
kartor – En resa under 600 år”.

Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution, har pågått under året. Detta stödjer kom-
munens utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet 
möjliggör en komplett elektronisk nämndadministration 
samt skapar förutsättningar för införande av medborgar- 
och politikerportal, samt möjliggöra koppling till e-tjäns-
ter och så småningom e-arkiv. En kontinuerlig utveckling 
har skett av utdataverktyget QlikView och förvaltningens 
ekonomer har utbildat användarna på förvaltningarna. Ett 
projekt har genomförts med extern part för att bearbeta 
kommunens leverantörer att skicka elektroniska fakturor. 
Projektet har fallit väl ut och allt fler leverantörer väljer att 
införa E-fakturor. Vidare har ekonomiavdelningen arbetat 
med framtagande och implementering av en ny policy för 
debitering, kreditering och kravrutiner för hela koncer-
nen. Byte av inkassoföretag har skett efter upphandling. 
Upphandling av ny skanningleverantör avseende leveran-
törsfakturor har genomförts under hösten och byte av le-
verantör sker februari 2014.

Ekonomi
Totalt redovisar förvaltningen (exklusive kommunalför-
bund) ett överskott med 4,1 mkr. Förvaltningen har med-
vetet sparat eftersom förutsättningarna för kommande år 
förväntas bli besvärligare. Verksamheterna marknad och 
gemensam administration har avvikit positivt mot budget 
med 0,7 mkr respektive 3,7 mkr. Detta beror bland an-
nat på lägre kostnader för tele/data, vakanser som inte är 
återbesatta, föräldraledigheter, en positiv avvikelse av se-
mesterlöneskulden och att budgeterat utrymme för akuta 
kustskyddsåtgärder inte har behövt användas. Vidare har 
förvaltningen erhållit ej budgeterade intäkter i form av 
bidrag för bland annat miljöprojekt, och ekonomiavdel-
ningen har tagit på sig fler uppdrag med befintlig per-
sonal. 1,5 mkr av överskottet beror på att förvaltningen 
under våren har fått ett tilläggsanslag avseende fonden 
för förebyggande insatser för barn och ungdomar. Detta 
budgeterade anslag har inte blivit förbrukat under året. 
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Underskott redovisas för kommunalförbunden med sam-
manlagt 5,7 mkr. Detta är hänförligt till gymnasieverk-
samheten som redovisar ett underskott på 5,7 mkr. Detta 
beror dels på att kostnaderna blev högre än budgeterat 
då en större andel elever inom förbundet kommer från 
Ystad, dels på en kostnad motsvarande 4,3 mkr avsedda 
att täcka del av inlösen av pensionsåtagande inför förbun-
dets avveckling 2015. Miljökommunalförbundet redovi-
sar ett överskott på 0,6 mkr eftersom medlemsavgiften 
sänkts under året till följd av förbundets goda resultat. 
Räddningsverksamheten redovisar ett underskott på 0,5 
mkr. 

Framtid
Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för 
staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga 
utveckling kommer att tas fram. Avsikten är att strate-
gierna ska sammanfatta de områden dit kommunens 
planerings- och utvecklingsresurser ska fokuseras under 
planperioden 2015-2030. Den fördjupade översiktspla-
nen och dess strategier ska stödja kommunens vision och 
bidra till att denna förverkligas. En strategisk fråga är ock-
så framtiden för hamnområdet, där ett planprogram ska 
tas fram för att lägga grunden för hela hamnens fortsatta 
utveckling.

Ystads kommun har fått tillstånd för sanduttag och 
strandfodring under en tioårsperiod av Mark- och miljö-
domstolen. Nästa tillfälle för strandfodring är under våren 
2014.

Mycket viktiga frågor under de närmaste åren är kommu-
nens befolkningsutveckling, utveckling av hamnområdet, 
bostadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastruktur-
frågor samt kommunens ekonomi. En stark befolknings-
tillväxt ställer krav på att det byggs nya bostäder. Bostads-
byggandet kan främjas genom att stödja exploatörer och 
att bevaka gestaltning och utformning genom dialog is-
tället för krav.

En annan viktig fråga är besöksnäringen och hur kom-
munen ska arbeta med den i framtiden. En framgångsrik 
besöksnäring genererar både inflyttning till och etablering 
i kommunen.

Personalomsättningen ökar eftersom förvaltningen nu är 
mitt inne i en period med stora pensionsavgångar. Detta 
ställer krav på kompetensöverföring, samtidigt som pro-
cesser och organisation kontinuerligt måste ses över för 
att möta nya krav och ta tillvara de möjligheter som ges 
till effektivisering. Kommunen måste även fortsättnings-
vis vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera 
medarbetare med hög kompetens. Under 2013 tillträdde 
ny stadsarkitekt efter det att tjänsten varit vakant flera år. 
Kommande uppdrag inom stadsbyggandet och arkitektu-
ren är att färdigställa den fördjupade översiktsplanen för 
Ystads tätort. Därefter behöver översiktsplanen för Ystads 

kommun revideras. Andra nyrekryteringar inkluderar ny 
chef över näringsliv och marknad, ny kommunekolog, ny 
kommunsekreterare och ny ekonom för förvaltningen. 
Rekryteringarna innebär att förvaltningen är inne i process 
med förändring av arbetsmetodik och arbetsuppgifter. 

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, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. År 2013 byggdes 63 nya 
bostäder i kommunen, bestående av 38 lägenheter och 25 
småhus. Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrågor 
i syfte att få högre andel av investeringar i infrastruktur 
till sydöstra Skåne. Samarbetet inom turism i Ystad 
och Österlen (Ystad och Simrishamn) med gemensamt 
marknadsföringsmaterial och webbplats har stärkt desti-
nationen för besökarna. Kommunen ligger på plats 125, 
mot 105 i förra mätningen, i Svenskt näringslivs rankning. 
Kommunens befolkningsökning under året är blygsam. 
Ökningen uppgår till 65 personer.  Önskvärt är en ökning 
med 1 % per år, cirka 285 personer. 

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
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett 
överskott med 4,1 mkr. Detta bidrar till att kommunens 
resultat är positivt för verksamhetsåret 2013 och att eko-
nomin är i balans. Kommunalförbunden lyckades däre-
mot inte uppnå budget med ett redovisat underskott på 
5,7 mkr, till största del hänförligt till en kostnad om 4,3 
mkr avsedd att täcka inlösen av pensionsåtagande inför 
förbundets avveckling 2015. 
 
Målet är delvis uppfyllt.






27

Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

* 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 varudistri-
bution förväntas ge positiva miljöeffekter. Resultatet av 
genomförda luftmätningar visar att värdena håller sig väl 
under rekommenderad högsta nivå. Förslag till energistra-
tegi har tagits fram i samarbete med representanter för de 
kommunala verksamheterna. Detta har varit ute på remiss 
och synpunkterna arbetas nu in i förslaget. Arbetet med 
att ta fram ett miljöprogram har påbörjats under året.

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
I medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. I samband med den årliga trygghetsmätningen som ge-
nomförs av Polisen i Skåne blev Ystad den kommun som 



av sina medborgare upplevdes som tryggast. Kommunen 
har infört nytt dokument- och ärendehanteringssystem 
med avsikt att införa e-tjänster för ökad service till med-
borgarna.

Målet är 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
Ledning o Utvecklings frisknärvaro för 2013 slutar för året 
på 97,7 % vilket kan jämföras med kommunens samlade 
frisknärvaro på 94,9 %. Medarbetarenkäten genomför-
des under hösten och fick en väldigt bra svarsfrekvens 
på omkring 80 %. Resultatet av undersökningen är i lik-
het med tidigare år väldigt bra och i synnerhet vad gäl-
ler arbetsmiljödelen där kommunens och förvaltningens 
totala resultat är 4 av 5. Vad gäller målet att kommunens 
medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt arbete så ger 
medarbetarenkäten en tydlig bild av att man upplever sig 
ha rätt kompetens.

Målet är helt uppfyllt.

Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli. 

Förvaltningen har under året haft fyra pensionsavgångar, 
sju nyanställningar och två uppsägningar.

Frisknärvaron under året har varit något sämre jämfört 
med 2012.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 75 000 80 000 -5 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 15 586 16 000 -414
Antal guidningar 535 400 135
Antal nerladdade guidningar 225 1 000 -775

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet -7,9 -7,6 -0,3
Omvärld -2,1 -2,1 -
Marknad -9,6 -10,3 0,7
Gemensam administration -42,8 -46,5 3,7
Summa LoU -62,4 -66,5 4,1
Kommunalförbund -127,7 -122,0 -5,7
Summa -190,1 -188,5 -1,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2013

Budget
2013

Avvikelse

Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -0,4 0,4
Läsplattor -0,1 -0,1 -
Utbyte av möbler -0,1 -0,5 0,4
Inköp av gamla Willys -8,0 -8,0 -
Inköp av Hamnen 2:3 -0,2 -0,2 -
Inköp av Kåseberga 48:32 och Valleber 48:30 -3,5 -3,7 0,2
Kustskyddsåtgärder - -0,6 0,6
Summa -11,9 -13,5 1,6

Inköp av fastigheter
Ledning o Utveckling har ett budgeterat investeringsut-
rymme om 10,0 mkr för ospecificerat mark- och fastig-
hetsköp. På grund av att förköpslagen avskaffats behövs 
medel tillgängliga så att kommunen ges möjlighet att del-
ta i budgivning när fastigheter med strategiskt läge bjuds 
ut till försäljning. Under 2013 har tilläggsanslag om 1,9 
mkr beviljats. Under året har kommunen köpt Bolmörten 

1, (gamla Willys), för 8,0 mkr och del av Edvinshem 2:61 
för 0,25 mkr.  Kommunen har även köpt fastigheterna 
Kåseberga 48:32 och Valleberga 48:30 – Kasevägen 17. 
Fastigheterna är på cirka 9 hektar och går ner till havet. 
Marken är klassad som betesmark. På fastigheten finns en 
bostad om cirka 85 kvm och uthus. Gården ligger precis 
vid stigen upp mot Ales stenar norrifrån och gränsar till 
kommunens avloppsreningsverk.

  Inspelningen av TV-serien Bron
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 37,6 41,0 -3,4
Kostnader -29,6 -33,0 3,4
(varav kapitaltjänst) (-28,4) (-25,4) (-3,0)
Summa 8,0 8,0 0,0

Verksamhet
Pågående projekt:
• Färjeläge 4 livstidsförlängning är ett flerårigt projekt 

till och med 2014. Åtgärder som är budgeterade 
2013, till exempel blästring och målning, har skjutits 
fram till 2014. Spårarbeten upphandlades sent 2013 
och vissa arbeten påbörjades innan årsskiftet. 

• Dagvatten Revhuskajen (miljödom) är färdigställt. To-
talkostnaden blev dyrare på grund av oväntade skador 
på bland annat dragstag i kajen samt oljesanering av 
förorenad mark.

• Ombyggnad av personalens omklädningsrum/dagrum 
är framskjutet till 2014.

• Polen check-in avslutades under hösten. 

• Färjeläge 3 påldäck med mera är framflyttat till 2014 
och inkluderar då även färjelägena 1 och 4.

• Landströmsprojektet är slutfört, men slutjustering 
med inkoppling gentemot fartyg pågår. Beräknas vara 
klart under första kvartalet 2014.

• VA-system inom hamnområdet har undersökts avse-
ende samtliga rörsystem för kartläggning, undersök-
ning av eventuella föroreningshalter samt utredning 
avseende eventuella åtgärder (miljödom). Arbetet 
med kartläggningen redovisades i början av novem-
ber, men det återstår kartläggning av västra delen av 
hamnen, främst västra kajen. Utredningen visar ett 
stort reparationsbehov, vilket dock ännu ej kvantifi-
erats.

• EWP-projektet har avslutats, då det inte längre förelig-
ger något LOI, (Letter Of Intent). Beställda bullermät-
ningar och bullerberäkningar slutförs och redovisas 
under första kvartalet 2014.

Ekonomi
Utfallet hamnade på budget.

Framtid
Inför 2014 planeras preliminärt följande åtgärder:

• Slutförande av livstidsförlängning av Färjeläge 4.

• Ombyggnad kollektivets omklädnings/dagrum.

• Färjelägen 1, 3 och 4 – förstudie reparationer kaj/pål-
däck påbörjas. 

• VA-system inom hamnområdet – åtgärdsgenomför-
ande (miljödom) inklusive sanering.

• Ny ”safe parking” för lastbilar och trailers.

• Planering för mottagning av toalettavfall från fartyg, 
(obligatoriskt från 2016/2018).

• Förprojekt färjeläge 7.

• Inköp av Swecox magasin.

• Framtidsplanering förprojekt.

Personal
Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kom-
munen med 10 % anställning. Övriga insatser som till 
exempel projektledning och praktiskt arbete köps av 
hamnbolaget.
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Administration och kansli -0,6 -2,5 1,9
Kajer och kajplaner -21,4 -22,5 1,1
Byggnader -6,1 -6,6 0,5
Upplagsplats och industriområde -1,3 -1,2 -0,1
Försäkringsskador 0,0 -0,1 0,1
Arrende hamnverksamhet 37,4 40,9 -3,5
Summa 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2013

Budget
2013

Avvikelse

Landel till fartyg -1,4 -1,5 0,1
Ombyggnad färjeläge 4 -13,7 -28,0 14,3
Rivning/sanering oljecistern -1,1 0,0 -1,1
Dagvattensys. mm Revhuskajen -4,0 -2,0 -2,0
Polen check in -1,2 -1,0 -0,2
Inlösen fastigheter Revhusen -1,0 0,0 -1,0
Övriga investeringar -2,3 -12,5 10,2
Summa -24,7 -45,0 20,3

Hamnen i Ystad.
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 0,7 0,6 0,1
Kostnader   -3,1 -2,8 -0,3
(varav kapitaltjänst)
Summa -2,4 -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. Nämnden 
informerar om sin verksamhet på boenden och i perso-
nalgrupper vid socialförvaltningarna. Nämndens verksam-
het beskrivs på kommunernas hemsidor där också ställda 
tjänstegarantier redovisas.

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.

Nämndens resultat verksamhetsår 2013 visar ett under-
skott med 0,2 mkr i förhållande till budget. Underskottet 
beror främst på en högre bemanning på överförmyndar-
kansliet än vad som beräknats i budget. Nämndens bud-
getram 2014 är höjd med 0,2 mkr för att kompensera 
för detta.

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 perso-
ner har behov av stöd från en ställföreträdare. Ärendena 
tenderar också att bli mera komplexa. Många ställföre-
trädare är pensionärer och en del avsäger sig sina upp-
drag med ålderns rätt. Nämnden måste därför rekrytera 

och utbilda fler ställföreträdare. Antal ensamkommande 
barn varierar över tid och mängden ärenden är svår att 
beräkna. Transitboendet i Snårestad har stängt men kan 
förväntas öppna upp igen för nya asylsökande barn under 
2014. Sjöbo kommun kommer att ta emot flera ensam-
kommande barn. Ett gruppboende för ensamkommande 
pojkar kommer att öppnas i Sjöbo kommun i början av 
2014.

Den tjänst vid nämndens kansli som nu är på 50 % kom-
mer att utökas till 75 % under 2014 för att tillgodose 
kommunernas behov. Sjöbo kommun betalar hälften av 
utökningen.

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, och de insatser de gör måste under-
lättas. Regeringen har därför tillsatt en utredning med 
syfte att skapa bättre förutsättningar för gode män och 
förvaltare. Utredningen har redovisat sitt uppdrag som nu 
remissbehandlas.

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 helt uppfyllt. 
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* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

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

Analys
Nämnden har ett underskott med 0,2 mkr. Målet, utöver 
en ekonomi i balans för Ystads del, har nåtts genom ef-
fektivt utnyttjande av resurser samt samverkan med andra 
kommuner vad avser utbildning och erfarenhetsutbyte. 

Målet är delvis uppfyllt.

* 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-
cys som riktmärke.

Målet är helt 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 helt 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. Medarbetarnas möjlighet att utöva verksamheten 
har försämrats genom flytten till Birgerskolan. Verksam-
heten önskar andra lokaler i samma byggnad.

Målet är delvis uppfyllt.



Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Antal ärenden
Förmyndare 79                       92 -13
Förvaltare 27                       35 -8
God man 225                     223 +2

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,4 -1,3 -0,1
Överförmyndarkansli -0,9                    -0,8 -0,1
Summa -2,4 -2,2 -0,2
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 303,0 276,2 26,8
Kostnader -747,9 -725,0 -22,9
(varav kapitaltjänst) (-6,2) (-6,1) (-0,1)
Summa -444,9 -448,8 3,9

Verksamhet
Skolinspektionen genomförde under 2012 regelbunden 
tillsyn i Ystads kommun. Åtgärder från kommunen för att 
komma till rätta med förbättringsområdena skickades in 
i februari 2013. Skolinspektionen gjorde uppföljningsbe-
sök i juni och tillsynen avslutades i oktober 2013 genom 
ett uppföljningsbeslut: ”Skolinspektionen bedömer att 
Ystads kommun har vidtagit sådana åtgärder att de på-
talade bristerna i verksamheterna har avhjälpts. Tillsynen 
avslutas därmed.” Åtgärderna har sammanställts i hand-
lingsplaner för kommunens olika utbildningsverksamhe-
ter. En del åtgärder är avslutade och en del pågår. 

I maj 2013 besökte socialminister Göran Hägglund grund-
särskolan. Ministern hade läst om skolans satsning på pe-
dagogik och IT och bjöd in sig själv för ett studiebesök. 
Eleverna visade hur de arbetade och Göran Hägglund vi-
sade stort intresse för arbetssättet och menar att Ystad 
kan bli en förebild för andra kommuners grundsärskolor. 

Precis som 2012 var Ystad framträdande i den riksom-
fattande tävlingen Webbstjärnan. Klass 6 i Löderup vann 
i klassen bästa klassblogg 6-9 med sitt bidrag Our City. 
Att Ystad har fått genomslag för sin satsning märks även 
på det ständigt ökande intresset från andra kommuner 
att besöka Ystad. Under 2013 har Ystads kommun synts 
bland annat på ENTRIS (entreprenörskap i skolan) och 
under 2014 kommer även besökare på BETT i London få 
höra om Ystads satsning.

I augusti 2013 fick årets fjärde- och sjundeklassare per-
sonliga elevdatorer. I och med årets utdelning har nu 
samtliga elever i årskurs fyra till nio en egen dator. Tillsam-
mans med dessa utdelningar har eleverna fått utbildning 
i hur de ska hantera datorn och datorns grundläggande 
funktioner. Utbildningen med kommunens samarbets-
partner har fortskridit under året. Unikt för Ystad är att 
alla pedagoger i skolan får en utbildning i detta koncept 
som syftar till ett förändrat arbetssätt i och med tekni-
kens intåg i skolan. Under året har skolorna arbetat med 
handlingsplaner för hur deras arbete ska läggas upp fort-
sättningsvis. 

Även förskolan är delaktig i Ystads satsning på digitala 
verktyg och arbetssätt. Samtliga förskoleavdelningar har 
digitala verktyg och dessa används med skapa, samar-
beta, lära och leka som ledord. Dokumentationen i för-
skolan har förenklats genom införandet av en webbtjänst 
som tillåter pedagogerna att dokumentera och skapa 

portfolios med enkla och tydliga kopplingar till läropla-
nen. Allt detta kan skötas direkt i lärplattan, vilket upp-
skattas av pedagogerna.

Skolverket beviljade vuxenutbildningen ett utökat antal 
platser på yrkesvux (i samarbete med AF, Österlengym-
nasiet och Sydgym). Yrkesvux är en satsning för att bland 
annat motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning. 
Vuxenutbildningen har under året även beviljats ett rik-
tat statsbidrag för att höja kvalitén inom SFI (utbildning i 
svenska för invandrare).

Ystads kommun har från och med november tillsatt 
åtta förstelärare med inriktning mot formativt lärande.  
Förstelärarna arbetar på låg-, mellan- och högstadiet samt 
inom vuxenutbildningen.

Ystads kommun fick 0,5 mkr i bidrag från Kulturrådet för 
läsåret 2013/2014. Under läsåret genomfördes elva olika 
Skapande skolaprojekt, från förskoleklass till årskurs 9. 
Samtliga cirka 2 600 elever deltar i Skapande skolapro-
jekten. 

Kulturskolan i Ystad var bäst i Skåne år 2013, enligt Lärar-
förbundets årliga ranking över Sveriges bästa musik- och 
kulturskolekommuner. Ystad hamnade på första plats i 
Skåne och på plats 38 i Sverige (plats 60 år 2012). 

Den nya betongparken i Ungdomens Hus skatepark invig-
des på nationaldagen. En världskändis inom skaten del-
tog i invigningen och åkte med ungdomarna, vilket för 
många deltagare var årets höjdpunkt. Skateparken blev 
den åldersövergripande verksamhet som eftersträvats; där 
mormor och farfar är med sina barnbarn och äldre hjälper 
yngre.

En omorganisation av barn- och elevhälsan genomförs 
under läsåret 2013/2014. Detta innebär att Resursskolan 
i Stora Herrestad under hösten avvecklats och omvandlats 
till att vara en del av skolornas reguljära verksamhet med 
stöd av barn- och elevhälsans personal.  Förändringen 
främjar verksamheternas ambition att arbeta inkluderan-
de samt hälsofrämjande och hälsobevarande med samt-
liga elever.

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän 
från förvaltningen har påbörjat arbetet med att, tillsam-
mans med kostenheten inom samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, ta fram nya riktlinjer för bra mat i förskola, skola 
och fritidshem.

Om- och tillbyggnaden av Köpingebro skola påbörjades 
under hösten. Skolan ska utökas med fyra klassrum, nya 
lokaler för fritidshemmet samt ny matsal och kök. I anslut-
ning till skolan kommer en ny idrottsplats med en konst-
gräsbelagd fotbollsplan att anläggas. Till- och ombyggna-
den beräknas vara klar till höstterminens början år 2014. 
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Beslut har under året fattats angående förändrad bygg-
plan för arenabygget. Kontinuerlig dialog förs med för-
eningarna och tidsplanen för den nya badanläggningen 
följs. Etapp 2, uppförandet av en ny idrottshall, är i ett 
inledningsskede. Studiebesök på anläggningar i Mellan-
sverige genomfördes i augusti. Ritningsförlag tas fram i 
dialog med berörda föreningar och byggentreprenör. Be-
räknad byggstart är augusti 2014. 

I september 2013 arrangerades på räddningstjänstens 
område i Ystad, en säkerhetsmässa för samtliga elever i 
årskurs 7 i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun. 
Mässan arrangerades i nära samarbete med polisen, rädd-
ningstjänsten, sjukvården, NTF sydost, Färs o Frosta Spar-
bank och Länsförsäkringar Skåne. Mässan fick ett mycket 
gott mottagande av eleverna och kommer även att ar-
rangeras år 2014. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgick 
till 444,9 mkr. Årets resultat innebar ett överskott med 
3,9 mkr. Det är en positiv avvikelse från budgetramen 
motsvarande 0,9 %. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 
1-16 år redovisar ett underskott motsvarande 0,4 mkr. 
2012 hade samma skolor och förskolor ett underskott 
motsvarande 4,0 mkr. En av anledningarna till årets un-
derskott är minskat elevunderlag på skolor utanför Ystads 
tätort. Skolorna har startat mindre åldersklasser när grup-
pen varit för liten, för att det ska vara ekonomiskt hållbart. 
Efter indelningen har åldersklasserna under ett antal år 
oförändrad storlek. 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 haft flera 
vakanta tjänster som inte ersattes på grund av att det på-
gick ett arbete med förslag till effektiviseringar 2014. Det 
innebar att del av de budgeterade kostnaderna uteblev 
och det genererade ett överskott motsvarande 1,3 mkr. 
Av samma anledning uppstod ett överskott på tilläggsbe-
loppet motsvarande 1,0 mkr. Tilläggsbeloppet är kopplat 
till barn- och elevhälsan och är en del av effektivisering-
arna som genomförs 2014.  Dessutom har nämnden ett 
överskott motsvarande 1,0 mkr som beror på högre in-
täkter än budgeterat för elever från annan kommun inom 
grundskola och särskola. 

Arbetsmarknadsenheten som sedan årsskiftet är kopplad 
till vuxenutbildningen och Forum Ystad stod för ett över-
skott motsvarande 1,2 mkr varav 0,7 mkr kan härledas till 
projektet Ystads modell. Projektet som innebär ett arbete 
mot ungdomsarbetslösheten startade sent under hösten 
och det är ett arbete som arbetsmarknadsenheten kom-
mer att fortsätta med även under 2014. Dessutom har 
arbetsmarknadsenheten haft högre bidrag från arbetsför-
medlingen än budgeterat. 

Ystads kommun har för närvarande 13 fristående försko-
lor. Under 2013 har friskolor inklusive de som bedriver sin 
verksamhet utanför kommunen i genomsnitt per månad 
haft sammanlagt 323 barn som är folkbokförda i Ystads 
kommun. Detta är en minskning med 12 barn jämfört 
med 2012. Det innebär att 25 % av kommunens försko-
lebarn går i en fristående förskola. Ersättningen uppgick 
till 36,7 mkr, vilket kan jämföras med 36,2 mkr för 2012.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor, som är folkbok-
förda i annan kommun, uppgick 2013 till 83 elever. För 
2012 var siffran 73 elever. Antalet elever från Ystads kom-
mun i andra kommuners skolor uppgick till 19 elever. Här 
var talet 20 elever för 2012. Kunskapsskolan och Västra 
Sjöstadens skola, skolor som drivs i enskild regi, medför 
en relativt hög andel elever i friskola. 2013 var det ge-
nomsnittliga elevantalet från Ystad 219 elever, vilket är en 
ökning med 17 elever jämfört med 2012. Detta innebär 
att 9 % av kommunens grundskoleelever går i en friståen-
de grundskola. Ersättningen uppgick till 17,3 mkr, vilket 
kan jämföras med 16,5 mkr för 2012. 

Under året har förvaltningen följt kontrollmomenten i 
barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan och 
konstaterar att barn- och utbildningsnämndens mål med 
internkontrollpunkterna överlag fungerat väl och avvikel-
serna från planen varit små och har inte stört verksamhe-
ten. Ytterligare ett kontrollmoment har införts i planen 
under 2013.  

Framtid
Nämndens visionsdag i juni 2013 med diskussioner och 
arbete i grupper kring det framtida och omdefinierade lä-
randet kommer att utgöra en grund för arbetet med en ny 
BUN plan. En arbetsgrupp bestående av BUNs presidium, 
förvaltningschef, områdeschefer och utvecklingsledare 
har gjort ett första utkast - LUST i Ystad. Arbetet kommer 
att fortsätta under åren 2014 för att vara klart i septem-
ber. 

Från och med årsskiftet kommer den centrala förvalt-
ningsorganisationen att förändras. 

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. 
Även fortsättningsvis måste förvaltningens lokaler vid ny- 
och/eller ombyggnation planeras för möjlighet till flexibla 
lösningar av verksamhetsinnehåll över tid. 

Ombyggnationen av Hus B på Berghusa till förskola be-
räknas vara färdig i slutet av april. Projektering av om- och 
tillbyggnad av före detta Zätaförpackningar till förskola 
och grundskola påbörjas under första kvartalet 2014. 
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För år 2014 har Ystads kommun tilldelats ytterligare tjugo 
förstelärare av Skolverket. En arbetsgrupp kommer under 
våren inventera behov och inriktning av dessa karriärtjäns-
ter. Förstelärarna ska tillträda vid läsårsstarten 2014/2015.  

Kommunfullmäktige kommer eventuellt att fatta ett be-
slut om ett godkännande av Etapp 2 gällande bygget av 
en ny idrottshall 2014. En anläggningschef med ett hel-
hetsansvar för Ystads bad- och idrottsanläggningar ska 
rekryteras under första kvartalet 2014. 

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
Kulturgarantin säkerställer att alla barn, från fyra år i för-
skolan till och med årskurs 9 i grundskolan, ska få minst 
en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin kommer att 
revideras under 2014.

Kultur, skapande och kreativitet lyfts fram på flera ställen 
i förskolans och skolans styrdokument. Skapande i olika 
former och kulturen är integrerat i skolans undervisning 
och stärker lärandet. Ystads kommun har ansökt och fått 
bidrag från Kulturrådet till Skapande skola med syfte att 
elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och 
att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

Många av de kommunala förskolorna har grupper som 
bedriver sin huvudsakliga verksamhet utomhus och med 
hjälp av utomhuspedagogik stimulerar barnens lärande 
och intresse för djur och natur. Lärandesituationen flyttar 
utomhus och barnen ser naturen som ett redskap för det 
egna lärandet. 
 
I de enkäter som utgår centralt från förvaltningen till mel-
lan- och högstadiet visar resultatet att eleverna, i hög 
grad, är fysiskt aktiva på sin fritid och utnyttjar de möjlig-
heter som finns till fritidsaktiviter i kommunen. 

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 i det uppdrag som styrs av gällande lagstift-
ning och reglemente. Barn- och utbildningsnämnden 
uppfyller den platsgaranti som är lagstiftad till fyra må-
nader inom förskoleverksamheten. Ystads kommuns för-
skolor och grundskolor håller en hög kvalitet och ligger i 
framkant i Sverige gällande användande av digitala hjälp-
medel för lärandet. 

Ekonomin är i balans.

Målet är i hög grad 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 synliggörs i samtliga verk-
samheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvars-
område. Vikten av miljöfrågor nämns i förskolans och 
skolans styrdokument, Lpfö 98 samt Lgr 11. ”Förskolan 
ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor”. ”Ge-
nom ett miljöperspektiv får elever möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor.” Arbetet i verksamheterna med 
miljöfrågor samt hållbar utveckling är ständigt aktuell och 
utvecklas över tid.

Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.

I Svarteskolans skolrestaurang pågår ett projekt med kli-
matsmart mat i syfte att efter utvärdering spridas till öv-
riga skolrestauranger. Klimatsmart mat innebär att minska 
andelen slängd mat, minska köttmängden samt öka an-
delen vegetabilier.

Målet är 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
• 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 gällande pedagogisk 
inriktning såväl som möjlighet för vårdnadshavare att få 
tillgång till, en för barnet, passande vistelsetid i förskolan. 
Vårdnadsbidrag ger förälder möjlighet att vara hemma 
med barn som fyllt ett men ännu inte tre år.
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På frågor angående arbets- och lärandemiljön som elever 
i olika årskurer besvarar vissa att de i hög grad trivs och 
känner sig trygga i skolan. 

Ystads betygsresultat ligger över såväl rikets som kom-
mungruppens för alla variabler för gymnasiebehörighet 
och resultaten har ökat ytterligare 2013.  Andelen procent 
behöriga till de högskoleförberedande programmen är nu 
mellan 95,0 och 96,3 % och till yrkesprogrammen 96,3 
%. Det genomsnittliga meritvärdet i kommunen 2013 var 
225,2 poäng (Västervång 228,5, Norreport 223,7), vilket 
både för kommunen och skolorna är en rejäl ökning. An-
delen elever i årskurs 9 som nått målen i samtliga ämnen 
har ökat jämfört med tidigare år. På Västervångskolan 
nådde 92,5 % av eleverna målen i alla ämnen (88,5% 
2012). På Norreport var motvarande siffra 90,7% (83,4% 
2012). 

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   

 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens



Analys
Frisknärvaron är fortsatt hög. 
En kommungemensam medarbetarundersökning genom-
fördes under hösten 2013. Sammanställning och resultat 
kommer verksamheterna till del under början av 2014.  

En kommunövergripande uppföljning av det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet gjordes under året. Prioriterade 
förbättringsområden är framtagna och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän samt verksamheternas huvud-
skyddsombud har bildats för att göra en handlingsplan 
utifrån de behov som identifierats.  

Varje förvaltning har ett jämställdhetsombud som ingår i 
den kommunövergripande jämställdhetskommittén. 

Ystads kommun har investerat i ett system för kompe-
tenshantering för att kartlägga personalens lärarlegitima-
tion och därmed behörighet. I första hand ska systemet 
implementeras i grundskolan under våren 2014.  

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Frisknärvaron är något lägre jämfört med föregående år. 
Under 2012 gjorde barn- och utbildningsnämnden om-
fattande anpassningar för att få ekonomin i balans men 
dessa anpassningar fick effekt först hösten 2012. I början 
av 2013 var det betydligt färre antal årsarbetare jämfört 
med samma period 2012. Antal årsarbetare ökade senare 
under 2013.
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Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Förskola 1 295 1 310 -15
Förskoleklass 310 310 0
Grundskola 2 385 2 400 -15
Fritidshem 1 082 1 035 47
Särskola 37 42 -5
-varav egna elever i särskola 19 26 -7
  
Besökare badanläggningar 101 557 105 000 -3 443

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,6 -0,1
Ledning och administration -11,1 -10,4 -0,7
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -396,0 -398,6 2,6
Forum Ystad -17,7 -19,0 1,3
Fritidsverksamhet -19,4 -20,2 0,8
Summa -444,9 -448,8 3,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2013

Budget
2013

Avvikelse

IT-satsning, grundskola -5,8 -5,8 0,0
Nämndsinvesteringar 0,0 -0,2 0,2
Summa -5,8 -6,0 0,2

Tillsammans på äventyr i språkets värld. Pedagogen visar 
stigarna i lärplattans landskap. Foto: Anna Bällsten
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Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 4,3 3,7 0,6
Kostnader - 31,8 - 31,1 - 0,7
(varav kapitaltjänst) (- 0,9) (- 0,9) -
Summa - 27,5 - 27,4 - 0,1

  
Verksamhet

21 mars till 1 september visades utställningen Aspelin & 
Aspelin på Konstmuseet. Karl Aspelin kallas ofta för Öst-
erlens förste konstnär. I utställningen möts verk av Karl 
Aspelin och verk av hans sonson Gert Aspelin. Utställ-
ningen ingick i Östra Skånes Konstnärsgilles konstrunda. 
I samband med vernissagen skänkte familjen Aspelin ett 
verk av Karl Aspelin till Ystads kommuns konstsamling. 
Utställningen Aspelin & Aspelin blev mycket populär och 
därför förlängdes utställningsperioden med två veckor. 

Klostrets stora utställning under året har varit Salt, om allt 
vad salt kan vara. Utställningen riktade sig till barn och 
unga, men blev även väl mottagen av de vuxna besökarna. 
Salt är ett samarbetsprojekt tillsammans med Trelleborgs 
museum och Österlens museum. Under våren installera-
des publikräknare i Klosterträdgårdarna. Avläsningen vi-
sar att cirka 86 000 personer besökte trädgårdarna under 
perioden maj – augusti, vilket bekräftar de antaganden 
som gjorts om att det är väldigt många människor som 
söker sig till klosterträdgårdarna.

Satsningen på att ha fri entré till museerna på fredagar 
under vinterhalvåret lockade många besökare utan att 
antalet betalande besökare minskade. Besöksantalet på 
fredagar har ökat med runt 50 % på båda museerna.

På stadsbiblioteket introducerades fredagsmys för barn 
och föräldralediga vuxna, vilket blev en stor succé med 
40-talet besökare varje fredag. Under både vår och höst 
har barn i åldern 9-13 erbjudits uppskattad bokfika med 
samtal kring läsning. Genom Skapande skola-projektet 
har biblioteket bokat in samtliga 6- och 7-åringar till 
stadsbiblioteket och inspirerat dem med berättande och 
ordlekar. Biblioteken prövade nya läsaktiviteter för vuxna, 
som litteratursalong och boksoppa. Många besökande 
turister har använt bibliotekets trådlösa nätverk för egen 
dator och utnyttjat bibliotekets publika datorer.

En stor kompetensutvecklingsinsats för all personal i 
verksamheterna genomfördes under året. Tre heldagar 
ägnades åt grupputveckling, stresshantering samt kom-
munikation och konflikthantering. Utbildningen avslutas 
i mars 2014 med utvärdering av utbildningen, analys och 
åtgärdsplanering.

Kulturlovet under vecka 44 är nu väl etablerat och de olika 
arrangemangen lockar många besökare. Ystads konstmu-

seum deltog i det regionala konstprojektet Barnens bästa 
biennal, ett projekt med statligt stöd som är tänkt att åter-
komma vartannat år.

Den nybildade Marsvinsholmsteatern, som tog över som-
marteater på Marsvinsholm efter Ystads Stående Teater-
sällskap, lyckades med mycket kort förberedelsetid sätta 
upp föreställningen ”Evigt ung”. Föreställningen fick 
mycket fina recensioner och lockade cirka 11 000 besö-
kare. 

Ekonomi
Året för Kulturnämnden har i likhet med föregående år 
varit stabilt ur ett ekonomiskt perspektiv. Årets resultat vi-
sar ett underskott på 105 tkr.

Framtid
I samarbete med Nationalmuseum öppnar utställningen 
Årstiderna på Konstmuseet den 8 mars. 
Samverkan inom Kultur och Utbildning beträffande skol-
bibliotek kommer att utvecklas ytterligare.
Borgska fonden har beviljat 250 tkr i bidrag till ombygg-
nad av Konstmuseets tak under förutsättning att Boverket 
och Ystads kommun också bidrar med finansiering. Be-
sked från Boverket väntas i februari.
Både Konstmuseet och Klostret har fått kraftigt ökat 
verksamhetsbidrag från Region Skåne, vilket skapar möj-
lighet för att utveckla och fördjupa viktiga delar av verk-
samheten.
Biblioteken i Ystad, Simrishamn och Tomelilla har av Re-
gion Skånes kulturnämnd beviljats medel, 75 000 kr, till 
projektet ”Böcker till alla oavsett språk”. Projektidén är att 
lyfta fram och förbättra tillgången till mångspråkig littera-
tur i våra kommuner. Målgrupp är både barn och vuxna. 
Projektet startade i september 2013 och beräknas pågå 
till och med våren 2014. 

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
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Kulturnämnd





Analys
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. 
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 är 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 är är 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
En temagrupp finns inom verksamheten för att ytterligare 
utveckla miljöperspektivet. Museernas caféer serverar en-
bart ekologiska och/eller närproducerade produkter. Pro-
filprodukter är fair trade-märkta och/eller ekologiska.

Målet är helt 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 har ge-
nomsyrat all verksamhet.
Kulturnämnden arbetar aktivt med att stimulera ett varie-
rat kulturutbud i Ystads kommun.

Målet är helt 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
En stor satsning på kompetensutveckling inom kommu-
nikation och grupputveckling har genomförts under året. 
Satsningen grundar sig på analyser gjorda efter process-
arbete med kulturstrategin. Gemensamma, regelbundna 
personalträffar inom verksamheterna med information 
och samtal grundar för god kommunikation. Resultat från 
Ystads kommuns medarbetarenkät används aktivt i ledar-
skapet.

Målet är delvis uppfyllt.
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Kulturnämnd

Personal
Den 1 oktober tillträdde en ny bibliotekschef. Under året 
har två medarbetare gått i pension.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Utlånade medier totalt och 191 717 206 000 - 14 283
per invånare 6,7 7,2 - 0,5
Besökare museer 70 797  87 000 -16 203

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet - 0,4 - 0,4 -
Ledning och administration - 2,1 - 2,1 -
Bibliotek och kulturverksamhet - 25,0 - 24,9 - 0,1
Summa - 27,5 - 27,4 - 0,1
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

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

Verksamhet
Bygglov
Under året behandlades 575 bygglovsärenden, vilket är 
tio fler än föregående år. Antalet bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus har ökat och under 2013 beviljades 21 
bygglov för enbostadshus, jämfört med 15 föregående 
år. I övrigt har antalet bygglovsärenden legat på ungefär 
samma nivå som föregående år. Ingen särskild kategori av 
lov skiljer ut sig från tidigare år.

Bygglovsenheten arbetar löpande med att hålla korta 
handläggningstider och lättillgänglig information till med-
borgare och bygglovssökande. Utvecklingen visar tydliga 
positiva resultat av det lean-inspirerade processarbete 
som bygglovsenheten gjort och ärenden kommer snab-
bare genom handläggningen jämfört med föregående år. 
Exempelritningarna som lagts ut på hemsidan har gjort att 
fler ärenden är kompletta när de sänds in till plan och bygg. 
Under året genomfördes två öppet hus-träffar särskilt 
riktad till byggare och entreprenörer som uppskattades av 
deltagarna och som planeras att återkomma. 

Strandskydd
Tre ansökningar om strandskyddsdispens och ett samråd 
har behandlats under 2013. Länsstyrelsen har överprövat 
myndighetsnämndens dispensbeslut i ett fall och däref-
ter meddelat att Länsstyrelsen inte har någon erinran mot 
beslutet. Information och ansökningsblanketter gällande 
strandskyddsdispenser och samråd har under året lagts ut 
på hemsidan.

Trafik
I trafikärenden har myndighetsnämnden tagit beslut om 
att göra Gustafsgatan, Thorssons väg och delar av Frid-
hemsvägen till huvudleder. Nämnden har även tagit be-
slut om parkering runt Skottegatan som har förbättrat 
framkomligheten i området.

Ekonomi
Nämnden visar ett nollresultat för år 2013.
Kostnad per bygglov 2013 var 8 464 kr jämfört med 
8 595 kr 2012. Bygglovsenheten hade 2013 en avgifts-
finansieringsgrad på 72,4 % jämfört med 77,0 % före-
gående år. Den högre täckningsgraden 2012 beror på att 
bygglovsenheten hade flera stora bygglov som bidrog till 
högre intäkter jämfört med 2013. 

Framtid
Bygglov
Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtyd-
liga informationsmaterial och skapa goda förutsättningar 
för att ansökningar skall vara så kompletta som möjligt 
när de lämnas in. Då exempelritningarna tydligt förbätt-
rat förutsättningarna kommer enheten att fortsätta söka 
andra möjliga liknande åtgärder att arbeta vidare med. 
Bygglovsenheten arbetar fortsatt med lättillgänglig infor-
mation via till exempel hemsidan och planerade informa-
tionsträffar. Öppet hus för byggare och entreprenörer har 
varit uppskattat bland deltagarna och är något plan och 
bygg avser att fortsätta med.

Strandskydd
Hemsidan uppdateras löpande med aktuell information 
om strandskydd, dispenser och samråd.

Trafik
På trafiksidan kommer det framöver att tittas på parke-
ringen av cyklar vid stationen och se över lokala trafikfö-
reskrifter i samband med det.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagandeoch 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 
Handläggningen av bygglov hanteras inom tidsramarna. 
Processarbetets goda resultat med att förkorta hand-
läggningstider och ge bättre service har bestått. De korta 
handläggningstiderna hålls och information genom bland 
annat exempelritningar på hemsidan har resulterat i att 
fler ärenden är kompletta när de sänds in till plan och 
bygg. Förbättrad kvalitetet på inkomna ritningar bidrar 
också till kortare handläggningstider.

I byggloven bevakas så att en god stads- och landskaps-
bild samt en god byggnadskultur bevaras. Kommun-
antikvarien deltar i handläggningen i ärenden som rör 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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Myndighetsnämnd

Målet är 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 är 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
Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del 
av verksamheten.
I bygglovshandläggningen bevakas det som kan och skall 
bevakas ur ett myndighetsperspektiv.

Målet är 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
Föregående års processarbete med att förkorta handlägg-
ningstider och ge bättre service har gett resultat som be-
stått. En ny receptionist på plan och bygg finns på plats 
sedan hösten 2013. Den nya receptionisten har till uppgift 
att ha fokus på att möta medborgarna i frontdesken och 
ge service. 
Under året hölls två kvällar med öppet hus för byggare 
och entreprenörer där plan och bygg informerade om ak-
tuella frågor och entreprenörer och handläggare gavs till-
fälle att träffas och ställa frågor. Träffarna har varit mycket 
uppskattade bland deltagarna.

Målet är 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.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Antal bygglov 575                     600                        -25
Antal samråd 123                     200 -77
Antal anmälan 50                       90 -40

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2012

Budget 
2012

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -
Summa -0,3 -0,3 -
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 439,0 422,7 16,3
Kostnader -526,8 -506,6 -20,2
(varav kapitaltjänst) (-106,6) (-100,1) (-6,5)
Summa -87,8 -83,9 -3,9

Verksamhet
Under våren 2013 gick arbetet med den fördjupande 
översiktplanen för Ystad 2030 in i ett tidigt dialogskede 
och planenheten prövade ett nytt grepp för att nå sta-
dens invånare. I en lokal på Böckaregränd kallad ”Vi-
sionshörnan” byggde planenheten upp en utställning 
för att stimulera till dialog med allmänheten. Där fanns 
också modellen över staden där nya idéer till byggnation 
prövades. Avdelningen höll i flera välbesökta workshops 
med politiker, tjänstemän, föreningar och framförallt 
allmänheten. Syftet med lokalen var att komma närmre 
kommunens invånare och lättare kunna föra en dialog om 
hur de vill att staden ska se ut 2030. Lokalen hölls öppen 
under mars-maj och delades med ledning och utveckling 
och Vision Ystad 2030. 

Planavdelningen har även arbetat mycket med den för-
djupade översiktsplanen för Köpingebro. I planförslaget 
föreslås utbyggnadsförslag för Köpingebro. Målet är att 
skapa en modern och aktiv bymiljö där befintliga och 
nya kvalitéer vävs ihop till en bärkraftig helhet och där 
stationen lyfts fram. Ett reviderat förslag har tagits fram 
under året och arbetet har fokuserats på att klargöra 
framtida risker med översvämning längs Nybroån i förhål-
lande till föreslagen bebyggelse. Det har också fokuserats 
på att göra fördjupade studier av området vid stations-
läget och skolan för att skapa en trygg skolväg och ett 
attraktivt centrum i Köpingebro. Planen var utställd under 
oktober och november.  

Fokus på byarna, som är ett nytt dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna, har startats 
upp i Svarte under året. Syftet med projektet är att ta en 
by i taget och titta på vad som är bra, vad som är mindre 
bra och vad som kan utvecklas i byn, framförallt i den 
fysiska miljön. Tre byträffar anordnades i Svarte och cirka 
25-30 personer deltog vid varje tillfälle. Utöver byträffarna 
arrangerades också en speciell skolträff med årskurs fem 
på Svarteskolan. Dialogen sammanfattades i ett fokuspro-
gram som nu har antagits av kommunfullmäktige.

Arbete har fortgått med flera stora detaljplaner däribland 
detaljplan för Öja verksamhetsområde. Planen möjliggör 
en utbyggnad av verksamhetsområdet i Öja mot nordöst 
och mycket arbete har lagts ned på att göra en detaljplan 
som skapar ett attraktivt område för företag att etablera 
sig i.

Planenheten arbetar för närvarande med 24 detaljplaneä-
renden, däribland detaljplan för ”Balkåkra Strädden” som 
möjliggör cirka 200 nya bostäder i den västra delen av 
Svarte. Planen var utställd i Svarte och två samrådsmöten 
hölls under året. Under perioden har tio detaljplaner anta-
gits eller godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 

I april gick GIS och mätning som planerat in i Geodata-
samverkan. Genom avtalet med Geodatasamverkan fås 
tillgång till ett större utbud av geodata än tidigare avtal. 
En annan fördel är att istället för flera avtal med olika 
leverantörer så finns nu bara ett avtal. Under 2013 har 
avdelningen påbörjat en översyn på adresserna inom 
hamnområdet från Ystads marina till Ystads Saltsjöbad 
och söder om järnvägen. Området omfattar nästan 200 
belägenhetsadresser varav de flesta kommer att behålla 
sin nuvarande adress. Ett likadant projekt har påbör-
jats på regementsområdet som omfattas av nästan 130 
belägenhetsadresser. Arbetet kommer att fortsätta under 
2014.

Fastighetsavdelningen har under året köpt in och sålt fast-
igheter. Inköpta fastigheter är Bolmörten 1 (gamla Willys) 
för 8,0 mkr och Kåseberga 48:32, för 3,8 mkr. Sålda fast-
igheter är Paviljong Surbrunnen 2:1 för 7,0 mkr, Balkåkra 
8:8, Svartes gamla förskola för 2,0 mkr och Köpingebro 
14:376, Johanneshem för 0,3 mkr.

Under året har byggnation av nio villor påbörjats. Intres-
set för att bygga bostäder har sedan i våras ökat både 
vad gäller från privatpersoner och externa exploatörer. 
Antalet tecknade köpeavtal på villatomter ökade från 
fem 2012 till 21 2013. Kommunen har nu även in-
tressenter för att bygga bostadsrätter och hyresrätter. 
Försäljning av kvarvarande industrimark i västra industri-
området pågår och intresset för industrimark (handel/
verksamheter) har också ökat under året. Ny detaljplan 
för industrimark intill östra industriområdet blev antagen 
under slutet av året.

Samhällsbyggnadsnämnden beställde under året en ut-
redning för att utreda vad konsekvenserna blir om SYSAV 
övertar avfallshanteringen. Utredningen presenterades 
för beredningen i slutet av 2013. 

Asfaltsbeläggning har 2013 för första gången upphand-
lats med funktionsupphandling, vilket innebär att krav 
sätts på funktion och inte på utförande. Avtalet sträcker 
sig över fem år och planering av hur arbetet ska fördelas 
mellan åren gör tekniska avdelningen tillsammans med 
avtalspartnern. 

Tekniska avdelningen har under året genomfört upphand-
ling av mindre anläggningsentreprenader, grusprodukter, 
maskin- och transportentreprenad, containertransporter, 
släntklippning, tömning av rännstensbrunnar, saltinköp, 
snöröjning, strandstädning, gräsklippning och maskiner 
och fordon inom VA.
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I maj tecknade trafikenheten avtal gällande nytt betal-
ningssystem för parkeringsavgifter via applikation. Sys-
temet är utvecklat av ett företag från Ystad och Ystads 
kommun var först ut med denna nya tjänst på marknaden. 
Utökning av 150 parkeringsplatser gjordes tillfälligt under 
sommarmånaderna på grusplanen vid idrottsplatsen för 
att avlasta parkeringarna vid Saltsjöbaden. 

Under året har Löderups skola och Parkens förskola fått 
nya tillagningskök. Tidigare var dessa ur arbetsmiljö-
synpunkt små och svårarbetade. Större ytor och förva-
ring har möjliggjort att kostenheten nu kan ge service 
till Löderups förskolas samtliga måltider. Tornvillan och 
Kulingens förskolor har flyttat till Parkens förskola där 
nytt kök möjliggjort tillagning och hantering av fler mål-
tider. Under hösten öppnades en ny restaurang på Vä-
derleksvägen som vänder sig till äldre. Resturangen ska 
locka nyblivna pensionärer med spännande rätter och 
husmanskost med moderna inslag. På Väderleksvägen 
levereras måltider till särskilt boende och boende i trygg-
hetslägenheterna har möjlighet att äta i restaurangen.  

Ekologiska måltider har ökat något jämfört med föregå-
ende år men fortfarande går inte efterfrågan i takt med 
leveranssäkerheten. Mätningen avser kostenhetens 14 
kök inom för- och grundskola.  
Förvaltningen har som mål att servera 30 klimatsmarta
måltider per år, vilket uppnåddes 2013. Kostenheten tilla-
gar 78 % av måltiderna från grunden med fräscha råvaror 
och stor kunskap hos personalen. Att värna om råvarorna 
är ett sätt att minska matsvinnet.

Upphandlingen av distributionscentral för samordnad va-
rudistribution blev klar under året och nya livsmedelsavtal 
började gälla den första oktober. Det fanns fyra mål med 
införandet av samordnad varudistribution, minskad miljö-
belastning, öka kvalitén kring livsmedelshanteringen för 
personal, öka närproducerat livsmedel i kommunala verk-
samheter och att det ska vara ett nollsummespel ekono-
miskt. Miljöbelastningen beräknas hamna i enlighet med 
målet som är 70 % minskning av koldioxid. Kvalitéaspek-
ten ligger i en ökad leveransprecision för köken, vilket de 
fått med en fast körruttlista för leveranser. Det tecknades 
avtal med tre lokalförankrade leverantörer inom varu-
grupperna bryggeri, kalkon och kyckling. De nya avtalen 
ger en högre rabatt på livsmedel än tidigare och budge-
ten hålls. Under november genomfördes en konferens där 
projektet Samordnad varudistribution 2.0  presenterades 
på Saltsjöbaden. Cirka 60 kommuner var representerade. 
Det arbete som Ystads-Österlenklustret har arbetat fram 
kommer nu att stå som modell i många av landets kom-
muner. 
 
Kvalitétsarbete har påbörjats inom lokalvården och kom-
mer fortsätta som projekt under våren 2014 för att imple-
menteras i samtliga verksamheter hösten 2014. Arbetet 
innebär att kvalitén av utförd lokalvård kommer att mätas 

genom en kontroll efter avslutad städning. 
Sammanslagning med Sydskånska gymnasieförbundets 
IT-avdelning genomfördes under året. Projektet drevs helt 
och hållet i egen regi där konsulter endast används vid 
behov av spetskompetens i de olika delprojekten. 
Flytten till nya kontorslokaler i gamla brandstationen blev 
en symbolisk punkt för projektet men även ett stort lyft 
arbetsmiljömässigt. Övriga projekt som genomförda un-
der året var bland annat: 
• Ny säkerhetskopieringsmiljö upphandlad och instal-

lerad. 
• Ett nytt IT-ärendehanteringssystem installerat för att 

tas i drift under första kvartalet 2014. 
• Nytt trådlöst system upphandlat och driftsatt, vilket 

ökat kapaciteten på grundskolorna.
• Nytt övervakningsverktyg för all infrastruktur.

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 2013 visar på ett 
underskott med 3,9 mkr. I resultatet ingår nedskrivning 
av Fritidsbadet med 5,5 mkr, realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljningar och maskiner med 0,6 mkr. 
Nämndens resultat exklusive nedskrivning och reavinster 
uppgår till +1,1 mkr.

GIS och mätning har ett underskott på 0,3 mkr som beror 
på minskade intäkter då antalet beställningar av husut-
sättningar och nybyggnadskartor minskat. 
Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett nettoun-
derskott med 6,2 mkr efter att nedskrivning och reavin-
ster avräknats. Underskotten är hänförliga till ökade myn-
dighetskrav på brandlarm och övervakningskostnader 
motsvarande 2,0 mkr, fastighetsunderhåll 1,6 mkr, snö-
röjning- och halkbekämpningskostnader, 1,3 mkr samt 
högre kostnader för konsulter än budgeterat, 1,3 mkr. 

Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,6 mkr varav 
gaturenhållning har ett överskott på 1,2 mkr som beror 
på långtidssjukskriven personal som inte ersatts fullt ut. 
Gatubelysning har ett överskott på 1,2 mkr som beror 
på att Ystad Energi inte gjort investeringar i den omfatt-
ning som tekniska avdelningen budgeterat för. Parkav-
delningen redovisar ett överskott på 0,4 mkr som beror 
på att pensionsavgångar inte ersatts i avvaktan på de 
besparingskrav som kommer under 2014 på denna en-
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het. Trafikenheten har ett överskott på 1,1 mkr som finns 
inom bidrag till enskilda vägar, parkeringsplatser och 
kollektivtrafiken.

Avfallsenheten har ett underskott på1,0 mkr som täcks 
av förutbetalda intäkter. Underskottet är medvetet för att 
få ner den kortfristiga skulden som vid årets slut uppgår 
till 2,7 mkr. 

VA-enhetens resultat är ett överskott på 6,0 som ökar 
den långfristiga skulden till 12,7 mkr. Detta kommer att 
användas för framtida avskrivningskostnader av Nedraby 
vattenverk. Överskottet beror på att investeringar inte 
aktiverats som driftkostnader samt att intäkterna har varit 
högre än budgeterat.

Framtid
År 2014 innebär fokus på ekonomi och arbete med de 
åtgärder som behöver göras med anledning av en ram-
minskning på 5,0 mkr. Det kommer bland annat att inne-
bära färre antal blomsterarrangemang och minskat under-
håll på kommunens fastigheter. Förvaltningen kommer att 
arbeta med att förbättra informationen på kommunens 
hemsida men också kommunikationen internt. Då tjäns-
ten av utvecklingskoordinator blivit återbesatt kommer 
fokus återigen att läggas på förvaltningens processarbete. 
Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Ystad 
är under 2014 främst att arbeta fram en samrådshand-
ling. Fördjupad översiktsplan för Köpingebro kommer att 
antas under året och avdelningen ser också en fortsatt 
stor efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Fokus på 
byarna-projektet kommer att fortsätta och nästa by på tur 
är Löderup. Cykelplan ska arbetas fram under året. 

Under 2014 kommer en ny teknisk chef att rekryteras då 
nuvarande chef valt att avsluta sitt uppdrag. 
En ny vattenplan kommer att arbetas fram de närmsta 
åren. Syftet är att få en heltäckande långsiktig planering 
för hela kommunen och att ta fram de mål och åtgärder 
som Ystad kommun behöver vidta för att nå bättre vat-
tenkvalitet i sjöar och vattendrag. Det övergripande målet 
är att miljökvalitetsnormen god vattenstatus uppnås i alla 
vattenförekomster samt att berörda miljömål uppnås. 

Kostenheten fortsätter arbetet med utökning av klimats-
marta serveringar tillsammans med barn och utbildnings-
förvaltningen. Arbete i klassrummen ska gå i fas med 
kökets utökning av ”klimatsmarthet”. Avdelningen fort-
sätter med att möta trender och kulturella smaker. 
Reviderat kostpolitiskt program håller på att arbetas fram i 
samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.
Ytterligare varor kommer att upphandlas som ska levere-
ras via den upphandlade distributionscentralen.  

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 

 ande kommun för boende, företagande och besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys 
• I Fastighetsägare Syds årliga mätning har kommunen 

förbättrat sin ranking från plats nio (år 2011) till sex 
(år 2012). 

• I näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 
placeringar  (2013 placering 125 och 2012 placering 
105).

• Planberedskap finns för cirka 500 bostäder.
• Fördjupad översiktsplan över staden och Köpingebro 

pågår. 
• Tio detaljplaner har antagits under året. 
• Funktionsupphandling av asfaltläggning gjordes un-

der hösten och planering pågår tillsammans med en-
treprenören. Fokus är på genomfartslederna.

• Reinvestering av lekplatser pågår.
• Boulebanorna i Sandskogen invigdes under april. 

Boulespelare har fått en egen oas i Sandskogen. 
• Ystads Marina har invigts. 
• Undersökningen ”Kritik på teknik” visade att kom-

muninvånarna är relativt nöjda med bland annat 
belysningen, parkernas skötsel, vattenkvalitén med 
mera i jämförelse med andra kommuner som deltagit 
i undersökningen.

Målet är 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
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2013 visar på ett 
underskott med 3,9 mkr. I resultatet ingår nedskrivning 
av Fritidsbadet med 5,5 mkr, realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljningar och maskiner med 0,6 mkr. Nämndens 
resultat exklusive nedskrivning och reavinster uppgår till 
+1,1 mkr.

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

turlig del av verksamheten
Analys
Fortsatt arbete inom grund- och förskola för att möjlig-
göra ökad sortering av olika fraktioner vid återvinning.
Samordnad varudistribution har övergått från projekt till 
verksamhet. Transporter har minskat med cirka 70 %, tre 
lokalförankrade leverantörer levererar till kommunens en-
heter inom varugrupperna bryggeri, kalkon och kyckling. 
Klimatsmarta måltider serveras.
Verksamhetsmåttets budget för inköp av ekologiska livs-
medel var 13 % under 2013, utfallet blev 16 %. 
I arbetet med framtagande av fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner beaktas miljöfrågor av olika art. 
Energibokslut har genomförts för år 2012. Energieffek-
tiviseringsåtgärder har inburit att energianvändningen 
återigen har minskat, till exempel har oljeanvändningen 
sjunkit från 10kWh/kvm år 2011 till 5kWh/kvm år 2012. 
Fjärrvärmebehovet har minskat från 88kWh/kvm år 2011 
till 84kWh/kvm år 2012.
Verksamhetsmåttets budget för insamling av matavfall var 
700 ton 2013, utfallet blev 951 ton.

Målet är 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
Fastighetsägare Syds undersökning på frågan ”Kontak-
terna med tjänstemän fungerar bra” är betyget 79 på en 
100 gradig skala, medelvärdet i Skåne är 73.
Öppet hus har genomförts på plan och bygg med inrikt-
ning på bygglovsenheten. Enkätsvaren visade på hög 
kundnöjdhet. 



I undersökningen ”Företagsklimatet i Ystad” upplever de 
svarande företagsägarna att tjänstemännens attityder till 
företagarna och kommuners service till företagarna har 
förbättrats. 

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 ligger på 94,9 %, vilket är en försämring 
med 1,1 % i jämförelse med 2012. Vintern där influensa-
sjukdomarna avlöste varandra är troligen en bidragande 
orsak till att målet inte nås. Försämrad frisknärvaro är 
något som under 2014 måste analyseras. I medarbetar-
undersökningen som gjordes hösten 2013 var Nöjd Med-
arbetar Index 3,7 på en skala till 5,0. Genomsitt för kom-
munen 3,8. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
I april var alla medarbetare inom kommunen inbjudna till 
en after work i Bollen och Badhuset. I Bollen genomför-
des tävlingen ”Mästarnas Mästare Ystad” där cirka 100 
medarbetare deltog. I badhuset hade alla medverkande 
möjlighet att prova på olika SPA-behandlingar. Kommu-
nens upphandlade friskvårdsaktörer hade möjlighet att 
visa och beskriva sitt utbud. I augusti hade förvaltningen 
en personalaktivitet, en form av ”kick-off”, på idrottsplat-
sen med teamövningar och grillning. Hela förvaltningen 
hade i december gemensam föreläsning av Tomas Petters-
son och Lasse Gustavsson ”Snacka om kommunikation” 
i Surbrunnspaken.
Inspirationsdagar anordnades för all kökspersonal med 
stjärnkocken Martin Karlsson.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2013

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 167 140 27
Mediaförsörjning (kr/kvm)
(el, vatten och värme)

166 153 13

Mark- plan- och exploatering
Antal påbörjade tomter 9 70 -61
Försåld industrimark, kvm 5 350 20 000 -14 650
IT-avdelning
Antal användare, administration 2 148* 700 1 448
Antal användare, skola 5 136* 740 4 396
Antal användare, kommunala bolag 180 150 30
Totalt antal användare 7 464* 3 700 3 764
* inklusive Sydskånska gymnasiet

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 10 6 4
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 2 -2
Antal pågående detaljplaner 24 25 -1
Antal program 1 - 1

GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 6 15 -9
Antal husutsättningar 49 100 -51
Antal grundkartor 11 6 5
Antal nybyggnadskartor 69* 130 -61
* varav 33 st enkla

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 090 6 500 590
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 230 18
Mängd matavfall, ton 951 700 251

VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 704 360 2 800 000 -95 640
Antal kbm sålt vatten 2 241 379 2 200 000 41 379

Serviceavdelningen
Antal portioner, skola (förskoleklass och grundskola) 460 041 445 000 15 041
Antal portioner, äldreomsorg 196 482 162 000 34 482
Inköp av ekologiska livsmedel i %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola (inköp gjorda av samhällsbyggnadsför-
valtningen)

16% 13% 3%
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1
Administration och utveckling -3,3 -7,1 3,8
Fastighetsavdelning -25,2 -14,0 -11,2
IT-avdelning -0,5 -0,6 0,1
Plan och Bygg -5,2 -5,2 -
GIS- och Mätning -2,3 -2,0 -0,3
Teknisk avdelning-trafik 3,6 2,5 1,1
Teknisk avdelning- gata och park -48,3 -50,7 2,4
Avfallsenhet - - -
VA-enhet - - -
Serviceavdelning -5,9 -6,0 0,1
Summa -87,8 -83,9 -3,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2013

Budget
2013

Avvikelse

Köpingebro skola, ny tillbyggnad -9,4 -8,0 -1,4
Löderups skola, utbyggnad -10,4 -10,5 0,1
Småbåtshamnen (etapp 3) -10,1 -7,1 -3,0
Ystad Arena (nytt badhus) -115,7 -210,0 94,3
Ystad framtida vattenförsörjning -89,5 -94,0 4,5
Övriga investeringar -47,9 -80,7 32,8
Summa -283,0 -410,3 127,3

• Ny uppföljningskalkyl för ombyggnaden av vatten-
verket i Nedraby har tagits fram. Den visar en total-
kostnad på cirka 215 mkr. Byggtidens slutpunkt har 
senarelagts till första halvåret 2015 och kommer att 
innebära att nuvarande budget för vattenverket inte 
kommer att hållas. Att budgeten inte räcker beror till 
stor del på att en gammal byggnad som var tänkt att 
användas måste rivas och byggas upp igen. 

• Ombyggnaden av Ystads reningsverk har startats upp 
under året och beräknas vara klart 2016. Ny uppfölj-
ningskalkyl visar på en totalkostnad på cirka 185 mkr. 

• Parkenheten har under året arbetat med upprustning 
av lekplatserna, vilket kommer att fortsätta även un-
der nästa år. 

• Till årsskiftet var badhuset tätt, alla prefabricerade 
väggar och bjälklag samt yttertaket och de flesta 
fönsterpartierna var på plats och man kunde slå på 
värmen i byggnaden i december som planerat. 
I källaren är första lagret färg på plats och in stalla-
tionsarbetet pågår för fullt sedan den 1 oktober i hu-
vudsak med rör- och kabeldragning men även med 
installa tionen av ventilationsaggregat, högspännings 
transformatorer och sandfilter.

 Nybyggnaden av badhuset fortskrider i huvudsak   
 enligt plan.
• Gällande nya idrottshallarna är programarbetet ge-

nomfört och under hösten påbörjades systemhand-
lingsprojekteringen som kommer att avslutas under 
första kvartalet 2014.

• Under året slutfördes och besiktigades de två sista 
etapperna i ombyggnaden av småbåtshamnen, 
ombyggnaden av det östra pirhuvudet samt om-
byggnaden av gästhamnen. Gästhamnen har nu 
60 platser vid Y-bom samt en 80 meter lång brygga 
för långsidesförankring, där ett 15-tal båtar kan tas 
emot. I hamnen finns nu en kombinerad båt- och 
mastkran som kan lyfta båtar på upp till sju ton. En 
spolplatta med tillhörande reningsverk är installerad 
för att beivra tvätt av båten istället för målning med 
båtbottenfärg. 
Cykelparkeringar och ett litet seglartorg har skapats 
norr om hamnkontoret. Efter tre år är projektet av-
slutat och Ystad har fått en modern och tillgänglig 
marina.

• Rondell och två gångcykeltunnlar har under året fär-
digställts vid ICA-området. 
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 171,5 58,7 112,8
Kostnader -690,7 -583,0 -107,7
(varav kapitaltjänst) (-1,0) (-0,8) (-0,2)
Summa -519,2 -524,3 5,1

Verksamhet
Socialnämnden kan konstatera att antalet ärenden i ar-
betsutskott (AU) och socialnämnd (SN) har fortsatt att 
öka. AU har under året träffats varannan vecka samt haft 
ett antal extra utskott, på grund av brådskande enskilda 
ärenden. SN har genomfört samtliga planerade samman-
träden. Nämnden har under året haft stort fokus på att 
kostnadsanpassa verksamheten till ramen, vilket inneburit 
omprioriteringar i delar av verksamheten. 

Nämnden fattade under året beslut om nollvision gäl-
lande medicinskt färdigbehandlade på sjukhus. Under 
flera år har betalningsansvaret för färdigbehandlade ökat, 
vilket i sin tur skapat högt tryck på de kommunala kort-
tidsplatserna. För att skapa en förändring inleddes under 
året projektet ”hjälp och stöd efter sjukhusvistelse”. I 
projektet har ett stödteam utvecklats för att ge enskilda 
omfattande hjälp och stöd i hemmet. Projektet visar på 
ett gott resultat, inga medicinskt färdigbehandlade och 
flera lediga korttidsplatser. Under 2014 kommer projektet 
att utvärderas.  

En av årets stora händelser var när Väderlekens kombi-
nerade boende öppnades. Trygghetsboendet med 38 
lägenheter öppnades i juli och det särskilda boendet med 
36 lägenheter öppnades i september. Tillskottet av nya 
platser har medfört att beslut om somatiskt särskilda bo-
ende kan verkställas omgående. 

I början av året övergick driften av det särskilda boendet 
Ljuskällan till kommunal regi. Boendet har 58 lägenheter. 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen införde i mars ett nytt 
journalsystem. Detta har gett utslag i den statistik som 
lämnas till SCB, resultatet visar på att antalet personer 
med insatser ökat. Delvis beror det på att det nya verk-
samhetssystemet ger bättre möjligheter att registrera än 
det tidigare, men även att det visar på den demografiska 
utvecklingen, förskjutningen av vård från slutenvård samt 
fler multisjuka äldre. För att stärka demensvården har 
Ystads första Silviasjuksköterska utexaminerats.
 
Nämnden har under året genomfört en boendeutredning 
som bland annat visar på ett ökat behov av LSS-bostäder. 
Trots byggandet av serviceboendet på Surbrunnen saknas 
boendeplatser. Nämnden har sedan tidigare flera beslut 
om boenden som inte kunnat verkställas. Planeringen i 
samråd med samhällsbyggnad av två nya LSS-boenden är 
i full gång, varav ett planeras vara klart januari 2015. 

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt att arbeta med 
förebyggande och tidiga insatser bland annat genom att 
erbjuda föräldrautbildningar, råd- och stödverksamheten 
på Långgatan och barngruppen Macken. 

Försörjningsstödet har legat på en fortsatt hög nivå. Anta-
let hushåll har minskat, men genomsnittstiden för stödet 
har ökat från 5,10 till 5,45 månader. Störst orsak till utbe-
talningar beror på arbetslöshet 39,4 %, och arbetshinder 
21,9 %. Motsvarande siffror för 2012 var 47,0 % och 
12,5 %.

Antalet anmälningar om barn och unga som misstänks 
fara illa har ökat under 2013 med 7 %, vilket motsvarar 
469 anmälningar, jämfört med 2010 motsvarar ökningen 
126 %. Orsaken är främst missbruksrelaterade familjepro-
blem eller missbruk hos den unga.

De lagändringarna som påverkat verksamheten under 
året är; utökade möjligheter att anvisa personer med för-
sörjningsstöd praktik eller annan kompetenshöjande in-
sats; den så kallade jobbstimulansen innebärande att 25 
% av arbetsinkomsten inte beaktas vid bedömningen av 
rätt till bistånd; stärkt skydd och stöd till barn och unga 
bland annat genom att varje placerat barn ska ha en sär-
skild utsedd socialsekreterare, fastställda tidsgränser vid 
förhandsbedömningar samt förberedelser inför lagänd-
ring kring mottagande av ensamkommande barn som 
trädde i kraft den 1 januari 2014. 

Ekonomi
Socialnämndens resultat blev ett överskott med 5,1 mkr. I 
resultatet ingår överskott i budgeten för Väderleksvägen 
med cirka 10,0 mkr och projektmedel med 1,3 mkr. Det 
innebär ett verksamhetsunderskott på 6,2 mkr. 

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet re-
dovisar ett underskott med 0,1 mkr.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri (FoS) 
redovisar ett underskott med 7,0 mkr. Verksamheterna 
personlig assistans, gruppboende, främmande vårdhem 
och socialpsykiatri redovisar underskott. Överskott finns 
inom korttidsboende och enhetsgemensam verksamhet. 
I FoS budget ingår driftsmedel för nytt LSS-boende. Detta 
beräknas bli klart först i juni 2014. På grund av brist på lä-
genheter har ett antal beslut om boende inte kunnat verk-
ställas och IVO (inspektionen för vård och omsorg) har an-
sökt om vite i två fall. Kostnaden för dessa är uppbokade i 
resultatet och uppgår till 2,0 mkr. En extern placering har 
också blivit nödvändig då inget boende fanns tillgängligt. 
Kostnaden för placering och vite göra att de medel som 
var avsatta för det nya boendet blev förbrukade. 

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott med 
2,1 mkr. I resultatet ingår överskott på projektmedel med 
1,3 mkr, vilket ger ett verksamhetsresultat med minus 
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3,4 mkr. Underskotten rör främst placeringar av barn och 
unga i familjehem, öppna insatser för barn och unga samt 
placeringar av vuxna missbrukare på behandlingshem. 
Även verksamheten för försörjningsstöd redovisar under-
skott men kostnaden blev lägre än befarat. Övriga poster 
visar överskott eller nollresultat. Det är ett överskott på 
budgeten för handläggare, vilket främst beror på flera 
deltidstjänster för vård av barn, vakanser i samband med 
byte av handläggare samt sjukskrivningar. 

Avdelningen för Vård och Omsorg redovisar ett överskott 
på 14,7 mkr. Underskott finns inom verksamheterna kort-
tidsboende och främmande vårdhem, medan verksamhe-
terna hemtjänst, särskilda boende, dagverksamhet och 
främmande vårdhem redovisar överskott. Största över-
skottet står Väderlekens särskilda boende och Löderups-
gården för med sammanlagt 12,9 mkr. Dessa medel har 
använts för att täcka kostnader för korttidsboendet Bärn-
stenen och medicinskt färdigbehandlade som uppstått på 
grund av att boendet inte har blivit klart. Nettoöverskott 
på boenden blir 10,0 mkr.

Resultatet för avdelningen Hälso- och Sjukvård är ett un-
derskott med 0,4 mkr. Sjuksköterskeverksamheten och 
verksamheten för bostadsanpassningsbidrag redovisar 
överskott. Kostnaden för rehabverksamheten redovisar 
underskott beroende på förstärkt bemanning under del 
av året i samband med införandet av ICF (Internationell 
klassifikation av funktionstillstånd). Även verksamheten 
för tekniska hjälpmedel redovisar underskott.

Entreprenader
Socialnämnden har avtal med äldreboendet Vigs Ängar 
AB, avtalet sträcker sig till 2015. Kommunen har haft ett 
antal möten med entreprenören under året avseende av-
talet och dess tolkning. 

Kommunens personliga assistans bedrivs av VH As-
sistans AB. Under året har flera uppföljningar av kva-
liteten genomförts. Förvaltningen har även haft flera 
möten gällande tolkning av avtalet. Företaget har köpt 
personaltid av kommunens hemtjänst, vilket kommunen 
debiterat med det egna självkostnadspriset, priset är nå-
got högre än ersättningen från försäkringskassan. Företa-
get menar att kommunen inte har rätt att ta ut en högre 
avgift, vilket har resulterat i flera obetalda fakturor och 
krav.

Den rättsliga tvisten med Attendo Care AB som pågått 
sedan 2010 gällande reglerna för ersättning avslutades 
under hösten i hovrätten. Kommunen gjorde en uppgö-
relse med företaget om en ersättning på 3,0 mkr, vilket 
förbättrade resultatet med 1,3 mkr.

Framtid
Nämndens stora utmaning kommer även fortsättningsvis 
vara att kostnadsanpassa och göra prioriteringar i verk-

samheten, trots en hög efterfrågan av nämndens tjänster. 
Detta ställer krav på god samverkan och samordning av 
kommungemensamma resurser internt och externt. För-
valtningen kommer även fortsättningsvis arbeta med att 
tydliggöra nämndens olika arbetsområden och dess pro-
cesser. På ledningsnivå kommer ansvarsområden ses över 
och ledningsuppdragen tydliggöras. Det framtagna led-
ningssystemet för kvalitet ska implementeras fullt ut inom 
samtliga verksamhetsgrenar. Under året kommer förvalt-
ningen övergripande arbeta med att förbättra och tydlig-
göra klagomål och synpunktshanteringen, anmälningar 
enligt lex Sarah, ta fram gemensam social omsorgsplan, 
anhörigplan samt administrativa rutiner och processer.

Inom vård och omsorg kommer den rådande organisa-
tionsförändringen träda i full kraft 2014. Syftet med för-
ändringen är att optimera resursanvändandet och öka 
samarbetet mellan enheterna. Under året kommer även 
det nya planeringsverktyget Laps Care implementeras, 
vilket i förlängningen ska ge minskad administration, för-
bättrad logistik och möjligheter till bättre uppföljning av 
insatser. Projektet med stödteam kommer att utvärderas 
för att möjligen implementeras i den ordinarie hemtjäns-
ten. Det kommer råda en fortsatt efterfrågan på särskilda 
boendeplatser avseende demens, vilket medför behov av 
att kontinuerligt omvandla somatiska platser. Från hösten 
2014 kommer inköpen inom hemtjänsten samordnas och 
skötas av Samhall. 

Myndighetsutövningen inom vård och omsorg kommer 
att implementera modellen ”äldres behov i centrum” som 
syftar till att göra utövningen strukturerad och rättssäker. 
Socialstyrelsens skärpta krav på behovsbedömning och 
bemanning inom de särskilda boende planeras bli aktuellt 
under 2015.

Inom regionala och kommunala hälso- och sjukvården 
omarbetas gränssnittet, vilket kan medföra ytterligare 
förskjutning från regionen till den kommunala hemsjuk-
vården. Under 2013 genomförde avdelningen en tids-
studie som visar på fördelningen av den arbetade tiden. 
Underlaget kommer att användas för att öka den direkta 
patienttiden. Avdelningen kommer även arbeta med att 
ta fram jämförande nyckeltal.
 
Boende och lokalförsörjningen kommer även fortsätt-
ningsvis ligga högt på agendan. Planering för omstruktu-
rering av befintlig LSS-verksamhet och nya LSS-boenden 
kommer vara aktuell i ett antal år framöver.   

Antalet anmälningar och ansökningar för barn och unga 
som riskerar fara illa antas inte minska. Det i sin tur ställer 
krav på såväl ökade resurser som rätt kompetens. Miss-
bruksrelaterade problem befaras inte minska i takt med 
en allt mer liberalare syn på droger. Enligt Arbetsförmed-
lingens prognos har arbetslösheten minskat något sedan 
samma tid förra året och deras bedömning är att den 
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kommer att fortsätta minska om än i långsam takt. Ar-
betslösheten har påverkan på försörjningsstödet. Det kan 
dock konstateras att det även finns andra hinder för för-
sörjning än arbetslöshet. De sociala hindren och psykisk 
och fysisk ohälsa har ökat bland de som idag har försörj-
ningsstöd. Arbetet med rehabilitering kräver samverkan 
med olika andra samhällsinstanser och insatser för rehabi-
litering, arbetsprövning och träning av olika slag är viktiga 
instrument för att komma vidare. 

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
Ystad kommun uppfyller inte målet gällande bostads-
byggandet. Olika hinder på vägen har medfört att beslut 
om LSS boenden inte kunnat verkställas, med resultat 
att kommunen riskerar vite. Inom Vård och Omsorg har 
alla beslut kunnat verkställas inom lagstadgad tid sedan 
Väderleksvägens särskilda boende öppnade. Individ- och 
familjeomsorgen har inte deltagit i framtagandet av bo-
stadsförsörjningsprogram. Antal hemlösa i kommunen 
enligt socialstyrelsens kartläggning maj 2011 är 90 per-
soner, uppdelat på olika kategorier. Satsning mot canna-
bismissbruk är ständigt pågående. Under året startades 
ett projekt för att minska användandet av cannabis bland 
ungdomar. 

Målet är inte uppfyllt.

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

Analys
Socialnämndens redovisar ett överskott med 5,1 mkr. 

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
Verksamheterna strävar efter att optimera transporter ge-
nom noga planering av besök inom hemtjänst och hem-
sjukvård. Cyklar används där det är möjligt och flertalet av 
bilarna är miljöklassade. 

Målet är helt 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
Kvaliteten i verksamheten är god och tjänste- och om-
sorgsgarantierna följs. 

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-
betsgivare
• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   

 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Frisknärvaron inom förvaltningen är 93 % i genomsnitt. 
Arbetsmiljön upplevs som god i de enkäter som gjorts. 
Inom vissa enheter har våldssituationer och hot om våld 
påverkat den psykosociala arbetsmiljön negativt. Syste-
met LISA som används för att anmäla tillbud och arbets-
skador är väl känt inom verksamheten. Kompetensen 
bland medarbetarna är god, en särskild satsning genom 
omvårdnadslyftet gjordes inom Vård och omsorg. 

Målet är delvis uppfyllt.
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Personal
Frisknärvaron har varit i genomsnitt 93 % vilket är lägre 
än 2012. Antalet tillsvidareanställda ökade efter somma-
ren då Väderleksvägens särskilda boende öppnade.

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal platser 691 77 -8
Korttidsboende
-antal helårsplatser vuxna 3 3 0
-Antal helårsplatser barn 10 10 0
Minst andel nöjda i brukarenkät >85 % 80 % 5 % 

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd
-Antal hushåll 406 410 -4
Antal vårddygn i hem för vård och boende
-Vuxna 2 688 2 000 688
-Barn 1 854 2 850 -996
-Familjehem 10 341 6 450 3 891
Minst andel nöjda i brukarenkät 92 % 80 % 12 %

Vård och omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 294 326 -32
Korttidsplatser
-Antal helårsplatser 32,5 30 2,5
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 1,3 2,5 -1,2
Antal besök daverksamhet (beläggning 80 % 6 537 6 960 423
Minst andel nöjda i brukarenkät 69 %2 80 % -11 %

Hälso- och sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 94 % 80 % 6 %
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2013

Budget 
2013

Avvikelse

Politisk verksamhet -1,1 -1,2 0,1
Gemensam verksamhet -19,6 -19,4 -0,2
Entreprenadverksamhet -19,7 -19,7 0,0
Funktionsnedsatta och socialpsykiatri -114,0 -107,0 -7,0
Individ och familjeomsorg -61,5 -59,4 -2,1
Vård och Omsorg -250,6 -265,3 14,7
Hälso- och sjukvård -52,7 -52,3 -0,4
Summa -519,2 -524,3 5,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2013

Budget
2013

Avvikelse

I17120 Trapphusboende Lss, Inv -0,0 -0,2 0,2
I17130 Nytt Äldreboende, Inv -2,5 -2,8 0,3
I17142 Elektriver Ifos Arkiv 0,0 -0,3 0,3
I17190 Larm Väderleksvägen -2,0 -1,5 -0,5
I17191 Reservkraftsaggr Väderleksv 0,0 -1,2 1,2
I17451 Inventarier Lödersupsgården 0,0 -0,1 0,1

Nämndsinvesteringar
I06011 Datautrustning, Socialbyrå 0,0 0,0 0,0
I17130 Nytt Äldreboende, Inv -0,4 0,0 -0,4
I17230 Möbler Kommendörsgatan -0,1 0,0 -0,1
I17331 Möbler Ljuskällan -0,1 0,0 -0,1
I17332 Larm Ljuskällan -0,4 0,0 -0,4
I17770 Möbler Lykkegatan -0,1 0,0 -0,1
I17971 Telefoner Nyckelfri Låshanter -0,1 0,0 -0,1
Summa -5,7 -6,1 0,4

Invigning av Väderleksvägens särskilda boende
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

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

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. 
Revisorer i Ystads kommun är tillika revisorer för Sydöstra 
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 2013. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskning-
ar:
• Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

avseende hot och våld
• Granskning av avtalshantering
• Granskning av styrning och ledning av samhällsbygg-

nadsverksamheten
• Samverkan avseende hemsjukvård/avancerad sjuk-

vård i hemmet (ASIH) - Samverkansgranskning med 
Region Skåne

• Granskning av kommunens strategiska långtidspla-
nering

• Granskning av stödprocesser
• Granskning av gymnasieskolans återinförande i den 

kommunala organisationen
• Tertialrapport 
• Bokslut/årsredovisning 2013
• Uppföljning av granskningar genomförda 2012

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av de kom-
munala bolagens avtalshantering.

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 2013 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 arrangerat en utbildning för reviso-
rerna i SÖSK-kommunerna och deltagit i utbildningar som 
anordnats av EY och SKL.

Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anli-
tat EY som sakkunnigt biträde.



55

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2013

Budget
2013

Avvi-
kelse

Intäkter 1 607,5 1 587,2 20,3
Kostnader -306,5 -312,9 6,4
(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-1,0) (0,6)
Summa 1 301,0 1 274,3 26,7

  
Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensamma verksam-
heter blev det en positiv avvikelse mot budget med 26,7 
mkr.

Skatteintäkter
Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella 
statsbidrag blev 12,3 mkr. Kommunen följer Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär 
att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter 
SKL:s prognos.

Arbetsgivaravgifter
Överskottet blev 17,9 mkr för år 2013. AFA Försäkring 
betalade tillbaka premierna för de kollektivavtalade för-
säkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen 
gällande åren 2005 och 2006. Återbetalningarna var på 
totalt 20,0 mkr. Under hösten beslutades det om ett till-
läggsanslag på totalt 2,0 mkr för personalfrämjande åt-
gärder som finansierades med de återbetalda pengarna 
från AFA.
Det blev även ett litet överskott då arbetsgivaravgifterna 
för ungdomar 18-26 år samt personer över 65 år är lägre 
än för övriga personer.

Oförutsett
I den ursprungliga budgeten för år 2013 fanns 43,3 mkr 
under kommunfullmäktiges anslag för oförutsett. Under 
året har alla pengarna fördelats ut till de olika verksam-
heterna i kommunen, i huvudsak som kompensation för 
löneökningar under året.

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. I årets finansnetto finns en 
utdelningen på 6,0 mkr från Ytornet AB med som en fi-
nansiell intäkt. Räntenivån har under året varit väldigt låg 
i Sverige. Finansiella intäkter på 33,3 mkr och finansiella 
kostnader på 36,7 mkr betyder att årets finansnetto blir 
negativt med 3,4 mkr. 

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 2013 blev ett underskott med 
totalt 5,4 mkr.
Kommunen får underlag från KPA som används både för 
budget och till redovisningen.
Årets underskott beror på att betalningarna för de tidi-
gare anställda, som numera är pensionärer, blev 28,8 mkr 
istället för 24,5 mkr det vill säga 4,3 mkr högre än budge-
ten. Till detta kommer löneskatt med ytterligare 1,1 mkr 
som förklarar den negativa avvikelsen på 5,4 mkr.



56

Kommunens bolag och kommunalförbund

Utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
de kommunala bolagens verksamhet
 
Kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt har kompletterats med två nya bestäm-
melser. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2013. 
Ändringen medför att kommunstyrelsen ska i årliga beslut 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fast-
ställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 
ska lämna förslag till Kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser 
att bolaget inte bedriver verksamhet som överensstäm-
mer med ändamålet och/eller inte följer de kommunala 
principer som gäller för bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen har i samband med tertialuppföljning-
arna och i samband med bokslut/årsredovisning följt upp 
de kommunala bolagens verksamhet. Moderbolaget 
Ytornet AB har dessutom löpande under året haft dia-
logmöten med dotterbolagen för avstämning av bolagens 
verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen kan därvid 
konstatera att samtliga de kommunala bolagens respek-
tive verksamheter har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

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 mm) köps av Ystads 
kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande 
dotterbolagens verksamhet och finansiella ställning. Ytor-
net har under året haft dialogmöten med dotterbolagen. 
Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts en-
ligt plan. 

Beslutad anteciperad utdelning från dotterbolagen har 
bokförts i moderbolaget, totalt 8,0 mkr.
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YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

2013 2012 2011
Medelantal anställda 32 30 30
Omsättning 193,1 187,4 175,2
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

16,5 16,1 13,5

Soliditet 31,2 29,4 27,2
Nettoinvesteringar 47,0 57,8 38,2

År 2013 var, när det gäller energikonsumtion och 
ekonomi, sämre än budget. Enligt SMHI:s energi-
index var året 6 procent varmare än ett normalår.  
18 GWh eller 8 procent av elförbrukningen kom från 9  
vindkraftsaggregat inom Ystad Energis nätområde.

2013 2012 2011
Fjärrvärme verkligt 137 138 132 GWh
Fjärrvärme
normalårskorrigerat

146 145 145 GWh

El 212 212 217 GWh

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

2013 2012 2011
Fossilt bränsle 1,8 % 1,6 % 1,0 %
Förnyelsebart bränsle 98,2 % 98,4 % 99,0 %

Utbyggnaden Öppet Stadsnät i Ystad har varit i fo-
kus även 2013. Intresset har varit stort och många in-
formationsmöten har genomförts. Vid årsskiftet var 
939 kunder anslutna, vilket var fler än budgeterat.   
Elnätsverksamheten anslöt under året 30 nya anläggning-
ar. Fjärrvärmeverksamheten anslöt under året 84 villor och 
fastigheter i Köpingebro.

Måluppfyllelse
De ekonomiska målen har inte uppnåtts under året för 
Elnätsverksamheten respektive Fjärrvärmeverksamheten. 
Däremot har det ekonomiska målet uppnåtts och över-
träffats när det gäller Öppet Stadsnät. Fjärrvärmeverk-
samheten har tangerat budget när det gäller försäljning 
och ligger på budget vad gäller energiintäkter. När det 
gäller Elnätsverksamheten ligger konsumtionen och an-
slutningsintäkter väsentligt under budget och resultatet 
är över budget på kostnadssidan. Förutom lägre intäkter  
beror resultatet på högre underhållskostnader för haveri 
i en transformator i mars 2013, oförutsett underhåll av 
mätare samt utrangeringar. 

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet med cirka 
1 procent men har legat på ett genomsnitt i en nationell 
jämförelse mellan nätbolagen och väsentligt under närlig-
gande bolag. 
Fjärrvärmepriserna höjdes inte under 2013. På samma sätt 

som elnätspriset ligger fjärrvärmepriset i en nationell jäm-
förelse på ett genomsnitt. Svartfibernätet har utvecklats 
med nya uthyrda sträckor till operatörer. Öppet stadsnät i 
Ystad har fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbygg-
nad under hela 2013. Stadsnätcentralen har renoverats 
under 2013 och kommer att inrymma kontorslandskap 
samt ett konferensrum. Framgent kommer ett kontors-
rum uthyras i byggnaden.
Verksamheten totalt och verksamhetsgrenarna separat 
har burit sina egna kostnader.

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar 
på 16,5 mkr (16,1 mkr), vilket är under budget. En bi-
dragande orsak till resultatet är en varm höst/vinter, färre 
anslutningar än budgeterat på elnätssidan samt mycket 
oförutsedda underhållskostnader på elnätssidan. För Öp-
pet Stadsnät har det ekonomiska målet uppnåtts och 
överträffats, Öppet stadsnät har även överträffat vad gäl-
ler antalet anslutningar under 2013.

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.

Investeringar
Totalt var investeringarna 47,0 mkr (57,8 mkr) i enlighet 
med budget och med styrelsens under året beslutade 
kompletterande utbyggnader.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnads-
områden och upprustningen av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av 
elnät till Ystad är fortsatt aktuell. Det pågår arbete med 
att köpa in två nya transformatorer till elnätet. Under året 
kommer även ventilationsutrustningen på kontorsbygg-
naden att bytas ut.
Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att 
trimma och bygga om pannorna för att optimera ut-
släppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme 
kommer att ske genom kompletteringar. Nyutbygg-
nad av fjärrvärme i Köpingebro påbörjades under 
2012 och fortsätter med sista etappen under början 
av 2014. Under 2014 kommer det påbörjas projekte-
ring av ackumulatortank till fjärrvärmeverksamheten.  
Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Skånet 
och Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra an-
slutningsmöjligheterna. Landsbygdsstöd på 10,1 mkr har 
beviljats för 2013-2014. 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. Under 2013 producerades fjärrvärmen med 
98,2 % förnyelsebara bränslen. 
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AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet 

2013 2012 2011
Medelantal anställda 16,9 16 16
Omsättning 91,1 89,1 129,0
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

7,4 1,5 41,0

Soliditet 18,5 19,9 17,7
Nettoinvesteringar 103,0 28,1 1,5

Två byggprojekt startade under året, dels ett trygghetsbo-
ende med 16 lägenheter i kv Åkerblom 2 i centrala Ystad 
och dels 37 smålägenheter i kv Thorsson Östra 21 i Folkets 
Park. Beräknad inflyttning i kv Åkerblom 2 är den 1 april 
2014 och i kv Thorsson Östra 21 den 1 juni 2014. En pa-
viljong med 8 lägenheter i kv Thorsson Östra 21 köptes 
av kommunen för 7 mkr och övergick i bolagets ägo den 
1 juli 2013. När byggnationen i kv Thorsson Östra 21 är 
klar, kommer fastigheten således att innehålla 45  smålä-
genheter och blir ett välkommet tillskott till bostadsmark-
naden i Ystad.

Mark har köpts i kv Kokillen och i Dammhejdan under 
2012 och 2013 med syfte att bygga ett stort antal hyres-
lägenheter. Bolagets största markaffär någonsin blev klar 
sommaren 2013 och avtal tecknades för köp av cirka 
45 000 kvm tomtmark i Dammhejdan för 26,2 mkr. Till-
trädet var den 1 juli 2013.

I bolagets investeringsplan för åren 2013-2020 ingår ny-
byggnation av 380 lägenheter och upprustning av 40 lä-
genheter (Lichton 1) för en totalt kalkylerad kostnad på 
656 mkr. För att klara egenfinansieringen av byggprojek-
ten på ungefär 20 procent och för att uppnå acceptabla 
rörelseresultat behöver viss fastighetsförsäljning genom-
föras.

Måluppfyllelse
Bolaget har som verksamhetsmål en årlig nybyggnation 
med i genomsnitt 40 lägenheter. Under 2013 påbörjades 
nybyggnation av 53 lägenheter och under kommande år 
är planerad nybyggnation betydligt mer än 40 lägenheter 
per år.

Beträffande de finansiella målen uppnådde bolaget av-
kastningskravet på 4,7 mkr.

Det andra finansiella målet som gäller att ha en soliditet 
på minst 15 procent klarade bolaget också.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt visar 
en vinst på 5,8 miljoner kronor och är en klar förbättring 
jämfört med föregående år. Under året har del av kvarte-
ret Disa 4 sålts vilket resulterat i en reavinst på 2,7 mkr.

Årets investeringar
Nettoinvesteringar har gjorts under året på totalt 103,0 
mkr. Av totalsumman står nybyggnadsprojekt för 54,5 
mkr och ombyggnadsprojekt för 46,1 mkr.

Framtiden
De närmaste åren kommer att bli mycket spännande för 
bolaget med många nya, intressanta byggprojekt. Finan-
sieringen av bygginvesteringarna kan ske genom upplå-
ning med 80 procent och egna medel med 20 procent. En 
viss fastighetsförsäljning kommer att behövas för egenfi-
nansieringen av projekten.

Allvill-lagen har gällt i tre år och har hittills inte medfört 
några större förändringar för bolaget. Arbetet med att 
se över hyressättningen har påbörjats men stannat upp. 
Det är viktigt att detta arbete återupptas under 2014. För 
närvarande pågår en utredning om kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning, vad denna kommer att leda till är 
än så länge oklart. 

YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet

2013 2012 2011
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning 27,2 30,9 24,8
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

5,9 9,8 5,8

Soliditet 23,0 20,0 17,0
Nettoinvesteringar 0,3 16,4 6,0

Bolaget har under året förvaltat 16 fastigheter varav två 
tomter; kv Lillö 1 och Pumpen 7.

På fastigheten Cylindern 1 inträffade en dieselläcka i de-
cember 2012. Fastigheten är nu sanerad och inga förore-
ningar finns kvar. En kostnad för detta på cirka 1,1 mkr 
belastar resultatet 2013. I det fall hyresgästen Veolia kan 
anses ansvariga eller delansvariga är osäkert och för att 
undvika dylika extraordinära kostnader i framtiden har 
bolaget sett över sina försäkringar.

Uppgradering av hissar på grund av lagkrav har gjorts 
i fastigheterna Malmö 3 och Simrishamn 1 och byte av 
fönster på fastigheten Kv Heden 3. Asbetssanering i fyra 
lokaler gjordes och byte av papptak på fastigheten Vem-
menhög 1. Ansökt om ny detaljplan för ombyggnad till 
förskola/grundskola kv Verkmästaren 18, och om ny de-
taljplan för cirka 150 lägenheter i kv Lillö 1.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastningskrav på 5,0 mkr och 
soliditet på mellan 8 -15% har uppnåtts. Verksamhetsmå-
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let med uthyrning av lediga lokaler har delvis uppnåtts då 
hyresintäkterna ligger i nivå med föregående år trots färre 
fastigheter.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
5,9 mkr är bättre än budget främst beroende på att 
hyresintäkterna har ökat via nya hyresgäster i de le-
diga lokalerna. Räntekostnaderna är lägre än budget 
då ränteläget är förmånligt samt att bolaget minskat 
låneskulden med 5 mkr. Resultatet är lägre än 2012 då en 
reavinst vid försäljning av Lotsen 3 på cirka 3,6 mkr ingick 
i resultatet.

Årets investeringar 
Inga större investeringar har gjorts under året.

Framtiden 
Under kommande år kommer bolagets omsättning att lig-
ga i nivå med årets. Resultatet kommer att öka, exklusive 
reavinster, jämfört med tidigare år då avskrivningarna blir 
lägre på grund av nya avskrivningsregler.

Bolaget har 2 stora byggrätter, Pumpen 7 á 12.600 kvm 
samt Heden 3 á 5.000 kvm. Bolaget utvecklar fastigheter-
na Verkmästaren 18 som planeras byggas om till för- och 
grundskola samt fastigheten Lillö 1 där cirka 150 lägenhe-
ter planeras. Dessa fastigheter kan säljas vidare till bolag 
med inriktning bostäder. Bolaget har inte möjlighet att 
genomföra dessa byggnationer i egen regi utan kommer 
att utvärdera vilken som ska säljas eller genomföras. Oav-
sett vilket är målsättningen att detta ska generera vinst 
till bolaget och vid genomförande ska vinsten bedömas 
utifrån risktagandet.

Annat av betydelse 
Bolaget har en tvist med tidigare hyresgäst Veolia avse-
ende ansvarsfrågan avseende dieselläckaget.
Skatteverkets beslut angående fastighetstaxering å fastig-
heten Kv Torna 1 har överklagats.

YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Årets verksamhet

2013 2012 2011

Medelantal anställda 38 44 43
Omsättning 82,5 84,2 81,5
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

0,4 -9,2 - 2,9

Soliditet 86 85 84
Nettoinvesteringar 0,7 1,9 4,8

2013 har varit ett mycket gynnsamt år för den samlade 
hamnverksamheten i Ystad. Under året har åter nya re-
kord slagits och hamnen befäster sin position som den 

största hamnen i Sverige med färjetrafik till Polen. De 
ökade volymerna gjorde att hamnen per halvåsskiftet tog 
steget upp och nu är Sveriges tionde största hamn. Att 
marknaden betraktar Ystad Hamn Logistik AB som en 
logistikpartner att lita på bekräftas åter av de volymök-
ningar och utökade trafik hamnen haft under året.

Glädjande kan konstateras att effektivitetsåtgärder un-
der året inneburit att den samlade hamnverksamheten i 
hamnbolaget och Ystads kommun utfallit med ett över-
skott.

Måluppfyllelse

Mål för verksamheten Budget 
2013

Är målet
uppfyllt?

Soliditet 85 % Ja, 
86 %

Avkastning på eget 
kapital (%)

-1 % Ja, 
1 % 

Avkastning på totalt 
kapital (%)

-1 % Ja, 
1 %

Total sjukfrånvaro (%) < 2 % Ja, 
1,47 %

Antal ton gods > 2 842 000 Ja, 
3 249 274

Antal lastfordon > 180 000 Ja, 
203 973

Antal personbilar > 483 000 Nej, 
478 602

Antal passagerare > 1 790 000 Nej, 
1 746 857

Årets ekonomiska resultat
Bolaget uppvisar, ett positivt resultat före bokslutsdispo-
sitioner och skatt på 0,4 mkr för verksamhetsåret 2013, 
vilket primärt kan härledas till att godsvolymerna totalt 
sett slår nya rekord vilket ger en ökning i bolagets netto-
omsättning. Den totala omsättningen i bolaget har dock 
minskat i jämförelse mot ifjol då det avyttrades inventa-
rier av betydande värde. Det positiva resultatet kan även 
härledas till att den totala kostnadsmassan för året är 
lägre än budgeterat, i synnerhet då bolaget arbetat hårt 
för att effektivisera verksamheten och att kommunens 
överskott av arrendet hölls på budgeterad nivå. 

Viktigt att notera i sammanhanget är att infrastrukturäga-
ren, Ystads kommun vars omsättning gällande hamnverk-
samheten enbart utgörs av det arrende som Ystad Hamn 
Logistik AB erlägger för nyttjande av hamnanläggningen, 
gjorde ett överskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet 
av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2013 således till 
8,3 mkr vilket är mycket bra givet genomförda investe-
ringar och underhållsåtgärder. Totalt har Ystad Hamn 
Logistik AB sedan år 2000 bidragit med ett nettoöver-
skott till kommunen, genom vinsten på det arrende som 
erläggs för nyttjandet av hamnanläggningen, med drygt 
111 miljoner kronor vilka oavkortat tillförts skattekollekti-
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vet, d.v.s. invånarna i Ystads kommun. Till detta kommer 
de ackumulerade vinster som genererats i bolaget som 
står till ägarens förfogande via koncernmodern Ytornet 
AB.

Planenligt har underhållsåtgärder, framtidsinvesteringar 
och miljöanpassningar fortgått under året och trots detta 
med ett positivt resultat för 2013 till följd. Med detta re-
sultat i ryggen och en trygg budget för 2014 ser bolaget 
med god tillförsikt på framtiden. 

Årets investeringar 
Bolaget har under året investerat i en ny buss då den 
gamla var redo att utrangeras, därtill har det investerats 
i mindre omfattning i verksamhetsrelaterade inventarier. 
Totala investeringar om 0,7 mkr har genomförts. 

Framtiden 
Hamnens stora betydelse för regionen och det internatio-
nella godsflödet har åter befästs, inte minst genom stän-
digt ökande volymer. Redan tidigare var Ystad Hamn en 
av Sveriges största hamnar. Av 52 hamnar rankas Ystad 
Hamn som nummer två avseende järnvägsvagnar, num-
mer tre avseende färjepassagerare och personbilar/bussar, 
nummer fyra avseende lastfordon, nummer fem avseende 
det totala antalet fartygsanlöp och, sedan 2013, nummer 
tio 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 visionen en att vara 
en hållbar hamn för kundernas, staden och regionens ut-
veckling. 

Bolaget måste under 2014 påbörja arbetet med 
framtidssäkring av verksamheten. Osäkerhet kring 
hamnens placering är kostnadsdrivande i det att stora 
belopp i dag allokeras till kortsiktigt underhåll och 
livstidsförlängning av anläggningen i innerhamnen. 
Avsaknaden av framtidsbeslut gör samtidigt att frågan 
ständigt är på agendan, vilket inte gynnar någon part.

Bolaget arbetar för att utöka kundkretsen och diskuterar 
med såväl existerande som andra rederier om eventuell 
etablering i Ystad, med fartyg drivna med LNG (flytande 
naturgas) vilket ytterligare kan komma att stärka Ystad 
Hamns miljöprofil. Diskussion förs även med leverantörer 
av LNG avseende etablering i hamnen.

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 – 2013 har bolaget genomfört 
diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med 
deldomen och 2014 kommer förhoppningsvis slutgiltiga 

YSTADS TEATER AB

Årets verksamhet 

2013 2012 2011
Medelantal anställda 5 4 4
Omsättning 3,2 2,6 1,6
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

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

Soliditet 12,7 13,8 13,0
Nettoinvesteringar 0,2 0,4 0,6

Under verksamhetsåret 2013 besöktes teatern av 36 000 
personer. Verksamheten har kunnat fortsätta med stor 
bredd som tillfredsställer många smakriktingar och en ny 
publik söker sig till teatern. Teatern har ett starkt varumär-
ke där opera och jazz utgör viktiga beståndsdelar. Även 
den vackra teaterbyggnaden och dess interiör utgör en 
viktig del av varumärket. 
Både operan och jazzfestivalen besöks av såväl en natio-
nell som internationell publik. 
Teatern hade ett celebert besök då ett ryskt balettkom-
pani från Moskva gästade teatern med Svansjön. 
Ystads Stående Teatersällskap har satt upp en ny föreställ-
ning med Bror-Tommy Borgström ”Kamin för frusna sjä-
lar”, skriven av Jaques Werup.
Barnföreställningarna är fortsatt starkt efterfrågade av 
publiken.

Måluppfyllelse 
Antalet besökare uppgick till 36 000 personer och antalet 
aktiviteter till 250 stycken, vilket överstiger målsättningen 
för året. 

Årets ekonomiska resultat
Bolaget redovisar ett underskott på 3,5 mkr före bok-
slutsdispositioner och skatt. Teaterns finansiella mål var 
att uppnå budgeterat resultat efter koncernbidrag. Detta 
mål lyckades inte uppnås under 2013. I samband med 
bokslut har 0,4 mkr tillskjutits utöver budgeterat koncern-
bidrag för att verksamhetsåret ska visa ett nollresultat. 
Underskottet mot budget kan härledas till två områden. 
Caférörelsen visar ett underskott. Teatern erbjuder en 
helhetsupplevelse där mat och dryck utgör en viktig bit. 
Under pausen som är 20 minuter lång nyttjar 300 perso-
ner caféet, men kostnaderna för denna höga servicenivå 
påverkar resultatet. Caféets inventarier är 20 år gamla och 
det har under året medfört reperationer och ett nytt golv 
som bidragit till underskottet. 
De digitala visningarna av opera från Metropolitan och 
Kungliga operan har haft få besökare och de enskilda fö-
reställningarna har inte kunnat täcka grundkostnaderna. 
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Årets investeringar 
Omfattande investeringar har gjorts för att förbättra ar-
betsmiljön. Dessa inkluderar en höj- och sänkbar lastbryg-
ga samt installation av värmesluss i anslutning till den. En 
ny utsugningsfläkt har installerats i köket. Totalt investe-
ringsbelopp uppgår till 0,2 mkr.

Framtiden 
Teaterns omsättning bedöms kunna ligga kvar på nuva-
rande nivå. Dock är målsättningen att förbättra det eko-
nomiska resultatet, vilket kommer att föranleda en viss 
förändring i verksamheten. 2014 fortsätter det yttre un-
derhållet med norra och södra fasaden samt scenhuset. 
Även vestibulen kommer att genomgå en omfattande 
renovering. Samtliga mattor i publika utrymmen kommer 
att bytas. Internkommunikationssystemet liksom ljusbor-
det fungerar mycket bristfälligt och behöver ersättas. 

AB YSTADS SALTSJÖBAD

Årets verksamhet

2013 2012 2011
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning 13,5 12,3 8,9
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

1,9 1,2 0,6

Soliditet 11,0 9,0 11,0
Nettoinvesteringar 0,9 17,7 26,3

Flertalet rum i Westside och Eastside-husen har renoverats 
och färdigställts under 2013.
Korridorerna och trapphuset i Eastside har renoverats och 
omläggning av yttertak på Westside har gjorts.

Ny brandlarmscentral och vattenledning har installerats 
för att klara utbyggnaderna.

Måluppfyllelse
Det finansiella målet har uppnåtts, avkastningskrav 1,5 
mkr.
Soliditet på mellan 8-15% har uppnåtts.
Underhållsarbeten enligt långtidsplan har delvis genom-
förts.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
1,9 mkr är bättre än budget främst beroende på ökade 
hyresintäkter på grund av hyresgrundande underhålls-
kostnader.

Årets investeringar 
Inga större investeringar har gjorts under 2013.

Framtiden 
Under 2014 planeras en påbyggnad av SPA-avdelningen 
som beräknas vara klar under sommaren.

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Årets verksamhet

Ekonomi 2013 2012 2011
Antal anställda 50 46 46
Omsättning 59,8 64,4 63,4
Årets resultat -1,2 4,6 1,9
Soliditet (%) 28,1 30,6 17,8
Nettoinvesteringar 3,3 3,3 2,6

Från den 1 januari blev det ny sotningsentreprenör genom 
tjänstekoncession. Detta resulterade i att det under 2013 
inkom cirka 6 000 ansökningar om egensotning till SÖRF, 
vilket medförde en extrem belastning på förbundets ad-
ministration och resulterade i långa handläggningstider. 
Situationen blev till sist ohållbar för SÖRF och utsedd en-
treprenör. Efter direktionens beslut togs ett historiskt steg 
i att överta utförandet av både brandskyddskontroll och 
sotning i SÖRF:s regi från den 1 november.

Förbundet tog initiativet till en sotningskonferens som ge-
nomfördes i september. Konferensens syfte var att lyfta 
fram de frågor som uppstått lokalt i flera kommuner och 
som måste lösas på central myndighetsnivå. Initiativet 
uppskattades och förutom deltagare från både SKL, MSB, 
SSR och Riksdagen, deltog ett 70-tal kommunföreträdare 
från främst södra Sverige. 

Strax innan jul kom även det första numret av ”Säkert 
SÖRF” som är en satsning på en informationsskrift till 
samtliga hushåll med journalistiskt innehåll blandat med 
råd och tips. 

Organisationen har under de senaste åren påverkats av 
oklarheter kring förbundets framtida utformning och 
anpassning till lägre medlemsavgifter. Det har inneburit 
en förlust av kompetens som skapat ”tomrum” i organi-
sationen. Ett omfattande arbete har pågått under 2013 
som resulterat i en ny och mer anpassad organisation för 
framtida utmaningar. Den nya organisationen trädde i 
kraft den 1 november.

En viktig arbetsmiljöfråga är att investera i en säker vagn-
park och ett omedelbart behov är fyra släckbilar till de sto-
ra stationerna. Med rätt kravspecifikation kommer dessa 
fyra fordon kunna ersätta 16 äldre fordon i vagnparken, 
vilket även påverkar framtida drifts- och reparationskost-
nader. 

I mitten av september genomfördes en säkerhetsmässa 
som blev succé och innebar att cirka 600 sjundeklassare 
från tre medlemskommuner, under totalt två dagar utbil-
dades i allt från trafiksäkerhet till utrymning av diskotek i 
händelse av brand och rökutveckling.
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Måluppfyllelse

Verksamhetsmål
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande 
under året och ha direkt koppling till de upprättade verk-
samhetsmålen. Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga 
och mätbara mål för förbundet har resulterat i nya verk-
samhetsmål som implementerats i verksamheten. Framta-
gande av indikatorer och uppföljning av verksamhetsmå-
len kommer att ske under 2014.

Finansiella mål
Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekono-
misk hushållning på kort och lång sikt.

Finansiella mål Uppnått 
målet?

Det egna kapitalet ska vara > 0. Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar 
och finansiella kostnader ska vara > 0. Nej

Prognosavvikelsen ska vara < 1 %. Nej

Årets ekonomiska resultat
Ekonomiska uträkningar har inlett året för att anpassa 
verksamheten till minskade budgetramar. Ett gemensamt 
mål är att tillsammans utnyttja resurserna på bästa sätt 
för både anställda och medborgare. Verksamhetsåret 
avslutades med ett negativt resultat på 1,2 mkr. 

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskon-
teringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningen 
ska sänkas med 0,75 procentenheter. Denna sänkning 
har medfört att pensionsskulden ökat markant, en ökning 
med 1,1 mkr inklusive löneskatt för förbundet.

Sotningsverksamheten har tagit mycket av personalens 
energi men även en hel del ekonomiska resurser. Proble-
matik kring juridik, kommunikation och sotningsexpertis 
har medfört kostnader utöver budget. Totalt överstiger 
omkostnaderna knutna till sotningen och övriga konsult-
kostnader budget med 1,2 mkr.

AFA Försäkring har beslutat att återbetala premier för av-
talsgruppsjukförsäkringarna för åren 2005-2006 som för 
förbundet uppgår till 1,0 mkr. 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann upp-
följning och kostnadskontroll genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans.

Framtid
Förbundet har utvecklat samverkan till att omfatta ge-
mensam operativ ledning, som idag leds/styrs av brandbe-

fäl i RC-Syd beläget i Hyllie. Det innebär att inre befäl eller 
larmbefäl förfogar över 14 kommuners räddningstjänstre-
surser och använder dessa gränslöst i samband med larm 
i hela det geografiska området.

Utredning om eventuellt samgående med Räddningstjäns-
ten Syd har påbörjats och kommunalråd och oppositions-
råd för respektive medlemskommun gav sina kommun-
chefer/direktörer i uppdrag att arbeta fram en förstudie, 
där man förutsättningslöst tar fram konsekvenserna av ett 
eventuellt samgående med Räddningstjänsten Syd eller 
ett fördjupat samarbete.
 

SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet

Ekonomi 2013 2012 2011
Antal anställda 231 255 -
Omsättning 295,9 303,5 305,1
Årets resultat 2 ,5 -0,3 -1,7
Soliditet (%) 34 29 29
Nettoinvesteringar 3,0 2,0 3,7

Under hösten 2012 gjordes en elevprognos för höstermi-
nen 2013. Det kan konstateras att prognosen som avsåg 
antalet sökande till SYDGYM från medlemskommunerna 
var något lägre än prognostiserats. Det totala antalet elev-
er på SYDGYM stämde dock väl med prognosen. Lund 
attraherar fortsättningsvis eleverna från Sjöbo. Simris-
hamn valde att inte starta vissa gymnasieprogram vilket 
gjorde att strömmen av elever från Simrishamn ökade 
något. 

Organisationen med tre rektorer fick förväntad positiv ef-
fekt avseende förutsättningar att skapa en likvärdig skola. 
Under året sades flera hyresavtal upp och antalet tjänster 
anpassades till det minskade elevantalet.
 
Under 2013 fortsatte arbetet med att införa Gy11. Det 
kan konstateras att det är kostnadsdrivande att arbeta 
med två läroplaner parallellt. Det förefaller som om grund-
skolorna inte på alla håll varit medvetna om vad Gy11 
ställer för kunskapskrav på eleverna som lämnar årskurs 
9. Kommunikationen mellan grundskolan och gymnasiet 
måste förbättras.
 
Inom yrkesutbildningarna finns det ett gott samarbete 
med branscherna och där har våra programråd en mycket 
viktig roll i att formalisera och ytterligare utveckla samver-
kan med arbetsplatser och branscher. Vård- och omsorgs-
college har utvecklats och Sydskånska gymnasiet har en 
framträdande roll i samverkan med branschen.
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Medverkan i skånesatsningen på den gemensamma por-
talen skanegy.se har inneburit att alla elever i vårt upptag-
ningsområde får en saklig information om hela gymnasie-
utbudet i Skåne. Marknadsföringen har varit omfattande 
med både framtagande av nytt material och att synas i 
olika medier, mässor, öppna hus med mera.
 
Skolinspektionens tillsynsbesök 2012 följdes upp genom 
ett nytt besök. Skolinspektionen konstaterade att de bris-
ter de tidigare påtalat rättats till och att SYDGYM utveck-
las positivt.  

Under 2013 fortsatte diskussionerna mellan medlems-
kommunerna i Sydskånska gymnasieförbundet om fram-
tidens gymnasiesamverkan. Efter förhandlingar i positiv 
anda beslutade kommunfullmäktige i samtliga medlem-
skommunerna om en ny förbundsordning, finansierings-
modell och överlåtelseavtal avseende Malenagymnasiets 
övergång till Sjöbo kommun.

Förbundsordningen innehåller bland annat att gymnasie-
förbundet ska upplösas den 31 december 2015. Gym-
nasieförbundet ska fram till dess upplösande bestå av 
samma medlemskommuner som tidigare. Från och med 
1 januari 2014 införs en ny finansieringsmodell för Syd-
skånska gymnasiet. Modellen bygger på självkostnads-
principen och varje medlemskommun betala kostnaden 
för sina elever vilken skola de än väljer. Överlåtelseavtalet 
reglerar principerna för övergången av Malenagymnasiet 
till Sjöbo kommun.

Inför införandet av 1 till 1 datorer i SYDGYM tillsattes 
en arbetsgrupp för att planera inför höstterminen 2014. 
Arbetet har varit omfattande och till sin hjälp har olika 
pilotprojekt startats. Ett av pilotprojekten var att redan 
höstterminen 2013 ge samtliga eleverna på ekonomipro-
grammet var sin dator. Klasserna fick olika datorer. Gläd-
jen och entusiasmen hos eleverna var påtaglig.
Från och med höstterminen 2013 så skapades en orga-
nisation, med ett fast programutbud, med ett fast antal 
klasser inom varje program. Varje klass hade också ett 
högsta elevantal. Avsikten med detta var att skapa en tyd-
lig organisation där vägledare och elever på grundskolan 
vet vilket programutbud som erbjuds. Dessutom skapades 
ett arbetslugn bland personalen som är grunden för god 
arbetsmiljö och utveckling.  

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål
Utfall 
2013

Utfall 
2012

Upp-
nått 

målet?

Andelen elever med slut-
betyg inom fyra år ligger 
över genomsnittet för såväl 
Skåne som landet i sin hel-
het(%).

82,9 82,4 Ja 

Elevernas genomsnittliga 
betygspoäng inom varje 
nationellt program ligger 
över poänggenomsnittet 
för såväl Skåne som landet i 
sin helhet.

13,5 13,9 Nej

Andelen elever på yrkes-
programmen som har hög-
skolebehörighet är högre 
än genomsnittet för såväl 
Skåne som landet i sin hel-
het(%). 

82,4 87,8 Nej

Andelen elever från med-
lemskommunerna ska 
öka(%).

60 62 Nej

Andelen elever från andra 
kommuner än medlems-
kommunerna ska öka.

- - -

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 kriterier 
får de istället ett samlat betygsdokument. För 2013 är det 
82,9 % av eleverna som når ett slutbetyg inom fyra år. 
Måluppfyllelsen är hög då det i riket är 76,6 % av alla 
elever som når slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra 
år, motsvarande siffra i Skåne är 76,5 %.
Utfallet för genomsnittligt betygspoäng för samtliga pro-
gram på Sydskånska gymnasiet är 13,5. Måluppfyllelsen 
är låg totalt sett då betygspoängen i riket är 14,0, motsva-
rande siffra i Skåne är 14,0. 

Utfallet för andelen elever med högskolebehörighet på 
samtliga nationella program är 82,4 %. Måluppfyllelsen 
är låg totalt sett då andelen i riket är 87,1 %, motsva-
rande siffra i Skåne är 84,8 %. Trots att målet inte nåtts 
för yrkesprogrammen totalt sett så har sex av tio yrkespro-
gram nått målen. 
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Andelen elever i medlemskommunerna som studerar vid 
Sydskånska gymnasiet är 60 % för 2013, jämfört med ut-
fallet motsvarande 62 % för 2012. Således har andelen 
elever från medlemskommunerna minskat och därmed 
har inte målet nåtts.

Slutligen så är måluppfyllelsen för det femte verksamhets-
målet, andelen elever från andra kommuner än medlems-
kommunerna, svår att bedöma då målet inte är mätbart.

Ekonomin är i balans och intäkterna överstiger kostnader-
na i och med att förbundet redovisar ett positivt resultat 
motsvarande drygt 2,5 mkr för 2013.

Målet angående inflationssäkring av eget kapital är upp-
fyllt. För att förbundet skulle uppnå målet krävdes det ett 
positivt resultat motsvarande knappt 0,3 mkr vilket för-
bundet också infriade i och med det redovisade resultat, 
drygt 2,5 mkr plus.

Årets ekonomiska resultat
Verksamheternas kostnader för Sydskånska Gymnasie-
förbundet uppgår, inklusive interna poster, till 329,8 mkr. 
Intäkterna uppgår, inklusive interna poster, till 332,3 mkr 
vilket således innebär ett positivt resultat motsvarande 2,5 
mkr för 2013. Resultatet i förhållande till budget motsva-
rar ett positiv budgetöverskott med 1,4 mkr. 

Resultat innefattar en positiv förändring av semesterlöne-
skulden vilket bidrar till ett budgetöverskott på drygt 0,6 
mkr samt bokslutsdispositioner avseende utrangeringar i 
anläggningsregistret som påverkar resultat negativt med 
knappt 0,1 mkr.  

Den förväntade sökbilden har delvis infriats. Antalet 
elever från andra kommuner som 2013 gick i förbundets 
gymnasieskolor var 590 elever, vilket var marginellt fler än 
budgeterat. Tyvärr var det fler elever från medlemskom-
munerna som gick i annan regi, det vill säga i annan kom-
mun eller friskola, än vad som var budgeterat. Drygt 770 
elever gick i annan regi under 2013. Bortsett från elevflö-
dena är det även andra förutsättningar som får negativa 
ekonomiska konsekvenser. Kostnaden för elever som läser 
i annan verksamhet, oavsett annan kommun eller friskola, 
har en högre genomsnittskostnad än budgeterat. Samma 
problem gäller för elever som läser på gymnasieförbundet 
men är hemmahörande i en annan kommun än medlem-
skommunerna, här är genomsnittsintäkten lägre än bud-
geterat. Dessa tillsammans bidrar till ett överskridande av 
budgeten. Därtill tillkommer även en negativ budgetav-
vikelse avseende kostnaderna för elever i behov av särskilt 
stöd. Sammantaget innebär detta, gentemot budget, en 
ökad nettokostnad för den interkommunala verksamhe-
ten motsvarande drygt 7,2 mkr.

De tre rektorsområdena redovisade tillsammans för 2013 
ett budgetöverskott med motsvarande knappt 2,3 mkr, 

varav uppdragsutbildningen på Malenagymnasiet gene-
rerade ett budgetöverskott med drygt 1,1 mkr. Sett till 
rektorsområdenas totala nettoomslutning på drygt 124,0 
mkr, är det ett marginellt överskott. Trots bättre ekono-
miska förutsättningar, jämfört med tidigare år, finns det 
dock fortfarande ett behov av att allokera resurserna för 
att tillgodose behovet avseende läromedel och förbruk-
ningsmaterial.

Liksom tidigare år har elevunderlaget i egna skolor mins-
kat och med anledning av detta har organisationen strä-
vat efter att anpassa antalet anställda därefter. Ambitions-
nivån som låg till grund vid upprättandet av budgeten 
inför 2013 infriades tyvärr inte. Effekten fick ett kortare 
genomslag tidsmässigt än vad som var beräknat från bör-
jan. Även dess omfattning avseende antalet årsarbetare 
blev färre. De ekonomiska konsekvenserna för 2013 inne-
bar därmed ett budgetunderskott motsvarande knappt 
0,6 mkr.

I samband med att huvudmanaskapet för Malenagymna-
siet övertas av Sjöbo kommun vid årsskiftet 2014 övertog 
Sjöbo kommun redan under hösten 2013 vissa lokaler 
som resulterade i minskade lokalkostnader för gymna-
sieförbundet. Därtill kan läggas återbetalning från Ystads 
kommun avseende såväl städ- som planerade underhålls-
kostnader som blivit lägre än vad som var budgeterat. 
Dessvärre har det också under året uppstått merkostna-
der avseende diverse omflyttningar i samband med or-
ganisationsförändringar på enheterna inom förbundet. 
Ovanstående ekonomiska konsekvenser genererar totalt 
ett budgetöverskott på drygt 0,5 mkr.

Nettoeffekten av pensionskostnader, pensionsförsäk-
ringar samt förändringen avseende pensionsskulden vi-
sade för 2013 ett positivt resultat gentemot budget med 
knappt 1,4 mkr.

AFA Försäkrings styrelse tog i september 2013 beslut om 
att premierna för år 2005 och 2006 skall återbetalas för 
avtalssjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäk-
ring (ABF). Detta innebär att cirka elva miljarder kronor 
betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och land-
tingssektorn. För Sydskånska Gymnasieförbundet innebär 
detta en återbetalning motsvarande knappt 4,4 mkr för-
delat på drygt 2,1 mkr avseende 2005 och knappt 2,3 
mkr för 2006, belopp som bokförs under året och som 
därmed även är resultatpåverkande för 2013. 

Årets resultat, plus drygt 2,5 mkr, innebär att Sydskånska 
gymnasieförbundet för år 2013 uppfyller balanskravet en-
ligt kommunallagen. År 2011 minskade förbundets egna 
kapital med knappt 1,7 mkr på grund av ett negativt re-
sultat. Enligt kommunallagen ska det negativa resultatet 
återställas inom tre år, det vill säga senast 2014. Under 
2012 visade förbundet återigen ett negativt resultat med 
knappt 0,3 mkr, som måste återställas senast 2015. Med 
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hänsyn tagen till 2013 års positiva resultat, drygt 2,5 mkr, 
är 2011 och 2012 års negativa resultat nu återställda. 

Årets investeringar
Årets investeringar avser till största delen reinvesteringar 
och nyinköp av datorer samt utrustning för undervisnings-
ändamål. 

Framtid
Det är ovisst hur eleverna kommer att söka utbildningar 
framöver. Kommer friskolorna att tappa elever utifrån 
flera nedläggningar? Kommer de kommunala skolor som 
idag har problem med för få elever, att minska program-
utbudet? Om det blir fallet, så kommer fler elever att 
söka sig till skolor med större utbud, ofta belägna i de 
större städerna och kommunerna. Hur ställer sig då de 
kommuner där klasserna blir fullbelagda och där elever 
från andra kommuner slår ut kommunens ”egna” elever 
genom bättre meritvärden. Detta problem står Lund inför 
redan idag. Kan det betyda inskränkningar på det fria va-
let i Skåne?

Skolans arbetssätt kommer radikalt att förändras genom 
den IT-satsning förbundet kommer göra. Det viktiga är 
inte vilken dator eleven kommer att hantera eller vilka 
programvaror vi köper in. Förändringen kommer att ligga 
på att bli bättre på att utveckla elevernas förmågor. En 
förändring ligger också i möjligheten att kommunicera 
med och följa elevernas utveckling på ett bättre sätt än 
tidigare. Sydskånska gymnasiet möter dagligen nya ut-
maningar i ett samhälle där förändringar ställer nya krav 
på elevernas kunskaper. Utvecklingsområden att beakta 
framöver är:
• Lärarnas och skolledningens uppdrag har förändrats 

drastiskt de senaste åren. Allt fler administrativa upp-
gifter ingår i uppdragen. Skolorna arbetar på att för-
enkla och rationalisera de icke värdeskapande proces-
serna och därmed minska arbetsbördan.

• Sydskånska gymnasiets genomsnittslöner för lärare i 
de gymnasiegemensamma ämnena är betydligt lägre 
än för lärarna i årskurs 7-9 i Ystads grundskolor. Detta 
måste beaktas eftersom Sydskånska gymnasiet ska till-
höra Ystads kommun från år 2016.

• Genomföra reformen med karriärtjänster.
• Utveckla det internationella arbetet.
• Utveckla skolans kvalitetsarbete.
• Utveckla IT-stödet i verksamheten och administratio-

nen.
• Satsning på 1 till 1 datorer till elever och personal för 

att utveckla det pedagogiska arbetet och få en bättre 
måluppfyllelse. 

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Årets verksamhet

Ekonomi 2013 2012 2011
Antal anställda 19         22 24
Omsättning 15,9 16,8 17,2
Årets resultat 1,9 1,3 -0,5
Soliditet (%) 51 32 -
Nettoinvesteringar - 0,1 -

Under året har det bl a utförts 719 inventeringar av en-
skilda avlopp, 46 provtagningar på livsmedel, 530 kon-
troller med stöd av livsmedelslagen, 100 inspektioner av 
tobak-, öl och receptfria läkemedel och 480 inspektioner 
med stöd av miljöbalken (hälsoskydd, lantbruk och miljö).
Uppföljning av individuella tillsynsplaner har påbörjats och 
avstämning sker efter varje månad. Systemet har inte varit 
helt tillförlitligt men har kunnat användas för en vidare 
diskussion. Nytt system för uppföljning via Miljöreda på-
börjas 2014.
Revidering av riktlinjerna för att använda bekämpnings-
medel inom vattenskyddsområden är ett arbete som på-
gått i flera år. I november 2013 beslutades om nya riktlin-
jer som träder i kraft under 2014 med en övergångstid på 
5 år och att efter den 1 januari 2019 inte använda kemis-
ka bekämpningsmedel inom primär zon (inre skyddszon).

Revidering och genomgång av samtliga taxor där miljö-
förbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt så att verk-
samheterna får den tillsyn de betalar för. Det är viktigt 
att miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som 
verksamheterna debiteras för gällande tillsyn/kontroll och 
prövning. I den reviderade taxan har även inskrivits att år-
lig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista februari 
innevarande år.

Fakturering sker direkt från ärendehanteringssystemet 
vilket resulterat i en effektivisering av faktureringen. Års-
avgifter för 2013 skickades ut redan i januari och februari 
vilket gjorde att likviditeten för miljöförbundet ökade.

Organisationen är sedan 2012 platt det vill säga en chef 
och inga mellanchefer, gruppledare eller teamledare. 
Denna organisation ställer högre krav på tjänstemännen 
som även har som uppgift att tillse att 1000 timmar per 
år är debiterbara. 

Under året har det presenterats en del rapporter som efter 
information på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. 
De rapporter som presenterats är bland annat från tillsyn 
på öl, tobak- och receptfria läkemedel, strandbad, strand-
skydd, tillfälliga livsmedelsarrangemang, förskolor, bas-
sängbad, provtagning av dunkvatten i livsmedelsvagnar/
fordon och idrottsanläggningar. Hemsidan har även upp-
daterats kontinuerligt med information. Information har 
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bl a lagts ut då miljöförbundet fått många påringningar 
om samma klagomål eller som en allmän information om 
hur man tvättar bilen miljövänligt.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Uppnått 
målet

Miljöförbundets kompetens och erfarenhet 
är avgörande faktorer för att kunna bedriva 
framgångsrik tillsyn. Att ha rätt kompetens 
på rätt plats vid rätt tillfälle är viktigt ur ett 
framgångsrikt perspektiv.

Ja

Livsmedelshanteringen ska vara säker för 
alla, även de som har allergier eller är käns-
liga för olika födoämnen.

Delvis

Luften ska vara ren och varken miljö eller 
hälsa skadas. 

Delvis

Risker med kemikaliehantering ska minime-
ras för att behålla en hälsosam miljö samt ett 
grundvatten av god kvalitet. 

Delvis

Ärenden där beslut fattas genom delegation 
ska handläggas inom två veckor efter det att 
sökanden kommit in med kompletta hand-
lingar. Det kan finnas undantag, bland annat 
i ärenden där det krävs ett remissförfarande. 

Delvis

Klagomålsärenden ska vara påbörjade inom  
tre dagar

Delvis

Mål som gäller kompetens och erfarenhet anses som 
uppfyllt. Mål som gäller livsmedelshantering, luft och ke-
mikaliehantering är ständigt pågående. Mål som gäller 
handläggning av ärende och klagomål anses som delvis 
uppfyllda med anledning av att det varit vakanser och 
långtidssjukskrivna.

Finansiella mål
Utfall 
2013

Utfall 
2012

Upp-
nått 

målet?

God ekonomisk hushåll-
ning med självfinansie-
ringsgrad om 55%

63% 55% Ja 

Årsbokslut+/- 0 kr 1 858 1 346 Ja

Återställande av tidigare 
underskott inom tre år

- 753 Ja

Årets resultat
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har även under 
2013 presterat ett bra resultat för verksamhetsåret 2013. 
I september beslutade medlemskommunernas ledamöter 
att reducera medlemsavgiften med 1,0 mkr per år under 
2013 och 2014. 

Årets resultat på 1,9 mkr och 2012 års resultat är tyd-
liga trendbrott för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.  
Under åren (2010 och 2011) med underskott och miss-
skött ekonomi gör att miljöförbundet idag är tryggare in-
för framtiden. Det goda resultatet även kan härledas till 
minskade personalkostnader samt lägre kostnadsmassa i 
övrigt, en direkt följd utav god ekonomisk hushållning. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds medlemskom-
muner har ett ägarkrav om 55 % självfinansieringsgrad, 
vilket har uppnåtts både under 2012 och 2013. 

Årets investeringar
De investeringar som är gjorda under året är på dataut-
rustning samt mätinstrument till verksamheten.

Framtid
Miljöförbundet arbetar för att bli ett förbund som står för 
rättssäkerhet, ärlighet och förtroende.

Under kommande år är det investering på IT som krävs 
med nya programuppdateringar av ärendehanteringssys-
temet och uppgradering av hemsidan.

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och vårt 
uppdrag, det vill säga myndighetsutövning.

En handläggare kommer under 2014 att arbeta med ru-
tiner inom miljöförbundet för att få enhetliga beslut och 
rapporter.

Medlemskommunerna har framfört önskemål om att 
protokoll efter inspektion/kontroll ska lämnas ut på plats 
efter besöket och miljöförbundet kommer att arbeta med 
detta framöver.

Utbildningar för att stärka teamkänslan kommer att ske 
vid några tillfällen under 2014.
Miljöförbundet ser framåt emot ytterligare ett positivt re-
sultat 2014 när det gäller ekonomi.

Verksamhetsplan för 2014 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.

I december 2013 beslutade högsta förvaltningsdomsto-
len att taxor för kommunala förbund måste beslutas av 
kommunfullmäktige i ägarkommunerna. I miljöförbundet 
har taxorna bestämts av förbundets direktion. Från och 
med 2014 är det kommunfullmäktige i Ystad, Tomelilla 
och Simrishamn som beslutar om miljöförbundets taxor.
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RESULTATRÄKNING, MKR                Koncernen                Kommunen
  2013 2012 2013 2012
Verksamhetens intäkter Not 1 818,5 816,4 425,0 426,5
              varav jämförelsestörande post  22,5 23,1 20,0 20,5
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 822,3 -1 786,1 -1 552,7 -1 512,6
Avskrivningar Not 2 -163,6 -154,8 -99,9 -92,9
Verksamhetens nettokostnader  -1 167,4 -1 124,5 -1 227,6 -1 179,0
     
Skatteintäkter Not 3 1 072,7 1 043,9 1 072,7 1 043,9
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 194,1 177,7 194,1 177,7
Finansiella intäkter Not 5 5,2 4,5 33,3 34,5
Finansiella kostnader Not 6 -52,8 -50,2 -36,7 -32,7
              varav jämförelsestörande post  2,7 - 2,2 -
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Not 7 51,8 51,4 35,8 44,4
     
Skatt  -4,5 5,5 - -
Årets resultat  47,3 56,9 35,8 44,4

KASSAFLÖDESANALYS, MKR                 Koncernen                Kommunen
  2013 2012 2013 2012
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  51,8 51,4 35,8 44,4
Justering för av- och nedskrivningar  163,3 154,4 99,9 92,9
Ökning/minskning avsättningar Not  8 7,7 -5,1 2,8 0,9
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 -2,7 -6,9 -0,6 -3,5
Skatt, samt just av övriga likvidpåverkande poster  -4,5 -4,9 - -10,4
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  215,6 188,9 137,9 124,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1,1 60,5 -4,5 1,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  -6,6 0,8 -7,3 3,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  33,8 -32,0 18,5 1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  241,7 218,2 144,6 130,3
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -491,6 -349,1 -336,8 -226,5
Omklassificering till omsättningstillgång     
Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 12,5 13,9 9,4 4,3
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,1 -0,4 - -0,3
Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 - - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster Not 11 3,8 2,7 3,8 2,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -475,4 -332,9 -323,6 -219,8
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring långfristig skuld  288,0 177,7 130,9 257,1
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 0,2 -2,1 102,6 -107,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  288,2 175,6 233,5 150,1
     
Årets kassaflöde  54,5 60,9 54,5 60,6
Likvida medel vid årets början  92,2 31,3 91,3 30,7
Likvida medel vid årets slut  146,7 92,2 145,8 91,3
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BALANSRÄKNING, MKR                Koncernen                Kommunen 
  2013 2012 2013 2012
   
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 3 286,5 2 981,8 1 980,6 1 758,9
Maskiner och inventarier Not 14 139,8 129,7 43,9 41,4
Summa materiella anl  tillgångar  3 426,3 3 111,5 2 024,5 1 800,3
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Värdepapper, andelar,     
bostadsrätter m m Not 15 3,9 3,9 30,0 30,0
Långfristiga fordringar Not 16 12,8 13,0 758,2 860,7
Summa finansiella anl tillgångar  16,7 16,9 788,2 890,7
Summa anläggningstillgångar  3 443,0 3 128,4 2 812,7 2 691,0
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter  15,1 7,8 15,1 7,8
Förråd  3,8 4,5 - -
Fordringar Not 17 196,3 195,3 212,6 208,1
Kassa och bank   146,7 92,2 145,8 91,3
Summa omsättningstillgångar  361,9 299,8 373,5 307,2
     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 804,9 3 428,2 3 186,2 2 998,2
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 379,8 1 333,5 1 349,9 1 315,9
         varav avsatt till resultatutjämningsreserv  60,9 - 60,9 -
Justering eget kapital  - -10,6 - -10,4
Årets resultat  47,3 56,9 35,8 44,4
Summa eget kapital Not 18 1 427,1 1 379,8 1 385,7 1 349,9
     
Avsättningar     
Avsättn för pens o liknande förplikt  37,3 34,0 31,0 28,2
Övriga avsättningar  48,8 44,4 - -
Summa avsättningar Not 19 86,1 78,4 31,0 28,2
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 20 1 943,6 1 655,6 1 369,7 1 238,8
Kortfristiga skulder Not 21 348,1 314,4 399,8 381,3
Summa skulder  2 291,7 1 970,0 1 769,5 1 620,1
     
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  3 804,9 3 428,2 3 186,2 2 998,2
     
Ställda panter o ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 666,9 637,2 648,9 620,0
Visstidspensioner  Not 22 2,3 4,3 2,3 4,3
Privata medel Not 23 0,1 0,1 0,1 0,1
Leasingåtaganden Not 24 9,3 9,3 8,5 8,8
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 1 134,9 962,9 1 694,7 1 365,3
Ställda säkerheter Not 25 23,7 23,7 - -
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 353,7 1 454,5
Koncernen Ytornet 353,6 224,2
Kommunalförbund 111,2 143,6
  
22,5 mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäk-
ring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäk-
ring avseende åren 2005 och 2006.  
  
  
  
  
  
  
  
  
Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar på 
99,9 mkr, Koncernen Ytornets avskrivningar 60,9 mkr 
samt Kommunalförbunden 2,8 mkr.  

  
Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2013 2012
Kommunalskatt 1 078,9 1 030,9
Slutavräkning 2013 (2012) -6,9 12,8
Slutavräkning 2012 (2011) 0,7 0,2
 1 072,7 1 043,9
  
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2013 2012
Inkomstutjämningsbidrag 194,3 180,3
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -46,5 -49,8
Regleringsavgift 13,0 14,0
Utjämningsavgift LSS -20,2 -18,2
Kommunal Fastighetsavgift 53,5 51,4
 194,1 177,7
  
Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2013 2012
Ränta på utlämnade lån 0,2 0,2
Ränta på likvida medel 4,9 4,1
  
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2
  
 5,2 4,5
  
  

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna poster.I net-
tokostnaderna ingår vinst vid avyttring av anläggningstill-
gångar med 0,6 mkr.   
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsättning 
samt årets avgiftsbestämda ålderspension med 30,6 mkr 
och kostnader för särskild löneskatt avseende  dessa pen-
sioner med 7,0 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 6,5 
mkr och löneskatt för dessa med 1,6 mkr. Pensionsut-
betalningar till dagens pensionärer har redovisats med 
28,4 mkr, för visstidspensioner 0,4 mkr samt löneskatt för 
dessa utbetalningar med 7,5 mkr
20,0 mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäk-
ring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäk-
ring avseende åren 2005 och 2006.  
  
  
Kommunen  
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräk-
nas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt 
nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda 
investeringar t o m år 2013.  
  
  
Kommunen 2013 2012
Kommunalskatt 1 078,9 1 030,9
Slutavräkning 2013 (2012) -6,9 12,8
Slutavräkning 2012 (2011) 0,7 0,2
 1 072,7 1 043,9
  
  
Kommunen 2013 2012
Inkomstutjämningsbidrag 194,3 180,3
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -46,5 -49,8
Regleringsavgift 13,0 14,0
Utjämningsavgift LSS -20,2 -18,2
Kommunal Fastighetsavgift 53,5 51,4
 194,1 177,7

  
  
Kommunen 2013 2012
Ränta på utlämnade lån 22,7 31,2
Ränta på likvida medel 3,6 2,6
Utdelning från koncernen Ytornet 6,0 -
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2
Borgensavgifter 0,9 0,5
 33,3 34,5
  
  



70

Noter

Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2013 2012
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 48,9 48,3
Ränta på pensionsskuld 3,6 1,7
Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2
 52,8 50,2
  
Av ränta på pensionsskulden beror 2,7 mkr på sänk-
ning av diskonteringsräntan och klassificeras som jämfö-
relsestörande post.  
  
  
  
  

  
Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter
Koncernen 2013 2012
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 47,3 51,4
Varav realisationsvinster netto 2,7 6,9
  
 
Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2013 2012
Ingående värde 78,4 83,5
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 1,8 0,5
   varav räntekostnad 2,7 1,2
   varav utbetalningar -1,9 -2,0
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,8 -0,3
   varav räntekostnad 0,1 0,1
   varav utbetalningar -0,5 -0,7
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,7 0,1
Skatt obeskattade reserver mm 4,4 -5,5
Utgående värde 86,1 78,4
  
Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2013 2012
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -3,2 -6,9
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc 0,5 0,0
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -2,7 -6,9
  
Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar 
Koncernen 2013 2012
Lantegendomar 0,1 0,4
Bostads- och affärshus 3,3 8,9
Verksamhetsfastigheter 8,9 2,6
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,2 2,0
Aktier och andelar - -
 12,5 13,9

  
Kommunen 2013 2012
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 33,4 31,1
Ränta på pensionsskuld 3,0 1,4
Övriga finansiella kostnader 0,3 0,2
 36,7 32,7
  
Av ränta på pensionsskulden beror 2,2 mkr på sänkning 
av diskonteringsräntan och klassificeras som jämförelse-
störande post.  
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skulder upp
går till 11,4 mkr (7,7). Bokföring av intern ränta under 
byggnadstiden har minskat räntekostnaderna med 5,9 
mkr (3,3).  
  
  

Kommunen 2013 2012
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 35,8 44,4
Realisationsvinster -0,6 -3,5
Justerat resultat 35,2 40,9
  
  
Kommunen 2013 2012
Ingående värde 28,2 27,3
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 1,4 0,8
   varav räntekostnad 2,3 1,0
   varav utbetalningar -1,5 -1,5
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,8 -0,2
   varav räntekostnad 0,1 0,1
   varav utbetalningar -0,5 -0,7
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,6 0,2
Utgående värde 31,0 28,2
  

  
Kommunen 2013 2012
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -0,5 -3,3
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,1 -0,2
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -0,6 -3,5
  
  
Kommunen 2013 2012
Lantegendomar 0,1 0,4
Bostads- och affärshus 0,3 1,1
Verksamhetsfastigheter 8,9 2,6
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,1 0,2
Aktier och andelar - -
 9,4 4,3
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Noter

Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster 
Koncernen  
3,3 mkr (2,1) av årets investeringsinkomster avser   
anslutningsavgifter.  
  

Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2013 2012
  
HBV, Husbyggnadsvaror -0,1 -
Uppskj skatt ersättningslånepost 0,1 -
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 0,3 -2,1
Övriga -0,1 -
  
 0,2 -2,1
  
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Koncernen 2013 2012
Ingående anskaffn. värde 4 507,4 4 222,3
Omklassificering  
Inköp under året 357,1 269,8
Försäljning/utrangering -14,5 -16,3
Nedskrivning -17,4 -7,0
Pågående arbeten 93,8 38,6
Utgående ack anskaffn.värde 4 926,4 4 507,4
  
Ingående avskrivningar -1 525,6 -1 412,8
Omklassificering  
Försäljning/utrangering 4,6 10,2
Nedskrivning 11,9 0,8
Årets avskrivningar -130,8 -123,8
Utgående ack avskrivningar -1 639,9 -1 525,6
Utgående restvärde 3 286,5 2 981,8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Kommunen  
3,3 mkr (2,1) av årets investeringsinkomster avser   
anslutningsavgifter.  
  
  
  
Kommunen 2013 2012
Ytornet AB -40,0 -
AB Ystadbostäder  -60,0 -50,0
AB Ystads Saltsjöbad - -22,0
Ystads Energi AB 192,0 -
Ystad Industrifastigheter AB 5,0 -35,0
Ystads Teater AB 5,6 -
Kommuninvest - -
 102,6 -107,0
  
  
Kommunen 2013 2012
Ingående anskaffn. värde 2 795,6 2 595,5
  
Inköp under året 318,1 211,2
Försäljning/utrangering -12,3 -4,1
Nedskrivning -17,4 -7,0
  
Utgående ack anskaffn.värde 3 084,0 2 795,6
  
Ingående avskrivningar -1 036,7 -964,4
  
Försäljning/utrangering 3,5 3,3
Nedskrivning 11,9 0,8
Årets avskrivningar -82,1 -76,4
Utgående ack avskrivningar -1 103,4 -1 036,7
Utgående restvärde 1 980,6 1 758,9
  
Specifikation  
Markreserv 45,2 29,4
Verksamhetsfastigheter 845,5 742,1
Fastigheter affärsverksamhet 810,1 706,6
Publika fastigheter 202,6 197,3
Fastigheter annan verksamhet 74,9 68,9
Övriga fastigheter 2,3 2,4
Exploateringsmark - 12,2
 1 980,6 1 758,9
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Noter

Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2013 2012
Ingående anskaffn.värde 373,9 355,2
Inköp under året 36,9 38,6
Försäljning/utrangering/omklass -2,1 -19,9
Utgående ack anskaffn.värde 408,7 373,9
  
Ingående avskrivningar -244,2 -238,1
Försäljning/utrangering/omklass 2,1 18,3
Årets avskrivningar -26,8 -24,4
Utgående ack avskrivningar -268,9 -244,2
Utgående restvärde 139,8 129,7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter m m 
Koncernen 2013 2012
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 0,4
  
  
 3,9 3,9
  
  
  
  
  
Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2013 2012
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskj skatt ersättningslånepost 0,4 0,5
Husbyggnadsvaror HBV för. 2,1 2,0
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 4,9 5,2
Övriga 0,1 
  
 12,8 13,0
  
Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2013 2012
Kundfordringar 74,9 93,4
Övriga kortfristiga fordringar 47,7 5,5
Interimsfordringar 73,7 96,4
 196,3 195,3
  

  
Kommunen 2013 2012
Ingående anskaffn.värde 173,5 174,9
Inköp under året 14,9 12,5
Försäljning/utrangering -0,1 -13,9
Utgående ack anskaffn.värde 188,3 173,5
  
Ingående avskrivningar -132,1 -135,7
Försäljning/utrangering 0,1 13,9
Årets avskrivningar -12,4 -10,3
Utgående ack avskrivningar -144,4 -132,1
Utgående restvärde 43,9 41,4
  
Specifikation:  
Maskiner 25,7 26,2
Inventarier 12,6 8,6
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 4,5 5,5
Konst 1,1 1,1
 43,9 41,4
  
  
Kommunen 2013 2012
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 0,3
 30,0 30,0
  
*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening 
uppgår till 1 260 kkr. Efter insatsemmissioner uppgår 
Ystads kommuns totala andelskapital till 8 796 kkr.  
  
  
Kommunen 2013 2012
AB Ystads Saltsjöbad 52,0 52,0
Ystadbostäder AB 386,0 326,0
Ystad Energi AB 125,0 317,0
Ystad Industrifastigheter AB 108,0 113,0
Ystads Teater AB - 5,6
Ytornet AB 81,9 41,8
Kommuninvest 5,3 5,3
 758,2 860,7
  
  
Kommunen 2013 2012
Kundfordringar 65,3 78,9
Övriga kortfristiga fordringar 43,7 15,1
Interimsfordringar 103,6 114,1
 212,6 208,1
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Noter

Not 18 Eget kapital  
Koncernen 2013 2012
Ystads kommun 1 256,5 1 224,8
Koncernen Ytornet 158,9 145,0
Kommunalförbund 11,7 10,0
Summa 1 427,1 1 379,8

  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med koncern-
mässiga övervärden samt aktier i dotterbolag  
  
  
  
  
  
  

Not 19 Avsättningar  
Koncernen 2013 2012
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 26,3 24,5
Avsättning för visstids-  
pensioner  3,7 2,9
Avsättning för särskild   
löneskatt 7,3 6,6
Avsättning för skatter 48,8 44,4
Summa 86,1 78,4
  
  
Not 20 Långfristiga skulder  
Koncernen 2013 2012
Lån i banker och kreditinstitut 1 920,6 1 648,5
Skuld för investeringsbidrag 10,3 0,4
Investeringsfond 12,7 6,7
 1 943,6 1 655,6
  
Not 21 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2013 2012
Leverantörsskulder 64,2 48,3
Övriga kortfristiga skulder 76,1 73,1
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 207,8 193,0
 348,1 314,4
  
Not 22 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2013 2012
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 512,9 519,2
Årets förändring    24,0 -6,3
   varav räntekostnad 55,2 25,7
   varav utbetalningar -29,2 -27,3
Särskild löneskatt, KPA 130,0 124,4
Visstidspensioner 1,8 3,4
Särskild löneskatt, visstidspens 0,5 0,8
 669,2 641,5
  
  

  
Kommunen 2013 2012
Ingående värde 1 349,9 1 315,9
Justering eget kapital:  
   omklass VA-fond t långfr skuld - -6,7
   omklass avfallsfond t förutbet int - -3,7
Årets resultat  35,8 44,4
 1 385,7 1 349,9
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 28,0 34,6
Hamnfond 8,0 9,8
Social investeringsfond -0,2
  
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 
60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsre-
serv. Av årets resultat föreslås 22,5 mkr avsättas till resul-
tatutjämningsreserven.  
  
Kommunen 2013 2012
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 21,3 19,9
Avsättning för visstids-  
pensioner 2 st (3) 3,6 2,8
Avsättning för särskild   
löneskatt 6,1 5,5
  
Summa 31,0 28,2
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda  
  
Kommunen 2013 2012
Lån i banker och kreditinstitut 1 346,7 1 231,7
Skuld för investeringsbidrag 10,3 0,4
Investeringsfond 12,7 6,7
 1 369,7 1 238,8
  
  
Kommunen 2013 2012
Leverantörsskulder 56,4 48,0
Övriga kortfristiga skulder 179,3 188,3
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 164,1 145,0
 399,8 381,3
  
  
Kommunen 2013 2012
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 499,0 505,9
Årets förändring  23,2 -6,9
   varav räntekostnad 53,6 25,0
   varav utbetalningar -28,8 -26,8
Särskild löneskatt, KPA 126,7 121,1
Visstidspensioner  1,8 3,4
Särskild löneskatt, visstidspens 0,5 0,8
 651,2 624,3
  
Överskottsfondens utgående kapital är 0,0 kr per 
131231. Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget 
från KPA uppgår till 96,0 %  
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Noter

Not 23 Privata medel  
Koncernen 2013 2012
64 kkr (71 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
Not 24 Leasingåtaganden  
Koncernen 2013 2012
Förfaller inom ett år 9,3 9,3
  
  
  
  
  
  

Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Koncernen 2013 2012
  
Egnahem och småhus 0,2 0,3
Föreningar 10,2 8,3
Kommuninvest 1 121,7 951,7
Övriga 2,8 2,6
Ställda säkerheter 23,7 23,7
 1 158,6 986,6

  
Kommunen 2013 2012
64 kkr (71 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
  
  
Kommunen 2013 2012
Förfaller inom ett år 8,5 8,8

Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt fastighe-
ter och redovisas som operationell leasing. Leasingkostna-
den för året uppgick till  8,8 mkr (8,9). Av framtida lea-
singavgifter förfaller 8,5 mkr (8,8) inom ett år.   
7,8 mkr (7,7) förfaller per år tom 2018 samt 7,7 mkr (7,5) 
senare än fem år.  
  

Kommunen 2013 2012
Koncerninterna 559,9 402,5
Egnahem och småhus 0,2 0,3
Föreningar 10,2 8,3
Kommuninvest 1 121,7 951,7
Övriga 2,7 2,5
  1 694,7 1 365,3

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var med-
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk för-
ening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 402 mkr kronor 
och totala tillgångar till 271 338 mkr. Kommunens an-
del av de totala förpliktelserna uppgick till 2 083 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 100 mkr.
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Driftredovisning

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto- Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 324,8 -518,0 -193,2 11,0
- Överförmyndarnämnd 0,7 -3,1 -2,4 -0,2
- Ledning o Utveckling 25,6 -215,7 -190,1 -1,6
- Hamn 37,6 -29,6 8,0 -
- Kommungemensamt 260,9 -269,6 -8,7 12,7
Barn- och utbildningsnämnd 303,0 -747,9 -444,9 3,9
Kulturnämnd 4,3 -31,8 -27,5 -0,1
Myndighetsnämnd - -0,3 -0,3 -
Samhällsbyggnadsnämnd 439,0 -526,8 -87,8 -3,9
Socialnämnd 171,5 -690,7 -519,2 5,1
Revision - -1,2 -1,2 -
Summa  1 242,6 -2 516,7 -1 274,1 16,1
Finansiering 1 346,7 -36,8 1 309,9 14,0
Totalt 2 589,3 -2 553,5 35,8 30,1

Årets största investeringar (mkr)
Ystad Arena (nytt badhus) -115,7
Framtida vattenförsörjning Nedraby -89,5
Ombyggnad färjeläge 4 -13,7
Löderups skola, utbyggnad -10,4
Småbåtshamnen (etapp 3) -10,1
Köpingebro skola, ny tillbyggnad -9,4
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Kommunens nettoinvesteringar (mkr)

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -36,7 -36,7 21,8
- Ledning o Utveckling - -11,9 -11,9 1,5
- Hamn 0,0 -24,8 -24,8 20,3
Barn- och utbildningsnämnd - -7,7 -7,7 0,1
Kulturnämnd - - - -
Samhällsbyggnadsnämnd 3,9 -286,9 -283,0 127,3
Socialnämnd - -5,6 -5,6 0,5
Finansiering - - - -
Summa 3,9 -336,9 -333,0 149,7
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Särredovisning av VA-verksamhet

Exploateringsredovisning

Resultaträkning  
Belopp i kkr 2013 2012
Verksamhetens intäkter 1) 70 945 63 572
Verksamhetens kostnader 2) -51 846 -47 047
Avskrivningar -8 298 -8 373
Verksamhetens 
nettointäkt/kostnad 10 801 8 152
Finansiella kostnader -4 796 -6 955
Årets resultat före avsättning
till investeringsfond 3) 6 005 1 197
 Avgår till investeringsfond -6 005 -1 197

Balansräkning  
Belopp i kkr 2013 2012
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 288 744 197 442
Omsättningstillgångar 15 707 10 642
Summa tillgångar 304 451 208 084
  
Skulder  
Kortfristiga skulder 9 530 6 371
Långfristig skuld, investeringsfond 12 662 6 657
Långfristiga skulder, interna 282 259 195 056
Summa eget kapital 
och skulder 304 451 208 0841) Verksamhetens intäkter före avsättning till investerings-

fond.  
2)Avser direkta kostnader samt utfördelade administrativa 
kostnader. 
3) Årets resultat ingår inte i kommuens totala resultat då 
avsättningen till investeringsfond gjorts via minskning av 
verksamhetens intäkter 

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) -0,3 0,4 - - -0,7
V Sjöstaden I -3,8 - - - -3,8
Källesjö nord 11,1 0,9 -2,3 - 12,5
Nybrostrand väster 0,9 2,0 -0,9 - -0,2
V Sjöstaden II 2,7 - -10,2 - 12,9
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,8 - -0,3 - -0,5
Ubåten Edvinshem -1,4 - - - -1,4
Köpingebro Soldatvägen -0,9 - -0,1 - -0,8
HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6
Köpingebro Junivägen -0,8 0,7 -0,4 - -1,1
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 6,1 - -0,1 - 6,2
Dammhejdan 0,2 - 0,0 - 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 - -0,1
Köpingebro Lachmans väg 0,0 - -0,6 - 0,6
Ö:a ind omr Startmotorn -1,3 - -0,1 - -1,2
Sjöborondellen 0,2 7,2 -4,8 - -2,2
Malmörondellen 0,4 - - - 0,4
Äldre industrimark -7,3 1,8 -0,6 - -8,5
Summa 7,8 13,1 -20,4 0,0 15,1
     
I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande  
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering. 
Se vidare under Redovisningsprinciper.     
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen

Långfristiga skulder  
 
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr)  ränta
Handelsbanken Fast 55 000 3,20%
Nordea Rörligt 145 000 1,90%
Kommuninvest Fast 979 700 2,77%
Kommuninvest Rörligt 142 000 1,72%
Dexia Fast 25 000 4,65%
Summa  1 346 700 2,62%

Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi  
   Normportfölj  Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2013-12-31
0 - 1 370 000 0% 30% 27%
1 - 3 575 000 0% 40% 43%
3 - 5 401 700 0% 40% 30%
5 - 7 0 0% 40% 0%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 1 346 700   100%

Kapitalbindningstid   Kapitalbindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2013-12-31
0 - 1 417 000 25% 50% 31%
1 - 3 528 000 10% 40% 39%
3 - 5 401 700 10% 40% 30%
5 - 7 0 0% 20% 0%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 1 346 700   100%

Fast; 
79%

Rörligt; 
21%

Andelen fast respektive rörlig ränta

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i koncernen Ytornet 2013 2012 2011 2010
Kommunalförbunden ingår ej.     

I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till totala   1,08 1,04 1,15 1,08
kostnader      
 
Avkastning/omsättning, dvs resultat före boksluts-  6,9% 3,4% 12,9% 7,3%
dispositioner i förhållande till totala intäkter.      
     
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före boksluts-  11,1% 5,4% 24,7% 13,0%
dispositioner i förhållande till totalt eget kapital.      
     
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus finansiella  -29,7 -38,4 -37,5 -30,7
kostnader.      
     
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till totala tillgångar. 16,4% 16,5% 16,2% 15,3%

Handels-
banken 55

Nordea 
145 

Kommun-
invest 
1121,7

Dexia 25 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)
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Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 
Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 
50 kkr.

Anslutningsavgifter - redovisas i investeringsredovis-
ningen. 

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

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats ränta 
med 2,9 %.

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 2,9 %. 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-
delsei 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 – Kommunen har bestridit ett krav på åter-
betalning av 3,1 mkr avseende EU-projektet ”Catching 
the Future”. Beloppet avser återbetalning av beviljade 
projektmedel för konsulttjänster där upphandlingen av 
tjänster har ifrågasatts. Ystads Industrifastigheter AB har 
ställt ett skadeståndskrav på Veolia Transport Sverige AB 
beträffande en dieselläcka som inträffade i december 
2012. Sanering har skett 2013 till en kostnad av 1,1 mkr, 
och det är detta belopp som kravet avser.

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

Semesterskuld - de anställdas fordran på kommunen i 
form av sparade semesterdagar och okompenserad tid 
har skuldbokförts per den 31 december 2013.

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutav-
räkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s 
prognos.
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Sociala avgifter - har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredo-
visningen. Pålägget uppgår till 39,1% bestående av lag-
stadgade avgifter 31,4 %, avtalsbestämda avgifter 0,8 % 
samt pensionskostnad 6,9 %.

Redovisningsprinciper

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.

Ystad Saltsjöbad
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