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Kommunstyrelsens ordförande

Ytterligare ett år har gått. Ett år som bjöd på många hän-
delser av olika slag. När snön kom med blåsten i början av 
året, så lamslogs delar av Österlen. Flera sa, att en sådan 
vinter får vi inte åter på flera år. I november var det dags 
igen. Ännu värre! Vi klarade det också med uthålliga och 
hängivna medarbetare och en tålig befolkning. Däremel-
lan har det varit en sommar med fler turister än vi någon-
sin haft. Diskussioner på främmande språk har hörts i alla 
gathörn. Europa har upptäckt Ystad. Det har också andra 
världsdelar gjort. 

Sommaren har som vanligt haft ett stort utbud av eve-
nemang. Operafestival, Jazzfestival, Skulpturparken och 
Ystads Stående Teatersällskap på Marsvinsholm, filmvis-
ning på Stortorget, Street market och besök av segelfarty-
get Chopin, för att bara nämna några. 

Samverkan med näringslivet har tagit fart och kommer att 
fortsätta att utvecklas. Vårt näringsliv är ett av de områ-
den som är viktigast för tillväxt och utveckling. Ett annat 
område är bostadsbyggandet. Det är stor efterfrågan på 
tomter för småhusbyggande och efterfrågan på lägenhe-
ter i flerfamiljshus är minst lika stor. Under året färdig-
ställdes området Tankbåten, med 54 hyreslägenheter. Det 
innebär inte bara att nya invånare flyttar in där, utan det 
för med sig att flyttkedjor kommer igång. Flyttkedjor som 
är en förutsättning för Ystads tillväxt.

Ystad har alltid haft stora ambitioner att utvecklas. Pla-
ner som sjösattes under året var Arenan, utveckling av 
Västra hamnen, större företagsetableringar, utveckling av 
hamnen, ombyggnad av vattenverket i Nedraby och om-
daning av småbåtshamnen. Detta är projekt som få andra 
kommuner mäktar med. Ystad vill något och vill vara en 
kommun som invånarna är stolta över och dit människor 
vill flytta.

Ystad växte under året, vilket innebar att även fler barnfa-
miljer flyttade in. Det är därför en självklarhet att försko-
lan har byggts ut. 

Filmen har en naturlig plats i Ystads utveckling. Mixed 
Reality-konferensen hölls för andra gången i Ystad, succé 
igen. En helsvensk filmproduktion förlade sin inspelning 
till Ystad. Svinalängorna hade premiär på Ystad teater. 
Stadgar för filmfonden beslutades av kommunfullmäk-
tige. EU-medel har använts för att underlätta för nya film-
företag att etablera sig i Ystad.

Årets ekonomiska resultat är gott. Till och med mycket 
gott. Glädjande är att nämnderna har hållit sina bud-
getar, endast med smärre avvikelser. Oftast är avvikelsen 
ett överskott. Detta trots de stora kostnaderna för snöröj-
ningen. Det goda ekonomiska resultatet kan till stor del 
hänföras till finansiella poster. De kommunala bolagen 
redovisar goda resultat. 

Jag är stolt att vara kommunstyrelsens ordförande i en 
kommun som vill utvecklas och aldrig stanna upp och bara 
vara nöjd med hur det är just nu. Vi planerar och utvecklar 
för framtiden. Grunden för detta är de förtroendevalda 
och anställda, som lägger ner ett fantastiskt arbete. 
I september var det val i Sverige och Ystad fick ett ny-
valt kommunfullmäktige. Det majoritetsskifte som vanli-
gen brukar ske i Ystad uteblev. Oavsett valutgången så är 
Ystad en kommun där de politiska motståndarna respek-
terar varandra och utifrån sina olika politiska ståndpunkter 
vill Ystads väl. För utveckling är debatten och diskussionen 
viktig. Det är ofta då och där de goda idéerna föds. 

Kristina Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2010 2009 2008 2007 2006 
Verksamhetens intäkter 428,5 367,1 367,0 336,5 356,2 
Verksamhetens kostnader -1 451,4 -1 356,4 -1 322,8 -1 257,1 -1 206,8 
Avskrivningar -74,0 -68,7 -64,0 -62,0 -63,6 
Verksamhetens nettokostnad -1 096,9 -1 058,0 -1 019,8 -982,6 -914,2
   
Skatteintäkter 1 155,6 1 087,5 1 070,3 1 013,5 973,6 
Finansnetto 2,6 8,9 -5,0 1,1 3,3 
Resultat före extraordinära poster 61,3 38,4 45,5 32,0 62,7
   
Extraordinära intäkter - - - - - 
  
Årets resultat 61,3 38,4 45,5 32,0 62,7 
  
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 2 023,8 1 926,3 1 874,2 1 774,1 1 698,8 
Omsättningstillgångar 321,6 371,8 253,3 301,3 267,6 
Summa tillgångar 2 345,4 2 298,1 2 127,5 2 075,4 1 966,4 
  
Eget kapital 1 240,2 1 201,8 1 156,3 1 124,3 1 061,6 
Årets resultat 61,3 38,4 45,5 32,0 62,7 
Summa eget kapital 1 301,5 1 240,2 1 201,8 1 156,3 1 124,3 
      
Avsatt till pensioner 17,8 17,7 17,8 21,3 21,4 
Summa avsättningar 17,8 17,7 17,8 21,3 21,4 
  
Långfristiga skulder 600,0 573,5 538,5 544,5 494,7 
Kortfristiga skulder 426,1 466,7 369,4 353,3 326,0 
Summa skulder 1 026,1 1 040,2 907,9 897,8 820,7 

S:a eget kapital och skulder 2 345,4 2 298,1 2 127,5 2 075,4 1 966,4 
  
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 567,1 597,1 594,2 592,0 519,9 
Borgens- o övriga ansvarsförb. 1 091,6 1 108,4 876,1 809,1 796,4 
Leasingåtaganden 6,8 5,5 7,5 7,9 17,9 
  
Kassaflödesanalys        
Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,7 271,5 60,4 62,2 173,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -114,5 -164,9 -155,8 -135,1 -72,9 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,6 78,8 -14,0 50,2 -20,5 
Årets kassaflöde -53,4 185,4 -109,4 -22,7 80,3 
  
Nyckeltal       
Soliditet i % 55 54 56 56 57 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i % 31 28 29 27 31 
Likviditet i % -24 -20 -31 -15 -18 
Låneskuld 600,0 573,5 538,5 544,6 494,8 
  
Skattesats 31,70 31,70 31,70 31,70 31,83 
  
Antal invånare 28 338 28 109 27 870 27 719 27 398 
Förändring +229 +239 +151 +321 +278 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?  
  
50 % skatter  
   
19 % hyror, arrende, taxor och avgifter  
  
18 % statliga, kommunala och   
         övriga bidrag  
  
12 % försäljning av tillgångar  
         och verksamhet
  
 1 % räntor  

Vad används pengarna till?  
  
43% personal  
  
30% köp av verksamhet  
  
20% tjänster, material och inventarier  
  
3% inkomst och kostnadsutjämning  
  
4% bidrag och räntor  

100 kronor i skatt till kommunen   
användes under 2010 så här….   
   
Kr Verksamhet  
38,2 Vård, omsorg: äldre, funktionshindrade   
29,1 Skolväsendet för barn- o ungdom  
12,8 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
5,5 Infrastruktur skydd mm  
4,6 Individ- och familjeomsorg                 
3,7 Kulturverksamhet   
2,7 Fritidsverksamhet  
1,5 Politisk verksamhet  
0,9 Kommunal vuxenutbildning  
0,5 Övrig utbildning  
0,5 Övriga verksamheter  

Skatter
50%

Räntor
1%

Försäljning
12%

Bidrag
18%

Hyror, taxor 
mm
19%

Personal
43%

Bidrag o 
räntor
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Kostnadsutj
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20%
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Kommunens organisation
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  Kommunalförbund: 
  Sydskånska Gymnasieförbundet  
  ca 46% 
  Sydöstra Skånes Räddningstjänst-  
  förbund ca 35% 
  Ystad-Österlenregionens Miljö- 
  förbund ca 43% 

 

  Helägda dotterbolag: 
  Ystad Energi AB 
  AB Ystadbostäder 
  Ystads Industrifastigheter AB 
  Ystad Hamn o Logistik AB 
 
  Delägda dotterbolag 
  Ystads Teater AB 94,5% 
  AB Ystads Saltsjöbad 90,6% 

 

Kommunfullmäktige 
Moderaterna 16 

Folkpartiet 3 
Centerpartiet 3 

Kristdemokraterna 2 
Miljöpartiet 2 

Socialdemokraterna 18 
Vänsterpartiet 1 

Sverigedemokraterna 4 
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Omvärldsanalys

EKONOMI

Global ekonomi
Den globala återhämtningen fortsätter efter den djupaste 
konjunkturnedgången sedan depressionen på 1930-talet. 
Världsekonomin har inte nått de nivåer som rådde före 
krisen, inte minst när det gäller världshandeln. Utveck-
lingen i omvärlden fortsätter att vara osäker och mycket 
varierande. Tillväxtekonomierna, främst de asiatiska fort-
sätter att vara draglok i världsekonomin. USA har fortsatta 
problem med hög arbetslöshet, låg privat konsumtion och 
budgetunderskott i de offentliga finanserna. Det finns 
heller inga tecken på stabilisering av fastighetsmarkna-
den, då priserna fortsätter att sjunka.

Inom EURO-området och hela Europa finns det stora skill-
nader genom en tudelning av ekonomierna. Norra delen 
utvecklas mycket bra och det är Tyskland som driver ut-
vecklingen. I södra delen kämpar ett antal länder för att 
inte krossas under jättelika budgetunderskott och skuld-
berg. Stora räddningspaket sattes in 2010 för att stödja 
Grekland och Irland. Det finns en risk för spridning av oro 
till främst Portugal och Spanien men kanske även till Ita-
lien. Stora åtstramningspaket kommer att vara nödvän-
diga i en del europeiska länder de närmaste åren. 

Nationell ekonomi
I samband med den internationella finanskrisen föll den 
svenska exporten mycket dramatiskt. Sverige är starkt ex-
portberoende och särskilt av de gamla industriländerna. 
Världshandeln har dock satt fart och exporten ökar, men 
är dock på en lägre nivå än före fallet. Sedan slutet av 
2009 har återhämtningen av svensk ekonomi varit snabb 
och den har fortsatt under 2010. Investeringar och bo-
stadsbyggande har ökat. BNP steg med över fem procent 
2010. Det är den största ökningen ett enskilt år sedan 
1970. 

Risk finns att tillväxten håller på att dämpas. Avmattning 
på viktiga exportmarknader och förstärkt krona kan leda 
till inbromsning under 2011 och in på 2012. Arbetslös-
heten är fortfarande relativt hög. Det som talar för en 
fortsatt tillväxt är relativt låga räntor, ordnade offentliga 
finanser, ökad produktivitet i näringslivet och positiva 
framtidsförväntningar. Det finns fortfarande också gott 
om lediga resurser. Sysselsättningen kan öka utan att det 
finns risk för överhettning. 

Hushållen
Hushållens konsumtionsutgifter har nu tagit fart. Den 
starka konsumtionstillväxten 2010 ska ses mot bakgrund 
av den minskning som skett i hushållens konsumtionsut-
gifter under 2008 och 2009. Den svaga konsumtionsut-
vecklingen dessa båda år i kombination med en förhållan-
devis stark inkomsttillväxt innebar att hushållens sparande 
nådde mycket höga nivåer.

Hushållens förväntningar om framtiden har påtagligt änd-
rats i positiv riktning. Synen på såväl svensk ekonomi som 
den egna ekonomin är nu mycket positiv. Indikatorn lig-
ger över det historiska genomsnittet.
En normalisering av ränteläget kommer dock att bidra till 
att utvecklingen av hushållens nettoinkomster hålls till-
baka. Idag motsvarar hushållens ränteutgifter endast lite 
drygt tre procent av hushållens disponibla inkomster. Fram 
till 2015 beräknas dessa utgifter växa till det dubbla. 

Sysselsättning
Antalet sysselsatta har, framför allt under 2008 och 2009, 
minskat med 160 000 personer, främst inom industrin, 
men även tjänstesektorn har drabbats. Antalet arbetslösa 
har ökat med nästan lika många, nästan till 9 procent av 
arbetskraften. Nedgången blev dock liten jämfört med 
fallet i början av 1990-talet. Utvecklingen skiljer sig också 
i det avseendet att arbetskraften denna gång fortsatt att 
växa, vilket delvis kan förklaras med den förda politiken 
efter 2006.
På kort sikt bestäms sysselsättningsutvecklingen främst av 
hur efterfrågan i ekonomin förändras. Ökad efterfrågan 
från Sveriges exportmarknader, behov av lageruppbygg-
nad, ökade investeringar och ökad efterfrågan hos hus-
hållen driver sysselsättningsutvecklingen. 
Sysselsättningen minskade med 2,6% mellan 2008 och 
2009. Under 2010 och 2011 kommer denna minskning i 
huvudsak att ha återhämtats.

Sysselsättning

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,2 -2,6 1,6 1,1 0,7 0,7 0,7

(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

Öppen arbetslöshet, procent

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,1 8,4 8,5 8,0 7,5 7,0 6,6

(Källa: SKL)

I genomsnitt under 2010 var 8,5% av arbetskraften ar-
betslösa eller deltog i program. Enligt SKL:s Ekonomirap-
port, december 2010, är det naturligt att anta att efter 
2011 kommer arbetsmarknaden och resten av ekonomin 
att röra sig mot jämvikt. Denna nivå förväntas nås första 
kvartalet 2015. Arbetslösheten uppgår då till 6,3 procent 
(jämviktsarbetslöshet). Arbetskraftsdeltagandet stiger 
både på grund av den förda politiken och att befolknings-
sammansättningen förändras.
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Omvärldsanalys

Löneutveckling
Det svaga arbetsmarknadsläget har bidragit till en påtag-
ligt dämpad löneutveckling. Arbetsmarknadsgapet – skill-
naden mellan antalet arbetade timmar och potentiella 
timmar – har stor inverkan på löneökningstakten.
De löneavtal som slöts under 2010 innebar avtalade lö-
neökningar på runt 1,7 procent per år (2 till 2,5 procent 
inklusive löneglidning), ett resultat av den höga arbets-
lösheten som överskuggade förutsättningarna för avtals-
rörelsen. I takt med att arbetsmarknaden förbättras och 
arbetslösheten minskar mot sin jämviktsnivå närmar sig 
löneutvecklingen återigen den långsiktiga nivå som be-
stäms av näringslivets prisökningar och produktivitet.

Enligt SKL:s prognos kommer de genomsnittliga lönekost-
nadsökningarna för hela arbetsmarknaden att uppgå till 
mellan 2,2 och 3,0 procent under perioden 2011 – 2014.

Arbetsgivaravgifter
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 2009). 
Sänkningen av premien motiveras av den reformerade 
sjukskrivningsprocessen, vilken medfört betydande minsk-
ningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukför-
säkring.

Inflation
Inflationen har i Sverige stigit med i genomsnitt 1,3 pro-
cent under 2010. Inflationstakten har succesivt ökat un-
der året och var 2,3 procent i december. Uppgången be-
ror till stor del på ökade boendekostnader inkluderande 
ökade ränte- och el-priser. I jämförelse med övriga EU-
länder ligger Sverige något lägre. Då använder man ett 
harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) vid jämfö-
relsen. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas 
räntekostnader.

De höga elpriserna förväntas falla tillbaks igen, vilket kom-
mer att  påverkar inflationen.
När situationen på arbetsmarknaden förbättras ytterligare 
och löneökningstakten stiger väntas trycket på inflationen 
öka. Inflationen mätt med KPI väntas stiga till över 2,5 
procent mot slutet av 2013. Uppgången i KPI-inflationen 
beror främst på att kostnaderna för boende ökar när re-
poräntan höjs. På längre sikt, när reporäntan har nått mer 
normala nivåer, bedöms även KPI-inflationen närma sig 
målet på 2 procent.

SKL:s bedömning kring inflationen 11-14:

-09 -10 -11 -12 -13 -14
-0,3% 1,3% 1,6% 1,7% 1,8% 2,1%

Som framgår av tabellen kommer prisutvecklingen i kon-
sumentledet att underskrida Riksbankens mål om en infla-
tion på 2 procent fram till och med 2013.

Räntan
Riksbanken höjde reporäntan fyra gånger under 2010 till 
1,25%. Bakgrunden till höjningarna är att stabilisera infla-
tionen kring målet på 2% samt motverka fortsatt utlåning 
till hushållen. I februari 2011 höjde Riksbanken som vän-
tat räntan till 1,50% och indikerar snabbare höjningar för 
året. I december 2011 förväntas räntan ligga på 2,50% 
och i december 2012 på strax över 3%. 

Skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Sysselsättningsutvecklingen och löneök-
ningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse 
för i vilken takt skatteunderlaget växer. Återhämtningen 
på arbetsmarknaden innebär att arbetade timmar fort-
sätter att ge ett positivt bidrag till skatteunderlaget. Ök-
ningstakten väntas nu successivt avta, vilket leder till att 
bidraget till skatteunderlagstillväxten blir mindre framö-
ver. Det motverkas delvis av att löneökningstakten förut-
ses stiga efter hand som situationen på arbetsmarknaden 
blir stramare. 

Utveckling av skatteunderlaget (procentuell förändring)

2010 2011 2012 2013 2014
Nominellt 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0
Realt 0,5 1,5 1,7 1,5 1,2

(Källa: SKL)

I reala termer, det vill säga sett till hur mycket verksamhet 
kommuner och landsting kan finansiera med skatteintäk-
ter utan att ändra utdebiteringen, ökade skatteunderla-
get endast marginellt mellan 2008 och 2010. Efter den 
perioden växer skatteunderlaget återigen i god takt. Det 
är delvis en effekt av den sysselsättningsökning som följer 
av konjunkturåterhämtningen, men också en effekt av att 
stora årgångar nya pensionärer bidrar med snabb ökning 
av pensionsinkomsterna.  

Kommunernas ekonomi
Tillfälliga statsbidrag, sänkta sjukförsäkringspremier och 
förbättrade skatteintäkter i kombination med återhållsam 
kostnadsutveckling gjorde att kommuner och landsting 
fick ett överskott på sammanlagt 19 miljarder kr 2010. 
272 kommuner redovisar överskott på totalt 14,7 miljar-
der kr. Extra statsbidrag, huvudsakligen i form av tillfälligt 
konjunkturstöd står för 11,9 miljarder kr. 

Minskningen av det tillfälliga konjunkturstödet och rela-
tivt svag skatteunderlagsutveckling ger betydligt sämre 
förutsättningar 2011. När konjunkturstödet fasas ut ökar 
inte intäkterna i tillräcklig utsträckning för att täcka pris- 
och löneökningar. Om konjunkturstödet hade varit jämnt 
fördelat över ett par år och mött upp hela perioden med 
svag tillväxt i skatteunderlaget skulle kommunernas situa-
tion ha varit betydligt lättare. 
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Befolkning
Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 338. Folkmängden ökade under 
2010 med 0,8% (2009 var ökningen 0,9%). Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1% i 
genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Den genomsnitt-
liga ökningen under den senast 10-årsperioden har varit  
210 personer (0,8%).
Ökningen av befolkningen i kommunen med 0,8% under 
2010 kan jämföras med ökningen i Skåne län på 1,0%. I 
landet som helhet var ökningen 0,8%.

Under 2010 föddes 263 barn. Antalet avlidna under året 
var 329. Detta innebär att kommunen har ett födelseun-
derskott.
Under året flyttade 1500 personer till kommunen och 
1205 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 295 
personer. Kommunen har sedan flera år relativt stort in-
flyttningsöverskott.

En stor andel av befolkningen är 65 år eller äldre. Genom-
snittsåldern i kommunen är 45 år, vilket är ca 4 procent 
högre än genomsnittsåldern i riket. I likhet med övriga 
kommuner i landet förväntas denna att öka ytterligare.
Det är viktigt att kommunen som boendeort är fortsatt 
attraktiv så att invånarantalet ökar på grund av inflytt-
ning.
Under perioden 2009 till 2019 beräknas folkmängden öka 
med drygt 3 200 personer till drygt 31 300 kommuninvå-
nare 2019. Ökningen per år varierar mellan 173 och 431. 
Målsättningen om en procents årlig befolkningsökning 
uppnås om prognosen blir verklighet. Prognosen bygger 
på att ca 250 bostäder byggs per år. 

Bostäder
Intresset för att bosätta sig i kommunen är glädjande 
fortsatt stort. Försäljning av villatomter pågår i flera ex-
ploateringsområden; Källesjö, Nybrostrand och Köping-
ebro. Under 2010 såldes 107 tomter. I Köpingebro har 
Ystadbostäder byggt 19 energisnåla marklägenheter med 
hyresrätt. 
Alla som står i kommunens tomtkö har under året fått 
erbjudande om tomt. 

Näringsliv
Liksom i övriga landet och länet har orderingång, lönsam-
het och sysselsättning ökat under 2010 i jämförelse med 
tidigare år. Fortsatt uppgång väntas inom den kommande 
tolvmånadersperioden. Uppgången förväntas omfatta 
både tjänste- och industrisektorerna. Företagen arbetar 
med ett fortsatt lågt resursutnyttjande, vilket främst gäller 
tjänstesektorn. Inför framtiden är dock företagarna i syd-
östra Skåne allmänt något mer pessimistiska än i övriga 
länet.

Under 2010 har 188 (161) nya företag startat i kommu-
nen. Ystad har befäst sin ställning som den främsta till-
växtkommunen i Skåne (jämte Båstad) och en av de främ-
sta i Sverige (nr 25) inom besöksnäringen.

Kommunens Näringslivsenhet arbetar aktivt för att ge-
nomföra de i näringslivsstrategin satta målen.
Under året har bland annat följande aktiviteter/projekt 
inneburit bättre förutsättningar för företagsklimatet:

Tillväxtskolan – har skapat ett 20-tal nya arbetstillfäl-•	
len
Catching the Future som tillsammans med ett 15-tal •	
företag utvärderar möjligheterna med polska markna-
den
Etablering av FINK, filminkubatorn i Ystad för att stöd-•	
ja utvecklingen av filmindustrin
Biogas Ystad/Österlen – förstudie av storskalig biogas-•	
produktion

Ekonomisk översikt
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BALANSKRAV
I Kommunallagen 8 kap § 5 finns ett så kallat balanskrav. 
Kravet innebär att kommunen varje år ska ha intäkter som 
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna något år ändå 
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet 
återställas inom de tre närmast följande åren.  Beslut om 
sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje 
året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

 

Som framgår av avstämningen ovan uppfyller Ystad kom-
muns resultat det lagstadgade balanskravet. Realisations-
vinster i samband med försäljningar av fastigheter ingår  
ej i det justerade resultatet. 

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINAN-
SIELLA MÅL

Mål 1: Stärkt soliditet.

Utfall: Soliditeten har ökat med 1,5 %. Målet har således 
uppfyllts. Vid denna avstämning har samtliga reavinster 
räknats in. 

Mål 2: Kostnaderna för den kommunala driften, inklusive. 
avskrivningar, får inte överstiga 98 % av skatteintäkterna 
(inklusive generella statsbidrag).

Utfall: Relationen blev 94,7 %.
Det uppsatta målet har således klart överträffats. 
98%-målet uppnås vid ett överskott på 23,1 mkr och må-
let har därmed överträffats med 38,2 mkr.

Mål 3: Kommunens investeringar ska till minst 60 % fi-
nansieras med egna medel.

Utfall: Relationen blev 95,8 %. 
Det uppsatta målet är således uppfyllt.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 141,3 mkr och dessa 
kunde till stor del finansieras av årets avskrivningar (74,0 
mkr) och överskott (61,3 mkr) på sammanlagt 135,3 
mkr.

Mål 4: Det ekonomiska resultatet i förhållande till det 
egna kapitalet ska minst motsvara kostnadsutvecklingen.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr
 
Årets resultat enligt resultaträkning 61,3
Realisationsvinst, anläggn.tillgångar -20,0
Justerat resultat 41,3

Utfall: Resultatet 61,3 mkr ger en ökning med 4,9 % på 
eget kapital. Då den genomsnittliga inflationen, enligt 
konsumentprisindex, ökat med cirka 1,3% under 2010 
innebär resultatet en ökning av kommunens reala förmö-
genhet med cirka 47 mkr. Målet har således uppnåtts.

Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Enligt Kommunal-
lagen 8 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Enligt Sveriges kommuner 
och landsting uppnås god ekonomisk hushållning om en 
kommuns överskott överstiger 2 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. Det positiva resultatet för året på 61,3 
mkr, motsvarande 4,9 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag, gör att god ekonomisk hushållning uppnås. Det är 
betydelsefullt att framöver kunna värdesäkra kommunens 
förmögenhet och se till så att nuvarande generation inte 
efterlämnar skuldbörda till kommande generationer.

Som framgår av diagrammet ovan ligger resultatet från 
och med 2008 återigen på en relativt hög nivå. För 2010 
beror det stora resultatet på kraftigt minskade arbetsgivar-
avgifter, fortsatt låg räntenivå, extra konjunkturstöd från 
staten samt realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.  
Samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen/Hamnen re-
dovisar också positiva resultat gentemot budget.

Resultat (mkr)
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Årets resultat
Årets förändring av eget kapital (resultatet) blev för kom-
munen 61,3 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet 
för 2010 uppgick till 12,5 mkr. Resultatet avviker således 
positivt med 48,8 mkr mot budget.  De största överskot-
ten återfinns inom Finansiering och Kommungemensamt, 
24,8 mkr, samt för förvaltning Samhällsbyggnad, 13,9 
mkr. Samtliga förvaltningar utom Ledning o Utveckling/
Hamn redovisar positiva budgetavvikelser. I resultatet in-
går 20,0 mkr som avser realisationsvinster.
Resultatet från hamnverksamheten 6,9 mkr har avsatts 
till hamnfonden. Saldot i hamnfonden uppgick vid års-
skiftet till 85,9 mkr. Överskott för va-verksamheten, 1,1 
mkr, ökar va-fonden som därmed uppgår till 7,7 mkr. Av-
fallsverksamheten innebar ett underskott med 0,8 mkr, 
vilket resulterar i en minskning av avfallsfonden, som där-
med uppgår till 8,0 mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen 
blev 78,2 mkr varav för kommunen 61,3 mkr (inklusive 
realisationsvinster med dels 3,0 mkr vid försäljning av ak-
tier i AB Ystads Saltsjöbad till Ytornet AB och dels vid 
fastighetsförsäljningar med 17,0 mkr). 

Resultatförbättringen mellan 2009 och 2010 beror fram-
för allt på högre resultat i kommunen.

Resultatet i Ystad Energi AB hade en kraftig ökning mot 
föregående år, vilket huvudsakligen berodde på låga rän-
tekostnader samt kall och lång vinter. 
Ystadbostäders positiva resultat är i nivå med budget. 
Det relativt höga resultatet för Ystad Industri AB är bero-
ende av dels fortsatt låga räntekostnader och dels uthyr-
ning av tomma lokaler. 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Sydskån-
ska Gymnasieförbundet visar positiva resultat liksom AB 
Ystads Saltsjöbad.

Underskott återfinns hos Ystad-Österlenregionens Miljö-
förbund, Ystads Teater AB, Ytornet AB samt Ystad Hamn 
Logistik AB

Årlig förändring av eget kapital
Årets resultat påverkar direkt storleken av det egna ka-
pitalet. Långsiktigt måste därför resultaten vara så stora 
att det egna kapitalet inte minskar. Eftersom inflationen 
hela tiden ”äter” på kapitalet måste resultaten täcka upp 
minst detta. Den årsgenomsnittliga inflationen enligt SCB 
har beräknats till för 2006: 1,4 %, 2007: 2,2 %, 2008: 
3,4%,  2009 -0,3% samt för 2010: 1,3%

Skillnaden mellan de årsgenomsnittliga inflationstalen 
och kommunens procentuella förändring av det egna 
kapitalet innebär en kraftig ökning av kommunens reala 
förmögenhet. För perioden 2006 – 2010 har den reala 
förmögenheten ökat med ca 148 mkr.
 
Som framgår av diagrammet har den procentuella föränd-
ringen av eget kapital i koncernen ökat med 6,5 % för 
2010. Totalt har koncernens tillgångar ökat i realt värde 
med 230 mkr under perioden 2006-2010.

Procentuell årlig förändring av eget kapital
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Nettokostnadernas andel av kommunalskatt och 
generella statsbidrag (exkl avskrivningar)
När det gäller detta nyckeltal finns en tumregel som säger 
att en genomsnittskommun kan bibehålla en långsiktigt 
god ekonomisk utveckling upp till en nettokostnadsandel 
på ca 92-93%. Som framgår av diagrammet ligger Ystad 
för år 2010 på 88,3%, vilket är en låg nivå i förhållande 
till målet. Om målet uppfylls ger det förutsättningar för 
en relativt hög självfinansiering av investeringarna. Som 
framgår av diagrammet kan man konstatera att netto-
kostnaderna i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag varit under god kontroll i Ystads kommun 
samtliga år. 

Nettokostnadernas andel av kommunalskatt och
generella statsbidrag (inkl avskrivningar)
Den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk 
hushållning är ett överskott motsvarande 2 procent av 
intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Det fi-
nansiella mål som är uppsatt avseende nettokostnadernas 
andel av kommunalskatt och generella statsbidrag (in-
klusive avskrivningar) är på 98%. Nettokostnadsandelen 
uppgick för året till 94,7%, vilket innebär att överskottet 
motsvarade 5,3% av intäkterna från skatter och generella 
statsbidrag. Nettokostnadernas andel av kommunalskat-
ten och de generella statsbidragen har under hela perio-
den legat klart under  98-procentsnivån. 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Under 2006 ökade skatteintäkterna i snabbare takt än 
nettokostnaderna. Skatteintäkterna ökade med 6,7% 
medan nettokostnaderna ökade med 5,4%. För 2007 
bröts den positiva trenden och nettokostnaderna ökade 
i betydligt snabbare takt än intäkterna. En av anledning-
arna var skattesänkningen med 25 öre från 2007. För 
2008 ökade skatteintäkterna återigen mer än nettokost-
naderna. För 2009 ökade skatteintäkterna med måttliga 
1,6 % medan nettokostnaderna ökade 2,4%. För 2010 
har ökningen av skatteintäkterna återigen varit väsentligt 
högre än ökningen av nettokostnaderna, vilket till stor del 
förklaras av det tillfälliga konjunkturstödet med 27,4 mkr. 
Inför framtiden är det angeläget att fortsatt hålla en jämn 
kostnadsutveckling och se till så att inte kostnaderna ökar 
i snabbare takt än skatteintäkterna.

I diagrammet redovisas den procentuella förändringen av 
skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till före-
gående år medan diagrammet på nästa sida redovisar ut-
vecklingen av skatteintäkter och nettokostnader i tusental 
kronor. 

Nettokostnader inkl finansnetto, exkl avskrivningar, i % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

85,9

90,7
88,3

89,8 90,2

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2006 2007 2008 2009 2010

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 2007 2008 2009 2010

Skatteintäkter Kommunens nettokostnader

Nettokostnader inkl finansnetto o avskrivningar i % av 
skatteintäkter o generella statsbidrag

93,6

96,8

94,7
95,8

96,5

85,0

90,0

95,0

100,0

2006 2007 2008 2009 2010



11

Ekonomisk översikt

Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är 
god för 2006 dvs att skatteintäkterna har ökat mer än 
nettokostnaderna. För 2007 bröts denna utveckling och 
avståndet mellan skatteintäkter och nettokostnader har 
minskat, vilket till stor del är hänförlig till den skatte-
sänkning som gjordes inför 2007. För 2008 har relatio-
nen återigen förbättrats då skatteintäkterna ökade mer 
än nettokostnaderna, men för 2009 blev det en större 
ökning av nettokostnaderna än av skatteintäkterna. För 
2010 är avståndet återigen till skatteintäkternas fördel, 
vilket till stor del beror på det av staten utbetalda tillfälliga 
konjunkturstödet med 27,4 mkr.

Likviditet
Årets kassaflöde var negativt och minskade kommunens 
likvida medel med 53,4 mkr. Koncernbank infördes un-
der 2009, vilket innebär att Ystads kommun står för all 
extern upplåning. Denna samordning bidrar till bättre 
räntemässiga villkor. Årets investeringar i kommunen på 
141,3 mkr har reducerat de likvida medlen under året då 
avskrivningarna och överskottet inte fullt ut nådde inves-
teringsbeloppet. Någon nyupplåning har inte genomförts 
för kommunens behov under året. Upplåning har gjorts 
med 40 mkr som vidareutlånats till Ystadbostäder AB. 
Upplåningsbehovet för 2011 uppgår enligt budgeten till 
cirka 222 mkr. Överföring av investeringsmedel från 2010 
till 2011 via kompletteringsbudgeten kan medföra att lå-
nebehovet ökar ytterligare. Likvida medel består av kort-
fristiga placeringar, kassa postgiro och bank.

Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 141,3 mkr. De största 
investeringarna (netto) redovisas för ny idrottshall Väs-
tervång (15,3 mkr), färdigställande av Idrottsplatsen (9,5 
mkr), ombyggnad av Västervångskolan, etapp 2 (6,3 
mkr), GC-tunnel, Gröna leden (3,5 mkr), inköp av försko-
lebuss (2,6 mkr), Rfid-utrustning till biblioteket (2,6 mkr), 
handikappanpassning av Klostret (1,9 mkr) samt inköp av 
bokbuss (1,3 mkr)

För den avgiftsfinansierade verksamheten har det under 
året nettoinvesterats 38,8 mkr avseende ombyggnader i 
hamnen samt 17,3 mkr avseende ombyggnad av Nedraby 
vattenverk. 

Egenfinansiering av investeringarna, årets resultat samt 
avskrivningar blev 70% 2008 och 62% för 2009. För 2010 
blev det hela 96% egenfinansiering av investeringarna.

Av årets budgeterade investeringar är det 81,9 mkr som 
ej förbrukats som planerats. Bland de större investerings-
projekten som inte utförts som budgeterat kan nämnas 
Ystad Arena (44,2 mkr), ombyggnad av Nedraby vatten-
verk (10,6 mkr) samt idrottshall Västervångskolan (5,5 
mkr), men även en mängd mindre projekt har inte utförts 
på grund av diverse förseningar.
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Investeringsvolymen har under många år varit mycket 
omfattande i Ystads kommun. Under 2008 investerades 
156,9 mkr och för 2009 ytterligare ökning till 173,2 mkr. 
För 2011 finns budgeterat 314,4 mkr och för planåren 
2012 209,0 mkr, 2013 176,2 mkr samt 2014 75,7 mkr.

Stor del av icke förbrukade medel 2010 kommer förmod-
ligen att överföras till 2011 via kompletteringsbudgeten. 
Hamnen står för 27% av kommunens totala nettoinves-
teringar 2010. Samhällsbyggnadsförvaltningens andel 
(64%) är huvudsakligen till- och ombyggnader av fastig-
heter, gator samt vatten- och avloppsnät. 

Totalt för koncernen uppgick investeringarna till 234,6 
mkr. Det är cirka 20 mkr mindre än föregående år. Av net-
toinvesteringarna i koncernen svarar Ystads kommun för 
141,3, Ystadbostäder AB för 54,0 mkr, Ystad Energi AB 
för 30,0 mkr, Ystads Industrifastigheter AB för 9,4 mkr, 
Ystad Hamn o Logistik AB 0,2 mkr samt Ystads Saltsjöbad  
1,2 mkr.

Sydskånska Räddningstjänstförbundets investeringar 
uppgick till 0,8 mkr (Ystads andel). Sydskånska Gymnasie-
förbundet investerade för 1,6  mkr (Ystads andel). Ystad-
Österlenregionens Miljöförbunds investeringar uppgick till 
0,2 mkr (Ystads andel).

AB Ystadbostäders investeringar avsåg framför allt nypro-
duktion av lägenheter i lågenergihus i Köpingebro  samt 
färdigställandet av 54  lägenheter i kv Tankbåten.

Ystad Energi AB:s investeringar var kompletterande ut-
byggnader av el – och fjärrvärmenät  samt ny mottag-
ningsstation.

Ystads Industrifastigheter AB:s investringar är dels inköp 
av fastigheten Kristianstad 2 och dels ombyggnader i fast-
igheten Heden 6. 

Ystad Hamn och Logistik AB har investerat i datorer och 
programvaror.

Investeringarna i Ystads Saltsjöbad AB avser nya utom-
huspooler med trädäck samt pågående investering med 
tillbyggnad av hotellrum (beräknas klart juli 2011).

Sydskånska Gymnasieförbundets investeringar avsåg hu-
vudsakligen reinvesteringar och nyinköp av datorer och 
elevmöbler.
 
Investeringarna i Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
avsåg inköp av maskiner och inventarier.

Försäljning av anläggningstillgångar
Under året har anläggningstillgångar sålts till ett belopp 
av 22,8 mkr inom kommunen. Följande fastigheter har 
försålts med en total reavinst av 17,0 mkr.

Sövestad 1:137 •	
Köpingebro 14:373•	
Nils 10 Solsidan, Löderup•	
Löderupskolonin 29:20•	
Löderup 21:161, Bollgatan•	
Åkerblom 2, Tobaksgatan•	

Dessutom har försäljning skett av aktier i AB Ystads Salt-
sjöbad till Ytornet AB till ett belopp av 6,3 mkr. Realisatio-
nesvinsten här blev 3,0 mkr.
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Långfristiga skulder
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas som 
långfristiga. Trots att kommunen har haft en förhållande-
vis stor direktfinansiering via höga avskrivningar och posi-
tiva resultat, är den långfristiga låneskulden hög. 2006 års 
positiva resultat och goda likviditet medgav en amortering 
av den långfristiga låneskulden. För 2007 gjordes nyupp-
låning med 50 mkr. Under 2009 infördes koncernbank, 
vilket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som 
erfordras inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till 
bolagen.
Den 31 december 2009 var den totala låneskulden 573,5 
mkr. Av dessa var 75 mkr vidareutlånade till AB Ystadbo-
städer. Kommunens andel var således 498,5 mkr.

För 2010 har nyupplåning gjorts netto med 26,5 mkr. 
Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet till 
600,0 mkr.  Av den totala låneskulden har ytterligare 40 
mkr vidareutlånats till AB Ystadbostäder, vilket innebär att 
den del som är hänförligt till kommunen är 485 mkr. 

Ca 58% av kommunens lån har fast ränta och 42% har 
rörlig ränta.

Som framgår av diagrammet har de långfristiga skulderna 
i koncernen ökat kraftigt från 2006 till 2009. För 2010 har 
den totala skulden minskat med 32,0 mkr och uppgick till 
1 404,0 mkr vid årsskiftet. Kommunen står för 600,0 mkr 
av den totala skulden.

En del av investeringarna har finansierats via koncernkon-
tots likvida medel. Goda resultat gör att företagen kan 
finansiera en större del av investeringarna ur egen kassa.

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader. Finansnettot för 2005 och 2006 var posi-
tivt och har därmed kraftigt förbättrats i jämförelse med ti-
digare år, vilket beror på det förhållandevis låga ränteläget 
och att inga nya långfristiga lån tagits. På grund av lägre 
resultat 2007 och även ökade räntekostnader minskade 
finansnettot återigen. Den högre räntenivån har även 
påverkat 2008 års finansnetto. För 2009 har räntenivån 
återigen sjunkit, nu till en historiskt låg nivå. Den låga rän-
tenivån fortsatte även under 2010, även om Riksbanken 
genomförde fyra höjningar under året. Den låga ränteni-
vån har stor påverkan på kommunens finansnetto då ca 
40% av totala låneskulden (600 mkr) har rörlig ränta. 

Långfristiga skulder (mkr)
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Riksbanken påbörjade sänkning av reporäntan i oktober 
2008 och fortsatte fram till sommaren 2009, totalt fem 
gånger. Då var räntan nere på 0,25 procentenheter. Un-
der 2010 har räntenivån höjts vid fyra tillfällen. Räntan 
var vid årsskiftet 1,25 procent. Höjning av nivån förväntas 
ytterligare under 2011. En procents förändring av räntan 
påverkar kommunens räntekostnader med cirka 2,4 mkr 
på helårsbasis.

Bilden till höger visar kommunens totala låneskuld 
2009: 573,5 mkr, varav 75 mkr (13,1%) är vidareutlånat 
till kommunens bolag 
2010: 600 mkr, varav 115 mkr (19,2%) är vidareutlånat 
till kommunens bolag. 
Kommunens "nettoskuld" är således: 2009; 498,5 mkr 
respektive 2010; 485 mkr.

Total låneskuld kommunen (mkr)
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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 2010 till 55,5% vilket var en förbättring 
från föregående år med 1,5 %. Förklaring till detta var i 
huvudsak den starka egenfinansieringen av investeringar.  
Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden 
före 1998 uppgår soliditeten till 31% för 2010, vilket är 
en ökning med 3% i förhållande till 2009.

Soliditeten har även förbättrats i koncernen under året 
beroende på bra resultat och minskning av långfristiga 
skulder.
I koncernen uppgick soliditeten till 41,0%, vilket innebar 
ökning från 2009 med 1,8%.

Soliditet 

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

2006 2007 2008 2009 2010

Kommunen exkl ansvarsförbindelse

Kommunen inkl ansvarsförbindelse

Koncernen

Panter och ansvarsförbindelser
Utvecklingen beträffande borgensåtagande och 
ansvarsförbindelser framgår av nedanstående diagram. 
Pensionsförpliktelserna är de storleksmässigt största. Från 
och med år 2000 upptages även löneskatten för dessa 
förpliktelser. Vid 2010 års utgång uppgick pensioner 
och löneskatt till 567,1 mkr medan borgens- och övriga 
ansvarsförbindelser uppgick till sammanlagt 1 091,6 mkr. 
Av dessa utgör 783,6 mkr borgen för kommunens egna 
företag.

Under året har inte några nya borgensåtaganden beslu-
tats.

Risken att behöva infria några av kommunens borgenså-
tagande är ytterst liten, eftersom bolagen har en stabil 
finansiell ställning och utveckling. Borgen för bostadslån 
uppgår till 0,5 mkr och även här är risken med nuvarande 
fastighetspriser mycket liten. Borgen avseende föreningar 
uppgår till 5,3 mkr.
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Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgår till 615,1 mkr, varav 567,1 mkr 
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att ca 92% ligger 
utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning 
i balansräkningen sjunker soliditeten från 55 % till 31 
%. 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. Att infria dessa pensionsåtagande 
utan att behöva göra neddragningar av den kommunala 
verksamheten verkar nästintill omöjligt.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2010 2009 2008
Individuell del 
(kortfristig skuld) 30,2 28,4   26,6
Avsättning till pensioner 17,8 17,7 17,8
Pensionsförpliktelse 567,1 597,1 594,1
Total pensionsskuld 615,1 643,2 638,5

Som framgår av tabellen, så minskar pensionsförpliktel-
sensuccesivt. Den  individuella delen som utbetalas årligen 
ökar däremot.

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

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt upp-
gick till 52,6 mkr varav 21,8 mkr avsåg utbetalda pen-
sioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostnaderna 
65,3 mkr respektive 27,0 mkr.

För fem före detta befattningshavare, varav tre personer 
har uppnått 65 år under året, har utbetalats visstidspen-
sion. Utbetalningarna pågår fram till ordinarie pensione-
ring. Pension utgår med mellan 60-78 % av lönen två år 
före anställningens upphörande. För 2010 uppgick viss-
tidspensionen totalt till 1,0 mkr (inkl löneskatt). 

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.

Ystads Operafestival, 5-11 juli 2010, Stortorget.
Foto: Lucas Gölén
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DRIFTREDOVISNING 

Pris- och löneantagande
I budgetanslagen till styrelser och nämnder har full kom-
pensation getts för personalkostnadsökningar till följd av 
centrala avtal.  Någon ytterligare uppräkning för kost-
nadsökningar har inte medgivits.
 
Nämndernas samlade budgetavvikelser
Samtliga nämnder, förutom Kommunstyrelsens hamn-
verksamhet redovisade överskott. Kommunens nämnder 
redovisade under 2010 en total budgetavvikelse på +35,9 
mkr exklusive Kommungemensamma kostnader och Fi-
nansiering. Av överskottet var 17,0 mkr realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar.

Avvikelserna mot budget blir mer omfattande då kom-
munfullmäktige beslutat att påverkbara underskott ska 
och påverkbara överskott får medföras till nästa år. Ge-
nom denna form av ekonomistyrning måste därför intres-
set mer fokuseras på resultatet än på överensstämmelse 
med budgeten. Fördelarna med systemet är att förvalt-
ningarna har större möjlighet att arbeta mer långsiktigt 
med sin ekonomi. Från 2009 till 2010 överfördes 14,3 
mkr i kompletteringsbudgeten.

Utöver de årliga tilläggsanslagen i samband med kompen-
sation för löneökningar har tillägg beviljats för:

Medfinansiering av filmen samt bidrag till uppstart av •	
Filmfond, 6,0 mkr
Extra bidrag till Gymnasieverksamheten, 1,2 mkr•	
Bidrag till Räddningsvärnens samarbetskommitté, •	
0,1 mkr
Upprustning av Sandhammarens räddningsstation, •	
0,2 mkr
Förstudie för biogas, 0,3 mkr •	
Rökfri arbetsmilj 0,1 mkr•	

Tilläggsanslag har också beviljats för fem investeringspro-
jekt förutom kompletteringsbudgeten. 

Inköp av förskolebuss, 2,6 mkr•	
Handpenning vid inköp av Sockerbruksområdet, Kö-•	
pingebro, 2,3 mkr
Inköp av Sandskogen 2:29, 2,7 mkr•	
Slutredovisning för ombyggnad av servicehuset Bel-•	
levue, 1,6 mkr
Slutredovisning för inköp och byggnation av elevmo-•	
duler, Surbrunnen, 5,0 mkr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen/Ledning o Utveckling redovisade över-
skott med totalt 1,7 mkr. Överskott inom ”Gemensam 
administration”, 3,3 mkr är hänförligt till dels ytterligare 
uppdrag åt koncerninterna kunder och dels vakanser, 
sjukskrivningar och pågående projekt.

Underskott finns inom Överförmyndarverksamheten,
-0,6 mkr, beroende på ökad ärendemängd och ökade er-
sättningar åt uppdragstagare.

Ersättningarna till Kommunalförbunden översteg  budget 
med 1 mkr.

Hamnens underskott mot budget (-1,1 mkr) beror  på 
kostnader för hamnchef som slutat under året, men har 
anställning kvar till 2011-07-31.

För Kommungemensam verksamhet redovisades över-
skott med 11,9 mkr. Detta är huvudsakligen resultatet 
av sänkta arbetsgivaravgifter, 15,5 mkr. Kostnaderna för 
utbetalda pensioner redovisade underskott med 4,8 mkr, 
vilket delvis är den så kallade ”pensionsbromsens” effek-
ter.  Anslaget för Oförutsedda behov redovisade 1,2 mkr 
oförbrukat.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisade en positiv 
budgetavvikelse på 4,7 mkr, varav 1,1 mkr avser del av 
kompletteringsbudgeten från 2009 som avses användas 
under vårterminen 2011 för kompetensutveckling samt 
personalförstärkning inom förskolan.
Fritidsverksamheten redovisade överskott med 1,1 mkr, 
vilket kan hänföras bland annat till föreningarnas investe-
ringsbidrag, som under 2010 varit betydligt lägre jämfört 
med tidigare år, både till antal och storlek.
Verksamheterna inom Forum Ystad redovisade överskott 
med totalt 1,2 mkr. 
Överskott finns också inom skolskjutsverksamheten, vil-
ket beror på dels nytt förmånligare avtal och dels färre 
elever.
Områdena inom grundskolan har fortsatta svårigheter att 
anpassa kostnaderna på grund av minskat elevunderlag. 
Den demografiska och geografiska spridningen av elev-
minskningen gör det svårt att sänka de rörliga kostna-
derna. 

Kultur- och turismnämnden
Kultur- och turismnämnden redovisade en positiv budget-
avvikelse med 0,4 mkr för 2010. Allmän återhållsamhet 
under första halvåret har påverkat resultatet positivt.

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden redovisade nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens resultat innebar överskott mot budget med 
13,9 mkr. I resultatet ingår 17,0 mkr som är realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar samt överskott från af-
färsdrivande verksamheter med 0,3 mkr. Detta reducerat 
innebar underskott för nämnden med -3,4 mkr.

Fastighetsavdelningens resultat blev nettounderskott med 
1,4 mkr efter att realisationsvinsterna avräknats. Under-
skottet beror på kall, lång och snörik vinter.

Inom Gata/Park blev underskottet totalt 6,1 mkr. 
Årets snöröjningskostnader blev totalt 12,7 mkr varav 
11,3 mkr belastade tekniska avdelningen. Resterande 1,4 
mkr redovisades på fastighetsavdelningen.
Underskottet kan uteslutande hänföras till extraordinär 
vinterväghållning. 
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Nya momsregler från 2010 innebar underskott för parke-
ringsverksamheten med 0,8 mkr. Orsaken är bland annat 
omställningstid för anpassning av parkeringsautomater-
na.
Inom Administration och Utveckling finns projekt som inte 
startats, vilket tillsammans med återhållsamhet genererat 
överskott med totalt 3,3 mkr.

Plan- och Byggavdelningen genererade underskott som 
hänförs till arkeologiska undersökningar.

GIS- och Mätavdelningen redovisade en positiv avvikelse 
med 0,6 mkr, vilket är fler producerade husutsättningar 
och nybyggnadskartor än budgeterat.

Serviceavdelningen, som budgeteras med ett 0-resultat, 
genererade överskott med 0,5 mkr. Orsaken är hög 
frisknärvaro och högre intäkter än budgeterat.

IT-avdelningen genererade mindre överskott, 0,1 mkr.

Av de affärsdrivande verksamheterna har VA ett överskott 
på 1,1 mkr medan Avfall har redovisat underskott med 
0,8 mkr.

Socialnämnden
Det ekonomiska resultatet för Socialnämnden blev ett 
överskott på 4,4 mkr. Huvuddelen av överskottet återfinns 
inom Individ o Familjeomsorg (4,9 mkr) samt inom Ge-
mensam verksamhet (1,2 mkr) Överskotten beror bland 
annat på ej återbesatta tjänster, uteblivna kostnader för 
personlig assistans enligt SoL samt ökade intäkter inom 
entreprenadverksamheten.

Underskott finns inom Funktionsnedsättning och Social-
psykiatri (FoS), 2,9 mkr. Underskotten beror på växande 
verksamhetsvolymer inom:

Personlig assistans•	
Ledsagning•	
Avlösarservice •	
Daglig verksamhet.•	

Inom Vård och Omsorg redovisades ett överskott med 
0,9 mkr. Här är det verksamheterna för särskilda boen-
den, dagcentraler och biståndshandläggare som redovisar 
överskott medan hemtjänstverksamheten redovisar un-
derskott. 

Förvaltningarnas nettokostnader uppgick för 2010 till 
1 156,0 mkr. Fördelningen framgår av ovanstående dia-
gram.

Förvaltningarnas nettokostnadsandel

Kutur o 
Utbildning 

37%

Social omsorg 
41%

Ledning o 
Utveckling 

16%

Samhälls-
byggnad 6%
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Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande 
mål för Ystads kommun.

Här är målen i huvudsak uppfyllda. 
I SCB:s medborgarundersökning avseende förskola och fritid är dock måluppfyllelsen 
lägre än föregående år, men dock högre än genomsnittet bland deltagande kom-
muner.

Tjänstegarantier är till stor del införda. I något fall avvaktas införandet tills detta blir 
möjligt inom ramen för e-tjänster.

Här är i princip samtliga mål helt eller delvis uppfyllda.     
I SCB:s medborgarundersökning där trygghetsmätning ingår har högre värde erhållits 
än genomsnittet för riket och kommunstorlek.

Aktiviteter pågår för att skolelevernas insikt om sin psykiska och fysiska hälsa ska 
öka. 
Föreningsverksamheten stimuleras bland annat genom inbjudan till Ungdomens Hus, 
där föreningarnas aktiviteter presenteras.
Västervånghallen har skapat nettotillskott av lokaler.

Kulturstrategi har antagits av kommunfullmäktige. Operafestival och konserter har 
varit välbesökta.
Antalet kulturevenemang har ökat kraftigt.

Flera byggnadsordningar är genomförda. Byggnadsantikvarie är delaktig i bygglovs-
processen.

Attraktiva boendemiljöer finns. Trygga trafikmiljöer har ordnats delvis genom 
byggandet av cykelvägar och gångtunnlar.
Ombyggnad av vattenverket i Nedraby pågår för att kvalitetssäkra vattnet för invå-
narna.
Mängden kvävedioxid och PM10 i luften överstiger inte  kvalitetsnormen.

Trygga boenden finns för äldre och personer med särskilda behov. Under planering är  
fler platser i särskilt boende och trygghetsboende.
Vad gäller målsättningen att ge utsatta barn en trygg uppväxt så görs stora ansträng-
ningar, men total måluppfyllelse ses inte inom överskådlig tid.

Här är målen delvis uppfyllda.
Skolan erbjuder mångfald av verksamhetsinriktningar och verksamhetsformer av hög 
kvalitet. 

Inom socialnämndens verksamhetsområde ges inte möjlighet att välja boende i 
grannkommun. Detta förutsätter avtal om interkommunala ersättningar mellan kom-
munerna, vilket inte finns.
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Målet om en procents befolkningsökning är delvis uppfyllt.  Ökningen blev 0,8 pro-
cent.

Avseende nettoinflyttningens fördelning mellan vuxna och barn samt mellan flyttning 
till tätort respektive landsbygd saknas uppgift.
Byggnation av minst 10 lägenheter i byarna har uppfyllts genom att 19 lägenheter 
produceras i Köpingebro.
Planberedskap finns för byggnation av ca 600 tomter/bostäder.
Skolor erbjuds i samma omfattning som föregående år.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande 
mål för Ystads kommun forts.

Här är flera av målen inte uppfyllda. 

Uppfyllda mål är dels att tillgång till mark finns för etablering inom flera industriom-
råden, samtliga telestationer inom kommunens område är anslutna med fiber samt 
att antalet gästnätter i kommunen har ökat.

Delvis uppfyllt är att kundvalet inom socialnämndens verksamhetsområden har öpp-
nat upp för nya privata vårdgivare.

Energiplanen är under utarbetande. Förstudie om biogas pågår.

Handläggningen av företagsärenden har dessvärre inte minskat, men utökning av 
handläggare har skett, varför minskning förväntas ske på sikt.

Två filmer har spelats in, men detta är inte enligt uppsatta mål. Någon utbildningslinje 
på Filmuniversitet inrättades inte under året.

Rankingen hos Svenskt Näringsliv avseende företagsklimatet har försämrats. 

 
Här är målet att varje skola ska ha ett internationellt arbete uppfyllt. 
Förskolor och skolor bedriver internationellt arbete utifrån sina egna modeller.

Här är målet uppfyllt avseende målet att klara verksamheterna inom tilldelade medel. 
Vissa av verksamhetsmålen är dock endast delvis eller icke uppfyllda.

Här är målet i princip uppfyllt. Medarbetarundersökning genomfördes 2009 med 
gott resultat. Kompetensutveckling sker i olika former. Personalen har individuella 
utvecklingssamtal och årliga medarbetarsamtal.

Vid en sammanfattning av måluppfyllelsegraden för bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppfyllts kan 
konstateras att:

De finansiella målen är uppfyllda med råge•	
En klart övervägande del av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda•	

Sammantaget kan då konstateras att god ekonomiska hushållning har uppnåtts.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny mål- och resultatstyrningsmodell, som kommer att ha en tydligare struktur där 
måluppfyllelsegraden blir enklare att följa upp.
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Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 48,7 
1 % löneförändring 7,5 
1 % prisförändring 4,5 
1 % avgiftsförändring 1,0 
10 mkr förändrad upplåning 0,3
1 % förändrad kort ränta 2,5 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,6

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

Intern kontroll
Enligt antaget reglemente för intern kontroll ska respekti-
ve nämnd följa upp den interna kontrollen inom sitt verk-
samhetsområde utifrån fastställd kontrollplan. Nämnder-
na ska senast i samband med årsanalysens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska 
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-
porter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Samtliga förvaltningar har inkommit med rap-
port om utförd intern kontroll för år 2010.

Genom avrapporteringen kan konstateras att Social Om-
sorg arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt med 
intern kontroll integrerat i verksamhetsprocesserna. Upp-
följningarna för Barn- och utbildning innehåller inga av-
vikelser från kontrollplanen. Inom Ledning o Utveckling 
visade den interna kontrollen under år 2009 att kommu-
nen var i behov av ett nytt dokument- och ärendehante-
ringssystem för att bland annat förbättra ärenderapporte-
ringen och rapporteringen av delegationsbeslut. Detta har 
följts upp under år 2010, och arbetet med att köpa in ett 
nytt system har påbörjats i samarbete med några andra 
kommuner. Införandet beräknas påbörjas under hösten 
2011. Årets interna kontroll har påvisat brister kring köp-
troheten för ramavtal, t ex kontorsmateriel och drivmedel. 
Inte heller rapporteras alla upphandlingar till Upphand-
lingsavdelningen, vilket upphandlingsreglementet kräver. 
Av det inlämnade materialet från Samhällsbyggnadsför-
valtningen framgår att det förekommer brister kring ruti-
ner för att följa upp samhällsbyggnadsnämndens beslut.

I november 2010 fastställde kommunfullmäktige ett 
nytt reglemente för intern kontroll samt nya tillämp-
ningsanvisningar. Enligt reglementet ska framtagandet 
av kontrollplanen föregås av en dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys. För att stödja nämnderna och förvalt-
ningarna samt dotterbolagen inom koncernen Ytornet i 
deras arbete med intern kontroll anordnades i slutet av 
året utbildningar för förvaltningarna, dotterbolagen samt 
de förtroendevalda. Utbildningen fokuserade på risk- och 
väsentlighetsanalys samt att den interna kontrollen ska 
integreras med kommunens styrsystem. Deltagarna fick 
arbeta med att ta fram kontrollplaner utifrån kommunens 
målområden.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal 
faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, 
medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I ned-
anstående tabell framgår hur olika händelser var för sig 
hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 2010. 
Härigenom får man en uppfattning om hur känslig kom-
munens ekonomi är för ändrade betingelser.

Framtiden
Skatteintäkternas kraftiga variationer över tiden kopplat 
till konjunkturcyklerna bidrar till ryckiga planeringsför-
utsättningar för kommunsektorn. En statlig utredning 
har tillsatts för att föreslå förändringar i regelverken för 
den ekonomiska förvaltningen, bland annat för balans-
kravet och  redovisningen av pensionerna. Utredningen 
ska också lämna förslag på ett system som kan stabilisera 
intäkterna över en konjunkturcykel i någon form av kom-
munstabiliseringsfond. Möjlighet kommer troligen ges 
kommunerna att avsätta medel för att jämna ut tillfälliga 
variationer i skatteunderlaget. 

För 2010 har kommunsektorn erhållit stora tillfälliga kon-
junkturstöd i form av statsbidrag för att kompensera för 
den blygsamma utvecklingen av skatteunderlaget. Minsk-
ningen av det tillfälliga konjunkturstödet och relativt svag 
skatteunderlagsutveckling ger betydligt sämre förutsätt-
ningar 2011 och 2012. När konjunkturstödet fasas ut 
ökar inte intäkterna i tillräcklig utsträckning för att täcka 
pris- och löneökningar. 

Om konjunkturstöden hade varit jämnt fördelade över 
ett par år och mött upp hela perioden med svag tillväxt i 
skatteunderlaget skulle kommunernas situation varit lät-
tare både att planera och att pedagogiskt förklara. Den 
ryckighet i intäkterna som kommunerna upplever leder 
till många goda resultat 2010, men åtgärder måste ändå 
vidtas inför kommande år för att nå en budget i balans. 
Det kan vara svårt ur ett trovärdighetsperspektiv att hålla 
nere kostnaderna 2011 och kommande år. De förändrade 
förutsättningarna gjorde att problemen försvann för 2010 
men kvarstår för 2011 och kanske än mer 2012. 
Det kan dröja till 2015 tills skatteintäkterna är uppe på 
en mer normal nivå och först då erhålls balans i svensk 
ekonomi. 

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 
blir styrande i praktiken. En ny modell för mål- och re-
sultatstyrning har tagits fram. I budget 2011 finns fem 
målområden samt finansiella mål. Dessa övergripande 
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mål ska brytas ned till strategiska mål, vilka beslutas av 
kommunfullmäktige. Respektive nämnd ska därefter be-
sluta om övergripande aktiviteter som grundar sig på de 
övergripande målområdena samt de strategiska målen. 
Nämnderna ska dessutom ta fram mätmetoder, nyckeltal 
eller andra mått som visar de strategiska målens resultat. 
I samband med tertial två-uppföljningen kommer kom-
munstyrelsen att ha avstämning med respektive nämnd 
för genomgång av måluppfyllelse, utifrån beslutade akti-
viteter och verksamhetsmått.  

Den förhållandevis höga resultatnivån, från de fem senas-
te åren, är nödvändig då Ystads kommun har en relativt 
hög låneskuld och dessutom inte gjort några avsättningar 
för pensioner intjänade före 1998. Investeringarna fort-
sätter att vara omfattande och kommer till stor del att fi-
nansieras av lån. Ränteläget är för närvarande relativt lågt, 
men efterhand som räntan stiger så ökar påfrestningarna 
på kommunens ekonomi ytterligare.

Kommunens totala pensionsskuld uppgick till 615,1 mkr, 
varav 567,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 92% ligger utanför balansräkningen. Några medel 
finns inte fonderade för att möta de betalningar som 
kommer att uppstå när skulden ska regleras. Kommunens 
pensionskostnader kommer därför att öka kraftigt de 
kommande åren. Allt större pensionsavgångar spär ytter-
ligare på denna ökning. Enligt gjorda pensionsprognoser 
kommer de årliga pensionskostnaderna i Ystads kom-
mun att öka med cirka 10 mkr mellan 2010 och 2015. 
Utbetalningarna kommer under dessa år att innebära en 
påfrestning på likviditeten och ta ett ökat utrymme från 
kommunens resurser för verksamheterna. 

Utöver de omfattande pensionsåtagandena har kom-
munen en relativt stor långfristig låneskuld som uppgick 
till 600 mkr 2010-12-31. Inför framtiden är det mycket 
betydelsefullt att lånefinansiering endast vidtages för att 
finansiera investeringar i de affärsdrivande verksamheter-
na, såsom hamn, va och avfall. Upplåning till investeringar 
i de affärsdrivande verksamheterna kan möjligen få ske 
då de till investeringen tillhörande ökade drift- och kapi-
talkostnaderna belastar respektive kollektiv via avgifterna 
och således inte belastar den skattefinansierade verksam-
heten. 

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt 
hög och uppgick under 2010 till 141,3 mkr. Av den totala 
investeringsbudgeten på sammanlagt 223,2 mkr återstår 
81,9 mkr som till stor del troligen kommer att föras över 
via kompletteringsbudgeten till 2011. För att bland an-
nat komma tillrätta med att investeringarna inte utförs i 
den takt som beslutats i budgeten har förändringar gjorts 
av investeringsprocessen. Inför budget 2012 ska investe-
ringsönskemål hanteras vid två budgettillfällen i fullmäk-
tige. En preliminär kostnadsberäkning ska initialt ligga till 
underlag för beviljande av medel för projektering. Efter 
genomförd projektering blir beslutsunderlaget säkrare 
och mer detaljerat avseende investeringens innehåll, ut-
formning och pris och det är först då som investeringen 

slutligen kan läggas in i den ekonomiska flerårsplanen. 

För 2011 finns det ursprungligen budgeterat 314,4 mkr i 
investeringar, medan plan 2012 innehåller 209 mkr, 2013 
176,2 mkr och 2014 75,7 mkr. De största investeringarna 
som kommunen står inför de närmaste åren utgörs av re-
novering av Österporthallen och nybyggnation av ett bad-
hus. 240 mkr finns budgeterat till fritidsanläggningarna, 
men det är troligt att ytterligare medel behöver avsättas. 
Om- och utbyggnad av Nedraby vattenverk samt utbygg-
nad av avloppsreningsverket beräknas sammanlagt kosta 
cirka 175,5 mkr för åren fram till 2013. Arbetet med Ned-
raby vattenverk påbörjades under 2010. För åren 2011 till 
2014 beräknas kommunens låneskuld öka med 445 mkr. 
När investeringarna är så stora är det mycket betydelse-
fullt att det finns kompletta och rättvisande driftkostnads-
kalkyler för verksamheterna och fastighetsdriften.  

Efter att fritidsanläggningarna färdigställts bör inte årets 
investeringar exklusive affärsdrivande verksamhet be-
loppsmässigt överstiga årets avskrivningar och det bud-
geterade överskottet. Då kan samtliga investeringar, avse-
ende skattefinansierad verksamhet, självfinansieras. Ur ett 
generationsperspektiv är det betydelsefullt att nuvarande 
generation inte vältrar över skuldbördan och betalnings-
ansvaret på nästkommande generationer. 

De tre medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasie-
förbundet, Tomelilla, Sjöbo och Ystad har anlitat en extern 
utredare för att klargöra de ekonomiska effekterna vid en 
eventuell upplösning av förbundet. Utredningen ska läm-
nas över till medlemskommunerna för ställningstagande 
innan sommaren 2011. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, 
kostnader för försörjningsstöd, skatteunderlaget, stats-
bidragen, löneavtalen, räntan med mera förstärker osä-
kerheten inför framtiden. Oerhört avgörande för utveck-
lingen av kommunernas 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 händelser. Det som 
inte är acceptabelt med kommande års budgetar är att 
planåren 2012 och 2013 i budget 2011 innehåller nega-
tiva resultat. Inför budgeten 2012 måste detta åtgärdas så 
budgeten blir, i enlighet med Kommunallagen, i balans. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommu-
nens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolk-
ningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel 
från olika verksamheter är avgörande för kommunens 
ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhets-
anpassningar med omprioriteringar såväl inom som mel-
lan verksamheterna. Lågkonjunkturens inverkan på skat-
teintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För 
att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det 
att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdis-
ciplin. 
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Miljöövervakningen av luftkvaliteten visar att halterna av 
partiklar, svaveldioxid och kvävedioxid ligger under mil-
jökvalitetsnormen (gränsvärdet). När det gäller svaveldi-
oxid syns en tydlig nedåtgående trend sedan mätningarna 
startade 2006. Anledningen är första hand att de nya EU-
länderna i öst- och centraleuropa har implementerat EU:s 
miljölagstiftning inför EU-medlemskapet och måste nu 
rena sina utsläpp. Trenden ses hos andra kommuner som 
mäter luftkvaliteten. Sedan 2010 har svavelhalten i farty-
gens bränslen som trafikerar Ystad sänkts, vilket medför 
att emissionerna av svavel minskar.
När det gäller partiklar och kväveoxider kan inte samma 
tydliga trend ses, dock är det tydligt att halterna inte ökar 
och ingen av dem överskrider miljökvalitetsnormen. Den 
största delen, 70 – 80 % av föroreningarna i luften i Ystad, 
kommer från utlandet resterande 20 – 30 % står vi och 
vår närmaste omgivning för. Vissa delar av Ystad tätort är 
mer utsatta av luftemissionerna än andra t ex 
Ö Förstaden, Regementsområdet och Sandskogen.

Kommunens övervakning av vattendrag och hav visar att 
det längs våra kuster inte uppnår god ekologisk status. 
Denna klassning beror på att man kan finna miljögifter i 
havet, att havet är övergött och att det finns för Östersjön 
främmande arter. Samma klassning får också de flesta av 
våra bäckar och åar.
Östersjön blommar varje år, det vill säga olika alger blom-
mar och en del av dem är toxinbildande. Orsaken till Öst-
ersjöns återkommande algblomningar och den bottendöd 
som finns i stort sett i alla djuphålor är övergödningen av 
havet. Jordbrukets näringsämnen spolas av åkrarna och 
kommer ut i havet via våra bäckar och åar. Även enskilda 

avloppsanläggningar och våra avloppsreningsverk släpper 
ut näringsämnen som algerna tar upp och vid rätt tempe-
ratur, salthalt och andra rätta betingelser förökar de sig så 
att stora områden täcks av algerna. När dessa alger dör 
sjunker de till botten och syre åtgår för att bryta ner dem 
med bottendöd som följd.

Främmande arter kommer hit när ett fartyg fyller sina 
trim- och ballasttankar med vatten från den hamn det ska 
avsegla från. I detta vatten kan det finnas djur och väx-
ter. När man sedan kommer fram tömmer man tankarna 
och ut med vattnet kommer de främmande arterna. Om 
oturen är framme kan den nya arten leva och föröka sig 
och den kan slå ut inhemska arter. I Östersjön hittar man 
nästan varje år någon främmande art.

Under 2010 har en ansökan om tillstånd att få suga sand 
från Sandhammarbank lämnats in. Ansökan ska möjlig-
göra för kommunen att strandfodra våra stränder som är 
utsatta för erosion. Detta ligger i linje med att man nume-
ra vill använda så kallat mjuka metoder i erosionsarbetet. 
Årligen återfylls sandskogens stränder inför badsäsongen 
dels tar man sand längre ut och drar in den till själva bad-
stranden. Kommunen tar också den sand man får vid 
muddringen av inseglingsrännorna till Kåseberga hamn 
och småbåtshamnen i Ystad. Denna sand läggs utanför 
Sandskogen och utanför Löderups Strandbad ca 2000 m3 
på vartdera stället. För att kontrollera hur sanden rör på 
sig och se hur kustskydden fungerar utfördes årliga profil-
mätningar i Löderup Strandbad och Ystad Sandskog
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PERSONALKOSTNADER, mkr 2010 2009 2008
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 552,9 526,4 508,6
Sociala avgifter, avtalsförsäkringar, löneskatt 180,3 173,6 185,3
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO 1,3 -0,6 0,0
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 0,1 2,2 1,2
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO 0,1 -0,2 0,3
Pensionskostnader 54,6 54,6 49,1
Personalsociala kostnader 11,2 9,2 13,1
SUMMA 800,5 765,2 757,6

Personalstruktur
Per sista december 2010 var antalet tillsvidareanställda 
personer 1 820 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 622.
Av de totalt 1 820 tillsvidareanställda personerna var 49% 
50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till drygt 47 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2010-12-31

Kvinnor Män Totalt

1 485 335 1 820

81,6% 18,4%

Antal tillsvidareanställda fördelat på kön och åldersgrupp
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Kvinnor 72 281 412 453 267

Män 14 62 82 93 84

Totalt 86 343 494 546 351

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
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Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda
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20 000
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30 000

Kvinnor 20 697 23 665 23 761 24 698 25 030

Män 21 333 24 256 26 610 26 804 27 736

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

Lönetal

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar upp-
gick i december 2010 till 24 510 kr
Medellönen för kvinnor uppgick till 24 110 kr. Motsva-
rande siffra för män var 27 756 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 2010 2009 2008
1. Total sjukfrånvarotid 4,29 5,27 6,59
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 42,66 54,68 56,15
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,66 5,85 7,28
4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,84 3,00 3,95
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,55 4,55 4,19
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 3,77 3,88 5,59
7. Summa sjukfrånvarotid för  åldergrupp 50 år eller äldre 5,10 6,61 7,72

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 3 408 000 
timmar år 2010 gick 146 000 timmar bort i sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Den totala sjukfrånvaron i förhållande till den samman-
lagda ordinarie arbetstiden avseende år 2010 uppgick till 
4,29 % mot 5,27 % år 2009; en sänkning med 0,98 %. 

Kvinnornas frånvaro är högre än männens. Skillnaden har 
dock minskats successivt genom åren. År 2008 var kvin-
nornas frånvaro 3,3% högre än männens jämfört med 
2010 då skillnaden var 1,8% Fortfarande är kvinnornas 
frånvaro högre än männens, dock har gapet reducerats. 

Vad gäller långtidsfrånvaron har det skett en markant ned-
gång. Av den totala sjukfrånvarotiden, utgjorde frånvaron 
mer än 59 dagar 42,7% år 2010 mot 54,7% 2009.
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd % 2010 2009 2008 2007
1 dag 2,6 2,1 1,5 1,3
2-14 dagar 25,0 22,6 15,3 14,8
15-90 dagar 19,0 19,6 15,2 14,6
91 – dagar 53,4 55,7 68,0 69,3

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

Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag 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 ordina-
rie lön.

Kostnad för sjuklön exklusive personalomkostna-
der, mkr 

 2010 2009 2008 
     6,2           5,8           5,3 
 

Pensioner
Under år 2010 avgick sammanlagt 49 personer med pen-
sion. 18 slutade före fyllda 65 år.  27 valde att gå vid 65 
års ålder, 4 slutade som 66-67 åringar.

Antal tillsvidaranställda som uppnår 65 år ålder
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 22,0 16,6 5,4
Kostnader -207,2 -203,5 -3,7
(varav kapitaltjänst) (-1,2) (-1,2) ( - )
Summa -185,2 -186,9 1,7

Verksamhet
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra sin 
service. Under våren deltog kommunen för tredje gången 
i SCB:s medborgarundersökning. Avsikten är att kommu-
nen ska delta vart annat år. Resultatet är fortsatt bra för 
kommunen jämfört med de 90 kommuner som deltagit i 
de två senaste undersökningarna. Kommunen har inom 
vissa områden sämre resultat än vid senaste mätningen, 
då Ystad låg i den absoluta toppen i riket. Försämringen 
är i de flesta fall inte statistiskt säkerställd. För gymna-
sieskolan har dock resultatet försämrats avsevärt. Under-
sökningen ska ligga till grund för att ytterligare förbättra 
kommunens verksamhet och resultatet har spridits till de 
olika förvaltningarna.

Kommunens nya hemsida lanserades 2009 och arbetet 
pågår fortlöpande med förbättringar. I SKL:s undersök-
ning av hur lätt det är att hitta på kommunernas webb-
platser 2010 har Ystad klart förbättrat sig, även om det 
inom vissa områden fortfarande är lägre betyg än riks-
snittet. 

Ny teknisk utrustning har tagits i bruk i Knutssalen. Detta 
ger möjlighet till mer effektiva sammanträden genom ett 
modernt system för bland annat votering och möjlighet 
till presentation av material på två filmdukar.

Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kommu-
nens arbete med strategiska miljöfrågor. Under året har 
avdelningen handlagt ett antal remisser och yttrande för 
kommunstyrelsen och miljöberedningen, bland annat mil-
jöansökan för Swerock och Kabusa skjutfält, remissyttran-
de avseende effektivare planering av vägar och järnvägar 
samt planprogram för Hamnen 2:2.

Miljöövervakningen, det vill säga provtagning och utvärd-
ering av miljön i kommunen, utförs av miljöenheten. Till 
exempel utförs luftkvalitetsmätningar i Ystads tätort och 
recipientprovtagning i vattendragen. Dessa mätningar, 
beräkningar och utvärderingar, utgör viktiga underlag för 
den kommunala planeringen och för kommunens strate-
giska beslut där hänsyn måste tas för miljö och ekologi.

En projektgrupp med representanter för olika verksam-
hetsområden har under ett par års tid arbetat med att 
utforma en energistrategi för kommunen. Utredningen 
har bedrivits tillsammans med Energikontoret Skåne. Un-

der året presenterades ett förslag till klimatanpassad en-
ergistrategi, vilken nu sänts ut på remiss.

Stort arbete har lagts ner på att få acceptans från svenska 
myndigheter rörande olika slags kustskydd. Nuvarande 
miljödom rörande kustskyddsåtgärder löper snart ut, var-
för förberedelser pågår inför en ny domstolsprocess. Ny 
ansökan rörande återföring av borteroderad sand har läm-
nats till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Ärendet 
ska prövas enligt kontinentalsockellagen. 
Samverkan inom olika projekt har skett genom Erosions-
skadecentrum, vars kansli och ledning Ystads kommun 
svarar för. Årligen genomförs större kustskyddskonferen-
ser tillsammans med Statens geotekniska institut och flera 
andra parter. Årets konferens genomfördes i Färjestaden 
på Öland. Förberedelser för ett nytt EU-projekt genomförs 
tillsammans med KIMO (Kommunernas Internationella 
Miljöorganisation), Simrishamns kommun samt andra 
parter kring Östersjön. Kommunen är engagerad i flera 
andra projekt, till exempel ”Hållbar kustutveckling” samt 
”Samverkansprojekt rörande strandfodring och laser-
batymetri”, det vill säga uppföljning med laserbaserade 
mätningar med flyg. Kommunen är även engagerad i 
ett projekt som bedrivs av Statens geotekniska institut 
på uppdrag av Rymdstyrelsen. Inom detta projekt nytt-
jas kommersiella satelliter för kartläggning av strandnära 
områden. En slutrapport, i vilken man föreslår fortsatt ut-
veckling av denna teknik, har presenterats.
Efter kommunens beslut om ny kustskyddspolicy har även 
en prissatt handlingsplan för kustskyddsarbetet tagits 
fram. Handlingsplanen ska framöver ingå som bilaga till 
kommunens översiktsplan. 

Kommunens satsning på film fortsätter. Beslut om att bil-
da filmfond med startkapital på fem mkr har tagits. Detta 
är en tydlig signal till näringslivet och vår omvärld att film-
staden Ystad är viktig för regionens fortsatta utvecklings-
arbete. Projektet ”Filmen som tillväxtmotor”, finansierat 
via Tillväxtverket, har pågått under året. Genom detta har 
en Filminkubator etablerats för att stödja filmbranschen 
och dess utveckling. Tre nya företag har etablerat sig i 
inkubatorn. Under året har filmen ”Svinalängorna”, som 
bland annat finansierats genom filmfonden, skördat stora 
filmprisframgångar över världen och bidragit till att stärka 
Ystads varumärke. För andra året i rad arrangerade Ystads 
kommun och Öresund filmkommission ”Mixed Reality 
Scandinavia”, för att förmedla internationell forskning 
inom filmturismområdet och delge praktiska exempel. 
Arbetet planerades och genomfördes tillsammans med 
Tomelilla och Simrishamns kommuner och Region Skåne. 
Bidrag erhölls från Kultur Skåne. Konferensen ägde rum 
i september på Ystads Saltsjöbad. Temat för årets kon-
ferens var ”From locations to destination” som beskriver 
hur filminspelningsplatser kan utvecklas till turistdestina-
tioner. Temat för året var också hur man kan arbeta med 
ny teknik och sociala medier. Konferensen lockade 60 del-
tagare från både Sverige och utlandet.
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Näringslivsrådet har tagit fram förslag till ny näringslivs-
strategi. Denna lägger grunden för ett effektivare och 
närmare samarbete mellan Ystads kommun och närings-
livet. Strategin är ett viktigt verktyg för att förbättra kom-
munens näringslivsklimat och de gemensamma ansträng-
ningarna för ökad tillväxt.

Ystads kommun har tillsammans med Simrishamn och 
Tomelilla tagit beslut om att gå in med gemensamma re-
surser i projekt för att förverkliga storskalig biogasproduk-
tion i regionen. En arbetsgrupp har tillsatts och projektle-
dare har rekryterats.

Kommunen har, tillsammans med Simrishamn och Tome-
lilla, påbörjat ett projekt för att förenkla möjligheten för 
det lokala näringslivet att delta i de kommunala upphand-
lingarna. Detta kan i praktiken möjliggöra att fler och 
mindre aktörer kan leverera till kommunen samt öka an-
delen närproducerade varor. Målet för projektet är ökad 
mångfald, hållbar utveckling och lokal tillväxt. Ett projekt 
som kallats ”Hållbar upphandling” har initierats av upp-
handlingsenheten tillsammans med Samhällsbyggnads-
förvaltningen. Projektet drivs i samverkan med Vägverket 
och Tomelilla kommun och syftar till att möjliggöra för 
små och medelstora företag att medverka i kommunala 
upphandlingar, främst inom livsmedelsområdet.

Genom etableringsgruppen har kommunen under året 
kommit allt närmare en lösning på många års uppdämda 
handelsetableringsbehov. En lång rad handelsföretag som 
under många år önskat etablera sig i Ystad kommer med 
stor sannolikhet att kunna förverkliga detta. Etablering-
arna skapar många nya arbetstillfällen för unga och be-
fäster Ystad som handelsstad och centrum för handel i 
regionen.

Ystad har tillsammans med Sparbanken Syd och Simris-
hamn och Tomelilla kommuner drivit ”Tillväxtskolan” un-
der ett antal år och härigenom hjälpt 50 företag i regionen, 
med närmare 1 000 anställda, med kompetensutveckling 
och tillväxtarbete. Under året har beviljats EU-finansiering 
för att starta en andra omgång av ”Tillväxtskolan”. 

Upphandlingsenheten har under året fortsatt sina uppdrag 
för Kommunförbundet Skåne. Uppdragen har dock blivit 
oerhört mer omfattande än vad som var tänkt från början. 
Dessa kommer att avvecklas under 2011 för att enheten 
ska fokusera på upphandlingar inom kommunen och det 
kommunala inköpssamarbetet inom sydöstra Skåne. 

Tillsammans med Sjöbo kommun startades ett gemensamt 
överförmyndarkansli i Ystad i januari. Arbetsbelastningen 
på kansliet är hög, bland annat beroende på att antalet 
ärenden ökar, vilket också blir en konsekvens av mottag-
ningen av ensamkommande barn i kommunen samt att 
Malmö stad öppnat ett transitboende i kommunen.

Ekonomi
Totalt redovisar förvaltningen (exkl hamnen) överskott 
med 1,7 mkr. 
Överskott med 3,3 mkr finns inom Gemensam adminis-
tration, vilket beror på:

ytterligare uppdrag till Hamnen och Miljöförbundet, •	
projekt som inte är slutförda,•	
ej återbesatta vakanser samt sjukskrivningar.•	

Överförmyndarverksamhetens underskott, 0,6 mkr, beror 
bland annat på ökade kostnader för uppdragstagare samt 
mottagning av ensamkommande flyktingbarn i kommu-
nen.
Underskott redovisas för Kommunalförbunden med 1,0 
mkr. Miljöförbundets underskott beror på högre med-
lemsavgift än budgeterat.
Räddningsverksamhetens underskott beror på för lågt 
budgeterade bidrag till räddningsvärn.
Underskott avseende gymnasieverksamheten har täckts 
av medel som erhållits i samband med Skurups utträde ur 
Sydskånska gymnasieförbundet.

Framtid
Det är viktigt med fortsatt satsning på utveckling av kom-
munen inom olika områden. Vissa verksamheter får egna 
utskott eller beredningar under kommunstyrelsen för ökat 
fokus på dessa frågor. Från och med 2011 finns hamnut-
skott, miljöutskott och beredning för turism och besöks-
näring. 

Stadsarkitekt med 60 % tjänst har anställts från och med 
juni 2010 med placering inom Ledning o Utveckling. Han 
är kommunens visionär för framtida stadsutveckling och 
ska stärka kommunens identitet och samordna den fysis-
ka utvecklingen av staden och kommunen.

Från och med 2011 överflyttas Turistbyrån från Kultur och 
Utbildning till Ledning o Utveckling och Marknadsavdel-
ningen. Därigenom kan avdelningen arbeta med helheten 
i kommunens marknadsföring. Arbete pågår sedan några 
år för att skapa ett framtida destinationsbolag för Ystad-
Österlen för att öka samverkan mellan kommunerna och 
näringslivet och för att stärka utvecklingen av regionen 
som destination.

Satsningen på film kopplat till filmturism fortsätter. Ystad 
har inbjudits att ingå i ansökan om ett omfattande EU-
projekt med denna inriktning och med flera länder som 
deltagare.

En viktig fråga framöver är hur servicen till invånarna kan 
förbättras genom till exempel införande av e-tjänster och 
medborgarkontor. Behov av nytt dokument- och ärende-
hanteringssystem har aktualiserats, eftersom nuvarande 
system inte klarar att hantera e-tjänster. Upphandling 
av system sker gemensamt med kommunerna i sydöstra 
Skåne och Kristianstads kommun. Införandet beräknas för 
Ystads del påbörjas hösten 2011.
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Gemensam överförmyndarnämnd med Sjöbo kommun 
införs från och med 2011. Verksamheten inom överför-
myndarkansliet kommer att öka framöver beroende på

Måluppfyllelse

Bra Service:
Inom två nya verksamheter ska tjänstegaranti inrättas. 
Ej uppfyllt. Områden diskuteras inom ramen för e-tjänster. En förutsättning för detta är byte av dokument- 
och ärendehanteringssystem, vilket beräknas påbörjas hösten 2011.

Livskvalité:
Vid trygghetsmätning ska kommunen erhålla minst 4 i en 5-gradig skala.
Delvis uppnått, i SCB:s medborgarundersökning högre värde än genomsnittet för riket och kommunstorlek.

Medborgardialog ska ske minst en gång årligen.
Uppfyllt, deltagit i SCB:s medborgarundersökning 2010.

Befolkningsökning:
Befolkningsökningen ska uppgå till 1 %.
Delvis uppfyllt. Befolkningsökningen uppgår till 0,8 %.

Nettoinflyttning av barn ska uppgå till 30 % av kommunens inflyttning.
Uppgift saknas.

Nettoinflyttningen på landsbygden ska uppgå till 25 % av kommunens inflyttning.
Uppgift saknas.

10 nya lägenheter ska byggas i byarna.
Uppfyllt. I Köpingebro har byggts 19 lägenheter med inflyttning den 1 februari 2011.

Näringslivet:
Ystads kommun ska tillhöra topp 30 vid Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.
Ej uppfyllt, plats 130 (-22) vid rankningen 2010.

Filmnäringen ska stärkas så att tio långfilmer spelas in i Ystad-Österlenregionen och fem företag etableras.
Ej uppfyllt, två filmer inspelade i Ystad. Företag etablerade enligt målet, varav tre i filminkubatorn.

En ny utbildningslinje på Filmuniversitetet ska inrättas
Ej uppfyllt, diskussion pågår.

Energiplanen ska omsättas i minst 1 aktivitet.
Delvis uppfyllt. Energiplanen är under utarbetande. Förstudie om biogas pågår.

befolkningsutveckling och ökat antal yngre med behov 
av insatser. Fortsatt utveckling av samverkan med närlig-
gande kommuner sker.
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Måluppfyllelse forts.

God hushållning:
Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
Uppfyllt när det gäller given ram. Verksamhetens mål endast delvis uppfyllt.

Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Uppfyllt enligt medarbetarundersökning 2009.

Verksamheten ska kontinuerligt arbeta för att höja personalens kompetens, öka ansvarstagande, utveckla 
delega tionsordningen och stimulera personlig kreativitet.
Uppfyllt genom bland annat individuella utvecklingsplaner och medarbetarsamtal.

Personal 
Stadsarkitekt med 60 % tjänst har anställts från och med 
den 1 juni. 

 
Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Politisk verksamhet -6,8 -6,5 -0,3
Omvärld -2,1 -2,2 0,1
Marknad -13,2 -12,5 -0,7
Gemensam administration -33,7 -37,9 4,2
Summa LoU -55,8 -59,1 3,3

Kommunalförbund -127,8 -126,8 -1,0
Överförmyndarverksamhet -1,6 -1,0 -0,6
Summa -185,2 -186,9 1,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

AV-utrustning och möbler till Knutssalen -1,9 -1,4 -0,5
Kustskyddsåtgärder -1,0 -4,0 3,0
Summa -2,9 -5,4 2,5

Ekonomiavdelningen har haft två pensionsavgångar 
under året och tre personer har anställts.

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 36,4 31,3 5,1
Kostnader      -29,5      -23,3 -6,2
(varav kapitaltjänst) (-26,5) (-20,0) (-6,5)
Summa 6,9 8,0 -1,1

Verksamhet
Kommunen äger anläggningarna i hamnen. Den operati-
va hamnverksamheten bedrivs av Ystad Hamn Logistik AB 
som arrenderar hamnanläggningarna av kommunen. Ut-
fallet av den direkta verksamheten kan således till största 
delen inte direkt påverkas av kommunen.
Under 2010 har följande större projekt avslutats;

Ombyggnad av färjeläge 1, 2 och 3, vilka nu enbart •	
består av färjeläge 1 och 3. Efter ombyggnad har fär-
jelägena anpassats till dagens moderna fartyg och ar-
betsmiljön för hamnbolaget har kraftigt förbättrats. I 
färjeläge 1 har dessutom den existerande passagerar-
landgången anpassats för m/s Skania.
Muddring av yttre och inre hamnen har genomförts i •	
anslutning till ovanstående projekt.
Bottensäkringar i färjeläge 1, 4 och 6 har förbätt-•	
rats.

Under 2010 har följande projekt påbörjats;

Återuppbyggnad av inre västra vågbrytaren. Den •	
fysiska återuppbyggnaden är avslutad och nu invän-
tas tillstånd för vattenverksamhet som, på grund av 
ärendets karaktär, söktes i efterhand. Miljödomstolen 
förväntas fatta ett positivt beslut, då samtliga remiss-
instanser antingen uttalat sig till förmån för åtgärden 
eller inte haft anledning att inkomma med synpunk-
ter, under första halvåret 2011.
I frågan ”Landströmsanslutning av färjor” har hamn-•	
bolagets styrelse beslutat att senast 2011 kunna le-
verera landström till de färjor som ligger vid kaj under 
längre tid än två timmar. Detta berör färjelägena 1, 
3, 4 och 6. Projektering är igångsatt och upphandling 
förväntas ske under andra kvartalet 2011 med pro-
jektavslut årsskiftet 2011/2012.

Hamnbolagets styrelse har beslutat att som en del i en •	
framtidssatsning för verksamheten flytta hamnkon-
toret till idag tomma lokaler i HB08,  f d ”Kocken”,  
med adress Bornholmsgatan. På detta sätt kommer 
ledningen närmare kärnverksamheten i hamnen och 
på sikt kan samma byggnad även komma att inrym-
ma verkstad, fordonsgarage, samt övriga personal-
utrymmen. De nuvarande lokalerna bedöms kunna 
hyras ut, då intressenter finns. Projektet beräknas 
vara avslutat under sista kvartalet 2011.

Ekonomi
Avvikelsen mot budget, -1,1 mkr, hänför sig till de extra 
kostnader som belastar verksamheten med anledning av 
förändring av organisationen. Den förra hamnchefen, 
som slutat 2010-03-31, belastar med lönekostnader fram 
till och med 2011-07-31 då anställningen definitivt upp-
hör.
Under året har arrendeintäkten från Ystad Hamn Logistik 
AB ökat med 7,5 mkr i förhållande till 2009. Förändringen 
beror huvudsakligen på ökade kostnader för räntor och 
avskrivningar på aktiverade investeringar som täckes av 
bolaget.

Framtid
Det råder viss osäkerhet om hur framtiden ska gestalta sig 
inom hamnområdet. Olika förvaltningar arbetar med oli-
ka projekt, vilka kommer att påverka området som Ystad 
Hamn Logistik AB arrenderar. Som exempel kan nämnas; 
västra hamnen, västra kajen inklusive Lantmännen, utfyll-
nadsområdet inklusive EWP samt ny detaljplan för hela 
den södra yttre hamnbassängen. Vilka effekter dessa pro-
jekt kommer att få för verksamheten inom hamnen under 
2011 är för närvarande okänt.

Den 1 januari 2011 tillkommer ett nytt organ under kom-
munstyrelsen; Hamnutskottet. Instruktioner för hur ut-
skottet ska arbeta förväntas senast under första kvartalet 
2011.

Personal
Förra  hamnchefen gick i pension den 31 mars. Från den 
1 oktober är VD:n i Ystad Hamn Logistik AB även hamn-
chef i kommunen med 10 procents tjänstgöring. Tjänst 
motsvarande 0,25 årsarbetare har köpts från kommunens 
miljöenhet.
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Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse 

Administration och kansli -2,7 -1,4 -1,3
Byggnader -6,9 -6,9 -
Kajer och kajplan -18,7              -13,7 -5,0
Upplagsplats och industriområde -1,1                -1,1 -
Arrende hamnverksamhet 36,3               31,1 5,2
Summa 6,9 8,0 -1,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

Vågbrytare vid Lantmännen -8,6 -10,0 1,4
Baltic Basin, etapp 1A, delpr 2 -5,3 -5,3 -
Erosionsskydd färjeläge 1 -5,1 -5,1 -
Kompl muddring inre hamnen -4,1 - -4,1
Renovering Revhuskajen -3,6 -3,6 -
Övriga projekt -12,1 -14,9 2,8
Summa -38,8 -38,9 0,1      

Vågbrytare vid Lantmännen: Avser återuppbyggnad av 
inre västra vågbrytaren.  Effekterna av rivningen innebar 
en icke önskvärd förändring av vågrörelserna i inre bas-
sängen. Beräknad totalutgift är 10 mkr.

Baltic Basin, etapp 1, Delprojekt 2:  Förlängning av den 
yttre västa vågbrytaren med 250 m och rivning av den 
inre västra vågbrytaren samt renovering av den yttre östra 
vågbrytaren. Projektet är avslutat. Totalutgift 59,7 mkr.

Erosionsskydd färjeläge: 1 I samband med ombyggnad av 
färjeläge 1-3 gjordes en utökning och förstärkning av bot-
tenskyddet i färjeläge 1. Projektet avslutat. Totalutgift 5,1 
mkr.

Driftredovisnig, mkr

Kompletterande muddring inre hamnen:  I samband med 
ombyggnad av färjeläge 1-3 samt anläggande av ny yttre 
samt återuppbyggnad av inre västra vågbrytaren utfördes 
kompletterande muddring i övergången mellan yttre och 
inre hamnbassängerna.  Projektet avslutat. Totalutgift 4,1 
mkr.

Renovering Revhuskajen: Avser skada av färjeläge 6 samt 
etablering av erosionsskydd.  Projektet avslutat. Totalutgift 
3,6 mkr.

       
 

Färjeläge 1 och 3 efter ombyggnad.
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 299,6 273,0 26,6
Kostnader -700,6 -678,7 -21,9
(varav kapitaltjänst) (-3,6) (-3,6) ( - )
Summa -401,0 -405,7 4,7

Verksamhet
2010 års resultat för åk 9 visar på att eleverna i skolorna 
i Ystad fortsatt prestera bättre än genomsnittet i Sverige, 
91,9 % av eleverna i samtliga skolor är behöriga till ett na-
tionellt program i gymnasieskolan. Riksgenomsnittet för 
denna behörighet är 88,2 %. Resultatet för behörigheten 
har gått ner jämfört med de två senaste åren, vilket är 
samma trend som i riket i övrigt.

Under 2010 byggdes Västervånghallen och ombyggnatio-
nen av Västervångskolan avslutades. Båda byggnationer-
na innebär ett välbehövligt tillskott av nya, ändamålsen-
liga lokaler. Arbetet med Arenan har dessvärre avstannat 
under året med påföljande risk för driftsavbrott i badhus 
och Österporthallen. 

Nämndsarbetet under året har bland annat inneburit över-
syn och framtagande av nya planer. Reviderad Barn- och 
utbildningsplan fastställdes av kommunfullmäktige i april. 
Ny plan för Studie- och yrkesvägledningen i kommunen 
fastställdes i augusti. Ny IT-policy för Ystads kommuns för-
skolor och skolor antogs i oktober.

Den under 2007 antagna Samverkansplanen för Barn o 
Unga i Ystad utvärderades för tredje året i rad. Årets resul-
tat kommer att redovisas för kommunfullmäktige. 

Ystad, Simrishamn och Region Skåne har utsetts att ingå 
i ett nationellt projekt för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa. Kartläggning av befintliga funktioner och 
samarbetsformer har skett. Underlag till handlingsplan för 
framtida insatser presenterades i december 2010. För att 
bättre kunna mäta åtgärdernas resultat ingår Ystad i en 
förbättringsstudie i samarbete med Örebro universitet. 

Året har i hög grad präglats av statliga förändringar inom 
barnomsorg och skola och förberedelser för dessa. Om-
dömen för elever i alla årskurser har utarbetats och do-
kumenterats. Nytt bidragssystem för enskilda förskolor 
och skolor har införts. Andra viktiga förändringar är; ny 
skollag (med genomförande från och med 1/7 2011), nya 
läroplaner för förskola och grundskola, ny organisation 
för gymnasieskolan och obligatorisk utbildning av rekto-
rer. Under 2011 kommer ny lag för lärarbehörighet och så 
kallad lärarlegitimation att införas.  
Aktiviteten i föreningslivet verkar ha avtagit för första 
gången på många år. Färre deltagare har rapporterats 

jämfört med tidigare år. Ett resultat som överensstämmer 
med övriga landet.

Samverkan inom vuxenutbildningen i sydöstra Skåne har 
utökats. Tomelilla, Simrishamns och Ystads kommuner 
samverkar nu fullt ut och fler studerande kan ta del av 
studier inom ett bredare utbud. 

Nämnden har för första gången behövt återkalla godkän-
nanden om att driva enskild förskola. Detta på grund av 
att förskolorna i vissa fall inte startat inom ett år efter läm-
nat godkännande.  

Ekonomi
Nettokostnaden för Barn- och Utbildningsnämnden upp-
går till 401,0 mkr. Den övervägande delen av nämndens 
verksamhet avser barnomsorg och grundskola inklusive 
särskola.

Det ekonomiska resultatet för Barn- och Utbildningsnämn-
den visar på ett överskott motsvarande 4,7 mkr, varav 
drygt 1,1 mkr utgör del av kompletteringsbudgeten som 
avses användas under vårterminen 2011 för kompetens-
utveckling samt personalförstärkning inom förskolan.

Områdena inom barnomsorg och utbildning redovisar ett 
underskott motsvarande 1,0 mkr, en avvikelse på drygt 
4 promille mot budget. Inom vissa verksamheter, fram-
för allt grundskolan, har konsekvensen av det minskade 
elevunderlaget resulterat i underskott. Resursfördelnings-
systemet innebär att grundskolan får mindre anslag på 
grund av elevminskningen och områdena har svårigheter 
att anpassa kostnaderna på grund av förändringarna. Den 
geografiska och demografiska spridningen av elevminsk-
ningen gör det svårt att sänka de rörliga kostnaderna, sär-
skilt när antalet skolenheter ska bibehållas.  

I motsats till det minskade antalet elever inom grund-
skolan så har antalet barn i både förskola och fritidshem 
ökat. Detta har resulterat i ett överskott på grund av lägre 
marginalkostnad i förhållande till de ökade marginalintäk-
terna.

Den tidigare negativa kostnadsutvecklingen för såväl or-
dinarie skolskjutsar som särskoleskjutsar har under 2010 
stagnerat till följd av förmånligare avtal samt lägre elevan-
tal vilket resulterat i ett överskott. 

Fritidsverksamheten visar på ett överskott där stor andel 
kan hänföras till föreningarnas investeringsbidrag som 
under 2010 varit betydligt lägre jämfört med tidigare år 
både till antal och storlek.  

En del av förskolorna i Ystads kommun bedrivs i enskild 
regi, för närvarande 13 stycken. Under 2010 har dessa 
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förskolor samt de förskolor som bedrivs i enskild regi ut-
anför kommunen, som har barn som är folkbokförda i 
Ystad kommun, i genomsnitt per månad haft samman-
lagt 286 barn placerade. Detta är en snittökning med 34 
barn jämfört med 2009 och innebär att drygt 22 % av 
kommunens förskolebarn går i en förskola som bedrivs i 
enskild regi. Ersättningen uppgick till 29,2 mkr, vilket kan 
jämföras med 24,2 mkr för 2009.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är folkbok-
förda i annan kommun uppgick 2010 till 85 elever. För 
2009 var siffran 87 elever. Antalet elever från Ystads kom-
mun i andra kommuners skolor uppgick till 33 elever. Här 
var talet för 2009 35 elever. Kunskapsskolan och Västra 
Sjöstadens skola, skolor som bedrivs i enskild regi, med-
för en relativt hög andel elever i friskola. 2010 var det 
genomsnittliga elevantalet från Ystad 192 elever, vilket är 
en ökning med 8 elever jämfört med 2009. Detta inne-
bär att drygt 8 % av kommunens grundskoleelever går 
i en grundskola som bedrivs i enskild regi. Ersättningen 
uppgick till 13,0 mkr, vilket kan jämföras med 12,1 mkr 
för 2009.

Det ekonomiska ansvaret är delegerat långt ut i verk-
samheten. De tre områdescheferna för barnomsorg och 
grundskola gör själva sin budget. Verksamheterna ska fi-
nansieras med den barn- och elevresurs som månadsvis 
utbetalas till områdena, baserad på antalet barn och elev-
er vid mätdatum för respektive månad. Möjlighet finns att 
få extra resurser för barn med behov av särskilt stöd i form 
av en tilläggsresurs.

För Forum Ystad och Kulturskolan gäller nettokostnads-
ramar. För särskolan baseras budgeten på elevantal och 
elevernas behov, då detta kraftigt varierar, samt på ersätt-
ning från samarbetskommunerna Sjöbo, Skurup, Tome-
lilla och Simrishamn.
Statsbidrag finns som kompensation för föräldraavgifts-
bortfall, då kommunen tillämpar maxtaxa för förskola 
och fritidshem, som uppgick till drygt 7,9 mkr. Dessutom 
fick kommunen statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 
med knappt 1,3 mkr. Föräldraavgiften för förskola och fri-
tidshem uppgick till knappt 16,5 mkr.

Internkontroll har genomförts enligt plan. 

Framtid
Byggnader och lokaler bör utvecklas (vid om- eller ny-
byggnationer) mot en allt större flexibilitet. För att opti-
mera resursanvändningen bör även standard för förskolor 
och skolor i Ystad utvecklas och fastställas. 

Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i 
lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och 
grundskolans yngre år kommer att behöva utökas. 

Införandet av de nya skolreformerna (införande av skollag, 
läroplaner, personalregleringar) kommer att ta stor del av 
befintligt utvecklingsutrymme de kommande två åren. 

Mängden ansökningar om att driva förskola respektive 
skola i enskild regi kommer förmodligen att öka, vilket 
kan resultera i att planeringen för framtida verksamhet 
försvåras. 

Svarteskolan, fruktstund i kojan.
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Måluppfyllelse

Bra Service:
Inom två nya verksamheter ska tjänstegaranti inrättas.
Målet uppfyllt.
Kulturgaranti för barn och unga samt tjänstegaranti för Forum Ystad är fastställd.

Vid kundnöjdhetsmätning ska betyget 4 i en 5 -gradig skala erhållas.
Målet ej uppfyllt.
Såväl förskola, grundskola som fritid erhåller ett bättre värde än snittet bland deltagande kommuner i 
SCB: s medborgarundersökning. Värdena för förskola och fritid är dock lägre än i 2008-års undersökning.

Livskvalité:
Föreningsverksamhet ska stimuleras med t.ex. fritidsverksamhet för barn.
Målet delvis uppfyllt.
Såväl antalet besökare inom öppen fritidsverksamhet som i föreningsaktiviteter har minskat under året. 
Samarbetet med de lokala föreningarna fortsätter genom bland annat inbjudan in till Ungdomens Hus där 
de visar upp sina verksamheter.

Moderna fritidsanläggningar ska utvecklas.
Målet delvis uppfyllt.
Västervånghallen har skapat ett nettotillskott av lokaler. Arenans försening innebär stora påfrestningar och 
risker för driftavbrott på något års sikt.

Elevers insikt om social, psykisk och fysisk hälsa ska öka.
Målet delvis uppfyllt.
Begreppet hälsomål diskuteras och formuleras för F-9. Förskolor och klasser i de lägre åldrarna använder 
mycket utepedagogik samt utnyttjar Marietorp. Hälsa och livsstil ingår som en naturlig del av det vardagliga 
arbetet.

Valfrihet:
Skolan, förskola och fritidsverksamhet ska erbjuda mångfald av verksamhetsinriktningar och verksamhets-
former av hög kvalitet.
Målet delvis uppfyllt.
Barn får modersmålsstöd från fem års ålder, men om särskilda skäl finns kan detta ske tidigare. Pedagogisk 
dokumentation synliggör barnets/elevens lärande. Rutiner och en kontinuerlig uppföljning sker i alla verk-
samheter kring arbets- och lärandemiljö.
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Befolkningsökning:
Skolor ska erbjudas i minst nuvarande omfattning.
Målet uppfyllt.

Omvärlden:
Varje skola ska ha ett internationellt arbete. 
Målet uppfyllt.
Förskolor och skolor bedriver olika former av internationellt arbete där de skapat sin egen modell med 
samarbetspartner. Arbetsplats- och studiebesök görs i samtliga verksamheter från och med förskolan och 
uppåt. Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystads kommun är antagen av barn- 
och utbildningsnämnden. 
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Måluppfyllelse, forts

God hushållning:
Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
Målet uppfyllt.

Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Målet delvis uppfyllt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, där såväl fysiska som psykosociala faktorer påverkar det dagliga arbe-
tet i verksamheterna, fungerar enligt den årliga sammanställningen, väl.

Verksamheten ska kontinuerligt arbeta för att höja personalens kompetens, öka ansvarstagande, utveckla 
delega tionsordningen och stimulera personlig kreativitet.
Målet uppfyllt.
Personal i samtliga verksamheter deltar i olika former av kompetensutveckling såsom förskole-/lärarlyft, 
projekt i basfärdigheter och matematik och högskolestudier. Samtliga medarbetare har en individuell ut-
vecklingsplan.

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid
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Personal
Den minskande sjukfrånvaron verkar ha stannat på en låg 
nivå. Antalet heltidsanställda anpassas årligen när ny orga-

nisation ska påbörjas, normalt vid höstterminens början.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Förskola 1 283 1 270 13
Förskoleklass 276 281 -5
Grundskola 2 359 2 401 -42
Fritidshem 951 860 91
Särskola 44 42 2
- varav egna elever i särskola 26 26 -

Besökare badanläggningar 105 460 120 000 -14 540

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -5,2 -5,8 0,6
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -361,9 -363,7 1,8
Forum Ystad -15,2 -16,4 1,2
Fritidsverksamhet -18,3 -19,4 1,1
Summa -401,0 -405,7 4,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

Förskolebuss -2,6 -2,6 -
IT-satsning, grundskola -2,0 -2,0 -
Skyltning -0,1 -0,2 0,1
Övriga investeringar -0,5 - -0,5
Summa -5,2 -4,8 -0,4
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 13,9 13,3 0,6
Kostnader -41,7 -41,5 -0,2
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-0,6) ( - )
Summa -27,8 -28,2 0,4

Verksamhet
Den 17 juni antog kommunfullmäktige ”Kulturstrategi för 
Ystads kommun”. Under hösten har arbetet inletts med 
att implementera kulturstrategin i alla verksamheter inom 
kultur- och turismnämndens ansvarsområde. De fem fo-
kusområden som har identifierats i strategin är utgångs-
punkt för arbetet. 

”Kulturgaranti för barn och unga i Ystad” antogs i no-
vember av kultur- och turismnämnden respektive barn- 
och utbildningsnämnden. En arbetsgrupp bestående av 
personal från både kulturverksamheterna, förskola och 
skola har under hela året arbetat med att ta fram den nya 
kulturgarantin. 

Region Skåne har under året tagit fram en Kulturplan i di-
alog med de skånska kommunerna. Kulturplanen lämnas 
till Statens Kulturråd som, enligt den nya portföljmodel-
len, kommer att fördela statliga medel till regionerna för 
vidare fördelning istället för som tidigare direkt till konst-
närer och institutioner. Detta arbete har bland annat lett 
till att samverkan mellan kulturförvaltningarna i sydöstra 
Skåne stärkts.

Ystads operafestival arrangerades av 13 organisationer 
med Ystads kommun, Kultur o Utbildning, som huvudar-
rangör den 5-12 juli. 4 640 personer besökte de 30 ar-
rangemang som ingick i festivalen. 130 sångare och musi-
ker deltog och fyllde festivalen med innehåll. Hög kvalitet 
på arrangemangen, vackra spelplatser som är unika för 
Ystad och ett underbart sommarväder bidrog till det stora 
intresset.

Turistbyrån gjorde även detta år en satsning i Kåseberga 
som innebar att det fanns bemannad turistinformation 
veckans alla dagar under perioden 14 juni till den 15 
augusti. Kostnadsfria guidningar genomfördes dagligen 
under sommaren med undantag av en vecka i juli, då sä-
kerheten för personal på platsen inte kunde garanteras. 
Satsningen skedde i samverkan med Region Skåne, Läns-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet. 

Klostret har under året tillgänglighetsanpassats och lagom 
till årsskiftet var arbetet klart. Nu kan även funktionshin-
drade och familjer med barnvagnar nå andra och tredje 
våningen i det vackra museet.
Övergången till RFID-teknik på biblioteket slutfördes un-

der maj månad, vilket har bidragit till en ökad tillgänglig-
het för besökarna. I stort sett alla medier kan nu cirku-
lera via självbetjäning. Återlämning kan ske några timmar 
innan biblioteket har öppnat för allmänheten. 

Bokbussen levererades i slutet av maj och invigdes på 
Stortorget den 2 juli. 

Samarbetet med Malmö Opera och Ystads Teater AB har 
fortsatt under året. Malmö Opera visade stort engage-
mang i operafestivalen och har dessutom spelat på Ystads 
teater vid ytterligare tre tillfällen. 

Arbetet med ”Skapande skola” har utvecklats under året. 
Årets aktiviteter har främst fokuserats på mellanstadie-
elever. Årskurs 4 har arbetat med konst och konstnärer, 
årskurs 5 med medeltida musik i samverkan med Klostret 
och årskurs 6 har arbetat med film och filmmanus i sam-
arbete med Film i Skåne.

Projektet Kulturhistorien.se har fortlöpt under året. Detta 
har fört med sig ett mycket nära samarbete mellan Klos-
tret i Ystad, Österlens Museum och Tomelilla Konsthall.

Ekonomi
Återhållsamheten som gällde årets första sex månader har 
påverkat årets resultat. Viss utveckling har fått vänta, till 
exempel kompetensutveckling och organisationsutveck-
ling. Återhållsamheten har medfört att nämndens verk-
samheter visar ett överskott motsvarande 0,4 mkr.

Intern kontroll har genomförts enligt plan.

Framtid
Turistbyråns verksamhet flyttar den 1 januari 2011 till 
kommunstyrelsen. De goda kontakter som har skapats till 
följd av att kultur och turism har ingått i samma nämnds-
verksamhet kommer att medföra ett gott samarbete även 
i framtiden.

Gemensam marknadsföring inom kulturområdet har varit 
en framgångsfaktor som kommer att fortsätta att utveck-
las.

Samarbetet med Malmö Opera kommer att utvecklas, 
vilket kommer att gynna både Ystad som kulturstad och 
Ystad Teaters verksamhet.

Skapande skola och arbetet med barnkulturgarantin får 
stor betydelse. Skolan är huvudman för projektet, men 
kulturverksamheterna bidrar med kompetens och idéer. I 
barnkulturgarantin finns definierat vissa moment som har 
betydelse för Skapande skola. Estetiska och upplevelseba-
serade lärprocesser är framgångsfaktorer för att fler barn 
ska nå målen i skolarbetet.   
Att fortsätta hålla god kvalitet på innehållet i kulturverk-
samheterna är avgörande för att medborgarna ska upp-
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skatta de upplevelser som ett besök ger. 

Välutvecklade skolbibliotek i grundskolan lägger grun-
den till medborgarnas biblioteksvanor. Skolbiblioteken 
behöver utvecklas i samverkan med skolledning och pe-
dagoger. En gemensam biblioteksportal för biblioteken i 

sydöstra Skåne skapar större attraktivitet för det digitala 
biblioteket. Ökad självbetjäning kan på sikt frigöra perso-
nalresurser för en utvidgad handledande verksamhet och 
utökade öppettider.

Måluppfyllelse
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Bra Service:
Inom en ny verksamhet ska tjänstegaranti inrättas. 
Målet uppfyllt.
Kulturgaranti för barn och unga antagen av kultur- och turismnämnden och av barn- och utbildnings-
nämnden.

Livskvalité:
Ett varierat kulturutbud ska stimuleras.
Målet uppfyllt.
Kulturstrategin har antagits i kommunfullmäktige i juni månad.
Operafestivalen lockade 4 640 besökare.
Konserter på Ungdomens Hus börjar bli kända och uppskattade.

Antalet besökare vid kulturevenemang ska öka med 10 % jämfört med 2009.
Målet uppfyllt.
Antalet besökare vid egna arrangemang har ökat med 79 %, från 5 230 personer under 2009 till 8 992 
personer för 2010. Tre stora evenemang - valborgsfirandet, operafestivalen och allsång i Norra promena-
den – har lockat många besökare. 

Näringslivet:
Ystad ska ha Skånes största ökning av besökare.
Målet delvis uppfyllt.
Antalet gästnätter 2010 ökade med 3,6%. Antalet dagsbesökare bedöms vara detsamma som för 2009.
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Bokmässa Klostret



39

Kultur o Turismnämnd

K
om

m
un

en
s 

in
te

rn
a 

ve
rk

sa
m

he
t

God hushållning:
Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
Målet uppfyllt.

Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Målet delvis uppfyllt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, där såväl fysiska som psykosociala faktorer påverkar det dagliga 
arbetet i verksamheterna fungerar, enligt den årliga sammanställningen, tillfredsställande. Samtliga om-
råden inom förvaltningen har i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetet lokaliserat vilka för-
bättringsområden som finns.

Verksamheten ska kontinuerligt arbeta för att höja personalens kompetens, öka ansvarstagande, utveckla 
delega tionsordningen och stimulera personlig kreativitet.
Målet delvis uppfyllt.
Arbetet med kulturstrategin är vägledande för att uppfylla detta mål. Arbetet med uppdragsbeskrivningar 
och personliga utvecklingsplaner kopplade till lönekriterierna har förbättrats .

Personal
Under 2010 fortsatte verksamhetens arbete med det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljning-
en, vilket resulterat i ett antal prioriterade förbättringsom-
råden. Ett förbättringsområde utgörs av fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter inom verksamheten, ett arbete som 
påbörjades redan 2010.

Verksamheten deltog under 2010 i en utvärdering av 
kommunens samverkansavtal, FAS. Utvärderingen visade 
att samverkan fungerar bra inom verksamheten och att 
medarbetarna känner sig delaktiga i verksamhetsutveck-
ling.

Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå.  

 
Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Utlånade böcker totalt och 209 629 210 000 -371
per invånare 7,5 7,5 -
Besökare museer 90 953 80 000 10 953
Turistbyrån
- antal besök juni-augusti 79 000 83 000 -4 000
- antal sålda evenemangsbiljetter 16 016 16 000 16
- antal guidningar 235 270 -35
- antal nerladdade guidningar 436 2 000 -1 564

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid
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Måluppfyllelse
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,3 -0,4 0,1
Ledning och administration -2,0 -2,2 0,2
Bibliotek och kulturverksamhet -22,4 -22,5 0,1
Turism och evenemang -3,1 -3,1 0,0
Summa -27,8 -28,2 0,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

RFID, Biblioteket -2,6 -2,8 0,2
Bokbuss, Biblioteket -1,3 -1,2 -0,1
Övriga investeringar -0,2 - -0,2
Summa -4,1 -4,0 -0,1

Från Bo Siesjös samling av svensk samtidskonst  
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 135,4 64,7 70,7
Kostnader -605,2 -538,9 -66,3
(varav kapitaltjänst) (-1,1) (-1,1) ( - )
Summa -469,8 -474,2 4,4

Verksamhet
Social Omsorg växer inom alla verksamhetsgrenar och le-
vererar mer och mer insatser. Bakgrunden är ett allt större 
antal personer med behov av vård och stöd, bistånd och 
försörjning. Försörjningsstödet har nu en tillväxt på över 
60% mot bakgrund av dels en ökad ärendemängd på 
drygt 30% och  dessutom längre hjälptid och större hjälp-
behov. Trots krisstöd på 3 mkr till budgeten för försörj-
ningsstöd täckte detta inte ökade kostnader. 

Inom verksamheten för funktionsnedsättning och social-
psykiatri ökar antalet personer med en obetingad rätt till 
insatser. Insatsökningen har de senaste fyra åren varit 32 
%, varav det senaste årets ökning varit 12%. 

Antalet äldre och äldreäldre blir fler de kommande åren. 
Med det nya äldreboendet/trygghetsboendet i Västra Sjö-
staden, som står färdigt efter sommaren 2012, och de 2 
mkr som tillfördes hemtjänsten 2010 och permanentades 
2011, så är verksamheten kompenserad med resurser till 
och med 2010. Från och med 2011 behöver verksamheten 
tillföras motsvarande 1 mkr om året under planperioden 
för att klara volymökningen med bevarad ambitionsnivå.

Det sker en förskjutning av vården från den landstings-
styrda slutenvården till den öppna kommunala hälso- och 
sjukvården. Sista året har det skett en ökning med 10% 
av personer och insatser. Detta visar sig även inom bo-
stadsanpassningen som överskrider avsatta medel med ca 
1 mkr.

Vård och Omsorg har fått omfattande statligt stöd de 
senaste åren för kompetensutveckling, stimulansmedel 
(bland annat kost och nutrition) och inte minst för upp-
byggnad av ett väl fungerande anhörigstöd. Från och med 
2011 beslöt regeringen att permanenta detta stöd som 
berör alla verksamhetsgrenar, vilket innebär att pengarna 
hamnar i det generella statsbidraget. Då socialnämnden 
inte tillförts motsvarande bidrag i budgetramen saknar 
förvaltningen medel att driva denna mycket uppskattade 
verksamhet. 

Ekonomi
Socialnämndens resultat för 2010 visar ett överskott på 
4,4 mkr mot budget, varav budgeterade projektmedel 
uppgår till 2,8 mkr.
Gemensam verksamhet inklusive politisk – och entre-

prenadverksamhet redovisar ett överskott på 1,2 mkr. 
Överskottet beror främst på att semesterlöneskulden inte 
ökat lika mycket som förväntat, uteblivna kostnader för 
personlig assistans enligt SoL samt ökade intäkter inom 
entreprenadverksamheten.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
(FoS) redovisar underskott med 2,9 mkr. Underskott som 
beror på växande verksamhetsvolymer finns inom verk-
samheterna för:

Personlig assistans•	
Ledsagning•	
Avlösarservice•	
Daglig verksamhet •	

Verksamheten för Främmande vårdhem redovisar under-
skott som till viss del beror på att Pantzargatans grupp-
boende inte startade förrän i mars. Verksamheten för 
Gruppboende redovisar underskott då det krävts mer per-
sonalresurser än vad som budgeterats.

Överskott finns inom verksamheterna 
Färdtjänst,•	
Korttidsboende •	
Boendestöd. •	

Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott på 4,9 
mkr. Av dessa är 1,4 mkr budgeterade projektmedel. 
Överskottet beror till stor del på lägre personalkostnader 
på grund av vakanser vid nyrekryteringar.
Överskott finns även inom verksamheten för Arbets-
marknadsåtgärder och övrig IFO-verksamhet. Kostnaden 
för Barn- och ungdomsvård, inklusive Institutionsplace-
ringar, blev 1,4 mkr lägre än budget medan kostnaden 
för institutionsvård för vuxna har ökat. Sammantaget för 
behandlande insatser är kostnaden ca 0,3 mkr högre än 
budgeterat vilket är oroande. Kostnaden för försörjnings-
stöd har legat på en hög, men stabil nivå och blev 1,4 
mkr högre än budgeterat. Detta innebär en totalkostnad 
på 11,4 mkr. 

Vård och omsorg har ett överskott mot budget på 0,9 
mkr. Av dessa är 1,4 mkr budgeterade projektmedel. 
Verksamheterna för särskilda boenden, dagcentraler, och 
biståndshandläggare redovisar överskott. Verksamheten 
för hemtjänst redovisar underskott. Underskottet beror på 
ökad vårdtyngd samt höga kostnader relaterat till vintern 
då bandvagnar och terrängbilar använts för att nå vård-
tagare. Även verksamheterna korttidsvård, främmande 
vårdhem och medicinskt färdigbehandlade redovisar un-
derskott.

Hälso- och sjukvård redovisar överskott med 0,2 mkr. Fö-
rebyggande arbete och verksamheten för sjuksköterskor 
redovisar överskott med 1,8 mkr. Verksamheten för tek-
niska hjälpmedel och bostadsanpassning redovisar un-
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derskott motsvarande 1,6 mkr. Kostnaden för bostadsan-
passning har ökat med ca 0,3 mkr jämfört med 2009.

Intern kontroll har skett enligt beslutad intern kontroll-
plan.

Entreprenader
Socialnämnden har entreprenadavtal med Attendo Care 
AB och Äldreboendet Vigs Ängar AB inom hemtjänst och 
särskilt boende. Entreprenadverksamhetens andel inom 
hemtjänst är ca 20 % och 31 % inom särskilt boende.

Rättslig tvist pågår med entreprenör inom hemtjänst gäl-
lande tolkning av reglerna kring ersättning för uppdra-
get.

Framtid
Strategin med förebyggande tidiga och samordnade in-
satser, som vägleder förvaltningen i utvecklingsarbetet, 
pågår med oförminskad styrka.

Från Regeringen satsas generöst med medel och SKL ger 
organisatoriskt stöd för att samordna insatser för barn 
och ungdomars psykiska hälsa. Ystad-Simrishamn är ett 
av fjorton modellområden som nu går i spetsen för att 
utveckla insatserna till ett adekvat mottagande och logis-
tiskt samverkande i nivåer. Det väl utvecklade barn- och 
ungdomsarbetet i Ystad har i sammanhanget varit en stor 
fördel.

Det nära samarbetet med Vägverket och logistikföreta-
get WSP för att rationalisera och miljöanpassa offentliga 

transporter har vuxit till att med datorns hjälp för första 
gången omstrukturera verksamhet. Detta i syfte att öka 
brukar/kundtid genom att minska färdtid och planerings-
tid. Detta är under genomförande 2011. 

Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV), som legaliserar 
möjligheten att auktorisera vårdgivare, ligger till grund för 
ett omfattande arbete att skapa det underlag som öppnar 
möjligheten för små aktörer att ge insatser i hemtjänsten. 
Anbudsförfarandet som tillämpats hittills, med stöd av 
LOU-lagstiftningen, har till sin konstruktion gynnat fram-
växten av allt större aktörer och därmed motverkat sitt 
eget syfte, att öka valfriheten. 

Anbudsförfarandet är nu genomfört för att hantera Per-
sonlig Assistans på entreprenad. I den starka tillväxt som 
verksamheten befinner sig i kan detta underlätta fokuse-
ring på samordning och verksamhetsuppbyggnad.

Uppsökande hembesök, i syfte att förebyggande anpassa 
hemmiljön till åldersrelaterad funktionsnedsättning till-
sammans med tidiga rehabiliteringsinsatser, innan man blir 
beroende av stöd av hemtjänst, bedrivs idag i en utökad 
omfattning som delvis är beroende av statligt stöd. Detta 
statliga stöd upphör nu. Vad gäller tidiga rehabinsatser, 
som dokumenterat avlastar sjukvården, borde Regionen 
ta ett större ansvar, inte minst i eget intresse.

Bostadsbristen i Ystad är allvarlig för alla stödbehövande 
grupper och är det enskilt största hindret för ett socialt 
fungerande liv. Detta hotar den flyktingmottagning som 
Ystad förbundit sig till och utan ett tryggt boende fung-
erar ingen personlig utveckling.
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Måluppfyllelse

Bra Service:
Vid kundnöjdhetsmätning ska betyget 4 i en 5-gradig skala erhållas.
Målet är uppfyllt. 
Kundnöjdhetsmätningar är gjorda inom LSS-verksamheten, äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvård. 
De visar på en kundnöjdhet på ca 82 % inom daglig verksamhet och 86 % för övrig LSS-verksamhet. 
Brukarenkäter inom äldreomsorgen visar på en nöjdhet på 75 %. Inom sjuksköterskeverksamheten ligger 
kundnöjdheten på 90 %. 

Livskvalité:
Ystadmodellen ska utvecklas.
Målet är inte uppfyllt. 
Ystadmodellen, som inte är ett mål utan ett medel, är under ständig utveckling. En förnyelse av modellen 
pågår och ska bli klar under 2011. 

Trygga boenden ska utvecklas för äldre och för personer med särskilda behov.
Målet är delvis uppfyllt 
Tryggheten, på de särskilda boenden, i anvisningslägenheter som disponeras och inom hemtjänsten, är stor. 
Under planering är sk trygghetsboende  i Västra Sjöstaden.
Utsatta barn ska få en trygg uppväxt.
Målet kommer inte att kunna fullföljas i sin helhet inom överskådlig tid.
Ett omfattande samarbete och stora ansträngningar görs för att minska utsatta barns utsatthet.
Åtgärder som drivs sedan många år är Ystadmodellen, Absolut förälder, Cope föräldrautbildning, våldsut-
satta kvinnor och deras barn. Medel tillförs Brottsoffer- och kvinnojouren, familjestödsarbete utan bistånds-
bedömning o s v. 

Valfrihet:
Det ska vara möjligt att välja särskilt boende i grannkommunen.
Målet är inte uppfyllt 
Det är idag inte möjligt att fritt välja vårdboende över kommungränserna. Ett fritt val av vårdboende för-
utsätter ett avtal om interkommunal ersättning, liknande den som Stockholmsområdet har. Detta förutsät-
ter ett uttryckt intresse, en utredning och konsekvensbeskrivning lämpligen utförd av Kommunförbundet 
Skåne.

Näringslivet:
Privata vårdgivare ska ges möjlighet att överta kommunal verksamhet.
Målet är delvis uppfyllt. 
Bland annat kundvalet har öppnat upp för nya privata vårdgivare. 
Ett arbete pågår att med stöd av LOV (Lag om valfrihetssystem) genomföra auktorisering av vårdgivare 
inom öppen hemtjänst. Detta kommer förhoppningsvis innebära att småföretag och nystartsföretag kan 
komma in på markanden. Målet är att detta kommer att införas under 2011.
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God hushållning:
Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
I en följd av år har Social Omsorg genomfört sina mål inom given ekonomisk ram. En växande verksamhet 
och den ekonomiska krisen pressar hela verksamheten, men framför allt märks det på försörjningsstödet. 
Med ett positivt resultat för förvaltningen på 4,4 mkr 2010 anses målet vara uppfyllt.

Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Målet är uppfyllt
De personalenkäter som genomförts visar på en mycket hög grad av tillfredsställelse med den egna ar-
betssituationen.

Verksamheten ska kontinuerligt arbeta för att höja personalens kompetens, öka ansvarstagandet, ut-
veckla delega tionsordningen och stimulera personlig kreativitet.
Målet är delvis uppfyllt.
Verksamhetsutveckling och kompetenshöjning är stark i förvaltningen. 

Måluppfyllelse forts

Personal
Sjukfrånvaron har minskat under 2010 och låg i genom-
snitt på 4,6 %. Det är främst antalet långtidssjukskrivna 
som har minskat. Kostnaden för sjuklöner ligger på un-
gefär samma nivå som 2009. 

Antalet tillsvidareanställda har ökat under året beroende 
på nytt gruppboende inom LSS samt fler anställda inom 
Resursenheten och hemtjänsten.

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

LSSverksamhet
Gruppboende LSS 
-Antal helårsplatser

 
63

 
65

 
-2

Korttidsboende 
-Antal helårsplatser

 
10

 
10

 
0

Färdtjänst inom kommunen 
-Antal resor

 
25 246

 
40 000

 
-14 754
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Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Individ- och  Familj
Försörjningsstöd 
-Antal hushåll

 
420

 
393

 
37

Antal vårddygn i hem för vård och boende 
-Vuxna 
-Barn och ungdomar

 
2 629 
2 070

2 445 
3 312

 
184 

-1 242
Antal vårddygn i familjehem 5 381 9 599 -4 218

Vård och omsorg
Gruppboende äldreomsorg 
-Antal helårsplatser

 
292

 
292

 
0

Korttidsplatser Kristallen
Antal helårsplatser

 
30

 
30

 
0

Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser

 
2,2

 
2,5

 
-0,3

Antal timmar hemtjänst 207 218 194 000 13 218
Antal besök dagvård (beläggning 100 %) 6 517 8 700 -2 183

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Politisk verksamhet 0,9 0,8 -0,1
Gemensamverksamhet 17,7 18,7 1,0
Entreprenader 43,1 43,4 0,3
Funktionshindrade o Socialpsykiatri 95,9 93,1 -2,9
Individ o Familjeomsorg 52,7 57,6 4,9
Vård o Omsorg 213,9 214,8 1,0
Hälso- o Sjukvård 45,6 45,8 0,2
Summa 469,8 474,2 4,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

Datautrustning, Socialbyrå 0,1 - -0,1
Nyckelskåp Aulingatan 0,1 - -0,1
Inventarier nytt Lss Boende Tankbåten 0,2 0,2 -
Summa 0,4 0,2 -0,2

Socialnämnden fick överfört 0,2 mkr i kompletteringsbudget för inventarier till Pantzargatans gruppboende. Dessa har 
använts fullt ut. Den negativa avvikelsen mot budget på 0,2 mkr hänför sig till nämndsinvesteringar som inte budge-
teras.

Verksamhetsmått forts

Avvikelsen på antalet gruppboende inom LSS beror på att 
Pantzargatans gruppboende inte startade förrän i mars.

Avvikelsen på antalet färdtjänstresor beror på att antalet 
resor blivit färre men också att antalet resor endast avser 
januari till september. Färdtjänsten gick över till annan 

trafikhuvudman från den 1 oktober. Fastställt bidrag be-
tala till Skånetrafiken.

Skillnaden på antalet vårddygn i familjehem kan tyckas 
stor i förhållande till överskottet, men beror på en ökad 
kostnad per vårddygn.

Driftsredovisning, mkr
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

Intäkter 464,2 447,2 17,0
Kostnader -526,6 -523,5 -3,1
(varav kapitatjänst) (-95,7) (-96,0) (-0,3)
Summa -62,4 -76,3 13,9

Verksamhet
Under det gångna året har förvaltningen haft två omfat-
tande perioder av intensivt arbete med snöröjning. Detta 
har utförts av både egen och inhyrd personal. Vintern har 
tagit hårt på byggnader, gator, gång- och cykelbanor. Sto-
ra resurser kommer att krävas för återställning. 

Följande fastigheter har sålts under året, alla med rea-
vinst:

Sövestad 1:137 •	
Köpingebro 14:373•	
Nils 10 Solsidan, Löderup•	
Löderupskolonin 29:20•	
Löderup 21:161, Bollgatan•	
Åkerblom 2, Tobaksgatan•	

40 nya badhyttsplatser i Sandskogen har fördelats.

Nya rutiner för rapporthantering av skadegörelse på kom-
munens fastigheter har införts.
Till fastighetsskötarna har möjligheten att via webben 
kunna följa hur mycket el, värme och vatten respektive 
byggnad förbrukar.
Försäljning av villatomter pågår i exploateringsområden; 
Källesjö (90 st varav 70 st är sålda), Nybrostrand (82 st 
varav 62 st är sålda), och Köpingebro (19 st varav 9 st är 
sålda). Alla i tomtkön har under året fått erbjudande om 
tomt.

Planenheten har arbetat med ett stort antal planer:
områden för handel vid Sjöbo- och Malmörondellen,•	
hotell i Kåseberga,•	
bostäder vid Dammhejdan,•	
utbyggnad av Ystads Saltsjöbad.•	

Planarbete har även påbörjats för att möjliggöra en flytt 
av hamnverksamheten ut till yttre hamnen. Förutsättning-
arna för att etablera handel inom området för gamla värn-
pliktsparkeringen har studerats vidare och samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade om samråd för planprogrammet 
i december.

Färdigställda planer under året:
detaljplan för att möjliggöra en ”Arena” vid Öster-  •	
portshallen,
detaljplan för cirka 170 nya bostäder i den västra •	
delen av Nybrostrand,
utbyggnad av Ystads Saltsjöbad.•	

Tillsammans med andra förvaltningar har tillägg till över-
siktsplan 2005 tagits fram. Tilläggen behandlar grönstruk-
turprogram, vindkraftsplan, handlingsplan för förvaltning 
och skydd av kusten samt utbyggnadsstrategi för bostä-
der, industri och handel. 
Stor efterfrågan på detaljplaner för såväl bostäder som 
handel och industri finns varför planenheten utökats med 
ny planarkitekt.

Gis och Mätavdelningen har haft många beställningar av 
nybyggnadskartor och husutsättningar. 
Byte av det lokala koordinatsystemet till det rikstäckande 
SWEREF 99 slutfördes i juni. Ystads kommun ligger nu 
i samma koordinatsystem och i samma zon som övriga 
skånekommuner, SWEREF 99 13 30. 
Under hösten har bytet av befintligt höjdsystem till RH 
2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, påbörjats. Även 
arbetet med att byta Geosecma till Geosecma för ArcGIS 
har påbörjats. Införandet är planerat under 2011.

IT-avdelningen har under 2010:
tagit fram ny namnstandard,•	
levererat styrdokument för ny IT plattform 2012,•	
genomfört design av ”projektet IT plattform 2012”,•	
designat och påbörjat implementeringen av ny säker-•	
hetsmodell parallellt med nya IT plattformen,
utvecklat ny systemförvaltningsmodell för Ystads •	
kommun, ”SMYK”
genomfört utbildning för 42 systemförvaltare i •	
SMYK,
levererat ny dokumentationsstandard för servrar och •	
verksamhetens applikationer, 
planerat och genomfört omfattande kompetensut-•	
veckling för IT-avdelningen. 

Trafikenheten har utökats med ytterligare en trafiköver-
vakare. Externa avtal med Sjöbo kommun och Lasarettet i 
Ystad för parkeringsövervakning är uppsagda. Nytt över-
vakningsområde har tillkommit inom Ystad och numera 
är det möjligt att även bevaka tomtmark.

Under året har kostenheten producerat, levererat och ser-
verat (frukost, lunch och mellanmål) till:

förskolan, ca 96 000 portioner,•	
skolrestaurangerna, ca 400 000 portioner, •	
äldreomsorgen, ca 140 000 portioner.•	

Leveranserna av varm mat ökar konstant. Idag levereras 
cirka 150 portioner dagligen.
Matgäster på dagcentralerna har idag andra önskemål än 
tidigare. Det är en utmaning för verksamheterna att ut-
veckla och möta ”den nya generationens pensionärer”. 
Enheten strävar efter livsmedel med god kvalité, relevant 
pris och hög leveranssäkerhet.



47

Samhällsbyggnadsnämnd

Inom teknisk avdelning har en ny renhållningsordning ut-
arbetas, vilken kommer att behandlas politiskt nästa år.
Ny stadsträdgårdsmästare har anställts. 
Utbyte av kvicksilverarmatur i gatubelysningen har på-
börjats för att möta förbudet mot kvicksilverlampor som 
börjar gälla 2015.
Parkeringsföreskrifterna för Östra förstaden har ändrats 
för att underlätta framkomligheten vid parkering i om-
rådet.
Antal parkeringsplatser i Sandhammaren har utökats. 
Försvarsvärn inom Ystad rivs eller plomberas för att ge 
bättre miljö i Ystad. Detta bekostas av Fortifikationsver-
ket.
Medborgarförslag om en utsiktsplats anpassad för funk-
tionshindrade vid Gjuteriet har färdigställts.
Utbyggnad av cykelvägar längs huvudstråken inom Ystad 
har fortsatt, bland annat längs Kristianstadsvägen.
Samarbete har startats med kultur- och utbildningsför-
valtningen gällande ökad sortering av avfall. Vid ett tiotal 
skolor/förskolor har sorteringsstationer färdigställts med 
möjlighet att sortera i flera fraktioner.

Kommunala entreprenader
Strandrenhållning och städning av offentliga toaletter •	
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
Årets resultat innebär överskott mot budget med totalt 
13,9 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljningar med 17,0 mkr samt överskott från af-
färsdrivande verksamheter med 0,3 mkr. 
Nämndens verkliga resultat exklusive reavinster och af-
färsdrivande verksamheter uppgår till -3,4 mkr.
Årets snöröjningskostnader för förvaltningen blev totalt 
12,7 mkr.

Gata/park: Underskott 6,1 mkr. Underskottet kan uteslu-
tande hänföras till Extraordinär vinterväghållning. Under-
skottet föreslås avräknas i bokslutet. 

Avfall: Underskott med 0,8 mkr. Underskottet beror på 
att intäkterna blev lägre än budgeterat. Efter justering av 
fonden med årets resultat, uppgår fonden till 8,0 mkr.
 
VA: Överskott med 1,1 mkr. Överskottet beror på att in-
täkterna blev högre än budgeterat. Överskottet tillförs 
VA-fonden som därefter uppgår till 7,7 mkr. 

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett net-
tounderskott med 1,4 mkr efter att reavinster avräknats. 
Underskottet beror på den kalla och långa vintern med 
ökade driftskostnader och kostnad för snöröjning.

Nya momsregler från 2010 gällande parkeringsavgifter, 
innebär underskott med 0,8 mkr för trafikenheten. Det 
totala resultatet för avdelningen Administration och Ut-
veckling uppgår till + 3,3 mkr. Överskottet beror i huvud-
sak på projekt som inte startats och återhållsamhet med 
resurserna.

Plan och Byggs underskott uppgår till 0,3 mkr, vilket är 
kostnader för arkeologiska förundersökningar (0,1 mkr) 
samt personalkostnader (0,2 mkr).

GIS och Mäts avvikelse mot budget är positiv med 0,6 mkr. 
Fler producerade nybyggnadskartor och husutsättningar 
har utförts än budgeterat, vilket har genererat intäkter.

Verksamheterna Kost och Städ budgeteras med ett nollre-
sultat. Resultatet per den 31 december innebar ett över-
skott med 0,5 mkr. Serviceavdelningen har under året haft 
en hög frisknärvaro och högre intäkter än budgeterat, 
därav den positiva avvikelsen.

IT-avdelningen redovisar underskott med 0,1 mkr, vilket 
kan hänföras till arbetet med ny IT plattform.
 
Framtid
Avfallsenheten kommer under ett antal år framöver att ar-
beta med att införa utsortering av matavfall i hela Ystads 
kommun. Utsortering av matavfall bygger på frivillighet 
och ger 20 % rabatt på ordinarie avgift för hushållsavfall. 
Osäkert om avfallshämtningen i framtiden kommer att 
ske i egen regi eller av kommunala bolaget SYSAV.
Inom VA-enheten kommer två stora projekt att fortgå 
fram till 2014, ombyggnaden av Nedraby vattenverk och 
avloppsreningsverket Sjöhög. Därefter måste omfattande 
översyn av ledningsnätet ske. 
Den budgeterade underhållskostnaden inom gata/park 
urholkas i takt med att nya områden byggs, då inga nya 
medel tillförs till driften.
Myndighetskraven ökar konstant inom alla verksamheter, 
vilket leder till att allt mer resurser, både personellt och 
ekonomiskt, måste läggas på dessa åtgärder.
Fortsatt inflyttning och önskemål om etableringar ställer 
stora krav på plan- och bygglovsavdelningen. 
Arbetet med ny översiktsplan drivs tillsammans med stads-
arkitektens visionsarbete. 
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Bra Service:
Vid kundnöjdhetsmätning ska betyget 4 i en 5-gradig skala erhållas.
Målet är i princip uppfyllt.
I medborgarundersökningen våren 2010, på en skala 1-10, fick den del i undersökningen som redovisade 
vad invånarna tycker om renhållning, vatten och avlopp, gator och vägar samt GC-vägar ett medelvärde 
på 7,05. 

Livskvalité:
Attraktiva boendemiljöer ska planeras och exploateras.
Målet är uppfyllt
Planer som Samhällsbyggnadsnämnden gett planenheten uppdrag på är:
Nybrostand 19:10, Balkåkra 5:10 m fl, Edvinshem 2:58, Öja15: 1 m.fl, Bellevue 2:7 m.fl
(Dammhejdan), Urmakaren 23, Kranskötaren 2 och Svarvaren 2 m.fl, Del av Hamnen 2:2, 
Sandskogen 2:4 (Kom i luckan), Kranskötaren 5, Grundström 1, Glemminge 2:7
Lilla Tvären 1:3

Trygga trafikmiljöer ska utvecklas varvid gång och cykelvägar ska prioriteras.
Målet är uppfyllt
Gångtunnel under Dag Hammarskölds väg.
GC-väg Svarte – Mossbylund. Byggstart 2011.
Projektet ”Rätt fart i staden” är klart.
Erik Dahlbergsgatan; hastighetsåtgärder är genomförda.
Projekt ”Projektplan för centrum” pågår.

Ystadborna ska erbjudas tillräckligt och kvalitetssäkrat vatten.
Målet är delvis uppfyllt.
Ombyggnad av Nedraby vattenverk pågår. 

Luftföroreningarna ska minska.
Målet är uppfyllt.
Mätningar av kvävedioxid och PM10 (partiklar) överstiger inte miljökvalitetsnormen.

Befolkningsökning:
200 nya villatomter ska vara byggklara. Detaljplaner för minst 200 nya lägenheter ska antagas. 
Byggrätter för 120 hyres/bostadsrätter ska erbjudas byggföretag.
Målet är uppfyllt.
Planberedskap finns för ca 600 tomter/bostäder.

Näringslivet:
Företag ska kunna erbjudas mark för etablering inom tre månader.
Målet uppfyllt.
Mark till företag finns på Västra och Östra Industrimområdena. Detaljplan är beställd för nytt område i 
Öja.

Företag ska kunna erhålla bredband med önskvärd kapacitet.
Målet är uppfyllt.
Samtliga telestationer inom kommunens område är anslutna med fiber. 

Måluppfyllelse
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Samhällsbyggnadsnämnd
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God hushållning:
Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
Målet är ej uppfyllt.
Kostnaderna för Samhällsbyggnadsnämnden översteg budget 2010 med 3,4 mkr.
Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Målet är delvis uppfyllt.
Enligt mätning 2009 fick förvaltningen 3,8 på en skala 1-5. 

Verksamheten ska kontinuerligt arbeta för att höja personalens kompetens, öka ansvarstagande, ut-
veckla delega tionsordningen och stimulera personlig kreativitet.
Målet är uppfyllt. 
Fortbildning och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och utvecklingssamtal sker årligen.

Måluppfyllelse forts.

Personal
Under hösten har en översyn av organisationen gjorts. 
Förvaltningen kommer att minskas från sju avdelningar till 
fem, bland annat kommer trafikövervakningen att förläg-
gas till den tekniska avdelningen. Den personal som under 
2010 haft extra tufft är de som på olika sätt arbetat med 
snön. Många fler timmar än vanligt har lagts för snö-

röjning av gator, kring fastigheter och på tak. Samtal från 
kommuninvånarna som härleds till snö har varit mångdub-
belt fler än vanligt. Snön har även påverkat lokalvårdarnas 
arbetssituation. All personal har under denna extraordi-
nära situation gjort ett fantastiskt arbete. Sjukfrånvaron 
har sjunkit med 1,6 %-enheter.

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid
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Tomten besökte Ystad över julen. Foto: Ulf Andersson
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll (kr/kvm) 125 140 -15

1

1
Planerat underhåll har bromsats upp.

Mediaförsörjning (kr/kvm el, vatten och värme) 168 182 -14
2

2 
6 st fastigheter är sålda

Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter, inkl radhus 107 120 -13
Försåld industrimark, kvm 33 000 20 000 13 000
Antal lägenheter bo/hyresrätter 19 80 -61

3

3
Vid Tersen 4 och V Sjöstaden etapp 2 har externa exploatörer  ej 

påbörjat byggnation.

IT-avdelningen

Antal datorer, administration 709 700 9
Antal datorer, utbildning 950 860 90
Antal datorer, kommunala bolag eller liknande 90 90 -

Plan och Bygg
Antal antagna/fastställda detaljplaner 4 4 -
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade - 1 -1
Antal pågående detaljplaner 23 14 9
Antal program 0 1 -1

GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 17 15 2
Antal fastighetsplaner 0 3 -3
Antal husutsättningar 165 100 65
Antal grundkartor 6 4 2
Antal nybyggnadskartor
* varav 166 st enkla

207* 170 37

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 602 6 900 -298
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 235 250 -15
Mängd matavfall, ton 376 1 200 -824

4

4
Av fyra områden är 1,5 område i drift. Slutmålet är 1 200 ton.

VA-verksamhet
Antal abonnemang 8 864 8 800 64
Antal kbm prod. Vatten 2 888 012 2 800 000 88 012

Antal kbm sålt vatten 2 195 059 2 200 000 -4 941
5

5
Skillnad i % mellan sålt och producerat vatten, 24 %
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2010

Budget
2010

Avvikelse

Energioptimering -5,2 -7,1 1,9
Idrottsplats, konstgräsplan -9,5 -8,3 -1,2
Ny idrottshall, Västervångskolan -15,3 -20,4 5,1
Ombyggnad Västervångskolan -6,3 -6,2 -0,1
Ystad Arena -3,4 -47,7 44,3
Ystad framtida vattenförsörjning -17,3 -30,0 12,7
Övriga investeringar -33,1 -50,3 17,2
Summa -90,1 -170,0 79,9

Energioptimeringar har påbörjats. I Köpingebro skola •	
är konverteringen av direktel till vattenburet system 
genomförd. Nybrostrandsbadet är optimerat med 
en värmepumpsanläggning i kombination med sol-
värme.
Idrottsplatsens nya konstgräsplan och ny tillbyggnad •	
av omklädningsrum är invigda.
Ny idrottshall Västervångskolan är invigd.•	

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -
Administration och utveckling -2,8 -6,1 3,3
Fastighetsavdelning 4,5 -11,2 15,7
IT-avdelning -1,2 -1,1 -0,1
Plan och Bygg -4,0 -3,7 -0,3
GIS- och Mätning -1,8 -2,4 0,6
Teknisk avdelning -56,2 -50,1 -6,1
Avfallsenhet -0,8 - -0,8
VA-enhet 1,1 - 1,1
Serviceavdelning -0,5 -1,0 0,5
Summa -62,4 -76,3 13,9

Ombyggnad av Västervångskolan är färdigställd.•	
Ombyggnaden av vattenverket i Nedraby med en to-•	
talutgift på 110 mkr och ombyggnaden av Avlopps-
reningsverket, totaltutgift 65 mkr, är avdelningen 
Tekniks största investeringar och kommer att pågå 
under ett antal år framöver.
Arbetet med projektering av Svarte skola/förskola •	
samt renovering av Ystad småbåtshamn är uppstar-
tat.

Driftredovisning, mkr

Invigning av idrottsplatsens nya konstgräsplan
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Myndighetsnämnd
M

ed
bo

rg
ar

e
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

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

 

Verksamhet
Under året beviljades 508 bygglov, vilket var något färre än 
2009.  Som väntat ökade antalet bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus 2010 jämfört med året innan på grund 
av tomtförsäljningar i Nybrostrand och Källesjö-området.

Måluppfyllelse

Inför 2011 förväntas antalet bygglov för nybyggnad av 
villor fortsatt ligga högt då ett 50-tal tomter fortfarande 
finns till försäljning i kommunen. Bygglovsansökningar för 
tillbyggnader och komplementbyggnader låg under 2010 
i nivå med tidigare år, medan ansökningar som avsåg mu-
rar och plank minskade något jämfört med året innan.

Ekonomi
Nämnden visar 2010 ett nollresultat.

Framtid
Den 2:e maj 2011 träder ny Plan och bygglag i kraft. Nytt 
är bland annat att tidsgräns på 10 veckor för handläggning 
av bygglov införs. Bygglov och bygganmälan slås samman 
till en process som inkluderar både bygglovsprövning och 
tekniskt samråd. Nytt är också en ökad tillsyn av bygg-
processen genom inspektion på byggarbetsplatsen. Den 
nya lagen innebär att handläggningsrutinerna för bygglov 
kommer att ses över under våren.
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Bra service:
Inom två olika verksamheter ska tjänstegaranti inrättas.
Helt uppfyllt - Bygglovsenheten och trafikövervakning har inrättat tjänstegarantier under 2009

Vid kundnöjdhetsmätning ska betyget 4 i en 5 gradig skala erhållas.
Målet delvis uppfyllt  
En enkel Kundnöjdhetsmätning har gjorts under oktober – december. På frågor kring bemötande, till-
gänglighet och information var 63% mycket nöjda/nöjda. På frågor kring handläggningstiden var 40% 
nöjda.

Livskvalité:
Stadens kulturella arv ska säkerställas.
Helt uppfyllt - Arbetet med byggnadsordningar är genomförda för Solbacken/Hälsobacken/Edvinshem och 
Surbrunnen/Bellevue samt Hamnen. Byggnadsantikvarie är delaktig i bygglovsprocessen. 

Befolkningsökning:
Bygglov för minst 200 lägenheter/hus ska beviljas.
Målet uppfyllt. 
Resurser finns för att kunna bevilja bygglov för minst 200 lägenheter/hus.

Näringslivet:
Handläggningstiden för företagsärenden ska halveras.
Under våren har handläggningstiden varit cirka 10 veckor på grund av personalomsättning. Från och 
med hösten kommer förvaltningen att ha två bygglovsarkitekter, vilket resulterar i ökad omsättning på 
byggloven.
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Verksamhetens mål ska uppnås inom given ram.
Målet uppfyllt.
Kostnaderna för Myndighetsnämnden har hållits inom given ram.

Personalen:
Verksamheten ska upplevas som en stimulerande, trygg och utvecklande arbetsplats.
Myndighetsnämnden har ingen personal anställd.

Måluppfyllelse forts.

Personal
Nämnden består endast av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget
2010

Avvikelse

Antal bygglov 481 680 -199
Antal samråd 173 300 -127
Antal bygganmälan* 172 250                 -78

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2010

Budget 
2010

Avvikelse 

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall 
2010

Budget
2010

Avvi-
kelse

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

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

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

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verk-
samhet i den omfattning som anses motiverat. Planering-
en av granskningsinsatserna har föregåtts av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Med utgångspunkt från analysen har 
ett  antal granskningsområden prioriterats. Dessa har do-
kumenterats i en revisionsplan för 2010. Planen har följts 
under året. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskning-
ar:

Trygg och säker skola och förskola•	
Överförmyndarverksamheten•	
Delårbokslut•	
Kommunens säkerhetsarbete•	
Uppföljningsansvar för ungdomar 16 – 20 år•	
Bokslut/årsredovisning•	
Bostadsanpassningsbidrag•	
Uppföljning av granskningar genomförda 2009 samt •	
tjänstegarantier

Därtill har revisorerna granskat den palliativa vården i sam-
verkan med ett antal kommuner och Region Skåne. Lek-
mannarevisorerna har gjort en granskning av de kommu-
nala bolagens följsamhet till fullmäktiges styrdokument. 

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

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige un-
derlag för ansvarsprövning. Under 2010 har revisorerna 
återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de 
områden som granskats. Detta har skett genom presen-
tation av granskningarna, dialoger och överlämnande av 
granskningsrapporter. Resultatet av djupgranskningar har 
fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

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

Revisorerna har under året anlitat Ernst & Young som sak-
kunnigt biträde.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

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

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. Det är viktigt att betona 
att kommunen som helhet har ett överordnat intresse i 
förhållande till dess delar, oavsett om dessa verksamheter 
bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform. Kommunens 
samlade resurser skall nyttjas på bästa sätt så att hög kost-
nadseffektivitet uppnås.  Det tredje huvudmotivet är att 
tydliggöra och aktivera kommunen som ägare.  Genom 
moderbolaget utövas den styrning, tillsyn och uppföljning 
som anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata sam-
ordningsvinster mellan företag och den kommunala för-
valtningen samt att effektiviseringar genomförs. 

Ytornet AB förvärvade i slutet av 2010 Ystads kommuns 
aktier i AB Ystads Saltsjöbad. Genom detta aktieförvärv 
äger Ytornet AB 90,63% av aktierna i AB Ystads Salt-
sjöbad. Hela kommunens aktieinnehav i de kommunala 
bolagen har därmed överlåtits till moderbolaget Ytornet 
AB.

YTORNET AB 

Årets verksamhet 

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

Bolagets styrelse består av sju ordinarie ledamöter (4 män, 
3 kvinnor) och sju suppleanter (fyra män och tre kvinnor). I 
bolaget finns ingen personal anställd. Verkställande direk-
tör utgörs av kommundirektören. Administrativa tjänster 
(ekonomi, juridik mm) köps av Ystads kommun. 

2010 var Ytornets sjätte hela räkenskapsår. Ytornets sty-
relse och verkställande ledning följer löpande dotterbola-
gens verksamhet och finansiella ställning. Uppföljningen 
i form av den strategiska agendan har ytterligare utveck-
lats. Styrelsen för Ytornet AB och kommunstyrelsen har 
vid två tillfällen under året träffat respektive dotterbolags 
presidie, verkställande direktör och ekonom för en ge-
nomgång av:

det allmänna tillståndet i bolaget•	
omvärldsanalys/branschanalys•	
bolagets inriktning kopplat till ändamål/ägardirektiv•	
ekonomisk uppföljning/avkastning och kommun-•	
nytta
samordningsfrågor i koncernen•	

Uppföljning av dotterbolagens ekonomi har skett vid fyra 
tillfällen under året; kvartal 1, tertial 1, tertial 2 och per 
31 oktober. 

Ystads kommun har i november 2010 antagit ett nytt 
internkontrollreglemente med tillämpningsanvisningar 
för hela kommunkoncernen. I december 2010 genom-
fördes en tvådagars utbildning i intern kontroll. Genom 
workshops under utbildningsdagarna erbjöds bolagsföre-
trädarna möjligheten att utveckla former för eget arbete 
med risk- och väsentlighetsanalyser, så att det ingår som 
en naturlig del i de olika bolagsprocesserna. I början av 
2011 anordnades en internkontrollutbildning för samtliga 
styrelseledamöter i Ytornet AB och dess dotterbolag. Inför 
nästa helårsrapportering kommer bolagen, på samma sätt 
som förvaltningarna, inrapportera sitt arbete med intern 
kontroll för det gångna året.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

År 2010 har överträffat alla tidigare år när det gäller fjärr-
värmeproduktion och försäljning. När det gäller elnäts-
verksamheten har den avtagande trenden i konsumtionen 
brutits och en ökning jämfört med tidigare år har skett.  
Året var 7 % kallare än ett normalår och 8 % av elförbruk-
ningen kom från 9 vindkraftsaggregat inom Ystad Energis 
nätområde. Produktionssiffran för vindkraft uppnår inga 
rekordnivåer, då 2008 var ett blåsigare år än 2010. 

2010 2009 2008
Antal anställda 30 30 30
Omsättning 179,1 159,8 146,5
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

20,7 15,9 9,9

Soliditet 23,3    19,1 15,2
Nettoinvesteringar 29,7 27,0 51,1

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

2010 2009 2008
Fossilt bränsle 2,8% 2 % 1 %
Förnyelsebart bränsle 97,2% 98 % 99 %

Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre 
miljö särskilt i centralorten men också i ett globalt per-
spektiv genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider 
och stoft jämfört med individuell oljeuppvärmning. Under 
2010 producerades fjärrvärmen med 97 % förnyelsebara 
bränslen. 
Beträffande övriga verksamheter har etableringen av Öp-
pet Stadsnät i Ystad hamnat i fokus för en driftstart efter 
årsskiftet 2010/2011. Upphandling av kommunikationso-
peratör för ändamålet avslutades under hösten och flera 
andra förberedelser pågick.

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar 
på 20,7 Mkr (15,9 Mkr), vilket är över budget. En starkt 
bidragande orsak till det ökade resultatet jämfört med fö-
regående år är den väsentligt ökade försäljningen samt 
att räntekostnaderna blivit mycket lägre än budgeterat. 
Elnätsverksamheten har också under året utfört en stor 
del externa arbeten. Ingen utdelning till ägaren föreslås 
av styrelsen.
Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB re-
presenterar är att den ekonomiskt skall bära sig själv i en 
lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmäs-
sighet

Måluppfyllelse
De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats i alla 
verksamheter. Volymerna för transporterad el och produ-
cerad fjärrvärmeenergi ligger mycket över budget både 
för el och för fjärrvärme.
Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet med c:a 4 
% men har legat på ett genomsnitt i en nationell jämfö-
relse mellan nätbolagen och väsentligt under närliggande 
bolag. Fjärrvärmepriserna höjdes inte alls. På samma sätt 
som elnätspriset ligger fjärrvärmepriset i en nationell jäm-
förelse på ett genomsnitt. 
Bredbandsnätet har utvecklats med flera uthyrda nya 
sträckor till operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har inlett 
sin verksamhet med ett intensivt etableringsarbete. Verk-
samheten totalt har burit sina egna kostnader.

Investeringar
Totalt var investeringarna 30 Mkr (27 Mkr) i enlighet med 
budget och med styrelsens under året beslutade komplet-
terande utbyggnader. Största investerinen var nybyggnad 
av mottagningsstation för 12 mkr. Övriga investeringar 
var nybyggnad av nätstationer och utbyggnad av fjärrvär-
menätet.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nya villaområden 
och upprustning av äldre anläggningsdelar fortsätter. Pla-
nering kommer att inledas för en ny regionnätsinmatning 
av elnät till Ystad.
Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma 
och bygga om de nya pannorna för att reducera utsläp-
pen till fastställda nivåer. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme 
kommer att ske genom kompletteringar. Utredning skall 
genomföras som underlag för ett beslut om eventuell 
fjärrvärme i Köpingebro.
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i samarbete med BAS-
projektet för att utöka fibernätet och förbättra anslut-
ningsmöjligheterna. Kanalisation för fiber till hemmet 
skall byggas ut i nya områden och i ombyggnadsområ-
den. Under 2011 börjar utbyggnaden av Öppet Stadsnät 
i Ystad.

AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 16 15 15
Omsättning 85,2 91,6 93,4
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

3,1 12,8 14,2

Soliditet 14,6 14,6 14,2
Nettoinvesteringar 54,0 39,9 23,5
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Den 1 april var det inflyttning i 54 lägenheter i bolagets 
nybyggnadsprojekt i kv Tankbåten i sydvästra delen av 
Ystad där samtliga lägenheter nu är uthyrda. Under året 
har byggstart skett för 19 lägenheter i Köpingebro och 
dessa blir inflyttningsklara i februari 2011. Husen har 
byggts som lågenergihus. I kv Fridhem kommer en lokal 
att byggas om till tre lägenheter med beräknat färdigstäl-
lande i september 2011. En strategisk inriktning finns be-
träffande bolagets fastighet Lichton 1 med 60 lägenheter, 
som innebär att byggnaden rivs 2013 och nya lägenheter 
byggs med en ökad exploatering av fastigheten. Bolaget 
har köpt fastigheten Åkerblom 2 i centrala Ystad och 
kommer att bygga om den till trygghetsboende. Arbete 
pågår löpande med idéer till nya byggprojekt.

Årets ekonomiska resultat
Resultaträkningen redovisar en vinst på 3,1 mkr efter bok-
slutsdispositioner och skatt och följer budget.

Investeringar
Investeringar avseende nybyggnad Köpingebro 6:104 
uppgår till 24,3 mkr samt nybyggnad Tankbåten om 24,6 
mkr. Därutöver har mindre investeringar gjorts gällande 
Disa 1 samt Lichton 1. 

Måluppfyllelse
Bolaget har som verksamhetsmål en årlig nybyggnation 
med i genomsnitt 40 lägenheter och detta mål klarades 
inte under 2010, då det bara blev byggt 19 lägenheter i 
Köpingebro. Båda de finansiella målen med en soliditet 
överstigande 13 % och en avkastning på 4 mkr uppnåd-
des. 

Framtiden
En ny lag börjar gälla för kommunala bostadsföretag från 
och med 2011. I den nya lagen är det tydligare hur sam-
hällsansvar kan förenas med affärsmässighet och vad som 
menas med ”allmännyttigt syfte”. För bolagets del väntas 
de nya reglerna inte medföra några större förändringar, 
men en konsekvens är att hyressättningen behöver ses 
över.
Inom branschen har påtalats att hyresrätten är skattemäs-
sigt missgynnad jämfört med bostads- och äganderätten 
och regeringsföreträdare har uttalat att frågan kommer 
att utredas. En skattereform för hyresrätten borde kunna 
stimulera nybyggnation av hyreslägenheter.

Energiförbrukning är bolagets viktigaste miljöfråga och 
därför finns en målsättning att spara 2,5 procent om året 
till 2016. Bolagets fastigheter har inventerats och sane-
rats beträffande förekomsten av PCB. Endast två mindre 
fastigheter återstår att sanera och detta beräknas bli klart 
under 2011. Sortering och särskild hämtning av matavfall 
har införts i några bostadsområden och eventuellt införs 
systemet i fler områden under 2011.

YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 2 2 2
Omsättning 22,2 22,7 19,7
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

5,1 4,3 1,5

Soliditet 12 12 10,5
Nettoinvesteringar 10,0 8,1 5,3

Bolaget har under året förvaltat 15 fastigheter. Fastighe-
ten Kristianstad 2 har köpts under året.

Kv Bommen 1; Nova klinikens omklädningsrum och du-
schar har renoverats. 
Kv Heden 6; lokalerna har byggts om för Byggmax. 
Kv Tändstiftet 1; i FAS:s gamla lokaler pågår ännu reno-
vering av kontor och omklädningsrum för HYDX, som är 
ny hyresgäst. 

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är något bättre än budget. Detta främst på 
grund av att bolaget har fått in nya hyresgäster i en del 
av de lediga lokaler samt att räntan på våra rörliga lån är 
betydligt lägre än budgeterat. 

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastningskrav på 5 mkr och 
soliditet mellan 8-15 % har uppfyllts. Verksamhetsmålen 
med att få de lediga lokalerna uthyrda har delvis uppnåtts. 
Vid årets början fanns det ca 21 % av lokalbeståndet le-
digt, detta har minskats till ca 6 % i slutet av året.

Årets investeringar 
Köp av fastigheten Kristianstad 2 för 8,1 mkr, samt inves-
teringen i fastigheten Heden 6 var ca 1,3 mkr.

Framtiden
Under kommande verksamhetsår förväntas bolagets om-
sättning att ligga strax under 2010 års omsättning. Resul-
tatet budgeteras att minska något under de kommande 
åren främst beroende på att räntan beräknas att gå upp. 
Om några av de idag ca 2.500 kvm lediga lokalerna kan 
uthyras kommer detta att påverka resultatet i positiv rikt-
ning. 
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YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 30 30 35
Omsättning 76,0 74,9 73,3
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

-0,8 6,2 5,8

Soliditet 86 85 85
Nettoinvesteringar 0,2 0,4

Verksamheten har under 2010 präglats av fortsatt inten-
sivt arbete med miljöförbättrande åtgärder, investeringar 
i infrastruktur samt en mycket god marknadsutveckling, 
vilket innebär att Ystads hamn fortsatt är en av de mest 
betydelsefulla hamnanläggningarna i Sverige och upp-
skattad partner i svensk export/import industri. 

Under året har såväl Operativ chef som Miljöansvarig re-
kryterats syftande till att på bästa vis möta marknadens, 
ägarens och myndigheternas krav på verksamheten. Un-
der 2010 fattades beslut om att såväl operativa som infra-
strukturella frågor skall hanteras inom ramen för bolaget 
innebärande att bolagets VD numera även är chef för 
hamnverksamheten i kommunen.
Under året har bolaget ingått samarbetsavtal med extern 
part avseende lagrings- och tredjepartslogistik i bolagets 
magasinsbyggnader. 

Statistik Ystad Hamn 2010
Totalt inkl konv. gods

Jmf. 2009

Godsmängd, ton 2.769.499 17,77%
Järnvägsvagnar, antal 16.102 -4,55 %
Lastbilar/trailers, antal 161.495 14,27 %
Personbilar, antal 425.876 0,39%
Passagerare, antal 1.622.775 -4,19%

Årets ekonomiska resultat
Trots att transport- och logistikbranschen drabbades hårt 
av rådande konjunkturläge i kombination med en mycket 
hård och ihållande vinter, som hade negativ inverkan på 
näringen, har bolaget i stort uppfyllt de volymmässiga 
målen. Ekonomiskt har soliditeten stärkts i förhållande till 
föregående år dock har det uppsatta målet ej nåtts. Må-
len för avkastningen på eget och totalt kapital har ej heller 
uppnåtts främst till följd av arrendejusteringar med anled-
ning av genomförda investeringar i hamninfrastrukturen. 

Måluppfyllelse 

Mål för verksamheten Budget 
2010

Är målet 
uppfyllt?

Soliditet 91 Nej
Avkastning på eget
kapital

0,18 Nej

Avkastning på totalt 
kapital

0,18 Nej

Total sjukfrånvaro < 3,0 % Nej
Antal godston >2 100 000 Ja
Antal lastfordon > 130 000 Ja
Antal personbilar > 350 000 Ja
Antal passagerare > 1 700 000 Nej

Årets investeringar
Under året har bolaget genomfört investeringar för 0,2 
mkr varav merparten utgörs av investeringar i datorer och 
programvara. 

Framtiden
Lågkonjunkturen som starkt präglade transportindustrin 
under 2009 och början av 2010 har övergått i ett betyd-
ligt stabilare klimat präglat av positivism och framtidstro 
innebärande att vi räknar med ökade volymer under 2011. 
Under sommaren 2011 sätter BornholmerFærgen, fd. 
BornholmsTrafikken, in ett nytt och mer effektivt snabb-
gående fartyg på rutten Ystad – Rønne.

För planperioden 2012-2015 är det svårt att lämna någon 
prognos. Utvecklingen på världsmarknaden, industrins 
produktion, hamnens konkurrenter och allokeringen av 
offentliga investeringar i infrastruktur är bara några fak-
torer som påverkar den egna verksamheten. Dispositio-
nen och rådigheten över hamnområdet är en annan fråga 
som har stor bäring på bolagets framtida verksamhet och 
resultat, liksom den pågående diskussionen kring miljö-
förbättrande åtgärder och eventuella krav i samband med 
slutliga villkor för verksamhetstillståndet som ännu inte 
beslutats av Miljödomstolen.

Bolaget bedriver en anmälningspliktig verksamhet avse-
ende deponi och hamnverksamhet. Tillsynsmyndighet är 
Länsstyrelsen Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomsto-
len hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med 
provisoriska villkor. Detta blev överklagat och efter att må-
let tagits upp i Miljööverdomstolen fastställdes slutligen 
deldomen 2009. Under 2009 – 2010 har bolaget, enligt 
deldomen, lämnat in kompletterande uppgifter. Under 
2011 – 2012 kommer troligtvis slutgiltiga villkor att fast-
sällas av miljödomstolen.
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Pågående rättstvister/Myndighets föreläggande
Bolaget stämdes av den danska staten genom Born-
holmsTrafikken år 2002 för uttagande av påstått för höga 
hamnavgifter i strid mot såväl den kommunala självkost-
nadsprincipen som konkurrensrättslig skälig prissättning. 
Kravet har tillbakavisats som ogrundat. I juni 2003 fann 
tingsrätten att den kommunala självkostnadsprincipen 
inte är tillämplig på hamnavgifter samt att bolaget inte 
har en dominerande ställning för tillhandahållande av 
hamntjänster. Tingsrättens dom överklagades till Hov-
rätten som efter förhandling i april och dom i juni 2005 
fastställde frågan om den kommunala självkostnadsprin-
cipen men ändrade Tingsrättens dom vad gäller konkur-
rensrättsfrågan. Hovrättens dom överklagades i alla delar 
till Högsta domstolen. Hösten 2006 meddelade Högsta 
domstolen prövningstillstånd samt att yttrande från EG-
kommissionen skulle begäras in. Huvudförhandling i Hög-
sta domstolen hölls i januari 2008 och dom meddelades 
i februari 2008. Högsta domstolen fastställde Hovrättens 
dom innebärande att målet skall återupptas i Tingsrätten 
för prövning av huruvida de debiterade hamnavgifterna 
är oskäliga eller ej. 

YSTAD TEATER AB

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 3 8 9
Omsättning 1,8 1,8 2,9
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt

-2,2 -3,7 -3,6

Soliditet 13,7 9,4 9,5
Nettoinvesteringar - 1,0 0,2

Teaterns verksamhet har varit organiserad så att bolaget 
själv direkt hyr ut till organisationer, föreningar och andra 
arrangörer. Under året har antalet arrangemang uppgått 
till 98 stycken med totalt 24 253 besökare. Det innebär 
en genomsnitt på 231 besökare/arrangemang vilket till-
hör toppresultaten de senaste 5 åren. Två stora festivaler 
har haft teatern som huvudscen; Ystad Operafestival med 
fyra föreställningar samt Ystad Sweden Jazz Festival med 
10 konserter. Det är fortsatt gott samarbete med Rikstea-
terföreningen som har haft 14 arrangemang. I synnerhet 
har barn och familjeföreställningarna varit mycket upp-
skattade. Två filmpremiärer har varit förlagda till teatern. 

Årets ekonomiska resultat
Bolaget redovisar ett underskott på 2,2 mkr. Detta täcks av 
koncernbidrag från Ytornet AB med 2,5 mkr vilket inne-
bär att det genererats ett överskott på nästan 0,3 mkr. Det 
är ett historiskt resultat och en effekt av de kostnadsredu-
ceringar som initierades av kommunledningen 2009.

Måluppfyllelse
Bolaget har uppnått målet om att hålla verksamheten 
inom den förutbestämda ekonomiska ram som anslagits. 
Teatern kan glädjande nog redovisa ett visst överskott. 
Teatercaféet går för första gången jämnt upp och progno-
sen för 2011 är att det kommer att generera ett överskott 
som kan användas att utveckla verksamheten. Året har 
verksamhetsmässigt varit något lägre än tidigare år.

Investeringar
Inga betydande investeringar har skett under det gångna 
året.

Framtiden 
Bolagets ekonomi har nu stabiliserats. Detta gör det nu 
möjligt från nuvarande nivå att höja teaterns kvalitativa 
nivå och möta Ystadbornas förväntningar på teatern.  I 
viss mån måste varumärket ”Ystads Teater” återetable-
ras.  

Bolaget ser fram emot att ett samrådsorgan för kultur- och 
evenemangsverksamheten i Ystad med omnejd etableras 
snarast så att olika aktörer kan använda sin kompetens på 
bästa sätt, allt i avsikt att gagna Ystad. 

I den nya organisationen är det av stor vikt att snarast hitta 
en bemanningsmodell som tillåter bra och stor verksam-
het i förening med professionalitet och god arbetsmiljö. 
En viktig förutsättning för detta är att teaterbyggnaden 
och dess utrustning är enkel och flexibel att använda samt 
till att hyra ut. Investeringar för att undvika att inventarier 
förstörs (t ex luftsluss) samt i modern ljud- och bildöver-
föring är viktiga. De återkommande översvämningarna 
måste åtgärdas. En nödvändig digitalisering kommer att 
ske under 2011.

AB YSTADS SALTSJÖBAD

Årets verksamhet 

2010 2009 2008
Antal anställda 1 1 1
Omsättning 7,7 7,7 7,3
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 

1,7 0,7 0,9

Soliditet 18 15 12
Nettoinvesteringar 2,5 - 5,3

Under det gångna verksamhetsåret har nya utomhuspoo-
ler med tillhörande trädäck samt trädäck till uteservering 
blivit färdigställda. Vid sommaren antogs en detaljplan 
för nya hotellrum samt en detaljplan för hela fastighe-
ten. Upphandling av hotellrumsentreprenaden blev klar i 
november och hela entreprenaden skall vara klar under 
sensommaren 2011. 
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Det har under året även skett betydande renovering av 
wc/dusch i Eastsidehuset, renovering av bubbelbadet i 
poolrummet samt renovering av bubbelbadsrummet. Vi-
dare har bolaget även utfört åtskilliga mindre åtgärder i 
underhållssyfte, såsom målningsarbeten, fönsterlagning-
ar, översyn av hotellrumslås och handtag, samt byte av 
markisväv. I samband med underhåll och renoveringar har 
stor hänsyn tagits till hyresgästens verksamhet. Bygglov 
har sökts för tillbyggnad av SPA-avdelningen, utredning 
pågår i ärendet.
Fastigheten har fått ytterligare lyft både utvändigt och in-
vändigt genom den prägel som hyresgästen har satt på 
sin verksamhet. Styrelsen har under året diskuterat olika 
förbättrings- och utbyggnadsförslag med hyresgästen. 
Vidare har styrelsen antagit en ny Intern kontrollplan för 
bolaget. Ny långtidsplan antogs i december månad.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är betydligt bättre än budget. Detta främst 
på grund av att reparations- och underhållkostnaderna 
samt räntekostnaderna har varit lägre än budget.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastning på 0,8 mkr och soli-
ditet på mellan 8–15 % har uppnåtts.

Årets investeringar 
Nya utomhuspooler med trädäck för ca 1,2 mkr, samt 
pågående investering med tillbyggnad av hotellrum be-
räknad totalkostnad ca 25 mkr, vilken beräknas vara klar 
under juli 2011.

Framtiden
Under 2011 förväntas bolagets omsättning att öka med 
anledning av pågående tillbyggnad. Resultatet beräknas 
att minska något med anledning av att renoveringskost-
naderna kommer att öka samt att räntorna beräknas öka 
något. De större planerade investeringarna är:
Pågående tillbyggnad av hotellrum mellan Seaside och 
Eastside och tillbyggnad av SPA-avdelningen, där bygglov 
har sökts.

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 46

(164 delt)
46

(166 delt)
47

(173 delt)
Omsättning 61,6 60,7 58,0
Årets resultat 1,6 0,2 -1,9
Soliditet 12,5 7,7 7,2
Nettoinvesteringar 2,4 2,6 5,2

SKL:s öppna jämförelser publicerades i början av januari 
2011. Det positiva i rapporten är att förbundet utbildat 
ett ökat antal personer i att förebygga bränder och andra 
olyckor i medlemskommunerna Tiden från att den hjälp-
behövande ringer 112 till att SÖRF:s resurser når den 
hjälpsökande är 9,4 minuter vilket är en genomsnittstid 
för samtliga fem kommuner. I landet ligger denna tid mel-
lan 7,4 - 43,9 minuter, med en median på 12,2. 
I enlighet med fördelarna att samverka, samt att polis-
huset i Ystad ska renoveras/byggas om alternativt bygga 
nytt, har tankar kring en central plats för samverkan växt 
fram. Arbetsnamnet är Trygghetens hus och finns på 
andra platser både i Sverige och utomlands. Inledningsvis 
ska en avsiktsförklaring tas fram för att därefter inleda en 
förstudie.
Tanken med projektet ”Trygghetens Hus” är att utreda 
förutsättningarna för att i framtiden samlokalisera delar 
av berörda kommuner, myndigheter och organisatio-
ner (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, 
räddnings-, trafik- och informationsområdet. Syftet är att 
utnyttja kompetens, lokaler och utrustning för att skapa 
ett samarbete som så effektivt som möjligt utnyttjar de 
resurser som finns till förfogande i sydöstra Skåne idag. I 
förlängningen är det till nytta för boende, besökare och 
företagare i sydöstra Skåne. Trygghetens Hus kommer 
initialt att geografiskt beröra kommunerna Ystad, Simris-
hamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup. 

Årets ekonomiska resultat
Verksamhetsårets avslutades med ett positivt resultat på 
1,6 mkr att jämföra med ett budgeterat överskott på 
0,6 mkr. Det positiva resultatet 2010 innebär att tidigare 
underskott nu är helt återställda. En orsak till budgetav-
vikelsen är en ny beräkningsgrund samt senareläggning 
av några pensionsavgångar vilket har genererat en lägre 
pensionsskuldsberäkning från KPA, totalt en positiv avvi-
kelse på 0,7 mkr.

Måluppfyllelse
Arbetet med att ta fram nya relevanta, tydliga och mät-
bara verksamhetsmål för förbundet har resulterat i nya 
verksamhetsmål från och med 2010. Under första kvarta-
let har delmål tagits fram och implementerats i verksam-
heten, uppföljning av verksamhetsmålen kommer att ske 
först under 2011.

Investeringar 
Årets budgeterade investeringsmedel på 2, 4 mkr har för-
brukats. 2010 års största investering var införskaffandet 
av en lastväxlare till stationen i Sjöbo, den fjärde inom 
förbundet. Den grundläggande idén med lastväxlare inom 
Räddningstjänsten är att kunna utföra flera uppgifter ge-
nom att använda olika flak och containertyper på ett och 
samma fordon.
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Framtiden 
Under 2011 kommer SÖRF att utöka närvaron i med-
lemskommunerna på ett påtagligt sätt. Den utökade 
bemanningen vid stationerna i Tomelilla, Simrishamn, 
Sjöbo och Skurup kommer att utgöra SÖRF:s lokala stöd 
till kommun, närings- och föreningsliv samt ska bygga en 
nätverksstruktur på ett sätt som anpassas efter det lokala 
behovet. 

SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet

2010 2009 2008
Antal anställda 341 362 402
Omsättning 315,8 310,7 319,6
Årets resultat 3,1 -10,9 -14,6
Soliditet 29 21 34
Nettoinvesteringar 3,5 5,3 5,4

Under 2010 minskade antalet elever från i genomsnitt 
2 707 stycken under 2009 till i genomsnitt 2 533 under 
2010. Av medlemskommunernas ungdomar började 68% 
på Sydskånska gymnasiet vilket var bättre än vår målsätt-
ning på 62 %. En målsättning som gäller även fortsätt-
ningsvis. 
Genomförandet av en ny gymnasiereform GY-11 pågår 
i hela landet. En konsekvens av detta är att valen från 
årskurs 9 görs en månad senare än normalt, varför det i 
dagsläget inte finns under lag för en ny elevprognos för 
höstterminen 2011.
Förbundet har under året arbetat fram en ny organisa-
tion som kommer att genomföras i och med höstterminen 
2011. I den nya organisation tas hänsyn till det minskade 
elevunderlaget vilket innebär att antalet rektorsområden 
minskas från 8 till 6 stycken. Antalet anställda har fortsatt 
att minska dels på grund av minskat elevunderlag och dels 
på grund av ekonomiska skäl.

Årets ekonomiska resultat
Glädjande kan förbundet konstatera ett positivt resultat 
för året om 3,1 mkr. Detta trots ökade kostnader för elev-
er som går i annan kommunal skola eller friskola med 3,8 
mkr. Stora besparingar har genomförts under året inom 
förbundets egna verksamheter, sammantaget har rektors-
områdenas kostnader minskat med 5,1 mkr.
Medlemskommunerna tilldelade för 2010 gymnasieför-
bundet en budgetram på 220 mkr. Under året har för-
bundet dessutom erhållit ytterligare 2,6 mkr för att täcka 
oförutsedda kostnader för ett avgångsvederlag. Årets 
resultat avviker från tidigare prognoser främst tack vare 
att förbundet har kunnat lösa upp den avsättning som 
gjordes 2009 för att täcka upp hyreskostnader för Berg-
husagymnasiet under kvarvarande uppsägningstid med 
2,6 mkr. 

Måluppfyllelse 
För 2010 kan vi se följande måluppfyllelse:

Slutbetyg ges till elever som gått igenom ett natio-•	
nellt program eller ett specialutformat program och 
som har fått betyg i alla kurser och det projektarbete 
som ingår i elevens studieväg. Om eleven inte uppfyl-
ler dessa kriterier får de istället ett samlat betygsdo-
kument. Vårterminen 2010 fick 93,9 % av eleverna 
(783 st.) slutbetyg från någon av utbildningarna på 
Sydskånska gymnasiet. 2009 var motsvarande andel 
96,8 %. 51 elever fick samlat betygsdokument, vilket 
för 2010 motsvarar 6,1 %. 2009 var motsvarande 
andel 3,2 %. Målet att andelen elever som får slut-
betyg ska öka har därmed inte nåtts och rektorerna 
kommer under våren att utreda och analysera denna 
utveckling för högre måluppfyllelse.
Andelen elever som avslutade sin utbildning i förtid •	
har ökat för 2010 till 3,0 % från 1,8 % för 2009.  
Målet att andelen elever som avslutar sin utbildning 
innan de uppnått målen för sin utbildning ska minska 
har därmed inte nåtts. Rektorerna kommer att arbeta 
med detta under våren för högre måluppfyllelse.
Andelen elever som går på individuellt program är •	
oförändrat 6,5 %, jämförelsen är gjord för vt 2010 
respektive vt 2009. Andelen IV-elever som omfattas 
av PRIV (Programinriktat IV) har minskat till 44 % vt 
2010 jämfört med 49 % samma period 2009.  Där-
med har inte målet nåtts att fler andelar IV-elever ska 
vara knutna till ett nationellt program vilket kommer 
att följas upp av rektorerna under våren.

Årets investeringar 
Genomförda investeringar avser till största delen reinves-
teringar och nyinköp av datorer och elevmöbler. I övrigt 
har stor återhållsamhet tillämpats i syfte att minska fram-
tida kostnader.

Framtiden 
All gymnasieverksamhet lever idag i en konkurrensutsatt 
värld. Elevunderlaget i medlemskommunerna sjunker 
fram till år 2018. I denna situation måste anpassning av 
ekonomin ske till ett sjunkande elevantal. Emellertid mås-
te  man också satsa offensivt inom rimliga gränser samt 
ha ett brett utbud som attraherar ungdomarna. Mark-
nadsföringen blir viktig för att skapa en mer positiv bild av 
Sydskånska Gymnasiet.
Det finns för närvarande en osäkerhet beträffande för-
bundets framtid. Medlemskommunerna har initierat en 
utredning som ska vara klar under sommaren 2011.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Årets verksamhet

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

Året har präglats av att komma igång på allvar med verk-
samheten genom att implementera verksamhetsplan 
inom tillsyn, se över resursfördelning samt stärka förbun-
det för framtiden. 

Särskilda insatser gjordes beträffande allergi i skolor, dagis 
och äldreomsorg samt pizzerior. Stort arbete lades på att 
skapa samsyn i hur prövning och tillsyn inom livsmedels-
området skulle bedrivas i förbundet. En hel del arbete har 
gjorts för att ta fram policyn för hur miljöförbundet ska 
bedriva tillsyn inom livsmedelsområdet.

Inom hälsoskydd har tillsyn på skolor, förskolor, dagis och 
äldreomsorg utförts med fokus dels på hygien, ventila-
tion, säkerhet, egenkontroll med mera. Under sommaren 
och hösten har regionens badanläggningar samt solarier 
inspekteras. Under hösten gjordes också tillsyn på äldre-
boenden, LSS och gruppboenden.

Inom miljöskydd och lantbrukstillsyn har arbetet kän-
netecknats av arbete med tillstånd gällande kemiska 
bekämpningar, handläggning av gamla ärenden och 
klagomålsärenden. Rutin för spridning av slam från av-
loppsreningsverk har tagits fram. Omfattande arbete har 
genomförts med att ta fram riktlinjer för prövning och till-
syn av bekämpningsmedel.

Pelletsfabriken och problemen med utsläpp till luft och 
lukt, samt problemen med buller och lukt från färjorna i 
Ystad Hamn har upptagit en stor del av förbundets arbe-
te. Under året har vi haft två samrådsmöten med berörda 
rederier och Ystad Hamn, med syfte att diskutera vilka 
åtgärder rederierna kan vidta för att minska på utsläppen 
och bullret.

Vidare har förbundet har också tagit initiativ att bilda en 
referensgrupp för arbete med att verka för ett friskare vat-
ten i regionen samt inom miljöskydd och industritillsyn har 
tillsyn gjorts med fokus på bland annat avfallshantering.

I avvaktan på inventeringen av enskilda avlopp har fokus 
varit att få in nya ansökningar för inrättande av avlopp.  
Övriga verksamhetsområden som har prioriterats för till-
syn fram till årsskiftet, har varit tandläkare, tryckerier och 
lagring av bränsleprodukter.

Indexuppräknad timtaxa togs i mars. Den nya taxan på 
726 kr/h och gällde från och med den 1 juni 2010. Nya av-
gifter togs också i mars bland annat inom årsavgifter inom 
hälsoskydd, lantbrukstillsyn samt nya avgifter för prövning 
av C-verksamheter.

Årets ekonomiska resultat
Verksamheten uppvisar att underskott på -0,3 mkr. Detta 
beror bland annat på manuella konverteringsarbeten, 
få men stora ärenden som saknar betalningsmottagare 
(exempelvis Shell provborrning som är överklagat), fram-
taganden av nya arbetsrutiner och riktlinjer samt gamla 
ärenden som ärvts från tiden innan förbundet startade. 

Måluppfyllelse 
Miljöförbundet övergripande mål är att genom effektiv 
och framåtsträvande tillsyn och genom att vara öppna för 
samarbete och dialog bidra till att alla invånare i Ystad-
Österlenregionen, nu och i framtiden, tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar ut-
veckling. Miljön ska skyddas och förbättras. Livsmedel och 
vatten som produceras inom regionen ska vara av god 
kvalitet. 

Årets investeringar 
Investeringarna motsvarade i stort sett budget. Marginellt 
ökade kostnader i samband med inköp av ärendehan-
teringssystem, konverteringsarbete och diverse inköp av 
databehandlingsprogram samt framtagande utav en ny 
hemsida. 

Framtiden 
Syftet med miljöförbundet är effektivitet, samsyn och en 
hög kvalitet i tillsyn, information och service.  Verksam-
hetsplan 2011 innebär bibehållna resurser, vilket innebär  
svårigheter att skapa förutsättningar för att uppfylla syftet 
med förbundet. Miljöförbundet är medveten om effek-
terna av verksamhetsplan 2011 och kommer efter varje 
tertial följa upp verksamheten och det ekonomiska utfal-
let och då besluta om eventuell resursförstärkning. Det är 
viktigt för förbundet att bedriva en framåtsyftande och 
effektiv tillsyn, med hög servicenivå och kvalitet för att 
kunna verka för en god och hälsosam miljö för medbor-
garna och samtidigt ha en god och trivsam arbetsmiljö 
med goda förutsättningar för kompetensutveckling. 

På sikt måste man se över resursbehovet ytterligare för att 
leva upp till länsstyrelsens syn på en acceptabel nivå. Verk-
samhetsplanen 2011 presenterar en absolut miniminivå 
gällande myndighetsutövning där prövning och tillsyn 
sker på en godtagbar nivå som dock inte är acceptabel 
i längden. Miniminivån innebär dock bortprioritering av 
vissa aktiviteter, se vidare Miljöförbundets verksamhets-
plan 2011.
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, MKR   Koncernen  Kommunen 
  2010 2009 2010 2009 
Verksamhetens intäkter Not 1 786,4 730,1 428,5 367,1 
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 698,9 -1 600,9 -1 451,4 -1 356,4 
Avskrivningar Not 2 -127,4 -122,1 -74,0 -68,7 
Verksamhetens nettokostnader  -1 039,9 -992,9 -1 096,9 -1 058,0 
  
Skatteintäkter Not 3 953,5 932,0 953,5 932,0 
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 202,1 155,5 202,1 155,5 
Finansiella intäkter Not 5 1,5 3,8 17,3 21,6 
Finansiella kostnader Not 6 -32,7 -34,8 -14,7 -12,7 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Not 7 84,5 63,6 61,3 38,4 
  
Skatt  -6,3 -8,9 - - 
Årets resultat  78,2 54,7 61,3 38,4 
  
      
  
      
  
KASSAFLÖDESANALYS, MKR   Koncernen  Kommunen 
  2010 2009 2010 2009 
  
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  84,5 63,6 61,3 38,4 
Justering för av- och nedskrivningar  128,5 122,1 74,0 68,7 
Ökning/minskning avsättningar Not  8 4,3 12,1 0,2 -0,2 
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 -17,4 -13,1 -20,0 0,4 
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  -6,3 -7,8   
Medel från verksamheten före förändring       
av rörelsekapital  193,6 176,9 115,5 107,3 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -46,7 38,1 -31,8 64,3 
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  28,1 2,9 28,6 2,6 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  4,6 23,0 -40,6 97,3 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  179,6 240,9 71,7 271,5 
  
Investeringsverksamheten      
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -246,4 -274,0 -147,1 -182,5 
Omklassificering till omsättningstillgång  -2,3 - -2,3 - 
Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 23,4 28,8 22,8 8,3 
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - - 0,0 
Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 - - 6,3 0,0 
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster Not 11 11,8 9,3 5,8 9,3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -213,5 -235,9 -114,5 -164,9 
  
Finansieringsverksamheten      
Förändring låneskuld  -32,0 170,3 26,5 35,0 
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 2,9 0,3 -37,1 43,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -29,1 170,6 -10,6 78,8 
  
Årets kassaflöde  -63,0 175,6 -53,4 185,4 
Likvida medel vid årets början  218,0 42,4 204,8 19,4 
Likvida medel vid årets slut  155,0 218,0 151,4 204,8
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Balansräkning

BALANSRÄKNING, MKR                        Koncernen    Kommunen 
  2010 2009 2010 2009 
 
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 2 671,5 2 574,1 1 498,0 1 440,1 
Maskiner och inventarier Not 14 98,4 93,5 35,3 29,3 
Summa materiella anl  tillgångar  2 769,9 2 667,6 1 533,3 1 469,4 

Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper, andelar,      
bostadsrätter m m Not 15 3,6 3,6 29,7 33,1 
Långfristiga fordringar Not 16 7,7 10,6 460,8 423,8 
Summa finansiella anl tillgångar  11,3 14,2 490,5 456,9 
Summa anläggningstillgångar Not 17 2 781,2 2 681,8 2 023,8 1 926,3 
   
Omsättningstillgångar      
Exploateringsfastigheter  13,4 41,9 13,4 41,9 
Förråd  2,1 1,7 - - 
Fordringar Not 18 184,9 138,2 156,8 125,1 
Kassa och bank   155,0 218,0 151,4 204,8 
Summa omsättningstillgångar  355,4 399,8 321,6 371,8 
   
SUMMA TILLGÅNGAR  3 136,6 3 081,6 2 345,4 2 298,1 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  1 207,5 1 151,7 1 240,2 1 201,8 
Justering av eget kapital  -0,1 1,1 - - 
Årets resultat  78,2 54,7 61,3 38,4 
Summa eget kapital Not 19 1 285,6 1 207,5 1 301,5 1 240,2 
   
Avsättningar      
Avsättn för pens o liknande förplikt  24,6 24,3 17,8 17,7 
Övriga avsättningar  37,8 33,8 - - 
Summa avsättningar Not 20 62,4 58,1 17,8 17,7 
   
Skulder      
Långfristiga skulder Not 21 1 404,0 1 436,0 600,0 573,5 
Kortfristiga skulder Not 22 384,6 380,0 426,1 466,7 
Summa skulder  1 788,6 1 816,0 1 026,1 1 040,2 
   
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  3 136,6 3 081,6 2 345,4 2 298,1 
   
Ställda panter o ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser, KPA Not 23 604,8 633,4 560,2 588,0 
Visstidspensioner  Not 23 6,9 9,1 6,9 9,1 
Privata medel Not 24 0,1 0,0 0,1 0,0 
Leasingåtaganden Not 25 7,1 5,7 6,8 5,5 
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 26 1 091,7 1 108,5 1 091,6 1 108,4 
Ställda säkerheter Not 26 40,4 40,5 - - 
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader  
Koncernen 2010 2009
Verksamhetens intäkter  
Respektive företags andel   
efter elimineringar  
Ystads kommun 361,1 308,0
  
Ystad Energi AB 138,3 121,5
AB Ystadbostäder 81,1 88,5
Ystad Industrifastigheter 15,2 14,7
Ystad Hamn Logistik AB 75,8 74,3
Ystads Teater AB 1,5 1,6
S:a Koncernen Ytornet 311,9 300,6
  
SÖ Skånes Räddningstjförb 14,5 14,0
AB Ystads Saltsjöbad 7,0 7,0
Sydskånska Gymnasieförb 86,9 98,2
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd 5,0 2,3
 786,4 730,1
  
Verksamhetens kostnader  
Respektive företags andel   
efter elimineringar  
Ystads kommun 1 343,8 1 265,4
  
Ytornet AB 0,2 0,2
Ystad Energi AB 112,5 95,7
AB Ystadbostäder 42,2 39,5
Ystad Industrifastigheter 5,4 6,4
Ystad Hamn Logistik AB 35,3 34,8
Ystads Teater AB 3,1 4,5
S:a Koncernen Ytornet 198,7 181,1
  
SÖ Skånes Räddningstjförb 18,6 18,7
AB Ystads Saltsjöbad 2,3 3,3
Sydskånska Gymnasieförb 129,0 129,5
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd 6,5 2,9
 1 698,9 1 600,9

Kommunen
Intäkter och kostnader är justerade med interna poster.
I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar med 20,0 mkr.
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsättning 
samt årets avgiftsbestämda ålderspension med 25,2 mkr 
och kostnader för särskild löneskatt avseende dessa pen-
sioner med 5,9 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 6,5 
mkr och löneskatt för dessa med 1,6 mkr. Pensionsutbe-
talningar till dagens pensionärer har redovisats med 20,6 
mkr, för visstidspensioner 0,8 mkr och för särskild avtals-
pension 0,1 mkr samt löneskatt för dessa utbetalningar 
med 5,5 mkr

Not 2 Avskrivningar  
Koncernen 2010 2009
Ystads kommun 74,0 68,7
  
Ystad Energi AB 26,6 27,9
AB Ystadbostäder 12,9 11,9
Ystad Industrifastigheter 7,2 6,8
Ystad Hamn Logistik AB 1,4 1,6
Ystads Teater AB 0,4 0,4
S:a Koncernen Ytornet 48,5 48,6
  
SÖ Skånes Räddningstjförb 1,1 1,0
AB Ystads Saltsjöbad 1,7 1,6
Sydskånska Gymnasieförb 2,0 2,2
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd 0,1 
 127,4 122,1

Kommunen
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräk-
nas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt 
nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda 
investeringar t o m år 2010.

Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen/Kommunen 2010 2009
Kommunalskatt 940,0 964,8
Slutavräkning 2010 (2009) 12,8 -33,8
Slutavräkning 2009 (2008) 0,7 1,0
 953,5 932,0

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen/Kommunen 2010 2009
Inkomstutjämningsbidrag 189,9 198,6
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -45,4 -48,4
Regleringsavgift 7,2 -13,6
Utjämningsavgift LSS -22,3 -25,7
Kommunal Fastighetsavgift 45,3 44,6
Konjunkturstöd 27,4 
 202,1 155,5

Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2010 2009
Ränta på likvida medel 1,2 3,2
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2
Räntebidrag 0,2 0,4
 1,5 3,8

Kommunen  
Ränta på utlämnade lån,  
koncernföretag 16,0 18,2
Ränta på likvida medel 0,1 0,2
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2
Räntebidrag 0,2 0,4
Borgensavgifter 0,9 2,6
 17,3 21,6
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Noter

Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2010 2009
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 32,1 32,9 
Ränta på pensionsskuld 0,4 1,5
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,4
 32,7 34,8 

Kommunen 
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 14,2 10,6
Ränta på pensionsskuld 0,3 1,0
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,4
Aktieägartillskott  0,7
 14,7 12,7
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skulder 
uppgår till 4,0 mkr (3,4 mkr). Bokföring av intern ränta 
under byggnadstiden har minskat räntekostnaderna med 
1,4mkr (3,9 mkr).

Not 7 Resultat före bokslutsdisp. och skatter  
Koncernen 2010 2009
Beräknat efter Ystad kommuns  
ägarandel  
Ystads kommun 58,4 38,4
  
Ytornet AB -3,1 -6,3
Ystad Energi AB 20,7 16,0
AB Ystadbostäder 3,2 12,8
Ystad Industrifastigheter 5,0 4,3
Ystad Hamn Logistik AB -0,8 6,2
Ystads Teater AB  -2,2 -3,7
S:a Koncernen Ytornet 22,8 29,3
  
SÖ Skånes Räddningstjförb 0,5 0,1
AB Ystads Saltsjöbad 1,5 0,6
Sydskånska Gymnasieförb 1,4 -5,0
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd -0,1 0,2
 84,5 63,6

Kommunen  
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 61,3 38,4
Realisationsvinster/förluster -20,0 0,4
Justerat resultat 41,3 38,8

Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2010 2009
Ingående värde 58,1 46,0
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 1,1 2,4
   varav räntekostnad 0,3 1,0
   varav utbetalningar -1,3 -1,0
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,7 -1,5
   varav räntekostnad 0,1 0,8
   varav utbetalningar -1,0 -2,8
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,0 0,1
Skatt obeskattade reserver 4,0 11,1
Utgående värde 62,5 58,1

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

Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2010 2009
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -17,1 -12,6
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,3 -0,5
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -17,4 -13,1

Kommunen 
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -17,1 0,5
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc 0,0 -0,1
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar -2,9 -
 -20,0 0,4
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Noter

Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar  
Koncernen 2010 2009
Lantegendomar - 0,1
Bostads- och affärshus 18,2 8,1
Verksamhetsfastigheter 4,6 20,1
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,6 0,5
Aktier och andelar - -
 23,4 28,8

Kommunen
Lantegendomar - 0,1
Bostads- och affärshus 18,2 8,1
Verksamhetsfastigheter 4,6 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel - 0,1
Aktier och andelar 6,3 -
 29,1 8,3

Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster  
Koncernen  
2,8 mkr (3,2 mkr) av årets investeringsinkomster avser an-
slutningsavgifter. Investeringsbidrag registrerade i anlägg-
ningsredovisningen uppgår under året till 8,7 mkr.

Kommunen
2,8 mkr (3,2 mkr) av årets investeringsinkomster avser 
anslutningsavgifter. Investeringsbidrag registrerade i an-
läggningsredovisningen uppgår under året till 2,7 mkr.

Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2010 2009
Landshypotek - 0,3
Kommuninvest -5,3 -
HBV, Husbyggnadsvaror 8,2 - 
 2,9 0,3 

Kommunen 
Ytornet AB -40,0 261,8
AB Ystadbostäder  - -118,0
Ystads Energi AB - -60,0
Ystad Industrifastigheter AB - -40,0
Kommuninvest -5,3 -
HBV, Husbyggnadsvaror 8,2 -
 -37,1 43,8

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen 2010 2009 
Ingående anskaffn. värde 2 274,0 2 116,6
Inköp under året 126,9 167,6
Försäljning/utrangering -8,5 -10,2
Utgående ack anskaffn.värde 2 392,4 2 274,0
Ingående avskrivningar -833,9 -775,3
Försäljning/utrangering 5,0 1,5
Årets avskrivningar -65,5 -60,1
Utgående ack avskrivningar -894,4 -833,9
Utgående restvärde 1 498,0 1 440,1

Specifikation  
Markreserv 27,9 24,1
Verksamhetsfastigheter 678,9 663,8
Fastigheter affärsverksamhet 565,6 524,9
Publika fastigheter 167,8 167,3
Fastigheter annan verksamhet 55,2 59,5
Övriga fastigheter 2,6 2,7
Exploateringsmark - -2,2
 1 498,0 1 440,1

Not 14 Maskiner och inventarier  
Kommunen 2010 2009 
Ingående anskaffn.värde 161,0 162,5
Inköp under året 14,5 5,6
Försäljning/utrangering -1,0 -7,1
Utgående ack anskaffn.värde 174,5 161,0
  
Ingående avskrivningar -131,7 -130,2
Försäljning/utrangering 1,0 7,1
Årets avskrivningar -8,5 -8,6
Utgående ack avskrivningar -139,2 -131,7
Utgående restvärde 35,3 29,3
  
Specifikation:  
Maskiner 18,8 17,6
Inventarier 10,0 9,2
Byggnadsinventarier 0,0 0,1
Bilar, transportmedel 5,4 1,4
Konst 1,1 1,0
 35,3 29,3

Not 15 Värdepapper, andelar o bostadsrätter m m 
Koncernen 2010 2009
Aktier och andelar i:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 0,1
 3,6 3,6
Kommunen
Aktier och andelar i:  
Koncernföretag 26,2 29,6
andra företag:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,0 0,0
 29,7 33,1

*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening   
uppgår till 1 260 kkr. Efter insatsemmissioner uppgår  
Ystads kommuns totala andelskapital till 1 450 kkr.

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
forts.
Kommunen 2010 2009
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Noter

Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2010 2009
Kommuninvest 5,3 -
Uppskj skatt ersättningslånepost 0,6 0,7
Husbyggnadsvaror HBV för. 1,7 9,8
Övriga 0,1 0,1
 7,7 10,6

Kommunen 
Ystads Teater AB 5,5 5,6
Ystad Energi AB 252,0 252,0
Ystadbostäder AB 158,0 118,0
Ystad Industrifastigheter AB 40,0 40,0
Husbyggnadsvaror HBV för. - 8,2
Kommuninvest 5,3 
 460,8 423,8

Not 17 Summa anläggningstillgångar  
Koncernen 2010 2009
Ystads kommun 1 542,0 1 480,8
  
Ystad Energi AB 452,3 450,0
AB Ystadbostäder 567,5 532,4
Ystad Industrifastigheter 154,9 152,2
Ystad Hamn Logistik AB 7,0 8,3
Ystads Teater AB 4,7 5,3
AB Ystads Saltsjöbad 39,6 39,1
S:a Koncernen Ytornet 1 226,0 1 187,3
  
SÖ Skånes Räddningstjförb 6,6 6,8
Sydskånska Gymnasieförb 6,0 6,4
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd 0,6 0,5
 2 781,2 2 681,8

Not 18 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2010 2009
Kundfordringar 110,2 77,0
Övriga kortfristiga fordringar 27,2 33,5
Interimsfordringar 47,5 27,7
 184,9 138,2

Kommunen 
Kundfordringar 66,1 51,5
Övriga kortfristiga fordringar 16,3 22,8
Interimsfordringar 74,4 50,8
 156,8 125,1

Not 19 Eget kapital  
Koncernen 2010 2009
Respektive företags andel   
efter elimineringar  
Obeskattade reserver har  
delats upp med 73,3% till eget  
kapital och 26,3% till latent skatt  
  
Ystads kommun 1 175,1 1 108,8
Koncernen Ytornet 102,2 86,3
SÖ Skånes Räddningstjförb 1,3 0,7
AB Ystads Saltsjöbad*  6,1
Sydskånska Gymnasieförb 6,9 5,4
Ystad-Österlenreg. Miljöfbd 0,1 0,2
 1 285,6 1 207,5
*Ingår 2010 i koncernen Ytornet 

Kommunen 
Ingående värde 1 240,2 1 201,8
Årets resultat  61,3 38,4
 1 301,5 1 240,2
Varav:  
Kommungemensamt 54,1 31,3
Hamnfond 6,9 9,1
VA-fond 1,1 -2,0
Avfallsfond -0,8 0,0

Not 20 Avsättningar  
Koncernen 2010 2009
I beloppet ingår lantent skatt  
på uppdelade obeskattade   
reserver med  37,8 33,8
Avsättning för pensioner o   
liknande förpliktelser 24,6 24,3
 62,4 58,1

Kommunen
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspens 11,6 10,6
Avsättning för särskild   
avtalspension enl ök 0 st (3 ) - 0,1
Avsättning för visstids-  
pensioner 2 st (5) 2,7 3,5
Avsättning för särskild   
löneskatt 3,5 3,5
 17,8 17,7

Not 21 Långfristiga skulder  
Koncernen 2010 2009
Lån i banker och kreditinstitut 1 404,0 1 436,0
 1 404,0 1 436,0

Kommunen  
Lån i banker och kreditinstitut 600,0 573,5
 600,0 573,5
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Not 22 Kortfristiga skulder 
Koncernen 2010 2009
Leverantörsskulder 67,1 65,4
Övriga kortfristiga skulder 52,9 51,7
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 264,6 262,9
 384,6 380,0

Kommunen
Leverantörsskulder 54,5 36,4
Övriga kortfristiga skulder 215,3 247,3
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 156,3 183,0
 426,1 466,7

Not 23 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2010 2009
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 509,7 503,6
Årets förändring    -23,0 6,1
   varav räntekostnad 7,0 34,7
   varav utbetalningar -23,0 -22,3
Särskild löneskatt, KPA 118,1 123,7
Visstidspensioner 5,5 7,3
Särskild löneskatt, visstidspens 1,4 1,8
 611,7 642,5

Not 25 Leasingåtaganden  
Koncernen 2010 2009
Förfaller inom ett år 7,1 5,7

Kommunen
Förfaller inom ett år 6,8 5,5

Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt fastighe-
ter och redovisas som operationell leasing. Leasingkost-
naden för året uppgick till 6,6 mkr (7,6). Av framtida lea-
singavgifter förfaller 6,8 mkr (5,5) inom ett år. 5,9 mkr 
(5,3) förfaller per år tom 2015 samt 5,9 mkr (5,2) senare 
än fem år.

Not 26 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  
Koncernen 2010 2009
Koncerninterna 783,6 839,7
Egnahem och småhus 0,5 0,6
Föreningar 5,3 5,4
Övriga 302,3 262,8
Ställda säkerheter 40,4 40,5
 1 132,1 1 149,0

Kommunen  
Koncerninterna 783,6 839,7
Egnahem och småhus 0,5 0,6
Föreningar 5,3 5,4
Övriga 302,2 262,7
  1 091,6 1 108,4

Kommunen
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 473,2 469,7
Årets förändring    -22,4 3,5
   varav räntekostnad 6,4 32,3
   varav utbetalningar -20,7 -20,3
Särskild löneskatt, KPA 109,4 114,8
Visstidspensioner 5,5 7,3
Särskild löneskatt, visstidspens 1,4 1,8
 567,1 597,1

Storleken på överskottsmedel uppgår till 325,8  mkr.
 
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från KPA
uppgår till 95,0 % 

Not 24 Privata medel  
Koncernen/Kommunen 2010 2009
59 kkr (44 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,0
omsorg  

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 260 kommuner som per 2010-12-31 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 2010-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 mkr kronor 
och totala tillgångar till 178 833 mkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 245 mkr och an-
delen av de totala tillgångarna uppgick till 1 213 mkr.



70

Driftredovisning

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 278,1 -471,8 -193,7 12,5
- Ledning o Utveckling 22,0 -207,2 -185,2 1,7
- Hamn 36,4 -29,5 6,9 -1,1
- Kommungemensamt 219,7 -235,1 -15,4 11,9
Barn- och utbildningsnämnd 299,6 -700,6 -401,0 4,7
Kultur- och turismnämnd 13,9 -41,7 -27,8 0,4
Myndighetsnämnd - -0,3 -0,3 -
Samhällsbyggnadsnämnd 464,2 -526,6 -62,4 13,9
Socialnämnd 135,4 -605,2 -469,8 4,4
Revision - -1,0 -1,0 -
Summa  1 191,2 -2 347,2 -1 156,0 35,9
Finansiering 1 232,5 -15,2 1 217,3 12,9
Totalt 2 423,7 -2 362,4 61,3 48,8

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -41,7 -41,7 2,6
- Ledning o Utveckling - -2,9 -2,9 2,5
- Hamn - -38,8 -38,8 0,1
Barn- och utbildningsnämnd - -5,1 -5,1 -0,3
Kultur- och turismnämnd - -4,0 -4,0 -0,1
Samhällsbyggnadsnämnd 5,8 -95,9 -90,1 79,9
Socialnämnd - -0,4 -0,4 -0,2
Summa 5,8 -147,1 -141,3 81,9

Årets största investeringar  
(mkr)
Framtida vattenförsörjning Nedraby  -17,3
Idrottshall Västervång  -15,3
Idrottsplats med allvädersbanor  -9,5
Vågbrytare vid Lantmännen  -8,6
Västervångskolan ombyggnad etapp 2  -6,3
Baltic Basin etapp 1a delprojekt 2  -5,3
Erosionsskydd färjeläge 1  -5,1 

Kommunens nettoinvesteringar (mkr)
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Särredovisning av VA-verksamhet

Exploateringsredovisning

Resultaträkning  
Belopp i kkr 2010 2009
Verksamhetens intäkter 59 924 58 098
Verksamhetens kostnader -45 879 -46 630
Avskrivningar -7 181 -6 919
Verksamhetens 
nettointäkt/kostnad 6 864 4 549
Finansiella kostnader -5 786 -6 511
Årets resultat 1 078 -1 962

Balansräkning  
Belopp i kkr 2010 2009
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 154 189 136 529
Omsättningstillgångar 3 265 3 441
Summa tillgångar 157 454 139 970
  
Eget kapital och skulder  
Eget kapital    7 562 6 484
 -varav årets resultat 1 078 -1 962
Kortfristiga skulder 4 862 7 168
Långfristiga skulder, interna 145 030 126 318
Summa eget kapital och
skulder 157 454 139 970

Avser direkta kostnader. Någon fördelning av indirekta kostnader har inte gjorts.

Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 värde Intäkter Kostnader påverkan värde
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,2 - -0,3 - 0,5
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,5 - - - -0,5
V Sjöstaden I -4,2 - -0,4 - -3,8
Surbrunnen 2:2 -0,6 - - - -0,6
Källesjö nord 28,2 9,3 -0,4 - 19,3
Nybrostrand väster 14,0 10,7 -0,3 - 3,6
V Sjöstaden II 0,6 6,5 -1,2 - -4,7
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,8 - - - -0,8
Ubåten Edvinshem 0,0 2,3 -0,8 - -1,5
Köpingebro Soldatvägen 1,3 0,5 0,0 - 0,8
HSB Lilla Tvären 1:3 -3,0 - - - -3,0
Köpingebro Junivägen 1,4 2,2 0,0 - -0,8
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 0,1 - -3,8 - 3,9
Dammhejdan - - 0,0 - 0,0
Dammen - - 0,0 - 0,0
Källesjö hästgård - - 0,0 - 0,0
Ö:a ind omr Startmotorn - 2,0 0,1 - -1,9
Äldre industrimark - 2,3 - - -2,3
Summa 41,9 35,8 -7,1 - 13,4
     
I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande  
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering.  
Se vidare under Redovisningsprinciper.     
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen

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

        
        
        
        
        
        
        

Långfristiga skulder  

Låneportföljens storlek och sammansättning:  

Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp 
(namn) (fast/rörligt) (kkr)
Handelsbanken Fast 35 000
Nordea Fast 60 000
Nordea Rörligt 125 000
Kommuninvest Rörligt 125 000
Kommuninvest Fast 175 000
Dexia Fast 80 000
Summa  600 000

Räntebindningstid
  
Ränteförfall  Belopp
(årsintervall) (kkr)
1 250 000
2-3 150 000
4-5 120 000
5-10 80 000
Summa 600 000

Andelen fast respektive rörlig ränta

Fast 58%

Rörligt 42%

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Handels-
banken 35 

Nordea 185 

Dexia 80 Kommun-
invest 300 
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Redovisningsprinciper

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

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella in-
vesteringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Belopps-
gränsen för att klassas som investering uppgår till 50 kkr.

Anslutningsavgifter samt investeringsbidrag redovi-
sas i investeringsredovisningen.     
 
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.
Äldre exploateringsområden, påbörjade innan 2001, har 
under 2010 även de omklassificerats till omsättningstill-
gång

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats ränta 
med 4,0%.

Kapitalkostnader - består dels av rak avskrivning, det 
vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde och dels av intern ränta på bokförda 
värdet med 4,0 %. Avskrivningstiderna för varje enskild 
investering bedöms utifrån trolig livslängd samt historiskt 
använda avskrivningstider. Avskrivning och intern ränta 
påbörjas månaden efter färdigställade/ianspråktagande. 

Leasingavtal – inga leasingavtal har klassificerats som 
finansiella.

Pensioner – intjänade fr.o.m. 1998 avseende avgiftsbe-
stämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Pen-
sioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbin-
delse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
Utlösta visstidspensioner samt särskild avtalspension enligt 
överenskommelse återfinns i kommunens balansräkning 
som avsättning.  Ej utlösta visstidspensioner redovisas som 
ansvarsförbindelse. Värdet av de ej utlösta förpliktelserna 
baseras på lönekostnad samt antal återstående månader 
tom personen uppnår 65 års ålder. 
Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd ål-
derspension. Se vidare not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. Kom-
munen använder pensionsmedlen för återlån i verksam-
heten.

Rättstvister – Vid 2010 års utgång finns, efter genom-
förd inventering inom kommunen och koncernen, endast 
ett par pågående rättsprocesser inom hamnverksamheten 
samt Social omorg.

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 dyl. 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde 
på aktier i direktägda kommunala bolag har eliminerats 
mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. I den sam-
manställda redovisningen ingår därför endast den del av 
bolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Pro-
portionell konsolidering innebär att endast den ägda an-
delen av de direktägda bolagens tillgångs- och skuldpos-
ter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i 
sammanställningen. Motsvarande tillämpning av förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering har genomförts 
i moderbolaget Ytornet AB:s sammanställda redovisning
För kommunalförbunden har ägarandelen beräknats som 
Ystad kommuns andel av de totala medlemsavgifterna. 
Detta innebär att kommunens andel beträffande Gymna-
sieförbundet kan variera över tiden. För Räddningstjänst-
förbundet baserades ägarandelen på respektive kommuns 
andel av förbundsavgifterna det första året. Avsikten är 
sedan att denna andel skall vara densamma under kom-
mande år.

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

Sociala avgifter - har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovis-
ningen. Pålägget uppgår till 40,2 % bestående av lagstad-
gade avgifter 31,4%, avtalsbestämda avgifter 1,9% samt 
pensionskostnad  6,9 %.

VA-verksamheten - överskott eller underskott förs till 
VA-fonden som specificerad del av den totala egna ka-
pitalet.

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.
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Bilder framsida

Invigning av bokbussen på Stortorget juli 2010. 
Foto: Anne Rosengren
Ystad Operafestival, 5-11 juli 2010. 
Foto: Lucas Gölén
Tomte. Foto: Ulf Andersson
STS Fryderyk Chopin. Foto: Mateusz Potempski
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